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 ساختھ شده www.donyayroman.rozblog.com  کتاب توسط وبالگنیا

  نام اوبھ
 

 یپوف.....از نھ گذشتھ بود..... انداختمی نگاھیواری تخت نشستم و بھ ساعت دیرو
 دمیمانتو ام را پوش...... اتاق دست و صورتم را شستمسی سروی و بلند شدم و تودمیکش

 گھی روز دکی...... رفتمرونی سرم انداختم و از اتاق بیو شال ھمرنگش را رو
 ی تا کمتر اھالگزروندمی از خانھ مرونی بشب  کھ باز از صبح تایروز.....شروع شد

 تمام حس خوبم پر دنشی رفتم کھ با دنییآروم آروم از پلھ ھا پا.....نمی خانھ را ببنیا
 دهی بلند و کشی مبل لم داده بود و پاھای روایثر..... و پر از خشم و نفرت شدمدیکش

نگاھم را با نفرت .....کردی دستش نگاه می توی ھم انداختھ و بھ مجلھ یاش را رو
 ....دمی را شنشی گذشتم و رفتم سمت در کھ صداشیاز جلو......ازش گرفتم

 ستاره جان-
 نی جان ای اگر روزایخدا!!!!!!!جان...... مشت شدمی و دستھادمی را در ھم کشصورتم

 ......ریآدم بودم خاھشا جونم را بگ
 .... برگردم و نگاھش کنم منتظر ماندم تا حرفش را بزندنکھی ابدون
  کارت دارهیپدرت گفت خونھ بمون:دمی شنکی نزدیلی را از پشت سر و خشیصدا
 ی آدم حتنیا.....با حقارت....با حرص....با نفرت.......ردم برگشتم و نگاھش کفورا

 ی را بستم تا رومی کج کردم و چشمھایسرم را کم.....ارزش نفرت را ھم نداشت
 ...دمی را شنزشی نازک نفرت انگیاعصابم مسلط باشم کھ باز اون صدا

  باھات دارهی حالت خوبھ؟پدرت کار واجبزمیعز-
 با نی بار  با دعوا با توھنیچند... دادمرونی بنیا سنگ را بلند کردم و نفسم رسرم

 حرص خوردنم لذت دنی انگار از دیاحترام خاستھ بودم کھ با من ھم کالم نشود ول
 بردیم

آره داشت لذت ...دیخندیصورتش م..... شدمرهی خشی چشمھای شدم و توکی نزدبھش
 اش نھی سیدستم را باال بردم و آروم رو....کردی اعصابم را خورد منکھی از ابردیم

 چھ یستی خونھ ھم ننی ای کردن برای کلفتقی الیچند بار بگم تو حت:ضربھ زدم و گفتم
 یبرسھ کھ ھمکالم من باش

 نمت؟یچند بار بگم دوست ندارم بب: زدم و گفتمشخندین..... در ھم شدصورتش
  صورتش نشستی رواخم

 از سر راھم گمشو:و گفتم دمی اش کوبنھی کف دست بھ سبا
 دی بلند بابا بھ گوشم رسی بروم کھ صدارونی پشت کردم و خاستم از خانھ ببھش
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  چھ خبره ستاره؟نجایا-
انگار شاھد ..... بودستادهی پلھ ھا انییپا..... بابا نگاه کردمی و بھ صورت برزخبرگشتم

 !مکالمھ ما بوده
  چھ طرز حرف زدنھ؟نیا: آمد و گفتکینزد
 را باال داده بود و با لبخند کج نگاھم شی از ابروھایکی نگاه کردم کھ ای ثربھ
 صورتم در ھم شد.....کردیم

 ی منتظرت بمونھ کارش داریفرھاد من فقط بھش گفتم تو گفت:ایثر
بار آخرش باشھ با من حرف : تفاوت شانھ باال انداختم و گفتمی نگاھم کرد، بی سوالبابا

 نھیبیرا از من م برخورد نی وگرنھ ھمزنھیم
  نھمھی از اگھیفرھاد من د: بغض آلود گفتی مظلوم بھ فرھاد نگاه کرد و با صداایثر

  تحمل کنم؟دی بای خستھ شدم تا کریتحق
 سرش را چرخاند و بھ من چشم دوخت نگاھش ی نگاھش کرد و وقتی با مھربونبابا

 سوختن ھا درد نی ھنوز ھم اسوختم؟چرای بار چندم بود منیا!!!!! بودنیخشمگ
 ..... زده بودخینھ ......داشت؟قلبم خاکستر شده بود

  سالن کارت دارمی توایستاره ب:بابا
  شدهرمیاما من د-
  کارت دارمایگفتم ب: گفتی دوستانھ اری بلند و غی صدابا

 و وارد دمی کشیپوف......  نشستمشی روبروی مبلی و وارد سالن شدم و رودمی کشیپوف
 ...... نشستمشی روبروی مبلیسالن شدم و رو

 ھم من ی سر اصل مطلب چون ھم تو وقت نداررمیم: را صاف کرد و گفتشی گلوبابا
 حوصلھ حرف اضافھ ندارم

 ھی خوب و مورد اعتمادیلی از شرکام کھ مرد خیکی: را صاف کرد و ادامھ دادشیگلو
 ...... کردهیتو را از من خاستگار

 دور کند انتخاب شونی من را از زندگنکھیا ی را برای راه آسونگھ؟؟چھی میچ
 کنھی میآره اگر من نباشم راحت تر با ھمسر و پسرش زندگ.....کرده

 کنمیبھش فکر م: بلند شدم و گفتمشی توجھ بھ ادامھ حرفھایب
 فرھاد سعادت بھ ی تک ستاره کردی فکرش را می کرد؟کریی ام تغی زندگنھمھی ایک
  کند؟ریی تغنھمھی روز اکی بابا کردی فکرش را میوفتھ؟کی روز بنیا

 
 نبودم در خانھ باشم ترم لی ماادیچون ز.... نکردی صحبتی راجب خاستگارگھی دبابا

 شرکت رفتمیتابستانھ گرفتھ بودم و روزھا تا ظھر دانشگاه بودم و بعد از ظھر ھا م
ارمندھا  کیھمھ ... بودی خوبی تجربھ میکار کردن در دفتر استاد برا....یاسیاستاد ق

 حقوق بود من بودم و سانسی لی کھ دانشجوی تنھا کسو  بھ نام تھران بودنی ھالیوک
 آخر ترم شروع شده بود و صبح طبق یامتحان ھا.... دکترا داشتنای فوق ی ھمگھیبق

 کیتراف..... شدم و با عجلھ آماده شدم تا بھ امتحانم برسمداری از خواب بریمعمول د
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 دانشگاه یکوچھ   بھکردمی می با سرعت رانندگشدی راھم باز می بود و وقتنیسنگ
با !!!! امتحان گذشتھی از جلسھ قھی خدا ده دقیا.... بھ ساعت ام نگاه کردمدمیرس

 برخورد کردم و بھ جلو پرت شدم و از شانس ینی کھ بھ ماشدمیچی کوچھ پیسرعت تو
نفسم بھ شمارش ....لو بود جی شھی کھ بستھ بودم مانع اصابت سرم بھ شیخوبم کمربند

 نی راننده ماشیوقت....... تصادف کرده بودم٣ مزداکیبا ....دیلرزیم افتاده بود و تنم
 کھ رنگم دانستمیم...... سامانیرادمھر پسر خالھ ..... شد فورا شناختمشادهیپ

 آرام بشوم چند بار بھ صورتم ضربھ زدم تا ی تا کمدمیپشت سر ھم نفس کش....دهیپر
رادمھر با حرص ..... شدمادهی پنیشبا اعتماد بھ نفس و خونسرد از ما.....ردیگرنگ ب

 ھی چھ طرز رانندگنیا:برگشت و نگاھم کرد و گفت
 من با ی نگاھش کردم تا حالت صورتش نرم تر شد انگار من را شناخت ولیکم

 دقت شتری بدی و بای شدی وارد اصلی فکر کنم شما از فرعدیببخش: گفتمییپرو
  نھ منیکردیم
  باال بودیلی سرعت شما خیول-

 دادم رونی بنینفسم را سنگ..... دمیرسی بھ امتحان نمگھید.... بھ ساعتم نگاه کردمکالفھ
 ی خسارتچی بلند بودنش ھی بھ علت شاسنمی ھا نگاه کردم خوشبختانھ ماشنیو بھ ماش

 ! رادمھر داغون شده بودنی ماشی بود ولدهیند
 ادی بسی پل تامیکنیصبر م:گفتم

 با سرعت نی ھمیمگھ برا......دی تا زودتر بھ کالستون برسدی بردیتونیالزم نکرده م-
 یکردی نمیرانندگ

بلھ تا قبل : ھلش دادم و گفتممی موھای برداشتم رومی چشمھای ام را از روی آفتابنکیع
مھم ..... اش را گرفتھ برخورد کنمنامھی کھ فکر کنم تازه گواھی ناشھی با نکھیاز ا

 ادی بسی تا پلکنمی صبر مرسمی بھ کالسم نمگھی دستین
نفسش را با صدا .  نزد ی حرفی سرخ شد ولتی کھ صورتش از عصباندمی وضوح دبھ
 معطل ی ساعتمین......  مغرور بودیادی زشھی لبم نشست ھمیلبخند رو.... دادرونیب

 برعکس تصورم من را مقصر دی کشی و کروک آمدسی پلی و وقتمی شدسیآمدن پل
 یحاال مشخص شد ک: گوشم گفتر کھ رادمھر کناکردمیھنوز با بھت نگاھش م!!!کرد

 ی رانندگدیالبتھ بھ اعتقاد من خانم ھا اصال نبا......ھی گرفتھ و ناشنامھیتازه گواھ
  لطفامھیکارت ب:دستش را بھ طرفم دراز کرد و گفت....کنند

 شدم و با نی و سوار ماشدمی و کف دستش کوبدمی کشرونی بفمی را از داخل کمھی بکارت
فرانک کھ ...... شدمادهی دانشگاه پارک کردم و پی را جلونیماش.......سرعت راه افتادم

 دست تکان شیبرا......امدی مرونی کھ از کالس بدمیتازه کالسش تمام شده بود را د
 ......دادم

 ؟؟؟ییمعلوم ھست کجا-
  دانشگاهیصادف کردم سر کوچھ ت-
  آشنا بود؟؟ی با کی وایا-
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 ی شوھر جنابعاللیبا فام......بلھھھھھھ: زدم و گفتمپوزخند
  نگاھم کردی و با نابورستادیا
   پروو گستاخیپسره -
 نمی درست حرف بزن ببھ؟ی کگھی شوھر من دلیفام-
 آقا رادمھرررر-

 ؟یبا رادمھر تصادف کرد: را گرد کرد گفتشیچشمھا
 بعلھ-
 خب؟-
 خوندم ی براش کری خودم مقصرم کلکردمیخب نداره تصادف کردم اولش فکر م-

  آمد من را مقصر کردسی پلی وقتیول
 نخند اااه:زدم پشت دستش و گفتم.... خندهری نگاه کرد و زد ززانمی آوی بھ لبھافرانک

چند بار بھت بگم زود ..... چقدر اون لحظھ صورتت خنده دار شدهکنمیدارم فکر م-
 قضاوت نکن

- 
 ؟یدیحاال چقدر خسارت د-
 یلی رادمھر خنی اما ماشیچیمن ھ-
  پسر مردم داغون کرده طلبکار ھم ھستنیبچھ پروو زده ماش-
   آشنا رادمھر بوده وگرنھ من مطمئنم کھ مقصر نبودمسیبھ نظر من کھ پل-

  بھم کرد و جلوتر رفت سمت صلف دانشگاهی اھانھیعاقل اندر سف نگاه فرانک
 

 بودم ھم بخاطر تصادف ھم بخاطر از دست دادن ی خونھ ھنوز عصباندمی رسیوقت
 کی دی و بارهی کردم استادم حاضر نشد دوباره از من امتحان بگیھرکار.....امتحان
 نگاه ونیزی کاناپھ نشستھ بود و تلویبابا رو.....  درس را پاس کنمنی اگھیترم د

 کھ ھیی خانھ  اتاقم تنھا جانیدر ا.... تاقم لب سالم کردم و رفتم داخل اری زکرد،یم
 بالکن بزرگ کی اتاق خواب ھا بزرگ تره، با رینسبت بھ سا....احساس آرامش دارم 

ره و  اتاق تخت دونفیباال.... شده نیی تزی و صندلزی دست مکی کھ با اطیرو بھ ح
 ھ کی بود،کاناپھ زرشکدی بھ رنگ سفی قرار داشت  کھ ھمگشمی آرازیکنارش م

 ونیزی تلوکی شی پنجره گذاشتھ بودم و روبرویھمرنگ پرده ھا و فرش بود را جلو
 رفتمی نمرونی از اتاقم بشدی کھ مییدر کل تا جا.... کردمی تماشا میکاریبود کھ مواقع ب

 کاناپھ ی و رودمی پوشیلباس راحت..... بابام داشتھ باشمای ای با ثریتا مبادا برخورد
 نیا..... ازم خاستھ بودیاسی بودم کھ استاد قیی مشغول کارھاتاپ با لب....دمیدراز کش

 چند ضربھ بھ در اتاقم خورد....کار را دوست داشتم 
 د؟ییبفرما. نشستم و گفتممی جاسر
 چھار سال تا بھ حال نی باز ماند تو ااز تعجب دھانم.....  در چارچوب در ظاھر شدبابا

 ی او ھم سعیول. را ازش خاستھ بودمنیوارد اتاقم نشده بود البتھ خودم با رفتارم ا
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 زد، دلم براش ضعف رفت چھ قدر دلم یکنارم نشست و لبخند... نداشترشیی تغیبرا
 شده بود  لبخند تنگنیا. نگاهنی ایبرا

 م؟ی صحبت کنی کمیوقت دار.گفت
   بھ صورتم زدم، شانھ باال انداختم وی تفاوتیادم بھ فرش و نقاب ب دنگاھم

 ؟یراجبھ چ.گفتم
 م؟منی االن چند وقتھ با ھم حرف نزدیدونی مزھای چیلیراجبھ خ: و گفتدی کشیآھ

 اصال از حال و روزت خبر ندارم
 ریی تغی برای وقت تالشچیھ...دی خاستینجوریخودتون ا: چنگ زدم و سرد گفتمموھام

 دی اوضاع نکردنیا
 اما صبر یای با مرگ مادرت کنار بی تا بتونی صبر کنم تا بھتر بشگمیبھ خودم م-

 را ی کھ داری انھی کنی ایخاھینم.ی تمامش کنیخاھی است تو نمدهی فایکردن ب
 .....یفراموش کن

 زمی کھ باعث مرگ عزانتی بود؟دروغ و خی مگھ کم اتفاقکردمیچھ طور فراموش م 
 خانھ نھ بھ من نھ بھ نی ای را آورد توای بود کھ بابا ثرنی از اون ا بدتریشد حت

 اما فقط گفتمی را بھش منھایدوست داشتم ھمھ ا.....خاطرات مامان احترام نگذاشت
 نی از اشتری بگھیبھتره د....می حرف نزنراجبش گھی فراموش کنم بھتره دتونمینم:گفتم
 منم بھ حالھ خودم دی اجازه بددیکنی متونی زندگدی شما دارمی را ناراحت نکنگریھمد
 باشم

 بودم دلم شی بغلش کنم محتاج نوازش ھاخاستی دلم مفشردی را ممی گلوی بدبغض
  کنمی خالشی شانھ ھای سالھا را رونی ای دل تنگخاستیم

 بشھ، بابا نگاھم کرد و نفسش را با ری سرازمی قدرتم را جمع کردم تا مبادا اشکھاتمام
 ی اما موضوع مھمی باشھ ھر طور تو بخاھیھرچند سختھ ول:اد و گفت درونیصدا ب

  بھت بگمدیھست کھ با
 من قصد دیاگر مربوط بھ ھمون خاستگارم کھ لھشون بگ: نگاھش کردم گفتممشکوک

 ازدواج ندارم
 آمده بود کال شی پای بابا و ثرانی  جری ازدواج نداشتم مخصوصا از وقتتی موقعاصال

 ی و عالقھ اشناختمی کھ نمیحداقل با کس.... بودمنی ازدواج و مردھا بدبیبھ معقولھ 
  ازدواج کنمخاستمیبھش نداشتم نم

 بعد جواب بده نشیحداقل بب. قصد ازدواج ندارم ی چیعنی. با اخم نگاھم کرد و گفتبابا
 ؟ی مجرد بمونی قصد داریتا ک

 ینجوری سال حقم نبود امھنھیبعد از ا... تند بود و من اصال توقعش را نداشتملحنش
 نبود ادمیآھان اصال : شدم و گفتمی و عصبری دلگنی ھمیبرا..... باھام برخورد کند
 االن نی من ھمدی بگدی اصال تعارف نکننھی ھستم اگھ مشکلتون اتونیمزاحم شما و زندگ

 رمی و مکنمی را جمع ملمیوسا
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چھ .نگرانتم.گمی من بخاطر خودت مھ؟ی چھ حرفنیا: و گفتستادی امی شد و روبروبلند
 ؟یشی چرا بزرگ نم؟یشی چرا درست نم؟یقدر تو تلخ

 دست دی من اگھ واقعا نگران من بودی خدایوا: پوزخند زدم و گفتمستادمی اشیروبرو
کھ ھروقت .... دق مننھیی خونھ کھ بشھ آنی تو ادیاری بدیگرفتی را نمدتونیھمسر جد

 خدا یا.... زخم کھنھ ام نمک بپاشھیرو.... باعث مرگ مادرم بودهادی بادمی نمشیبیم
من فقط نونزده سالم بود کھ مادرم ....  نداشتمیتر  خدا من بزرگ نشدم چون بزرگیا

 پدر من؟ ی چھار سال کجا بودنیتو ا.... ھمھ باورھامیرا از دست دادم بھ اضافھ 
 اشتباھاتت ای ی بشکی بھم نزدی نکردی سعی حالم خوبھ؟؟؟ حتی بپرسیای شد بکباری

  چرا؟یدونی میرا جبران کن
معلومھ کھ .چون از نظر خودت کارت اشتباه نبوده: شدم و گفتمرهی چشماش خیتو
  کار؟ی چیخاھی منو می داردی خانواده جدکی ندارم ی چون برات ارزشیاینم

 یای دنی ھمھ بابا تو:  گرفتم و با بغض گفتممی دستھانی کاناپھ نشستم و سرم را بیرو
 ی زد اومدنی کس را بھ اندازه تو دوست نداشتم مرگ مامان منو زمچی ھیمن بود

 ازتو نابودم کرد کجاست ی برام سخت بود اما دوری مرگ مامان؟تحملیریدستم بگ
 ی خونھ زندگنی ھنوز دارم تو اینیبیھم م ستاره مرد اگر.تک ستاره بابا ھان؟مرد

 داره ی خانواده ھنوز واسم معننکھی واسھ اکنمی و ھر روز اون زن را تحمل مکنمیم
  بزار ساکت بمونمی نزار پشت پا بزنم بھ ھمھ چیول
 

 سرم و از اتاق ی را تنم کردم و شالم را انداختم رومیپالتو.... شدنری سرازمیاشکھا
 بابا دنبالم اومد..... آمدمرونیب
 ؟یری کجا میدار.....ارت دارمصبر کن ک....ستاره.....ستاره-

 و با نفرت شی روبروستادمیا... من بلند شددنی کاناپھ نشستھ بود اما با دی روایثر
آرامشم را .... مادرم را بدھکار بودیزندگ.....بھ من بدھکار بود...نگاھش کردم

 دمی را باز کردم و دومیمشت دستھا....پدرم را بھ من بدھکار بود.....بدھکار بود
 موضوع ھا نی ایادآوری.....  تو حال خودم نبودمصالا.... شدمنیسوار ماش.......ونریب

 چند سالھ را زدم اما ھنوز احساس آرامش نی ایھرچند کھ حرفھا...کردی متمیاذ
 شمی حرفھا آروم منی با گفتن اکردمی فکر مشھیھم.....  شده بودمیفقط خال....کردمینم

 شش کی نزدتساع.... چھ طور سر از بھشت زھرا در آوردمدونمینم....اما نشدم
 دارم یچھ حالھ خوب....قبرستان خلوت خلوت بود.... بودشیعصر بود و ھوا گرگ م

سکوتش .... حکمفرما بودیبیآرامش عج... تنھا بدون مزاحم یتنھا.... ھستمنجای ایوقت
 خودم حرف یمان با خدابا خودم با ما.... مزار مامانم نشستمیباال.....را دوست دارم

بعد از دو ....شدی مری سرازمی ام اشکھایی از  تنھاسوختی ملم کھ کھ دیزدم و گاھ
بلند شدم و رفتم سمت ... نمانده بودمی برای اشکگریساعت آرام تر شدم  و د

 افتاده ی صندلی روفمی کی کھ تومی زنگ گوشیبھ محض سوار شدنم صدا....نمیماش
 بلھ. جواب دادمی حوصلگیبود با بفرانک ...بود در آمد 
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  تو؟ییکجا-
 قبرستون-
 ی مردم از نگرانییلوس نشو بگو کجا-
 آمدم سر خاک مامانم.گفتم کھ-
 ؟یی تنھایدی؟نترسیدی جواب نمتوی گوش؟چرایکنی می موقع اونجا چھ غلطنیتو تا ا-

 مرده ھا کھ ترس ندارن: و گفتمدمی کشیپوف
 نھ از اون موقع تا حاال ای ی تو با مننھی پدرت باھام تماس گرفت تا ببشیدو ساعت پ-

 بھشت ی برمیکردی کدوممون فکر نمچی اما ھمی دنبالت گشتدیھرجا کھ بھ ذھنمون رس
 زھرا

 ؟؟؟ی ھستیمگھ با ک-
 با سامان و رادمھر-

  کم بود کھ رادمھر از مشکالتم خبر دار بشھنی ھمدمی کشیپوف
 با خبر می زندگلی ھا از مسابھی من دوست ندارم غریدونیفرانک تو نم:گفتم

 ؟؟یگی رادمھر می من را جلویبشن؟؟؟چرا مسائل شخص
 تا دمی کھ بھت می آدرسنی اایب....  مردمیاز نگران.....ستی حرفھا ننیاالن وقت ا-
  چھ مرگت شده بازنمیبب
 امی نمتی وضعنینھ من با ا-
  منتظرم خداحافظایزود ب.کنمی مامی حرف نزن آدرس را واست پگھید-

 ی تا از نگراننمشیبی مرمیفقط م...... کھ داده بودیرفتم بھ آدرس.... را قطع کردتماس
 نی ھمادیدر ب

 از یاز وقت... رنگ دنبالم بوداهی سنی بھ پشت سرم نگاه کردم ھنوزم ماشنھی آیتو
 ی آزار بود ولی کنم ھرچند بی کارکی دیبا.......کردی مبمی تعقرونیخونھ آمدم ب

 دی چھ بانمی تا ببکنمی حتما باھاش مشورت مدمی فرانک را دی وقتکردینگرانم م
 را نیماش.... کھ فرانک آدرسش را داده بودھخانیی و چای  رستوران سنتدمیرس...کرد
 قی آالچیبھ دور و اطرافم نگاه کردم، تو.... رستوران پارک کردم و رفتم داخلیجلو

....  محفوظ شده بودشھی شلھی بھ وسقیدور تا دور آالچ....گوشھ رستوران نشستھ بودن
 کنارم با سامان آمدن...رونی بادی فرانک دست تکان دادم کھ بیاز دور برا

  شده؟یچ: نگاھم کرد و گفتقی دقسامان
 ستی نی مھمزیچ: باال انداختم و گفتمشانھ

 ور نکردن ھم نگاه کردن،معلوم بود حرفم را بابھ
 با ھم بحثتون شده؟: مشکوک نگاھم کرد و گفتسامان

  ستی نیزیگفتم کھ چ....نھ:  انداختم گفتمری زسرم
 فراموش دی باگھی مسائل را دی سرھی یدی خودت را عذاب منقدری من چرا ازهیعز-

 یکن
  کنم؟؟؟مگھ راحتھ؟؟؟فراموش
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  من برمدی نداریحاال ھم اگر کار....کنمی میباشھ سع. حوصلھ گفتمیب
  خونھ؟یریم: فرانک

 گھی درمی میی جاھیحاال -
فرانک دستش را گذاشت پشت ....  ھم نگاه کردن و سپس ھر دو زل زدن تو چشمانمبھ

  مای خونھ میری بعد با ھم ممی شام بخورمی برایب:کمرم و گفت
  آپارتمان خودمرمینھ م-

 سرش را تکان داد سپس فرانک  کسب اجازه بھ سامان نگاه کرد و سامانی برافرانک
  را بردارمفمی بزار برم کامیپس منم باھات م:رو کرد بھ من و گفت

با اخم .... سامان چشم در چشم شدمی نگاھم دنبالش کردم و ال رادمھر پسر خالھ با
 و نگاھم را بھ دمی کشیپوف.... رفتار صبحم بودهی برادی اخم شانیا.....کردینگاھم م

 ..... اناختمکردیگاھم م نقیسامان کھ دق
 دی صبح با ھم تصادف کردگفتیرادمھر م:سامان

 آره متاسفانھ-
 بارش چاری ھم ری کلی بودی شاکیلی خگفتیرادمھر م....یپس متاسف ھم ھست-

 یکرد
 زدم ماشن پسر خالھ مغرور و نکھی امتحانم را از دست دادم نھ انکھیمتاسفم واسھ ا-

 پرروت داغون کردم
 ......یستیتو درست بشو ن: و گفتدی بلند خندسامان

 
 کردم و جلوتر از فرانک راه افتادم سمت ی باال انداختم و باھاش خداحافظشانھ
 آپارتمانم میدی رسی کھ وقتدمی خرچی راه دو تا ساندویتو......نمیماش

 یکی آپارتمان جزو نیا.... بودشای مجتمع در گکیآپارتمانم در طبقھ سوم ......میبخور
 و از ھمان موقع آماده اش کردم کھ دی رسن مامانم بود کھ بعد از مرگش بھ مییاز دارا

 فمی و کمیدی رسیوقت...... رفتن داشتھ باشمی برایی دارم جایی بھ تنھاازی کھ نیھر زمان
 چی کاناپھ انداختم و مانتو شالم را در اوردم و کنارش گذاشتم و نشستم و ساندویرا رو

 تمام نکھیبعد از ا....وردم و با اشتھا خدمی کشرونی را از پاکت بمی بوددهی کھ خرییھا
 خوردن آرامم شدمی می عصبی وقتشھیھم..... دمی بودم کھ چرا دو تا نخرمانیشد پش

  شده ؟ی چی بگیخاینم.فرانک بھ صورت گرفتھ ام نگاه کرد و گفت.... کردیم
 ی تمام شد آھمی حرفھاید و وقت کردم،در سکوت گوش دافی تعرشی ماجرا را براھمھ
  یزدی حرف ھا را منی ادی نبای تند رفتیلیاما تو خ: و گفتدیکش

 را زدم سبک شدم می حاال کھ حرفھاکرد،ی مینی قلبم سنگی حرفھا چھار سال رونیا-
 کنمیھرچند کھ ھنوز ھم احساس آرامش نم

 نی نگرانت بود ایلی پدرت خیول: سکوت نگاھم کرد بعد گفتی چند لحظھ توفرانک
 اشتباه ی انسان و ھر انسانکی کھ پدرت ی قبول کندیستاره با... معلوم بودشیاز صدا

 یدی فقط خودت را عذاب می موضوع دارنی ارفتنی و تو با نپذکنھیم
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 شھیحس من را تجربھ و ھم... بھشگفتمی می چدیبا.... موھام چنگ زدمنی بکالفھ
 حرف زدن راحتھ

 میرف نزن راجبش حایب: گفتم 
 ی قبرستان؟آخھ دختر کم عقل نگفتی تویدیتو تنھا نترس: و گفتدی کشی آھفرانک

 .....ارهی سرت بیی بالی قاتلیدزد
  دارمگاردینگران نباش باد-

 !!! ھان؟: و با تعجب گفتدی صورتش در ھم کشفرانک
 ؟یدستم انداخت. شد و گفتی شاکدمی خندبلند

 دنبالم ی مشکنوهی بھی ھست کھ ی چند ماھکینھ االن نزد: ام را قورت دادم و گفتمخنده
 کنھی دنبالم مھی بھم نداره و فقط مثل سای کاردمی اما بعد ددمیترسی ملی اواکنھیم
  داره؟کارتی و چھی کینی ببینرفت-
 اوردی اگر من بروم بھانھ بدی کند شاکاری چخاھدی منمی کھ ببمونمینھ منتظر م-
 خبر داشتھ باشھ تتی از وضعخاھدی مینجوری از طرفھ پدرت باشھ مثال ایکی ھم دیشا-

 یری می با کیریمثال کجا م
 زدی اگر حرف تو درست بود بھ تو زنگ نمی ولدونمینم:  فکر کردم و سپس گفتمیکم

  من کجا ھستمندیکھ بب
 متوجھ ی جا خوردم و وقتی رادمھر حسابدنی روز بعد رفتم شرکت و آنجا با دصبح

 نی استاد بھم گفت از ای حرصم گرفت و وقتمیشدم از آن روز بھ بعد با ھم ھمکار ھست
 رادمھر کار کنم خونم بھ جوش آمد،مخصوصا کھ رادمھر از ی برادیبھ بعد با

 سخت را بھ عھده ام یھمھ کارھا.....کردی حرص دادنم استفاده می براتشیموقع
 و کردمی اما بخاطر استاد تحمل مکردی ام موانھی اش دیر و لحن دستوگذاشتیم

 بعد ی کھفتھی ام ی از خوش اقبالنکھیتا ا.... بودمی تالفی برای مناسبتیمنتظر موقع
 ..... آمدشی پمی براتی موقعنیا

 
 

 بود و ری درگی حسابشی از موکل ھایکی ی بود کھ رادمھر بخاطر پرونده ی روزچند
 ؟ییسالم کجا: کھ دادگاه داشت با من تماس گرفت و گفتیروز

  سالمکیعل: از سوالش در ھم شد و جواب دادمصورتم
  خانم سعادت؟ییکجا-

 شرکت:  و گفتمدمی کشیپوف
 لطفا برو ارمی را فراموش کردم با خودم بینی خانم امیخوبھ، من برگھ پزشک قانون-

  واسم دادگاهاری کن و بداشی باشھ، زود پزمی می روکنمی اتاقم،فکر میتو
 نی ھمچدادیچطور بھ خودش اجازه م...... اش دھانم باز ماندیی پرونھمھی ااز

 دی دستش ھستم و باری من زکردی از من داشتھ باشد؟انگار واقعا تصور میدرخواست
 ا!!!! چون و چرا انجام دھمیاوامرش را ب
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  دستتھ؟یالووووو، خانم سعادت گوش-
 بلھ: با حرص گفتم-
  فعال خدافظا،یمن عجلھ دارم زود ب-
 
ھمانطور کھ گفتھ بود برگھ ... اتاقشی گذاشتم و رفتم توبمی جی را توی حرص گوشبا

ھمانطور ...... رفتمرونی ام را برداشتم و از شرکت بچی و سوئفی بود،کزشی میرو
چرا برگھ را : دم گفتم با خوکدفعھی زدمی لب غر مری و زکردمی میکھ با حرص رانندگ

 کندی کس من را سرزنش نمچیھ.....کنمی مدای پنرفتنم ی برای و بعد بھانھ ارمیببرم؟ نم
 نیاز ا......بردی را ھمراه خود می و برگھ پزشک قانونکردی دقت مدیچون رادمھر با

 دادگاه رفتم کافھ و قھوه و یبھ جا...... لبم نشستی گوشھ یفکر آرام گرفتم و لبخند
 کیبعد از .....شتم گذافمی کی کردم و تولنتی ام را سای سفارش دادم و گوشکیک

 سرھم کردم تا ی برگشت بھ شرکت داستانریدر مس...... آمدمرونیساعت از کافھ ب
 رادمھر دمی رسی تا برسم و وقتدی طول کشی ساعتکی.......می رادمھر بگودنیموقع د

 بلند بھ طرفم ی من با قدمھادنیبا د...... بودی عصبانی و حسابزدی راھرو قدم میتو
 ؟یی ھست کجاممعلو:آمد و گفت

 !!!! تر؟آرومیزنی داد می چیبرا:  اخم نگاھش کردم و گفتمبا
  را از دست دادم بخاطر توزنم؟دادگاهیچرا داد م-
  خودت؟یتی مسئولی بایبخاطر من -

 کردی می کھ سعیی زد، با صدای حد گشاد شد و صورتش بھ قرمزنی تا آخرشیچشمھا
  مثل تو اعتماد کردمی بھ کسنکھی بخاطر اتمی مسئولیآره من ب: کنترل کند گفت

 ی نکننکاروی ایتونستیم-
 ....... آمدنرونی بشانی کارکنان از اتاق ھاھی بحث کردن ما  بقی صدااز

  متوقف شدشی استاد سرجای بھ طرفم قدم برداشت کھ با صدارادمھر
 ؟ چھ خبره؟نجایا: استاد
  اتاقمی تودییایب: با خشم بھ من و رادمھر نگاه کرد و گفتاستاد

 ی روبروی کاناپھ یدر اتاق را پشت سرم بستم و رو.... جلوتر از من راه افتادرادمھر
 .....استاد و کنار رادمھر نشستم

 ی چی سرو صداھا برانیا:  ما انداخت و گفتی بھ ھردوی نگاه سرزنش باراستاد
 بود؟

:  بھ من کرد و من فورا گفتمیاستاد نگاھ.... کردفی کھ بود را تعری ھرچرادمھر
 و دی دبی آسی کمکی اش نی موتور تصادف کردم و سرنشکی راه با یاستاد من تو

 داد طول تی ببرمش و آنجا ھم تا مرد بھوش آمد و رضامارستانیمن مجبور شدم بھ ب
 .... بھ دادگاهدمی نرسنی ھمی برادیکش

 نیحتما خودش را مقصر ا.... شرمنده بودیی جوراکی با تعجب نگاھم کرد رادمھر
 دانستی منیتصادف دروغ
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 کار ی صادقی من با آقادی بردیتونیخانم سعادت شما م:  تکان داد و گفتی سراستاد
 دارم

 عذاب وجدان داشتم اما ی آمدم کمرونی بیوقت....... کردمی لبخند بلند شدم و خداحافظبا
 آنروز از استاد یاز فردا..... کندی تا کمتر بھ من امر و نھشدی ادب مدیرادمھر با

 میشدی تر مکی نزدوری بھ آخر شھریھرچ..... بھ شرکت نرفتمگری گرفتم و دیمرخص
 خواب ایاکثر روزھا ....کردمی می از فرانک ھم دوریتح......شدیحال من خراب تر م

 بھ آنروز شوم نکھی داشتم تا اازی نیی تنھانیبھ ا...... بامرفتمی تنھا مایبودم 
شب ...... تازه بودمی زخم برانیبعد از چھار سال ھنوز ا.... بودنیھرسال ھم....دمیرس

 ی روشن شد از خستگا ھوی و وقتختمی بودم و اشک رداری بھ صبح بکیقبل تا نزد
  فرانکشھیمثل ھم.... شدمداری از خواب بمی زنگ گوشیبا صدا....... شدمھوشیب

 ییامروز واقعا دلم تنھا......گذاشتی ممی امروز را  ھم تنھاکی نی کاش ایا......بود
 بلھ؟: ناچار جواب دادم و گفتم......خواستیم
 ؟یای روز انتخاب واحده چرا دانشگاه نمنیستاره؟امروز آخر-
 .....رفتی نمادمی وقت از چی روز ھنی کھ روز آخر، ادونستمیم

 امیم:  گفتمآھستھ
 ؟یخوب:  ناراحتم شد و گفتی صدای متوجھ

  منتظرم نباشامی بری دی کمدیفقط شا....خوبم-
  منتظرمایاصال حرفش ھم نزن زود ب-

 ...... و تماس را قطع کردمدمی کشیپوف
 

 یبھ نظر من فراموش.....گرفتمی می کھ فراموشخاھدیدلم م..... خوبھی فراموشچقدر
 گذشتھ ی ھمھ شدمی مداری از خواب بیقت روز وکی کاش یا.....یماری نعمت نھ بکی

 باشھ ی من شروع خوبی براتونستیچقدر آن روز م......ام را فراموش کرده بودم
 را با نھی نفرت و کنھمھی بود کھ ای از آنرقلب من جوان ت..... بدون نفرتنھ،یبدون ک

 جور کی ھم نیا..... دوشری آب سرد را باز کردم و رفتم زریش......خود داشتھ باشد
 ام ی مشکیمانتو...... افکار دست از سرم برداردنی اخاستمیانگار م......شکنجھ بود

 یتو.....رون رفتمی را برداشتم و از اتاقم بچمیی و سوفی و کدمی پوشنیرا با شلوار ج
 ی صندلی شل شد و رومی خشک و بدون گل افتاد پاھای چشمم بھ باغچھ ی وقتاطیح
  نشستموانی ای رویھا

 نکھیبعد از ا!!.....شیچھار سال پ!!....ی روزنی ھمچکیدرست !!  ماه بودوریشھر
......  گذشتمکی باری شدم و از جاده اطیوارد ح.....انتخاب واحد کردم برگشتم خانھ

 و پر از آب زی تمشھی ھموانی ایاستخر جلو..... بودی رز و محمدیباغچھ پر از گلھا
 .....یمامان:  باال رفتم و صدا زدمیکی تا  را دووانی ایپلھ ھا.......بود
 گذاشتم و باز صدا ی را در آوردم و داخل جا کفشمیکفش ھا...... خانھ را باز کردمدر

 د؟؟ییمامان؟؟کجا: زدم
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 زمی سالنم عزیتو-
 داخل زیاز پشت م...... ام بودی زندگدی امشیصدا......دمی را بستم و نفس کشمیچشمھا

 کھ از دستش یی روز کذانیھم!!!..... روز بودنی ھمقایدق...... بلند شدموانیا
!!!  اش کرده بود؟؟غھی کھ صی زنی خودخواھای!!!!!بخاطر ھوس پدرم؟؟؟....دادم

 نیاصال دور شدن از ا......کردی خوب ما حالم ری رانندگشھی شدم ھمنیسوار ماش
 دلخواه ی صندلی سالن نشستھ بود، رویتو......کردی حالم را خوب مشیخانھ و آدم ھا

 کیبھش نزد..... در دست داشتیی فنجان چاکی کھ ادمی قیدق......اش در کنار پنجره
 را میھاامروز انتخاب رشتھ کردم، ھمھ درس:  و گفتمدمیشدم و محکم گونھ اش را بوس
 ساعت کالسھاش با خاستی و چون فرانک ممییای و بمیبا فرانک گرفتم تا با ھم بر

 می درستش کردیھزار تا بدبخت باشھ با یکیسامان 
 خب خدا را شکر کھ درست شد:  لبخند زد و گفتمامان

نتونستم بعد از انتخاب واحد برم شرکت آخھ .... براش تنگ شدهاد؟دلمی میبابا ک-
  بودادی زکیتراف
 آمد و ی وقت بھ خانھ مریشبھا د...... گرفتار بودشھی از ھمشتری بود کھ بابا بیمدت
 باھام تماس مرفتمی اش ندنیاگر وسط روز بھ د......گرفتی آمد سراغم را نمی میوقت
حتما االن ھم ....شدی مینجوری بودن کارش اادی وقتھا بخاطر زیبعض......گرفتینم
 ....... بودنی ھملشیدل

  نگران نباشدینیبی را مگریشب ھمد:  و گفتدی کشی نفس بلندمامان
کنارش نشستم و سرم را .....  مبل انداختمیمقنعھ ام رو را از تن در آوردم و با میمانتو

موھات مثل :  و گفتدی دست کشمی موھایآروم رو...... گذاشتمشی زانوھایرو
 ....شمھیابر

اما کم .....دمی بار بوسنی و چنددمی گرفتم، جلو کشمی موھای را از روشیدستھا
 در آغوش شتری او را بدھمی زود از دستش منقدری ادانستمیاگر م......بود

 پروانھ یصدا......دمیبوسی او را مشتری و بکردمی نگاھش مشتریب......گرفتمیم
  کنبر؟؟؟؟صیری میخانم کجا دار: خدمتکار خانھ بلند شد

 بھ مامان نگاه کردم و با نگاه کردن ی مامان بلند شدم و نشستم، سوالی پاھای رواز
 و دیرسی آشفتھ و نگران بھ نظر م بود کھیمدت.... کھ چقدر نگران استدمیبھش فھم

 اش را حس کرده بودم، شی و تشوی قراریب..... تر شده بوددی اش شدی قلبیماریب
 چارچوب ی تویزن جوان..... من با بابا داشتندم کھ شبھا دور از چشیی بحثھانطوریھم

 سبز با پوست یچشمھا...... بودبایز..... نگاه کردمشیبھ سر تا پا......ستادیدر سالن ا
 ای و نھ ستیبھ نظر ب...... بودختھی بلندش ریشانی پی روی را چترشی کھ موھادیسف
شکم برآمده اش واضح   ازنیآره باردار بود، ا!!!! باردار بود.....دیرسی سالھ میس

 نینسر:  و گفتستادی مادرم ای را از صورتش پاک کرد و رو بھ روشیاشکھا.....بود
 باھاتون دارم یخانم من کار واجب

  منتظر باشرونی داخل خونھ، گفتم بییای خانم بدون اجازه می چیعنی:پروانھ
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  نداره پروانھ خانمیاشکال:  دستش را تکان داد و گفتمامان
من حاملھ ھستم اگر بھ من :  و بدون مقدمھ گفتدی کشیقی جوان جلوتر آمد، نفس عمزن

 حاملھ دهی فھمیفرھاد از وقت.... ندارهیھ کھ گنانی بھ بچھ ام رحم کن، آخھ ادیرحم نمکن
 تونی بھ شما و زندگیاما من کار..... بخاطر شماستدونمیھستم ترکم کرده اما من م

 زانو زد و نی زمیجلوتر آمد و رو..... بچھ را بزرگ کنمنی انمتویمن تنھا نم.....ندارم
 ...کنمیالتماس م:  مادرم را در دست گرفت و گفتیدستھا

 
 کھ حالش خوب دمی تر شده؟؟؟چرا نفھمدی سفشھی کھ رنگ مادرم از ھمدمی نفھمچرا

 انتیپدرم خ..... نشدم فقط ھنگ کرده بودمیچی شوکھ بودم کھ متوجھ ھنقدریست؟؟؟این
 انتی مثل مادر من خی بھ زنتونھی میآخھ مگھ کس!!!بھ مادرم؟؟؟!!!!کرده؟؟

ھرچند دو خط ..... افتاده بودیفی ظریھا خطشی چشمھاریھرچند ز...... بودبایکند؟؟؟ز
 اگر االن یحت...... بودکلیخوش ھ...... بودبایاما ھنوز ز...... بودشینازک کنار لبھا

 رفتھ نی کنار پدرم از بییبای و زی جواننی بود و ابای جوان و زی ھم نبود، روزبایز
 را بھ مادرم مانیما غم و دردھا..... رفتھ بودنی  بزرگ کردن من از بیبرا......بود

 شیاما مادرم درد ھا..... من و پدرم بودیپشتوانھ ......سنگ صبور ما بود....میگفتیم
بارھا پدرم ورشکست شد اما ......با گذشت بود......صبور بود....... دلش بودیتو

 داد تا بتونھ باز دیبھش ام...... دادیبھش دلدار...... کردتیزن......مادرم کنارش ماند
 داشت، االن کھ ازی بود، االن کھ بھ بودن شوھرش نی نامردنینھ ا.......بشود وفقھم م

 انتی بھش خدی داشت نباازی تر و رنجور تر بود، االن کھ بھ آرامش نفی ضعشھیاز ھم
 اش چنگ نھی مادرم داره بھ سدمی شوکھ بودم کھ نفھمنقدری درد داشتم، انقدریا.......بشھ

 ...... بھ خودم آمدموانھ پرغی جیبا صدا....زنھیم
 اری مامان بیقرصھا:  بھ پروانھ گفتمرو

 رهیقرار بود امروز آقا براشون بگ...... قرصھا تمام شده:  مستاصل جواب دادپروانھ
 !!!! ھمراه مامان باشھدی باشھی قرصھا ھمنیمگھ دکتر نگفتھ بود ا!!!!؟ی چیعنی

 ی بیدستھا..... بھ اورژانسدیزنگ بزن:  شدم و سر مامانم را بغل گرفتم و داد زدمبلند
 را شی ھا گونھ ھاوانھیمثل د...... سرد بود؟؟؟نقدریچرا ا......جون مامان را گرفتم

 دمیبوس
 ....کنمی خواھش ماریدوام ب:  گوشش گفتمریز

  شد؟؟ی اورژانس چنیپس ا: دمی کشادی فرباز
  انیتماس گرفتم، دارن م:  آمد و گفتمھی سراسپروانھ

 شد و با التماس بھ من نگاه ی بارونشیچرا چشمھا...... با بھت بھ مامان نگاه کردمو
 ی جون خودم را بھ بدن بخاستمیانگار م...... در آغوشم فشردمشتریکرد؟؟؟؟مامانم را ب

 وحشت انداختھ  جون من را بھی تن سرد و بنی بود ادهی فایاما ب..... کنمقیجونش تزر
 شینفس ھا..... کردمشیاز خودم جدا....... دست دادنشزترس ا.....ترس.....بود

 را باز شیچشمھا....... گذاشتمنی زمیمامان را رو.....کردی بود و خس خس منیسنگ
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 فرو یآب دھانم را بھ سخت!!!!  نداشت؟؟؟یچرا نگاھش رنگ زندگ......کرد
 ..... شدری سرازمیاشکھا......دادم
  دارمازی من بھت ناری تو را خدا دوام بیمامان: گفتم

 .....دست بردم و نبضش را گرفتم......دیکشی نفس نمگری بستھ شد و انگار دشیچشمھا
 را انجام ادی کھ از دستم بر می ھر کاردیاالن با.....ستی کردن نھی االن وقت گرنھ

 یدکمھ ھا.....دادی من بود انجام میھ جا کھ اگر او بیھمان کار.....بدھم تا زنده بماند
 ی اش گذاشتم و تمام تنم را رونھی سیدستم را رو..... را تند تند باز کردمراھنشیپ

 کی...... دو سھکی..... دو سھکی.... اش فشار آوردمنھی بھ سرت دادم و با قدمیدستھا
دماغش را گرفتم و تنفس دھان بھ دھان بھش دادم و باز ھم ...... دو سھکی.......دو سھ
 دو کی.... دو سھکی.... اش قرار دادم و شروع کردمنھی سی را رومیدستھا

 و من با کردی مسی و صورت مامان را خختیری مھابا فرو می بمیاشکھا......سھ
 دنیرس:  شد گفتپروانھ خوشحال وارد سالن..... دو سھکی...کردمیحرص تکرار م

خانم : از آنھا رو بھ من گفتیکی.... دو تا مرد وارد سالن شدندمی را چرخاندم و دسرم
  کنمنشونی کنار تا معادیبر
 و کنارش دمیعقب کش....دیچکی نفس نفس افتاده بودم و عرق از سر و صورتم مبھ

 ماساژ قلبش را.....نبضش را گرفتن.... شدنھیمعا.....کنار جسم سردش....نشستم
افسوس .....مرد بھم نگاه کرد.....باز نبض گرفتن و قلب اش را چک کردن.....دادن

 ی آن ھم برادهی خوابدمیفھم....دهی نمیگ زندی مادرم بوگھی کھ ددمیمن فھم....خورد
 متاسفم: داد و گفترونی بنینفسش را سنگ.....شھیھم

بھش نفس ....دیبھش شوک بد....دی نکردیھنوز کھ کار: را گرد و کردم و گفتمچشمانم
 .....دی بدیمصنوع

 بلند شدم نی زمیبا حرص از رو...... بلند شدنی زمی سرش را تکان داد و از رومرد
 دونمیم....ھیمامانم قو....گردهی بھش شوک بده حتما برمگمی مستمیمگھ با تو ن: و گفتم

 زارهیکھ تنھام نم
 یخاستن آن پارچھ ....  گذاشتنشی رو روح مادرم رای را آوردن و جسم ببالنکارد

 سرم ی روشیھنوز رد دستھا....نھ مامان من نمرده.... بکشندشی را روزینفرت انگ
 دستھا  و نیمن بھ ا.....دمیبوسی را مشی بود کھ گونھ ھاشی چند ساعت پنیھم.....ھست
 زدم و بھ مھی مادرم خی را کنار زدم و روردم..... داشتمازی نوازش ھا ننیبھ ا

 ادیفر..... خانھ را بھ لرزه انداختھ بودی ھاواری دمی ھق ھق ھایصدا....دمیآغوشش کش
 در و دل یآخھ االن من با ک..... کھ برگرددکردمیالتماسش م....زدمی و زجھ ممیکشدیم

فقط نونزده   سنگ صبورمھ؟؟منیک.... باشدمی مرحم دردھاتونھی میکنم؟؟؟دست ک
 پروانھ یصدا.... شانھ ام نشستی رویدست..... مادر شدنی بیراھنوز زوده ب...سالمھ

 ....ستاره جان بلند شو:دیبھ گوشم رس
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 د،ی جا ببرچی مامانم را ھزارمیمن نم.....تنھام بزار: دمی کشادی را پس زدم فردستش
 اون ھنوز زنده است

گاھش  مامان بلند کردم و ننھی سیسرم را از رو.... وارد خانھ شدمھی سراسبابا
 نی اون روز اولدیشا..... از ھمان روز بود کھ رنگ نگاھم بھش سرد شددیشا.....کردم

 دنی روح مادرم و با شنی تن بدنیبا د....  برق نزدمی چشمھادنشی بود کھ با دیبار
  بھ من و مادرم نگاه کردی و ناباوربھت با....  شل شدشی من پاھایزجھ ھا

 !! تنھامون گذاشت؟؟؟مامانیی شد بابای چیدید: گفتم
رنگ .... کرد رنگ خون گرفتریی سرش را چرخاند و رنگ نگاھش تغبابا

 آنجا ی شرمی ھنوز با بای ثردمیرد نگاھش را گرفتم و د....یمونیرنگ پش....خشم
تو :دمی کشادی اش را در مشت گرفتم و فرقھی....بھ سمتش حملھ کردم.... ستادهیا

 خانھ نیگمشو از ا...یکثافت مادرم را ازم گرفت....شی کشتی عوضی توش،یکشت
 رونیب

با خشم ..... دور کردای نشست و من را بھ زور از ثرمی شانھ ھای بابا رویدستھا
بغضم را فرو دادم،با حرص .... بودبھی غرمی براگری کھ دینگاھش کردم، بھ پدر

 وقت چیھ....نشیشما ھا کشت:  پاک کردم و گفتممی گونھ ھای را از رومیاشکھا
  بابابخشمتینم
 ....  اتاقمی بدو بدو رفتم توو

 نکھی ایادآوریبا ....شودی آن روز حالم بد میادآوری چھار سال با نی ھم بعد از اھنوز
دکتر مامان گفتھ بود اگر .... کنمی آغوش من جون داد و من نتونستم کاریمامان تو
ژ قلب داده بودم ممکن بود زنده  اگر زودتر بھش ماساای میدادی را بھش مشیقرص ھا

 چھار نی تو ادمی کشیقینفس عم... پاک کردممی گونھ ھایرو  را ازمیاشکھا.......بماند
 ی و توکردی می کھ با ما زندگای ثردنی زخم ھنوز تازه است و ھر بار با دنیسال ا

 و دنیپاشی نمک مشی سر باز کرد و انگار کھ روشتری زخم بنی ادیخوابیاتاق مادرم م
 ادهی پارک کردم و پاه دانشگنگی پارکی را تونیماش......کردنی مشتریدردم را ب

 د،ی کشی نگاھم کرد و آھقی بود، دقستادهی دانشگاه منتظرم ااطیفرانک در ح......شدم
 دانشگاه تی انتخاب واحد بھ سمت سای  برای اگھیسالم کرد و بدون حرف د

 .......میرفت
   آمدم فرانک بھ خودمی صدابا
 یییی کجاییییھو-

 ؟؟؟یگی میچ:  بار پشت سر ھم پلک زدم و گفتمچند
 ھ؟ی امروز برنامھ ات چگمیم-

:  گذاشتم و گفتمفمی را داخل کلمی و وسادمی کشیآھ..... دلم نشستی عالم توی غم ھاباز
  بھشت زھرارمی بعدم مشمی خونھ آماده مرمیامروز سالگرد مامان، م

 میخب پس بر:  بلند شد و گفتفرانک
 تو کجا اونوقت؟؟؟:  را باال دادم و گفتممی ابروی تاکی
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 زارهیتازشم اگر من بزارم سامان نم.....یعمرا بزارم تنھا بر....گھی دامیمنم م-
  شوھرتنیتو ھم با ا:  زدم و گفتمی کمرنگلبخند

  تویگی می چم،یباز گفت شوھر، ما ھنوز نامزد ھم نکرد:  حرص گفتبا
 کشھی دست از تو نمدمی کھ من دی ساماننینگران نباش ا-
 می دنبال سامان ھم بردی باشھی مری کھ دمیوفتیزود باش راه ب.....خدا کنھ-
  تنھا باشمخامی من مکنمیفرانک خواھش م-
  نرفتھ؟ادتیاصال حرفشم نزن پارسال کھ -

 ھر چھ قدر اصرار کردن کھ ھمراھم باشن اجازه شیسال پ...... زدمینی غمگلبخند
ندادم و چون صبحانھ و ناھار نخورده بودم، سر خاک فشارم افتاد و از حال رفتم، 

 بار باھام تماس گرفتن و من جواب ندادم نگران نی چندنکھیفرانک و سامان بعد از ا
 ..... آنجا افتادمھوشی بدنیشدن و آمدن سر خاک دنبالم کھ د

 دنبال میری را بردارم و از آنجا ھم ملمی خانھ، من وسامی خب زود باش بریلیخ: گفتم
 سامان
 نھی کنیا...... گذشتھ افتادمادیباز ......می و بھ سمت خانھ حرکت کردمی شدنی ماشسوار

 بالکن ی مامان تنھا توی بعد از خاکسپارکھفتھی..... نفرتنیا.... شدشتریروز بھ روز ب
ھنوز با ..... و ناراحت و پر از حرص و نفرت بودمنیھنوز غمگ.....اتاقم نشستھ بودم

 بودم و او را مقصر ریھنوز ھم از بابا دلگ..... نگرفتھ بودمرامآن ھمھ اشک و زجھ آ
 اطی حیدر ورود...... مھم نبودشیاما بابا انگار برا....دانستمیاز دست رفتن مامان م

چھ .....دمی را چنگ زدم بھ عقب کشمیموھا..... چمدان وارد شدکیباز شد و بابا با 
 ازی بھش نشھی از ھمشتری بمن  تنگ بود االن کھ مامان نبودشیقدر دلم برا

 بود کھ نی از اریمگھ غ.....شیبھ محبت ھا.....شیبھ تک ستاره گفتن ھا......داشتم
 می مشت شد و ناخنھامیتھادس......نفسم گرفت!!!!دمش؟یپرستی و مدیپرستیعاشقانھ مرا م

اما نشد، ...... خشم را کنترل کنمنی فشردم تا بلکھ بتوانم امیرا بھ کف دستھا
 قاتتتتتتتتتل: دمی کشادیاز ھمانجا فر.....تونستمن

وارد اتاقم شدم و در اتاقم را با شدت باز کردم و ....... بھت زده نگاھم کردنای و ثربابا
 ری کھ انگار او را زدمیکوبی منی بھ زمی را جورمیپاھا.... رفتمنییپلھ ھا را با دو پا

 !!کنھ؟ی می چھ غلطنجای انیا:  زدمادی شدم و فراطیوارد ح.....کنمی لھ ممیپاھا
 دست بابا قفل ی بھ صورتش زدم کھ مچ دستم توی محکمیلی حملھ کردم و سبھش

 ام با شدت باال و نھی سرخ بود و سمیچشمھا.......دمیدستم را با خشم عقب کش.....شد
 ....شدی منییپا

 ی را کردیکردی مدی کھ نبایبابا نگو کھ اون کار: گفتم
 
 کھ چھ دمیاز نگاھش، از سکوتش فھم.... نگاه کرد و سرش را تکان دادمی چشمھایتو

 .....شھی درست نمیچی وقت ھچی ھگری کھ ددمیفھم..... افتادهیاتفاق
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 پس ی بزرگ شدگھیستاره تو د....کنھی می زندگنجای بھ بعد انی از اایثر:  گفتبابا
 یاری بھ وجود بی مشکلخامینم.....درک کن

االن .....قلبم متعلق بھ پدر و مادرم بود..... رفتنیاز ب.....ختیقلبم ر......شکستم
 تنھا عشقش گھید......ستمی تک ستاره بابا نگھی وقتھ کھ دیلی خدمیفھم.....ھیخال

 تک ستاره اش ی اگھی دیاالن کس......ستمیاصال عشقش ن.....تنھا کھ نھ.....ستمین
 ....... شده بودی اگھی دی بھ کسعلقاالن قلب و روحش مت......بود
 می چشمھای را از رونکمیع..... بھ خودم آمدممی ھق ھق ھای صدااز

دوباره حالت ..... نکنھیستاره بستھ، گر: فرانک دستمال بھ دستم داد وگفت.....برداشتم
  ھاشھیبد م

 تا باد بھ سر و صورتم دمی کشنیی را پاشھیش...... را پاک کردممیاشکھا
 ....انگار نفسم باال آمد......بخورد

  فرانک بلند شدی زنگ گوشیصدا
 سالم-
- 
   دنبالتمییای خونھ ستاره از اونجا مرمیدارم م-
- 
 دهیمگھ حرف گوش م ..... کنھریخدا امروزم بھ خ.....نھ اصال-
- 
 باشھ خدافظ-

 اگر حالت بد بشھ خودت گھیسامان م:  را کھ قطع کرد رو بھ من گفتتماس
  ندارمیحوصلھ نعش کش......یدونیم

آھان حاال :  من فرانک ھم لبخند زد و گفتی حرف اش خنده ام گرفت و از خنده از
 شد

جاده سنگفرش  از می شداطیوارد ح..... را پارک کردمنی خانھ ماشیجلو
نگاھم بھ استخر ...... خشک و بدون گل حالم را بدتر کردی باغچھ دنید......میگذشت

 سپھر در استخر نکھی بود، از ترس اای دستور ثرنیپوزخند زدم ا..... افتادیخال
 میپلھ ھا را باال رفت....وفتدیب

  جا منتظرمنیمن ھم. گفتفرانک
.....  نشست، سرم را تکان دادم و رفتم داخلوانی داخل اھیری حصی ھای صندلیرو

 ی فقط با کمیمی عادت قدکیطبق ......در را باز کردم و پروانھ را صدا زدم
 زنمی پروانھ را صدا مشھی مامان را صدا کنم ھمنکھی ای بھ جاگھید.......رییتغ
 ؟ییپروانھ خانم کجا-
 زمیتو آشپزخانھ ام عز-

   دلسوزم بود نگاه کردمشھیکھ ھم داخل آشپزخانھ و بھ پروانھ رفتم
  آماده است؟یھمھ چ...سالم: گفتم
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  سبدی تودمیبلھ ھمھ را چ.... ماھتیسالم بھ رو:  و نگاھم کرد و گفتبرگشت
  سبد را نگاه کردم، خرما، حلوا و گالبیتو

 ممنون:  را برداشتم و گفتمسبد
 ناھار ھم برات گذاشتم-
پروانھ لبخند زد اما تلخ و .... غم گرفتمکث کردم، چشمام رنگ.....یباشھ مرس-

  گرفتارهیلی خنکھی ایبزار پا......بھش فکر نکن: گفت
 با ی رفتن و خوشگذرونی مھمونیگرفتار؟؟؟چطور برا: زدم و با خودم گفتمپوزخند

 اون ھمھ فیح....تی جوونفیح.... اون ھمھ سال مامانفیح!!ست؟؟ی گرفتار نایثر
 ......گذشت
 ....... آمدمرونی کردم و بی لب خداحافظری را فرو دادم و زبغضم

 از گل رز قرمز شھیھم......قبر سرد اش را با گالب شستم......می مزار مادرم نشستسر
 سنگ قبرش ی بودم را رودهی کھ سر راه خرییگلھا...... درست مثل منامد،یخوشش م

 فاتحھ خاندن بھ نکھیبعد از افرانک و سامان ...... پر پرش کنمنکھیگذاشتم، بدون ا
 پخش کردن خرما و حلوا ازم دور ی بھانھ بھ  تنھا و راحت باشمنکھیخاطر ا

 شھیمامان ھم.....نی و نفرت بودم ھمنھی گفتن نداشتم فقط پر از کی برایحرف......شدن
 و کنھینفرت خودت را نابود م..... از دشمنتی نفرت نداشتھ باش حتی از کسگفتیم

 فرانک بعد از و سامان...... بودی بود اما قلبم خالاهیمن روحم س......اهیسقلبت را 
 نیفرانک بھم کمک کرد بلند شوم و با ھم بھ سمت ماش......پخش کردن حلوا برگشتن

 ...... کردی و چون حالم مساعد نبود سامان رانندگمیرفت
ستاره :  بخوابم کھ سامان گفتی را بستم تا کممی چسباندم و چشمھاشھی را بھ شسرم
  بام؟؟می بریموافق

  برم خونھ بخوابمدمی محینھ ترج-
 رونی بمی فردا صبح آماده باش تا بریباشھ ول-

فرانک ..... چھار سال کنارم بودننی ای از فرانک و سامان ممنون بودم کھ توچقدر
 خوشبختانھ  ومی را در کنار ھم گذراندیلی دوران تحصی من بود و ھمھ یدوست بچگ
 و فرانک ھمان ترم اول عاشق و می رشتھ قبول شدکی دانشگاه و در کیبا ھم در 

 ی بودن و سامان تھران تنھا زندگرازی شاکن سامان سیخانواده .....دلباختھ سامان شد
 رشتھ سانسی گرفتن فوق لی پسر خالھ اش رادمھر ھم براشی سال پنکھی تا اکردیم

 شد و من بعد ادهی خانھ اش پیسامان جلو......م ھمخانھ شدنحقوق بھ تھران آمد و با ھ
بودم کھ با   خستھ و داغوننقدریا........ خانھ شدمی فرانک را رساندم راھنکھیاز ا

 ........ کھ خوابم برددی نکشھی ثانی تخت و بھ سی رفتم تورونی بیھمان لباس ھا
 

 یلعنت بھ ھرچ...... اعصابم بودی روشی و صداخوردی پشت سر ھم زنگ ممیگوش
 !!بلھھھھھ؟؟:  خواب آلود جواب دادمی آمدم و با صدارونی پتو بریاز ز.....مردم آزاره
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 ساعتھ دم در کی ؟منی ستاره از دست تو، باز ھم کھ خواب موندیوا:  داد زدفرانک
 خونھ منتظرتم

 رونیرار گذاشتم ب رفت با سامان و فرانک قادمی خستھ بودم کھ از نقدری اشبی دیوا
 دمی از تخت پرعیسر...... کنمکاری سامان را چی غرغرھایچی فرانک ھیوا.....بروم

 امی و مشمی آماده معیباشھ باشھ االن سر: تند تند گفتم.....رونیب
 کی دست و صورتم را شستم رفتم سر کمدم و نکھی را قطع کردم و بعد از اتماس

 چسبان و کفش اسپرت ی مشکنی  با شلوار جدم،ی زانو بود پوشی کھ باالدیبافت سف
 رونی سرم مرتب کردم و از اتاق بی ام را روی کردم و شال مشکشی آرایکم....دیسف

 لب ریز......خوردنی بودن و صبحانھ مشستھ نزی ھال سر می توایبابا و ثر.......رفتم
تم، چند تا بوق  را نگھ داشنی خانھ فرانک ماشیجلو...... رفتماطی حیسالم کردم و تو

 و  چپ چپ نگاھم کرد و دی سوار شد ابروانش را در ھم کشیوقت.... آمدرونیزدم تا ب
 منتظر ما اونجا االن دو ساعتھ....... برو دربند سامان با رادمھر رفتنمیمستق: گفت

 ؟ی خواب بمونیخای میتو تا ک....ھستن
 .....ین کدارمی بی کھ تو ھستیتا وقت:  نگاھش کردم و گفتمطونیش

 سامان چند ساعتھ کھ منتظر چارهیب.....از دست تو:  و گفترونی را فوت کرد بنفسش
 ماست، حتما صبحانھ ھم نخورده

 موننینگران نباش اون دو تا تنھا نم....ھی چیااااا پس معلوم شد اخم و تخم خانم برا-
 سرم را تکان دادم و نچ نچ کردم..... خوشگلویاونجا پر از دخترا

 ساکت باش تا نکشتمت:  و گفتدی کشغیج
.....  آقا سامانتشھی پرسونمتی مگھی دقھیغصھ نخور تا پنج دق:  و گفتمدمی خندبلند

  خودتھری کرده و حاال حاال ھا اسری گی کھ براش پھن کردیھرچند سامان تو تور
 ی فرانک برای بھ اعتراض ھای کردم  و توجھشتری پدال گاز بی را رومی پافشار

 دست م،ی شدادهی را پارک کردم و پنیماش..... کنم نکردمی آھستھ تر رانندگھنکیا
بعد از سالم و .....  کنار سامان و رادمھرمیفرانک را در دست گرفتم و رفت

تو دوباره خواب : زد و گفت  امیشانی پی سامان با سر انگشت  رویاحوالپرس
 م؟ی کنکاری از دست تو چدی با؟مایموند
  تحمل،یچیھ:  باال انداختم و گفتمشانھ

 ی کھ مردم از گشنگمی صبحانھ بخورمیبر:  را تکان داد و گفتسرش
من ھم در کنار رادمھر قدم .... و جلوتر از ما بھ راه افتادندی فرانک را کشدست

 میرفت....... سرگرم بودممی رادمھر ساکت بود و من با گوشریدر مس......برداشتم
 از تخت ھا یکی ی رورونی دنج تر بود برونی بی و چون فضامانیشگیرستوران ھم

 ادهی پمی کھ برمیخوردن صبحانھ بلند شد بعد از......می سفارش دادمروی و نمینشست
رادمھر نگاھم ....باز ھم فرانک و سامان دست در دست ھم جلو راه افتادن......یرو

 ؟یترم چند: دیکرد و بدون مقدمھ پرس
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 ترم آخر-
 ؟ی رشتھ عالقھ داشتنیبھ ا-
 کم کم بھش عالقھ مند یول...... رشتھ را انتخاب کردمنی بھ اصرار پدرم اادیاول نھ ز-

 شھی اصرار پدرم درست بوده، ھمشمیحاال متوجھ م.....االن ھم عاشق وکالتم......شدم
 یتونی و میکنی خوب از حقت دفاع میلی و خی داریی جنگجوھی روحگفتیبھم م

 یطرف مقابلت را قانع کن
 بھ ای از آمدن ثریری جلوگی و نھ براستادمینھ مقابل پدرم ا...... دلم پوزخند زدمیتو

 میبارھا تصم.....فقط فاصلھ گرفتم...... و نگاه کردمستادمیفقط ا.....دمی جنگمانیزندگ
د، انگار  بومی تصمنی مانع از ایزی چکی کنم اما یگرفتم از آن خانھ بروم و تنھا زندگ

 امدیدلم نم
  موضوع شدمنی برخورد متوجھ انی اولیپدرت درست گفتھ، من تو-

 دی و رفتدی گذاشتی و بدون عذرخواھدی تصادف مقصر بودیتو:  و گفتدیخند
 ؟یشما ھنوز بھ خاطر اون روز ناراحت. کردم گفتمزی رچشمام

 ی بدھکاری عذرخواھھیاما شما ھنوز بھ من .....ادی نھ زیا-
 ینیبھ خواب بب:  خودم گفتمبا
حاال : ھا فرانک گفتنی کنار ماشمی برگشتیوقت......می راه را ھر دو ساکت بودی ھیبق

 م؟؟یکجا بر
  دونمینم: سامان

: سرم را تکان دادم و گفتم.....مشکوک نگاھشان کردم..... دو بھ من نگاه کردنھر
 ھ؟؟؟یچ

 میریم: تند و ھر دو با ھم گفتن دست چپ و فرانک دست راستم را در دست گرفسامان
 یشھرباز
 !!!!!نھ:  را گرد و کردم و گفتمچشمانم
 میریچرا م:  سرش را تکان داد و گفتسامان

 دیاصال حرفشم نزن:  گفتمیشاک
  خونھرمیمن م:  و گفتمدمی کشرونی را از دستانشان بمیدستھا
  را بده بھ  مننتی ماشدیستاره کل:  سر راھم را سد کرد و گفتسامان
حوصلھ ...... برم خونھخامیبرو کنار من م......دمینم:  و گفتمدمی را در ھم کشمیابروھا

  ندارمیبچھ باز
 بخاطر من....می برای بکنمیخواھش م:  شد و گفتزونی از شانھ ام آوفرانک
 حرکتش خنده ام نی از اشھی کردم، پشت سر ھم پلک زد، ھمنگاھش

 گھی دامی نمد،ی نکنتمیاذ: گفتم و دمیخند......گرفتیم
 لب داشت نگاه کردم ی گوشھ ی و لبخندکردی بھ ما نگاه منھی رادمھر کھ دست بھ سبھ

   زشتھد؟؟؟بابایکشی خجالت نمکلتونیاز ھ: و گفتم
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 امروز ھیتو ھم ......خادی مطنتیکودک درونم دلش ش: بھ بازوم زد و گفتی مشتسامان
 اری در نیمامان بزرگ باز

 
 یمامان بزرگ خودت:  گفتمغی کردم و با جزی را رچشمانم

 ادینکنھ شما ھم بدت نم..... بگویزی چھیشما :  بھ رادمھر گفتمرو
 ھی ھم عالیلینھ خ:  و گفتنشی باال انداخت و رفت سمت ماششانھ

 عیزود، تند،سر..... بده ساماننی ماشدیستاره کل:  را کج کردم و فرانک گفتصورتم
 گفتن ی وقتشی پیدفعھ ....... عقب نشستمی صندلی دادم بھ سامان و خودم روچیسوئ
 سامان پشت نی ھمی سر راه راھم را کج کردم و رفتم خانھ االن ھم برای شھربازمیبر

 را پر ی شھربازی کل محوطھ غی جی صدای شھربازمیدی رسیوقت.......فرمان نشست
 حی تفرمی جا ھست کھ برنھمھیا: و گفتم کردم با حرص بھ فرانک نگاه......کرده بود

  ھم شد جا؟؟؟ی آخھ شھربازمیکن
 ......غر نزن مادر بزرگ:  و گفتدی را گرفت و کشدستم
 بود یدر کل شب خوب..... بود و ھم ترسناکزی انگجانی ھم ھم،ی شدی چند تا بازسوار

 را سامان و فرانک بھتر از خودم نی داشت و اازی نجاناتی ھنیانگار روح مرده ام بھ ا
 .......دانستنیم
 

 تر عی کھ سررفتمیتند تند راه م.....دیباری میدی آمدم بارون شدرونی از دانشگاه بیوقت
 بھ می و تمام لباس ھاخوردی بھ سر وصورتم می رحمیبارون با ب....... برسمنمیبھ ماش

خواستم سوار بشوم ......دمی کشی نفس راحتدمی رسنی بھ ماشیوقت....... بوددهیتنم چسب
 خوردی وار بھ ھم مانوی پمیدندان ھا.....آھم بلند شد......پنچر است  جلوکی الستدمیکھ د

پرنده پر ....خلوت خلوت بود...... نگاه کردمابانیبھ خ.....دیلرزیو تمام تنم م
 کنم؟؟؟ باز دای از کجا پیحاال تاکس...... کنمیری پنچرگتوانستمی بارون نمریز.....زدینم

 رنگ اهی سنی ماشی کھ متوجھ نم،یبی مشنا پارک شده آنی ماشنمیسر چرخاندم ببب
 نی دو سر نشدمی دقت کردم و دشتریب...... دنبالم بودی ام و کھ مدتیھمان ب......شدم

دلھره ......  ھم عقب نشستھ بودگھی مرد دکی راننده و کی....مرد دارد
نفسم حبس ..... شدادهی پنیان نشستھ بود از ماش کھ پشت فرمیشخص......داشتم

 ی قالب تھشتری من بداشتی شدن بھ من برمکی نزدی کھ برایبا ھر قدم.....شد
 را باز نی در ماشدنیلرزی ممی کھ دستھای را زدم و در حالنمی ماشریدزدگ....کردمیم

 دمی شنیی آشنایکردم تا سوار بشوم کھ صدا
  افتاده؟یستاره خانم اتفاق-

 دی بادانستمینم.....نمی ام را ببی دادم و سر چرخاندم تا ناجرونی حبس شده ام را بنفس
 برگشت و دمی نگاه کردم و دبھیبھ مرد غر..... ناراحتای خوشحال باشم دنشیاز د

بھ رادمھر کھ ھنوز منتظر جوابم بود نگاه کردم ..... شد اما حرکت نکردنیسوار ماش
 پنچر کردم: کردم و گفتم  اشارهنمیو بھ چرخ پنجر ماش



 @donyayroman   طعم شیرین رمان                    نیریرمان سرنوشت تلخ و ش

 23 

 دمی خونھ کھ درفتمی م؟داشتمیکنی مکاری چنجای وقت شب انی ایبلھ متوجھ شدم، ول-
  افتادهی حدس زدم اتفاق،یستادی بارون اریز
 داشت کھ من ی باال دادم، آخر بھ او چھ ربطلشی دلی را بخاطر سوال بمی ابروی تاکی

داشتم :  منتظر پاسخ من است گفتمدمی دیوقت!!!  داشتمکاری وقت شب دانشگاه چنیتا ا
 کردمی کار مقمی تحقیرو

 من ی ولکنمی را نمنکاری چرا در خانھ خودم اگفتی نگاھم کرد، حتما با خودش مجیگ
 ھر چھ قدر با خودم کلنجار رفتم..... بھ خانھ بروم دانشگاه مانده بودمرتریچون د

 
 می روبرونھیدست بھ س.....کردیھم منتظر نگاھم ماو ...... بخاھمی ازش کمکنتوانستم

 خب منتظرم:  و گفتستادیا
 ؟؟ی ھستیمنتظر چ:  و گفتمدمی را در ھم کشصورتم

سپس سرش را تکان داد و ..... نگاھم کردی لبش را بھ دندان گرفت و کمی گوشھ
 ؟؟؟یخایمگھ کمک نم.....یمنتظرم تا ازم خواھش کن: گفت
  دادم و چپ چپ نگاھش کردمرونی بنینفسم را سنگ..... از تعجب باز مانددھنم

 بدون خواھش کمکت ی کھ باھام کردی بعد از اون کارینکنھ توقع دار: رادمھر
 !!کنم؟؟

 !!کدوم کار؟؟-
 ی کھ در مورد تصادفت گفتییھمون دروغھا.....روز دادگاه-

  گفتھ دروغ گفتم؟یک: و گفتمدمی را در ھم کشصورتم
 ......فھممی راست و دروغ را منی و فرق بلمی رفتھ من وکادتی نکھیمثل ا-
 طرز نگاه نی و با حرص نگاھش کردم، اما اصال از ادمی دندان کشریلبم را ز 

  لب نشاندی لبخند محو روکیناراحت نشد و برعکس 
 بودم و سرما تنم را سی خسی خی سرم گرفتھ بود ولی روی رادمھر چترنکھی ابا
 خواھشا شھیم:  را بھ ھم فشردم و لبم را کج کردم و با حرص گفتممی دستھالرزاند،یم

 ؟ی جناب صادق،ی کمکم کننی ماشیری پنچر گیتو
 میبر...... خونھرسونمتی کرد پس میری پنچر گشھی بارون نمنی حاال کھ تو ایبلھ ول-

 میخوری ھر دو سرما ممی بمونشتریکھ اگر ب
 شانھ جا بھ ی را روفمیک...... مخالفت نداشتمی ناگھی سرما بدنم کرخت شده بود و داز

 آدرس خانھ را بھش دادم و م،ی شدنشی سوار ماشیوقت......جا کردم و دنبالش راه افتادم
 را روشن کرد و یبخار...... را بستممی دادم و چشمھاھی تکی صندلھیسرم را بھ پشت

 بدنم نشست و ی رویگرما مطلوب...... کردمی من تنظبھ  را روی بخاری ھاچھیدر
 ..... لب ازش تشکر کردمریز.....لرزشم تمام شد

 ؟ی ترم آخر ھستیگفت-
 اوھوم-
 ؟ی ادامھ بدی دارمیتصم-
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 .....شمی امتحان کانون وکال آماده میکم کم برا....حتما-
 کانون وکال ی کھ قبولیدونیم....ی شروع کندیاز االن با:  نگاھم کرد و گفتکوتاه

 ی کھ شاگرد اول دانشگاه ھستدمیالبتھ از فرانک شن.....ستیراحت ن
 ی چگھیفرانک د: سرم را کج کردم و گفتم!!!!!فرانک دھن لق.... گرد شدچشمانم
 گفتھ؟؟

 ....زھای چیلیخ-
 مثال؟؟؟؟-
 مھمھ؟؟-
 
 ھن:  شدم و گفتمرهی خرونی دادم و بھ بھی با حرص تکی صندلھی پشتبھ
 آن روز دانستمی چون مکرد،ی مکاری کھ رادمھر آن موقع دانشگاه چکردمی فکر منی ابھ

 ی شدن باز ھم تشکر کردم و بدون حرف اضافھ اادهیموقع پ...اصال کالس نداشت
 ....وارد خانھ شدم

 دستم ی شرکت رادمھر خواست بھ اتاقش بروم و آنجا پرونده ادمی رسی بعد وقتروز
  تا شب تمام بشھدیبا: داد و گفت

 ...یول:  بھ پرونده انداختم و گفتمینگاھ
 پرونده تا شب نی ادی و اما و اگر نداره، فردا دادگاه دارم و بایول:  بلند گفتی صدابا

 آماده باشھ
 یدادی زودتر بھم خبر مدیشما با-
 ...... بگم انجام بدنیاحی بگو تا بھ خانم ریایاگر از عھده اش برنم-
بھ ......دمی رفتم و محکم در اتاق را بھم کوبرونیه را برداشتم و ب حرص پروندبا

ھمھ کارمندھا رفتھ ....ساعت از ھشت شب گذشتھ بود.... ام نگاه کردمیساعت مچ
 یاز خستگ..... بھ بدنم دادمی کش و قوسی صندلیگردنم را ماساژ دادم و رو....بودن

 را جمع کردم و از اتاقم لمیوسا.....د تمام شالخره چون بدمی کشینفس راحت......لھ بودم
رفتم پشت در ..... ھنوز نرفتھدمیاز برق روشن اتاق رادمھر فھم....... رفتمرونیب

 ی بزدیداشت با تلفن حرف م..... باز بودمھیدر اتاقش ن...... کنمیاتاقش کھ خداحافظ
 دمی را شنودم کھ اسم خرمی شدم و خاستم از اتاقش فاصلھ بگی خداحافظالیخ
  ستی من مھم نیسامان اعصابھ منو خراب نکن ستاره اصال برا-
- 
  ادبش کنمخامی منکھیواسھ ا-
- 
 یکنی اشتباه می دارستی نینجوریاصال ا!!!!....من -
- 
 نی ھمبرمیاز حرص خورنش لذت م-
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چرا .....ماتم برده بود....... بودی انھیچھ قدر ک...... دادمرونی را با حرص بنفسم
 ری بود کھ دنی ھمیپس برا...... دارهسمیانگار ساد!!! دوست داشت حرصم بدھد؟؟

 کھ در  باز کردمی بودم و فکر مستادهیھنوز پشت در اتاقش ا.....پرونده فردا را بھم داد
 نی بود پخش زمکی خوردم و نزدیسکندر..... کردرخوردشد و رادمھر با شدت بھم ب

 یتو.... بشوم کھ رادمھر فورا دستش را دور کمرم حلقھ کرد و مانع افتادنم شد
 فاصلھ نگاھش نکرده نیتا بھ حال از ا..... نگاھم بودخی شدم او ھم مرهیچشمانش خ

 یلی نھ خک نھ کوچینی ب،ی کم پشت مشکی با ابروھا،یبودم، چشمان درشت قھوه ا
 یلی داشت نھ زشت بود نھ خیصورت خوب...... خوش فرمیبزرگ با لبھا

چشمانم را ...... ازش چشم بردارمخاستمی نگاھش بود کھ نمی توی چدانمینم......جذاب
 و تلخ، نفسم را فوت نیریش...... ادکلنش محشر بودی بودمی کشیقیبستم و نفس عم

 کھ انگار تازه بھ خودش آمده بود دستش دمھررا..... و آرام تکان خوردمرونیکردم ب
 شی موھاانی میکالفھ دست.... دادرونی بنیز پشت کمرم جدا کرد و نفسش را سنگرا ا
مثل ..... رنگ نگاھش عوض شده بودنباری ای و دوباره برگشت و نگاھم کرد ولدیکش
 چتھ؟آروم تر:  خودم را جمع و جور کردم و گفتمعی سرشھیھم

 کاریچ نجایباز ھم بدھکار شدم؟ تو اصال ا:  کرد و گفتزی را رچشمانش
 
 !؟ی بودستادهیگوش ا: مشکوک نگاھم کرد و گفت...؟یکنیم

 ی اومدم خداحافظرینھ خ:  را باال دادم و گفتممی ابروی تاکی....... نگران شدنگاھش
 رونی بیدی از اتاقت پرینجوریکنم کھ شما ا

 ستاره خانم؟:  پشت کردم و راه افتادم سمت در کھ گفتبھش
  را چرخاندم و نگاھش کردمسرم

 امی با شما بیری مسکی تا ستی نی اگر زحمتاوردم،ی ننیمن امروز ماش-
 داشت پشت سرم حرف شی پقھیانگار نھ انگار چند دق...... چھ مودب شدهاوه

 نھ من کار دارم:  گفتمی سر بھ سرش بگذارم، جدیوسوسھ شدم کھ کم....زدیم
  رسوندمتدی شایالبتھ اگر ازم خواھش کن:  زدم و گفتمنھی را بھ سدستم

 از تو ی ولرمی حاضرم بمرم،یالزم نکرده خودم م:  و گفتدی را در ھم کششیابروھا
  خواھش نکنم و پوزخند زد

 یھرجور راحت:  تفاوت شانھ باال انداختم و گفتمیب
 پشت ی ھرچیتراس:  گوشھ لب نشاندم و نگاھش کردم و گفتمی تا دم در، لبخندرفتم

 دمی شنیتلفن بھ سامان گفت
 ؟ی نسبت بھم عقده دارنقدریچرا ا:  تاسف خوردم و گفتمشیبرا
 رونی و از شرکت بدمی صورتش کھ از حرص سرخ شده بود بلند خنددنی دبا

 دم،یشنی را پشت سرم مشی قدم ھای و صدارفتمی منیی پایکیپلھ ھا را دو تا ......رفتم
 ستادهیمن عقده دارم؟اونم نسبت بھ تو؟پس گوش ا:  پاگرد آخر بودم کھ گفتیرو
 ستی ندی تو بع؟ازیبود
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ھمانطور .....زندی حرف را منی از حرصش ادانستمی حرفش ناراحت نشدم چون ماز
 چشمانش دیتا خنده من را د......دمی نگاھش کردم و بلند خندن،یی پادمیدویکھ از پلھ ھا م

 و سھ تا پلھ آخر دیچی راستم پی چھ شد کھ پادانمینم....ش را مشت کردگرد شد و دستان
 سرم ی کردم و دستم را رویاز درد نالھ ا.....شدم نی خوردم و پخش زمزیرا ل

 ی کردم و عصبیدندان قروچھ ا.....حاال نوبت او بود کھ بلند بھم بخندد......گذاشتم
 کردم ی ھرکار؟؟؟؟؟ی دوستش دارنقدری آخھ چرا اایخدا.......بھش چشم دوختم

 .....کردینتوانستم بلند بشوم، کمرم درد م
  کمکم کنای تمام شد بدنتیاگر خند: گفتم

   کھ داشتم خنده ام گرفتھ بودیتی از وضعخودم
  کن تا کمکت کنمیازم عذرخواھ: گفت

 کنمی نمنکاروی وقت اچیسواستفاده گر، ھ-
  پس خودت بلند شو،یھرطور راحت:  باال انداخت و گفتشانھ
 بود، انگار از سر بھ سر گذاشتن ی شوخنھایالبتھ ھمھ ا..... بوددهی فای کردن ببحث
 کنار پلھ ھا گرفتم و بلند یدستم را بھ نرده ھا......میبردی لذت مگریھمد
 پلھ ھا ی و ھمانجا روستمی نتونستم بادیچی پاھا و کمرم پی کھ تویبخاطر درد......شدم

خدارا شکر کھ ...... گذاشتممی زانو ھای سرم را روو  را بھ کمرم گرفتمنشستم و دستم
  ستاره؟یخوب.کنارم نشست و گفت.....کھ سرم ضربھ نخورده بود

 
 چشمانش موج ی توینگاھش کردم، نگران!!!! ستاره.... آرام و نگران بودلحنش

ھنوز ...... بودی جورکیلحن و نگاھش !!! تا حاال بھم نگفتھ بود ستاره.....زدیم
 ام را پنھان کنم با لحن طلبکارانھ ی ناراحتتوانستمی وقت نمچیناراحت بودم و چون ھ

 ؟یچرا کمکم نکرد:  گفتمیا
 باھاش راحت شتری و بشناختمی کھ می کرد و شد ھمان رادمھرریی صورت اش تغحالت
  کمکت کنم؟ی توقع داشتیعنی: شانھ باال انداخت و گفت......بودم

 لومھخب مع-
 ستمی من مسئول افتادن تو نیول-

 کھ یی نگاھش کردم، از آن نگاه ھاریدلگ.....کنھی می بود کھ داره شوخدای لحنش پاز
  نگام نکن دلم واست کباب شدینجوریا: رادمھر گفت....کردیدل سنگم آب م

 .می حساب شدیحاال ب:  و گفتستادی امی شد و روبروبلند
 در ی کرد و حتمی ھمراھنی را گرفت و کمکم  کرد تا بلند بشوم و تا دم ماشمی بازوریز

 تا ایب:  سوار شدم قدر شناسانھ نگاھش کردم و گفتمیوقت..... باز کردمی را ھم برانیماش
 برسونمت

 رمینھ ممنون خودم م:  را باال داد و با غرور خاص خودش گفتشی ابروی تاکی
ناز نکن، :  اما گفتمی ھر طور راحتمی بگوخاستمی دادم، مرونی را با صدا بنفسم

  ازت تشکر کنمستمی مجبور نگھی و دمیشی حساب می بینجوریا
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  خونھ؟یریم:  را روشن کردم و راه افتادم گفتمنیماش.... زد و سوار شدیپوزخند
 شمی مادهی پریآره اما راھت را دور نکن، تو مس-
 ؟یاری لجم را در بای یبد منو حرص ی نخاگھی خونھ کھ درسونمتینھ م-

 .... چشم نگاھش کردم، نگاھم کرد و سرش را  تکان دادی گوشھ از
 
 و بھانھ کردی نمیریسخت گ..... رادمھر رادمھر سابق نبودگھی آن روز بھ بعد داز
 ادی مثبت زی چی کلشی ھاییاز راھنما.....کردی و برعکس در کارھا کمکم ممگرفتین

 درس خواندن بھم کمتر کار ی وقت داشتھ باشم برانکھی ای برایگرفتم و حت
 امتحان ی آورد تا بخوانم و برامیبرا  کانون وکال رای روز جزوه ھاکی......دادیم

 نیا..... و در درس ھا کمکم کردمی بار در دانشگاه قرار گذاشتنیآماده بشوم و چند
 ........ بودشیتا قابل سمی را دوست داشتم و کمک کردن رادمھر بدون منت برایدوست
 گذاشتھ شی را بھ نماانشانی و درختان تن عرشدی روز بھ روز سرد و سرد تر مھوا

رنگ ...زرد؟رنگ مرده.... زرد رنگی دهی خشکی بود از برگھادهی پوشنیبودن و زم
 من دوستش داشتم، رنگ مورد عالقھ ام بود ی ول؟ی زندگی سبزدنی رسانیپا

 انی وقت بود کھ بھ پایلی من ھم خیگ زندیسبز..... ھم با من آشنا بوددیشا.....انگار
 ھوا را دوست نیچھ قدر ا...... زرد رنگ شده بودزی بود و ھمھ چدهیرس

 ی چرا دلم گرفتھ؟؟؟ تویراست..... گرفتھ مثل دل منیھوا.....ی ابریھوا......دارم
 نشستھ بود شھی شیارون کھ رو بی بودم و بھ قطره ھاستادهیشرکت  کنار پنجره اتاقم ا

 کھ چتر در دست و ییبھ عابر ھا......سی خنیبھ آسمان گرفتھ و زم......کردمیم نگاه
 ھم یی چتر بھ دست آدم ھای آدم ھانی انیاما ب......کردنی می ھا را طابانیبا عجلھ خ

 نعمت با لذت استفاده نی شدن از اسیبودن کھ بدون چتر و بدون ترس از خ
  آدمنی انیو باز ب......داشتندی برمشھی ھماز  را آھستھ ترشانی قدم ھایحت.....کردنیم
 
 را در دست داشتن و شانھ شانی بودن کھ دست معشوقھ ھایی آدم ھا کسانی انی باز بو

 عده کی...... خوب بودی بارون کھ پر از حس ھانی اری ززدن،ی ھم قدم میبھ شانھ 
 کھ یی و با حسرت بھ آنھاخورنی میی و چاستادنیھم ھستن کھ مثل من  پشت پنجره ا

 دل، ی ھوای ابری ھواگنیم.....کننی زدن نگاه مم شانھ بھ شانھ قدی دارن برایدلدار
چند ضربھ بھ در اتاق خورد و مرا از ........دهی احساس می بویمنم اعتقاد دارم ھمھ چ

 د؟ییبفرما: سر چرخاندم و گفتم.....دی کشرونی بالی خیایدن
 

 و شلوار کتان ھمرنگ کت اش در تن ی کت اسپرت کرمکی..... بودرادمھر
 انی چارچوب در نمای چھارشونھ اش توکلیھ...... بودپی کھ خوشتیراست.......داشت

 بارون قدم بزند؟؟؟از کدام دستھ از آدم ری رادمھر ھم دوست دارد زیعنی.....شد
 کھ با ھی چند روزکردمیحس م چرا..... جواب دادنیلبخند زدم اما غمگ...ھاست؟؟؟

 بود ی چون چند روزشھ،ی مربوط بھ من میری درگنی اکردمی مره؟؟؟حسیخودش درگ
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 کھ مجبور بود باھام ھم کالم بشود سرد و کالفھ ی و زمانکردی میکھ ازم دور
 را باال دادم و می ابروی تاکی........دیرسیاالن ھم کالفھ بھ نظر م.......کردیبرخورد م

 ؟یستادیچرا دم در ا.... توایب:گفتم
 ستم؟یمزاحم ن-

 نی بشاینھ اصال، ب:  اتاقم و گفتمی باال انداختم و رفتم سمت صندلشانھ
کارت :  فوت کرد و گفترونی بنینفسش را سنگ...... نشستمی و رادمھر روبرونشستم

 تمام شده؟
  برمخاستمیآره، کم کم م-

 ی کافمی بریوقت دار:  پا و آن پا کرد و بالخره گفتنی کم اھی...... نگاھم کردمردد
 م؟ی صحبت کنی محبوبی ھم در مورد پرونده آقامی بخوریزی چھیشاپ ھم 

 میباشھ، بر:  فکر کردم و گفتمیکم
 کوچکم را از داخل ی نھیآ...... را جمع کندلشی رفت تا وسارونیرادمھر از اتاق ب 
 آوردم رونی بشمی آرافی را از کی، مداد مشک آوردم و بھ خودم نگاه کردمرونی بفمیک

 را داخل لمیوسا...... برق لب بھ لبانم زدمی و کمدمی رنگ کشی عسلی چشمھایو تو
 سالن منتظرم بود، چند لحظھ بھ یرادمھر تو.....فتم ررونی گذاشتم و از اتاق بفمیک

 !!!  شد و لبخند زد ھرچند محو و تلخرهیچشمانم خ
 م؟یبر: گفت
 من نیبا ماش:  ھا رادمھر گفتنیکنار ماش....می رفتنییاز پلھ ھا پا.... را تکان دادمسرم

  خونھی کھ برنجای ارسونمتی بعد ممیبر
 باشھ-
 

 و راجب پرونده می سفارش دادکی و قھوه و کمی نشستی بود، گوشھ ای شاپ دنجیکاف
حوصلھ جوابم را  با شھی و مثل ھمدمی کھ داشتم را ازش پرسیی و سوالھامیصحبت کرد

بعد از ......کردمی اش را حس می من کالفگی ولکردی می باھام شوخنکھیبا ا......داد
  داد، قاشقھی اش تکی صندلی بھ پشتمیتمام شدن کار و سوال ھا

 
 یگری دیذھنش جا.... کردی را داخل فنجان قھوه اش برد و باھاش بازی خورشکر
 !!!بود
 کرده؟؟؟ تا نگاھم رییچرا نگاھش تغ...... را بدانمریی تغنھمھی الی کنجکاو بودم دلیلیخ
نفسش را !!!! کردم؟ی تو نگاھش بود کھ ازش فرار میچ.....دمیدزدی نگاھم را مکردیم
 کی:  و گفتزی می دستش را گذاشت رود،ی فوت کرد، خودش را  جلو کشرونیب

  بزنمرف راجبش باھات حدی ھست کھ بایموضوع
 ده؟ شیزیچ: دمی پرسمشکوک

 و ستمی نینی ستاره من اھل مقدمھ چنیبب...... کھ نھیزیچ: را تکان داد و گفتسرش
 زنمی حرفم را رک مشھیھم
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 ی از ھمون روزدی حس را دارم، شانی کھ اھیاالن مدت:  و ادامھ داددی کشیقی عمنفس
 رمی کھ با خودم درگھی االن چند روزی نخاستم باور کنم، ولیلی بھ دالی ولدمت،یکھ د

  باھات مطرح کنم؟ی اصال چھ جورای..... نھایکھ بھت بگم 
 ی چخاھدی کھ مزدمیحدس م!!!گھ؟؟؟ی داره می چنی اایخدا!  گرد شده بودچشمانم

 بود کھ نی امیآن لحظھ تنھا آرزو.....تو را بھ خدا ساکت شو.....نھ.....نھ....دیبگو
 ......دی را نگوزدمی کھ من حدس میزیرادمھر آن چ

 اتتی و خصوصطتی منم راجب تو و شرا،یدونی مییزای چھی میتو راجب من و زندگ-
 دونمی مییزای چکی

از ھمون روز اول :  گوشھ لب نشاند وگفتی را بھ پشت سرم دوخت  و لبخندنگاھش
از غرورت، از ...... حسم با تو متفاوتھی چرا؟ ولدونمیخودمم نم....ازت خوشم اومد

 گزرونمی کنارت وقت میوقت.....ادی از نترس بودنت خوشم م،تی از کلھ شقات،یلجباز
 !حالم خوبھ

 ی ولی داری خوبی وضع مالنکھیبا ا:  بود، ادامھ دادنی کرد، نگاھش پر از تحسنگاھم
 از یلیخ.....ی بھ کار کردن نداریازی نچی کھ ھی در صورتی کردنشرفتیبھ فکر  پ

 یروزھا......ادی کھ ازت خوشم منی ھمی برادیشا..... مثل خودمھاتتی خصوصنیا
 دونمیم..... دلتنگت شدمشتری انکار کردم بترشی بی باور کنم، اما ھرچخاستمیاول نم
 کھ خامی ندارم، فقط می من ھم ازت توقعم،یشناسی را مگری کھ ھمدستی نیادیوقت ز
 شتری با ھم بودن و شناخت بیفرصت برا......می فرصت را بدنیبھ ھم ا

   کنارت باشمخامیم:  نگاھم کرد و گفتنیغمگ
 االن ھم کھ داشت ازم درخواست یحت...... و منتظر نگاھم کرددی کشیقی عمنفس

 کنارش توانستمیاما نم..... غرورش را دوست داشتمنیو من ا....... با غرور بودکردیم
 دوست باشھ مثل کی خاستمیفقط م...... کھ بھش عالقھ مند باشمتوانستمینم.....باشم

رادمھر !!!!! طور بھ من عالقھ مند شده بود؟چھ اصال.......مثل سامان......فرانک
!!!  باشم؟دهی شنی جمالت را از زبان کسنی ندارم اادیقبل از او بھ !!!!! نفر بود؟نیاول
 نگاھش را ینیسنگ...... نشودکی بھم نزدی بودم تا کسدهیچی خاردار پمی دورم سشھیھم

 از خواستی و مکردی ماھم نگقیدق...... زدمیلبخند تلخ..... سرم باال آوردمحس کردم
 نگاھم حرف دلم را بخواند

 مشت شی چون دستھادیانگار فھم!!!  و ترس نبودی جز نگرانیزی در نگاھم چاما
 ؟ی بگیزی چیخاینم:  و گفتدیبلند آه کش...... شدن
  بگم؟ شوکھ شدمیچ:  نگاھش کنم و گفتمنکھی تکان دادم و بدون ایسر

 ی بھش فکر کنیتونی می االن جوابم را بدنی و ازت انتظار ندارم ھمدمیبھت حق م-
 را بستم تا می دھانم گذاشتم و چشمھای را با چنگال جدا کردم و توکی از ککھی تکی

 کندم باز در دھانم گذاشتم، گھی دکھی تکی کمھ ینیری شنی اش را حس کنم، نھ اینیریش
 رک حرفم را تونمی مدی بھ مغزم رسینیریاالن کھ ش....اومممم حاال بھتر شد
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 تونمیمن نم......ستی بھ فکر کردن نیازینھ ن: تم را باز کردم و گفمیچشمھا.....بزنم
   بھ من فکر نکنیعنی....خامی نمیعنی.....

 ؟ی ازم خاستیزی چنی چرا ھمچ؟ی گفتنویچرا ا: دمی و نالدمی بھ صورتم دست کشکالفھ
 ......شتری نھ بی کھ تا االن بودی باشنی تو ھمخامیرادمھر من م

 ....  وتی حس را با ھم داشت، غم، عصباننی در ھم شد و نگاھش چندصورتش
 و داشتمیچرا بغض داشتم؟؟؟؟تند تند قدم برم...... رفتمرونی را برداشتم و از کافھ بفمیک

از پشت .......رمی را بگمی اشکھازشی ری تا جلودمیکوبی منی را با حرص بھ زممیپاھا
 ؟ی بریخای مینطوریھم:   و گفتدی را کشمیبازو
 یشانی پی تمام کند دستم را روشھی ھمی بحث را برانی انکھی ای باال انداختم و براشانھ

 خب آره حرفم را زدم:  تفاوت و قاطع گفتمیام گذاشتم و ب
انگار ...... را فراموش کنمزی ھمھ چخاستمی شد، من مشتری بمی بازوی دستش روفشار
 ی موضوعی رادمھر اصرار داشت رویول...... حرفھا گفتھ نشدهنی کدام از اچیکھ ھ

 بھ اسم یزی پدرم کال فراموشش کرده بودم، چانتیکھ من بعد از فوت مادرم و خ
 دوست داشتن و عشق

 ..... تفاوت نباشی بنقدریا..... حرف نزنینطوریبا من ا:  داد و گفتتکانم
 باال آورد و می بازویدستش را از رو..... نگاھم کردقی و دقدی را در ھم کشصورتش
 !!! گرم شد؟؟نقدریچرا لبخند زد و نگاھش ا......دی کشمی گونھ ھایآروم رو
 !!نھ؟؟ی حرفھام برات سنگنقدری ایعنی!!؟؟یکنی مھیچرا گر: رادمھر

 را پاک میبا پشت دست اشکھا!!  شدن؟؟ری سرازی کی لعنتی اشکھانیا.... بردماتم
من .......ی زخم کھنھ نمک بپاشکی ی بود کھ رونی رادمھر مثل ایحرفھا.....کردم
پدرم ....... بوده کھ از عشق و دوست داشتن دور باشمنی سالھا انی ام در ای سعیھمھ 

 نی اگذارمی نمگھی داد، دحی را بھم ترجایل ثر مثیمن را با آن ھمھ عشق رھا کرد و کس
 وفتدیاتفاق ب

 خونمی از نگاھت منوی ا،ی کھ تو ھم دوستم داردونمیم-
 دست از سرم بردار:  بلند گفتمی صدابا
 دی فرو برد و کالفھ نالشی موھاانی را مشی شوکھ نگاھم کرد و دستھاادمی فری صدااز
  دوستت دارم؟گمی میفھمیمگھ نم....  کنم؟؟؟؟کاری نکن ستاره، من بدون تو چنکارویا-

 را دوست ی اگھیکس د: و خشک و سرد گفتمشی چشمھای را کوبوندم تومیچشمھا
 من چھ طور دنیقبل از د...... را دوست داشتھ باشمی کستونمیمن نم.......داشتھ باش

   کارو  بکننی حاال ھم ھمیکردی میزندگ
  را دوست نداشتمیمن قبل تو کس-

 شد، نگاھش رهی خمی چشمھای را با دو دستش گرفت و تومی شد و شانھ ھاکی نزدبھم
 امی دندمتی کھ دیاز روز:  و زمزمھ کرددی کشینفس......گرم بود و پر از احساس

 لذت ھی ھمھ و ھمھ دن،ی نفس کشدن،ی بارون، خابا،ی با تو ھستم دری کرد، وقترییتغ
   مرگی داره، حتی اگھید
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 بود نیری ششیحرفا....... شدنری سرازمی گونھ ھای اراده روی اشک بی قطره ھاباز
صداقت را در کالم و ....... از آنھمھ احساس و عالقھ  فرار کنمخاستمی من فقط میول

   کردمینگاھش حس م
 یکنی متمی اذیاجازه بده برم دار:  فرار از آنھمھ احساس گفتمیبرا

 ی و بگی تو چشمام نگاه کندینھ با: فت را بھ چپ و راست تکان داد و قاطع گسرش
   ی بھ من نداری حسچیھ

 ی تونکھی ایپس تمام توانم را برا!!!!!بدون شک نداشتم؟!!!!! داشتم؟یاحساس
نگاھم را .......دوست: بغضم را فرو دادم و گفتم......چشمانش زل بزنم جمع کردم

 دوستت ندارم: و ادامھ دادمدمیدزد
 تا ابانیبھش پشت کردم و رفتم سر خ...... افتادنیی پامی شانھ ھای از روشیدستھا
 با رادمھر ھم شانھ بھ شانھ شدی میعنی.....دیباریھنوز نم نم باران م.......رمی بگیتاکس

 !!! باران قدم زد؟؟؟؟ریز
 خاستم سوارش بشوم کھ مچ ستاد،ی ای تاکسی تکان دادم، وقتی تاکسی را جلودستم

 ھر کردمی دستم را گرفتھ بود کھ حس میطور...... دست رادمھر قفل شدیدستم تو
 و من را بھ دنبال خود داشتی تند  تند قدم برمشوند،ی خورد ممیلحظھ استخانھا

 راه افتاد یوقت...... داخل ھلم دادبھ ی را باز کرد و بھ آرامنشی در ماشکشاند،یم
 دستش کیبا ......دلم گرفت......بود نینگاھش غمگ......نگاھم  کرد......نگاھش کردم

 نگاھش را از نکھیبدون ا....... لبانش بودی روگرشیفرمان را گرفتھ بود و دست د
 ؟یگی را نمقتی حق؟چرایترسی میاز چ:  گفتردیروبرو بگ

  و ترس از دست دادنشیی از تنھادیدم؟شایترسی می از چواقعا
 شھیسرم را بھ ش....... بحث را دوست نداشتمنی دادم سکوت کنم، ادامھ دادن بھ احیترج

 کردن ی سعیلیبعد از آن روز فرانک و سامان خ....... را بستممی دادم و چشمھاھیتک
من مثل ......  موفق نشدندی فرصت بھ رادمھر و خودم بدھم ولکیمن را قانع کنند کھ 

 رادمھر رنگ یل افتاده ویکردم انگار نھ انگار کھ اتفاقیسابق با رادمھر برخورد م
 و بھانھ یری و  با سخت گکردینگاھش عوض شده بود، باھام سرد و خشک برخورد م

 مھم نبود و بھش حق می برایول.......گرفتی کار ازم انتقام مطی جا در محی بیھا
 یف من حرشدی شکل آرام منی غرورش شکستھ شده بود، اگر بھ ادادم،یم

 از حمام یوقت..... توچالمی برمین قرار گذاشتصبح جمعھ با فرانک و ساما.....نداشتم
 تعجب کردم حدس زدم باز دنشی اتاقم منتظر نشستھ بود، با دی آمدم، بابا تورونیب

 نشستم و مشغول شمی آرازی لب سالم کردم و پشت مریز.......بحث و دعوا در راه است
 و سپس نفسش را با صدا مودی عرض و طول اتاق را پیکم بابا..... صورتم شدمشیآرا

  خونھایشب زود ب:  کاناپھ نشست و گفتی داد و رورونیب
 !!!!!!چرا؟؟:  و گفتمدمی را در ھم کشمیابروھا

 
 یای بدیحتما با..... اش دعوت کردهی از دوستام تو را ھم بھ مھمانیکی-
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ت،  رفتنم وجود نداشی برایدی وقت باچی ھی ولگرفتنی می مھمانادی بابا زی ھادوست
 دی بانی الی کنجکاو بودم بفھمم دلیلی راحت تر بودن کھ من در کنارشان نباشم، خیحت
 امی کار دارم اگر تونستم مییجا:  چون حوصلھ  بحث نداشتم فقط گفتمیول!!! ھیچ

حتما او ھم حوصلھ بحث .... رفترونی اخم کرد و بدون حرف از اتاقم ببابا
 سرم بردم ی و ھمھ را بھ سمت باالدمی رنگم را سشوار کشیی خرمایموھا.....نداشت

 می حوصلگی بلشی دلدیشا..... کردمشی آراشھی از ھمشتریب......و سفت بستم
 یپالتو....  نگاه کردمنھی آیرا تو  بار خودمنی آخری کامل آماده شدم برایوقت.....بود

 تا وسط شی و بلندشدیم گشاد ی کمنیی داشت و از کمر بھ پای کھ باالتنھ چسبانیمشک
 ام را ی چرم مشکی بھ تن داشتم، و چکمھ ھای بود، با شلوار چسبان مشکمیران ھا

 ایو ثر بابا....... رفتمرونی را بھ دست گرفتم و از اتاقم بکمی کوچی دستفی و کدمیپوش
  را نگاه کرد و میبابا سر تا پا.....کردنی تماشا مونیزیداخل ھال نشستھ بودن و تلو

 ؟یکجا بھ سالمت: گفت
 دی دیساکت نگاھش کردم و وقت......کردمی بابا را درک نمریی آنھمھ تغلی دلاصال
 نیھم:  نگاه کرد و گفتمی داخل رستورانھ، بھ سر تا پایمھمان:  گفتزنمی نمیحرف

  خوبھیدی کھ پوشییلباس ھا
 ی آفتابنکیع......انھ خارج شدم کردم از خی خداحافظنکھی تکان دادم و بعد از ایسر

 رادمھر جا نی ماشدنیبا د.......ستادمی در منتظرشان ایام را بھ چشم زدم و رفتم جلو
 نگھ داشت نفس می پاھای را جلونیرادمھر ماش......خوردم،قرار نبود رادمھر ھم باشد

 فرانک سامان عقب کنار..... خدااااایا......نی عقب ماشدر  و رفتم سمتدمی کشیقیعم
 سامان میرفتی مرونی رادمھر بنی با ماشیی چھارتای کھ وقتشدی میگاھ!!!!! نشستھ بود

معذب ..... االن  فرق داشتی ولنشستی و عقب مکردیفرانک را بھانھ م
سالم   لبریسوار شدم و ز...... کردم و در جلو راباز کردمیاخم......بودم
 ھم الشونی خنیسرم را چرخاندم و چپ چپ نگاھشون کردم اما اصال ع......کردم
عطر ....... پر از غرور بودشھی داشت و نگاھش مثل ھمیظیرادمھر اخم غل.....نبود
 ی واقعا عالدم،ی کشقی را بستم و چند تا نفس عممیچشمھا...... اش را زده بودیشگیھم
 یمن ھم سرم را بھ صندل...... حرف زدن بودندغولفرانک و سامان ھم مش......بود
 کرد نفسم کیرادمھر دستش را بھ صورتم نزد...... را تماشا کردمرونی دادم و بھیتک

:  بھش انداختم و گفتمی چشمانم برداشت، نگاه تندی را از رونکمیحبس شد آرام ع
 ؟یکنی مکاریچ

 ی بزننکیدوست ندارم ع:  گفتخونسرد
  پس بدهنکمیع....ستیدوست داشتن تو مھم ن:  گفتمدمیم کش را در ھمیابروھا
 خودت بردار:  زد و گفتیپوزخند

 ھم فشردم و بھ صورتش ی چپش بود نگاه کردم لبانم را روی پای کھ رونکیبھ ع 
  دادمھی تکی و با حرص بھ صندلدمی کشی پوفکرد،ی می شدم  کھ خونسرد رانندگرهیخ
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 شدن و جلو جلو رفتن و من را با ادهی توچال فرانک و سامان زود پمیدی رسیوقت
 سکوت نی کھ رادمھر امی از راه را ھردو ساکت بودی امھین......رادمھر تنھا گذاشتن

 ستاره؟: را شکست و گفت
 بلھ؟:  نگاھش کنم گفتمنکھی ابدون
گل رز .... برق زد و فورا گل را از دستش گرفتممی مقابلم گرفت، چشمھای گلشاخھ
 شھی و ھمشمی کھ بھت دادم منصرف نمیشنھادی از پچوقتیھ:  و گفتدیخند....قرمز

 بھ من و  با من بودن، ،ی وقت ھا بھم فکر کنی کھ بعضخامیسر حرفم ھستم و ازت م
  کنھریی تا نظرت تغمکنی تالشم را میبدون کنارت ھستم و ھمھ 

 گوشھ لب داشت و نگاھش آرامش ی شدم لبخند کمرنگرهی خشی و بھ چشمھاستادمیا
 ری غرورش را باز ھم زنکھیا...... و بھ راھم ادامھ دادمدمی کشیقیبخش بود، نفس عم

 می برایلی خیلی من باز ھم درخواستش را عنوان کرد خی تفاوتیپا گذاشت و با وجود ب
 بود کھ دوباره شاد ی رادمھر کافیانگار برا ھمان نگاه من.........ارزشمند بود

 بشود ھمان رادمھر سابق.....بشود
 فرانک کنارم م،ی کوه رفتی باالی از رستورانھایکی خوردن ناھار داخل یواسھ  

  بھ رادمھر؟ی گفتیچ:  گوشم گفترینشست و ز
  نگفتمیزی؟چیچ:  نگاھش کردم و گفتمگنگ

طرف چند ھفتھ است مثل برج ....یتو غلط کرد:  و گفتدی را در ھم کشصورتش
زود ...دی با ھم تنھا بموننکھی تا قبل از اقای دقش،ی ساعت پکی نی تا ھمیتزھرماره ح

 نمیباش حرف بزن بب
  کھ رادمھر ھم ھست؟ی نداره،دوما تو چرا بھ من خبر ندادیاوال بھ تو ربط-
بحث عوض نکن جواب منو .... شدی دفعھ اکی:  را باال داد و گفتشی ابروی تاکی

 بده
 کنمی مفی تعرمی تنھا شدی بگم وقتتونمیخب حاال کھ نم-
 

 فاصلھ ی انداخت و کمکردنی بھ سامان و رادمھر کھ منتظر بھ ما نگاه مینگاھ
 سرگرم نقدریا...... و بعد از خوردن شام برگشتم خانھمی بودرونیتا شب ب......گرفت

تعجب کردم کھ چرا ....... رفت بابا گفتھ بود شب رستوران دعوت ھستمادمیبودم کھ 
 آوردم و بھ رونی بفمی ام را از داخل کیگوش وارد خانھ کھ شدم......ھم زنگ نزدنب

 ام را ی از قصد گوشکندیآه خاموش بود، حاال بابا فکر م.....صفحھ اش نگاه کردم
 ی توشھیچراغ ھال را روشن کردم و پروانھ را صدا کردم، مثل ھم......خاموش کردم
 تپلش را یھا  دستم را انداختم دور گردنش و گونھبلند سالم کردم و.... آشپزخانھ بود

  ماھتیسالم بھ رو:  گفتدمیبوس
  کجان؟ھیبق-

  رفتھادتیمگھ ... یمھمان:  نگاھم کرد و گفتقیدق
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راستش تا :  چانھ ام و گفتمری آشپزخانھ نشستم، دستم را زدم زی صندلی روشیروبرو
   افتادادمیوارد خونھ شدم 

 بار باھات نی خاموش بود؟پدرت چندتی گوش؟چرایمطمئن:  نگاھم  کرد گفتطونیش
  ھم غر زدیکل.... شدی عصبانیلی تلفنت خاموشھ خدی دیتماس گرفت و وقت

 یی جوراکی کرد،ی مفی ازش بپرسم تعرنکھی مھم خانھ را بدون ای اتفاق ھاشھیھم
 .....میھمدم و ھم زبان ھم بود

 دختر از صبح تا نی استی معلوم نگفتیم...زدی و بھت زنگ مرفتی راه منطوریھم-
از ....  خاموش کردهشمی از قصد گوشاد،ی بدیخوبھ بھش گفتم حتما با......رهیشب کجا م
انگار .... ی باشدی کرده کھ حتما تو بادی پور تاکانی کی کھ آقادمی پدرت فھمیصحبت ھا

 بوده  با تویی بخاطر آشنایمھمون
 ...پس بھتر کھ نرفتم-

 کیھمان لحظھ ..... شارژ و روشنش کردمی را زدم تومی اتاقم گوشی رفتم تویوقت
  آمدمی از طرف رادمھر براامیپ

  بھ راهتی با قدمھامیقدمھا/اهی سرد و سنینچنی ای جھاندر
 قدم زدن شانھ بھ شانھ ی براکردی مدی لبم نشست، انگار داشت بھم تاکی رولبخند

 انگار بھ خودم فرصت دادم؟یچرا داشتم بھش فرصت م.......  باشدیھمراه خوب تونھیم
 بھش ندارم فقط ی حسچی مطمئن بودم کھ ھنوز ھیول....لھی پنی شکستن ای برادادمیم
 تا تماس  از طرف ستی از بشتریب........کردیم بمی رابطھ ترغنی بھ ای حس مبھمکی

 .....  کنھریخدا بھ خ:  لب گفتمریز! بابا داشتم
چراغ .... خواب آماده شدمی براعی سردیای نشی پی مشکلگردنی برمی وقتنکھی ایبرا

 یآن وقت ھا ھر وقت کار اشتباھ......دمی تخت دراز کشیاتاقم را خاموش کردم و رو
 جواب شھی و ھمزدمی و دوست نداشتم بابا بھم تذکر بدھد خودم را بھ خواب مکردمیم

 گونھ ام کرد،ی را نوازش ممی ھستم آروم موھاب خوادیدی می چون وقتگرفتم،یمثبت م
 رونی من، و آھستھ از اتاق بیتک ستاره : گفتی لب مری و زدیبوسیرا م

 اطی حی را از تونشی ماشیصدا..... کردهریی تغینھ ھمھ چ......اما االن.....رفتیم
  آمد  وارد خانھ شد و با پروانھ صحبت کرد، از پلھ ھا باالیقیبعد از دقا......دمیشن

 در را چرخاند و در را با شدت باز رهی پشت در اتاقم قطع شد دستگشی قدم ھایصدا
 تخت نشست، یکنارم رو..... را بستم و تظاھر کردم کھ خواب ھستممیچشمھا......کرد
اجازه ...... نکرده و باباریی تغیچی ھدیشا:  نگاھش را حس کردم، با خودم گفتمینیسنگ

   بمانممیاھای روی توشترینداد ب
 یداری بدونمیم-

نھ ......  شدمرهی خکردی نگاھم می کھ عصبانشی را باز کردم و بھ چشمھامی چشمھاآرام
 زدی چشمانش برقنمکردی نگاھم می وقتگھید...... نگاھش نبودی از گذشتھ توی ردچیھ

  افتاده؟یاتفاق....سالم :  تفاوت و سرد گفتمی را فرو دادم و ببغضم
 ؟ی خاموش را کردتی گوش؟چرایکجا بود-
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   شارژش تمام شددیرفتھ بودم خر-
 کھ خاموش بود تمی؟گوشی مھمانیای بدیمگھ بھت نگفتم امشب با:  کرد و گفتاخم

 نگران شدم
 دمید چشمانش نی توی از نگرانی ردچیھ..... نگاھش کردمقی تخت نشستم و دقیرو
 

 باور کنم؟؟؟؟ توانستمیھھھ چھ طور بعد از چھار سال؟؟؟ چھ طور م!!!!! شده؟؟نگرانم
 بھیعج!!!د؟ینگرانم شد: پوزخند  و گفتم

 یچ:  قدم زدن گفتی تخت بلند شد، بعد از کمی نگاھم کرد و از رونیخشمگ
 ؟ی بردارنکارھای دست از ایخای میبھ؟کیعج
 گھی روز دکی بخوابم خامیم:  و گفتمدمی سرم کشی و پتو را رودمی تختم دراز کشیرو

  االن خستممیزنیحرف م
 دی کشادی خشونت پتو را کنار زد و فربا
 رسھی وقت نمچیاون روز اگر دست تو باشھ ھ-

 سرخ شده تیصورتش از عصبان......دی کشرونی تخت بی گرفت و از رودستمو
 نھای ادنی سالھا از دنی تو اتش،یرفتارش، نگاھش، عصبان.....شدیباورم نم.....بود

 تیاز عصبان...... منی خدایوا!!! دیسرم داد کش.....کردمی می کھ ازش دوردمیترسیم
 کاریچ:  و گفتمدمی کشرونی دستش بی از تورا دستم....شدی منیی ام باال و پانھیقفسھ س

 ریی تغنھمھی ایک:  شدم و گفتمرهی خشی چشمھا؟بھی شده امشب نگرانم شدی؟چیکنیم
 ی دوستام کیدونیاصال م!!!  بعد از چھار سال؟اونمی داره نگرانم شد؟خندهی؟کیکرد

 د ھست تک ستاره ات چنادتی سر کار؟اصال رمی بعد از دانشگاه میدونیھستن؟م
 سالشھ؟

 بستھھھھھھھ تمامش کن-
نفسش را .....دیدستش را بھ صورتش کش.... گوشم زنگ خوردادشی فری صدااز

 کی بھت نزدی و اجازه ندادی کردیتو خودت از من دور:  گفت داد ورونی بنیسنگ
 بشم منم بھ حال خودت رھات کردم

 ی و سرم را بھ چپ و راست تکان دادم، دستم را بردم الدمی را در ھم کشصورتم
  عوض شده؟؟ االنم بزار بھ حال خودم باشمیخب حاال چ:  گفتمدمیموھام و بھ عقب کش

 گھی خستھ شدم بزرگ شو داتی بچھ بازنی از اگھید-
 زی راحت از ھمھ چنکھی بود؟؟؟ایبزرگ شدن از نظر بابا چ... چشماش نگاه کردمیتو

 ی کنم و تظاھر کنم کھ ھچ اتفاقی زندگایبگذرم و خوش و خرم کنارش با ثر
 ستی نی از نظر من بزرگنی اوفتاده؟؟؟نھین
 رمی بگادی نداشتم کھ بزرگ شدن را یبزرگتر:  گفتمضیبا غ 

 ی مغزم خط انداخت، دستم را جای صورتم خورد توی ضربھ دستش کھ رویصدا
 بود را برگرداندم و دهی چپم چرخیدستش گذاشتم و آرام سرم را کھ بھ سمت شانھ 

   گونھ ھامی روزدی چشمانم حلقھ زد، پلک زدم تا بریاشک تو.....نگاھش کردم
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 بار نی اولی برایتو منو زدآره : نگاھش کردم گفتمیبا ناباور!!!!؟یتو منو زد-
 گم؟یچرا بابا مگھ دروغ م: زجھ زدم گفتم!!!یزد

 تخت یخودم را رو...... رفترونی را مشت کرد و بدون حرف از اتاقم بشیدستھا
 نرود، تا بھ گوش رونی ھق ھقم بی بالشت فرو بردم تا صدایانداختم و سرم را تو

 نقدری نفر اکی شھیمگھ م....شناسمی مرد را نمنیمن ا....  بودبھیواسم غر..... نرسدایثر
 گھی کھ دکنمی چرا قبول نمکنمی فراموشش نما رفت؟من چرادشی منو ی کند؟کرییتغ

 ادیاون االن ستاره ز.... آسمونشی تک ستاره شمی وقت نمچی ھگھیدوستم نداره، د
دلتنگ بابام .....مدلتنگ مامانم کھ بخاطر اشتباه بابام از دستش داد.... دلتنگمیول....داره

 بعد تختم تکان ھیچند ثان  ودمی باز و بستھ شدن در اتاقم را شنیصدا....کھ عاشقش بودم
 نکھی نباش حتما از اریاز پدرت دلگ:  را آرام نوازش کرد و گفتمیموھا......خورد

   دوستش  شرمنده شدهی جلوینرفت
 دلم شناسمشی نمگھید:  کردم و گفتمینی فنیف...... پروانھی زانوھای را گذاشتم روسرم

 ی مامانی بابا ضربھ خوردم از مرگ ناگھانیآنقدر کھ از دور....براش تنگ شده
 نخوردم

 بعد از ی طاقت نداشتی تو حتزمی عزدونمیم:  را نوازش کرد و گفتمی موھایرو
...  کردشھی چھ می پدرت ھم طاقت نداشت ولی تا عصر صبر کندنشی دیمدرسھ برا

 دی جنگشھیزگار کھ نمبا رو
 دمی را نوازش کرد تا آرام شدم و خوابمیموھا 

 سر حال تر یدوش گرفتم تا کم...... بودنی شدم، سرم سنگداری از خواب بی وقتصبح
 یدور......مانمی آنجا مروقتی شرکت و تا درومی ممیامروز بعد از کالس ھا.....بشوم
آماده شدم و از ..... وقت با بابا جر و بحث کنمچی ھگری دخاستمینم..... راھھنیبھتر

 صبحانھ بود، بلند زی داخل آشپزخانھ مشغول آماده کردن منھپروا....... رفتمرونیاتاقم ب
 دیشا...... زدی شاد ھستم لبخند تلخنکھی ادنی از ددم،ی را بوسشیسالم کردم و گونھ ھا

 غصھ دانستی ھم مدیشا....کنمیم می خنده ھا قانی را پشت امی کھ دردھادانستیاو ھم م
 افکار ازم دور نی تکان دادم تا ارا سرم....کنمی می بالشتم خالی را شب ھا رومیھا

 چھ خبرا؟؟؟: بشود گفتم
 ی صندلی رونشستم

   تخمھ مرغ درست کردم مخصوص خودتسی کھ برات سوسنی بشزمی عزیچیھ- 
 بھ بھ دستت درد نکنھ-

 اما مردد است، مشکوک دی بگویزی چخاھدیحس کردم پروانھ م... خوردن شدممشغول
  شده؟یزیچ: نگاھش کردم و گفتم

  ستی نی مھمزینھ چ:  نگاھم کرد و گفتی نگرانبا
   پشت کرد و مشغول جمع جور کردن شدبھم

  خونھ باھات کار دارهیفقط بابات گفت بمون-
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 زی میلقمھ ام را پرت کردم رو..... ردار نبوددست ب..... لبم را بھ دندان گرفتمی گوشھ
 رونی برداشتم و خواستم از آشپزخانھ بزی می را از روچمیی و سوفیک.... و بلند شدم

لج ..... راه نندازیتو رو خدا دوباره اوقات تلخ:  را گرفت و گفتمیبروم کھ پروانھ جلو
  دارهکارتی چنیبب ادینکن، بمون تا ب

 زود برم وگرنھ دی دارم بای من کالس مھمیباشھ ول: دم و گفتم را بھ شانھ اش زدستم
 میزنیبھش بگو شب حرف م......شھی مرمید
 ؟یکنی مینرو ستاره چرا لجباز-

 رسمی اگر نرم بھ کالسم نمکنمیلج نم:  نگاھش کردم و گفتمکالفھ
 را روشن نی در را زدم و ماشموتیر..... شدمنی و سوار ماشاطی رفتم داخل حمیمستق
بابا از ..... دم در پارکدی سفی مازراتکی دمیدر آروم آروم باز شد کھ د......کردم
 نمی صورتش را ببقی دقتوانستمی مرد کھ نمکی شد  ھمراه ادهی پنیماش
 لب ری دادم، زنیی را پاشھی و شدمی کشیپوف......نی اخم کرد و آمد کنار ماشدنمی با دبابا

  سالم کردم
 ؟یریسالم، کجا م: گفت ی لحن تندبا
 دانشگاه-
  امی تا من بیمگھ پروانھ بھت نگفت صبر کن-
  در بردارهی از جلونویچرا گفت اما من عجلھ دارم، بگو ماش-

   تو آمدندنی پور مھمان ما ھستن و واسھ دانی کیآقا:  را باز کرد و گفتنمی ماشدر
بھ .......دی کشرونی بھ بی منتظر جواب من باشد دستم را گرفت و بھ آرامنکھی ابدون
 یلبخند......دیرسی و پنج شش سالھ بھ نظر می در بود نگاه کردم، سی کھ جلویمرد

 کلیقد بلند و چھار شانھ و ھ...... نگاه کردمشیبھ سر تا پا.....گوشھ لب داشت
 بلند و تاب ی مژه ھا،ی مشکت درشی صورت برنز با چشما،یورزشکار

 و ی و قلمکیدماغ کوچ....  و خمار بوددهی کشیادی و ز داشتییرای گیچشما.....دار
 و جذاب افھی واقعا خوش قامد،ی کھ بھ صورتش مکی کوچی برجستھ با لبھایگونھ ھا

 نقدریا.... و گرمرهی بود، خی جورکینگاھش را دوست نداشتم، !!!!بود، اما نگاھش
 ی البھ الشیادی بود کھ مقدار زی سرش مشکیموھا......کردمی فرار مازش گرم کھ

 دی خودش سفی موھای شده بود، انگار کھ مش کرده باشد ولدی اش سفی مشکیموھا
 انیسالم ک:  و دستش را بھ طرفم دراز کرد و گفتستادی امیآمد روبرو......شده بود

 ی بھزاد صدام کندیتونیپور ھستم، البتھ شما م
از چشمانش بھ دستش  و نگاھم را دمی گوشھ لبم را گزم،ی چشمھای زده بود توزل

   خوشبختمتونیی پور خوبھ، از آشناانی کیھمون آقا: دوختم و گفتم
 من ی را بلند کردم و بھش نگاه کردم، ھنوز منتظر بود تا باھاش دست بدھم ولسرم

با تعارف .......دی فرو بردم بھزاد پوزخند زد و دستش را عقب کشبمیدستم را داخل ج
 ستاره لطفا مودب باش:  گوشم گفتریبابا آھستھ ز...... داخل خانھمیبابا رفت
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 وقت بزرگ شدن، مودب بودن و گھیانگار د..... را بھ نشانھ چشم تکان دادمسرم
 ازدواج کردن بود

 بھزاد جا ی مبل کناری بھزاد نشستم و بابا روی روبروی مبل تکیرو
 برداشتم و بدون ینی شربت را از سوانیل.....پروانھ شربت را دور گرداند.....گرفت
 ھ؟یچ:  لب گفتمری آرودم و زنیی را پاوانیل...... بابا با اخم نگاھم کرددمی سر کشیمعطل

 دانمینم.....  نگاه کردمکردیبھ بھزاد کھ داشت با لبخند نگاھم م..... افسوس خوردمیبرا
 شدمیچرا از نگاھش کالفھ م

  شمالمی بریآخر ھفتھ ھمگبھزاد جان شخصا اومده تا ازت دعوت کنھ تا :  گفتبابا
نفسم را با حرص فوت ...... چپ چپ بھ بابام نگاه کردم.....  در ھم شدصورتم

 کھ اگر خودش ازم دانستی بابا مرم،ی عمل انجام شده قرار بگی توخاستنیم..... کردم
 را در کنار ای چند روز ثردی بارفتمیاگر م......شومی بھ رفتن نمیدرخواست کند راض

 زدم یحیلبخند مل..... صبر من بودیشتر از آستانھ ی بگھی دنیا.....کردمیخودم تحمل م
 و بھ بھزاد نگاه کردم

 از کارم تونمی پور واقعا از لطفتون ممنونم اما من کالس دارم و نمانی کیآقا-
 رمی بگیمرخص

 ی برایاسی قی و حتما آقایشما کھ پنج شنبھ ھا کالس ندار:  نگاھم کرد و گفتخونسرد
 دهی می روز بھت مرخصکی
 

با شک بھ بابا نگاه کردم اما معلوم !!!!  خبر داشتیاز ھمھ چ......  گرد شدندمیچشمھا
 اسم دانشگاه یبابا حت!!!! اطالعات را از کجا آورده بود؟نیا...... خبر استیبود کھ ب
بابا ......مردمی داشتم میجکاو از کنم،ی کالسھای نبود چھ برسد بھ روزھاادشیھم را 

  یاری بھانھ بیتونی نمگھید خب ستاره جان: گفت
ممنون از :  را کرده بودن اول بھ بابا و بعد ھم بھ بھزاد نگاه کردم و گفتمی ھمھ چفکر

  امی بتونم بدمی قول نمی ولدی دعوتم کردنکھیا
 م داریفعال با اجازه من کالس مھم:  مبل بلند شدم و گفتمی رواز

 شلوارش بی دستش را برد داخل جکی......ستادی امی قدم روبروکی بلند شد و با بھزاد
  ییای کھ می حتما قول بددینھ با: و گفت

 رک بودن نھمھیاصال از ا!!!!کردی با من صحبت می راحت و خودماننقدری اچرا
 امدیخوشم ن

 ی وقتزمی اما آخھ نداره عزگھید:  بزنم کھ بابا وسط حرفم آمد و گفتیخواستم حرف 
  نندازنی روشو زمگھی دکننی اصرار منقدریجناب مھندس ا

 نمتیبیپس پنجشنبھ صبح م:  گفتبھزاد
  شنبھ؟امروز کھ چھارشنبھ بودپنج

 درکنار م،یریبعد از مدت ھا مسافرتم م....ی ھم عالیلیخ:  حرص رو بھ بابا گفتمبا
  کانون گرم خانواده
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رو .....دانمی بود را نمتشی عصبانایاز خجالت ....ش قرمز شد اخم کرد و صورتبابا
ممنون از لطفتون پس تا پنج : کردم بھ بھزاد کھ آن لبخند مسخره کنار لبش بود و گفتم

 شنبھ خدانگھدار
دست فرانک را .....دمیبھ کالسم کھ نرس..... دانشگاه منتظرم بوداطی در حفرانک

 می براشی ساعت پکی تا شبی کھ از دیزیھرچ..... داخل سلف دانشگاهمیگرفتم و رفت
 ...... کردمفی تعرشیاتفاق افتاده بود را برا

  کنم اصال دوست ندارم برم شمالکاریحاال چ-
 ی بردی و بای قول دادگھیاما د-

 پور ھمان انیستاره؟نکنھ ک:  و گفتدی لحظھ سکوت کرد، صورتش را در ھم کشچند
 اشھ؟خاستگارت ب

 !!!!!!نھ:  را گرد کردم و گفتممیچشمھا
  خودش باشھکنمیمن کھ فکر م-
  از من بزرگترهی حداقل ده سالامدی پنج شش سالھ بھ نظر میآخھ س.....نھ-
 سال از بابام ازدهی االن مامان خود من ستی داره سن کھ مالک نیچھ ربط-

 ی اصرار کنھ برانقدری ادیبھ نظر من کھ خودشھ وگرنھ چرا بابات با......کترهیکوچ
 یاالن چ... کردن تو بھ دوستاشکی نزدی براکردی اصرار نمچوقتیپدرت ھ....رفتنت

 سطھ خاستگار خوب وکی ی پانکھی کرده جز ارییتغ
 !!!!خوب؟:  گفتمیشاک

 خوب از نظر پدرت.....خب آره،مھندس پولدار-
  کنم؟کاری من چیاگر تو درست بگ:  گفتمنیغمگ

 نیبرو با پدرت حرف بزن، ھم:  داد و گفتھی تکی صندلی پشتبھ
 ازش دی نداشتم بای است اما چاره ادهی فای حرف زدن بدانستمی کھ مھرچند

 و ی مرد سکی شوھر دادنم ی اضافھ بودم کھ برانقدری ایعنی ای خدایوا......دمیپرسیم
 ........داشت نیتی اھممی اگر عاشق بودم سن برادیشا.......پنج سالھ را در نظر گرفتھ

اما من دارم بھ قدم زدن شانھ بھ شانھ در کنار :  گفتمطنتی کردم بھ فرانک و با شرو
 کنمی فکر مگھی دیکی

 دی برق زد و مشکوک پرسشیچشمھا
 !!!؟؟؟رادمھر؟؟یک-

 اوھوم:  چانھ ام و پشت سر ھم پلک زدم و گفتمری را زدم زدستم
 رهیمی می جان رادمھر اگر بشنوه از خوشحالیا:  مشت زد و گفتمی بازوبھ

  حدنی در اگھینھ د:  و گفتمدمیخند
  حد باور کننیچرا، در ھم-

بھ سامان و :  گفتمیچشمانم را گرد کردم و شاک..... آوردرونی ببشی اش را از جیگوش
  بفھمنخامی نزن فعال نمیرادمھر حرف
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 حرف کی بار کی:دم و گفتم دستش زیآروم رو..... نگاھم کردگنی و غمدی کشیپوف
 رهی بھ آسمون نمنی خودت نگھ دار، زمشیرا پ

 کنمی من دق می ولرهی بھ آسمون نمنیزم-
 ..... سر کالسمی و رفتمی افسوس خوردم و بلند شدشیبرا
 یول.... نھای بود کھ بھزاد ھمان خاستگارم ھست نی اری شب کھ رفتم خانھ ذھنم درگتا

 زی سر مایوارد خانھ کھ شدم بابا و ثر...... آمدی می فرانک بھ نظر منطقیحرف ھا
 سالم نیانگار ا..... اتاقمی کردم و رفتم تویسالم......خوردنینشستھ بودن و شام م

 نکھی ای مانده بود، برامانی بود کھ برای ارتباطل تنھا پی خشک و خالیکردن ھا
 یلیخ...رچند دورھ...... ھرچند از ھم شکستھمی خانواده ھستکی ھنوز ھم مییبگو
  رفتم داخل آشپزخانھ تا با پروانھ شاممی لباسھاضیبعد از تعو.....دور

 
 کاناپھ یرو......می داخل اتاقم کھ حرف بزنادیبعد از شام رفتم بھ بابا گفتم ب......بخورم
   نشستمشی و روبرودمی را کششمی آرازی میمنم صندل......نشست
 ھ؟ی کدی راجبش باھام صحبت کردشی کھ چند روزه پیخاستگار:  مقدمھ گفتمبدون

 ؟یپرسی می چیواسھ :  داد و گفتیشانی بھ پینیچ
  پور؟انی کیکھ آقا........نمی ببخاستمیم-
 آره خودشھ؟:  رو پا انداخت و قاطع گفتپا

 ؟ی حرف بزننی ایتونیچھ طور م:  را بھ دندان گرفتم و گفتملبم
  داره؟یبیچرا مگھ چھ ع-

حداقل ده دوازده سال !  از منھشتری بیلی سنش خنکھی؟اینیبیواقعا نم: تم گفیشاک
 بزرگتره

 دوستت داره، یلی دخترم بھزاد خد،ی با ھم تفاھم داشتھ باشنکھی مھم استیسن کھ مھم ن-
 را شی خونھ و زندگدی کرده است، چند تا کارخونھ داره، شرکت داره، فقط بالیتحص

  سفر خارج از کشوررهی ده بار می سال،ینیبب
 نی ھست؟من کھ اصال ایآخھ پدر من کدوم تفاھم؟اصال تفاھم چ:  گرد شده، گفتمچشمام

 کھ دوستم داره ازدواج ی با ھرکدی من بایعنی خوب دوستم داشتھ باشھ شناسم،یآقارو نم
 تونمی بھ عنوان ھمسرم قبولش کنم؟متونمی بھش عالقھ دارم؟منمی ببدیکنم؟مھم منم، من با

 نھ ستی من ناری پول و ثروت معدیدونی ھم مباشم؟خودتون  عمر کنارش خوشبختھی
 ستی مھم نباشھ اما اصل ننکھیا

من کھ اصال از حرفات سر :  زل زد و گفتمی چشمھای و تودی خودش را جلو کشبابا
  ھمش بھانھ استنای اارمیدر نم

 خودم با دی بود بادهی فایسرم را تکان دادم، اصال حرف زدن با بابا ب!!!! منی خدایوا
  زدمیبھزاد حرف م

 میوفتی راه بدی را جمع کن کھ فردا ساعت شش صبح بالتیبرو وسا:  گفتبابا
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 ھزار فکر نکھی و با ادمی تخت دراز کشیمن ھم رو..... رفترونی شد و از اتاق ببلند
وش  کرد تا ددارمیساعت پنج صبح پروانھ ب..... زود خوابم بردیلی سرم بود خیتو
 ی قطره ھانکھیخواب آلود رفتم داخل حمام اما بھ محض ا..... و حاضر بشومرمیبگ

 رونی بیوقت...... و سر و حال شدمدیسرم پر  شد خواب ازختھی سر و بدنم ریآب رو
 را جمع نکرده ام، کھ چشمم بھ چمدان کوچکم کنار اتاق لمی افتاد کھ ھنوز وساادمیآمدم 
 بود لمی بھ پروانھ کھ ھنوز مشغول جمع کردن وساینھ انگاه قدر شناسا......افتاد

  کم و کسر نداشتھ باشھ؟یزی چنیبب: انداختم کھ متوجھ شد و گفت
 

آن وقت ھا ھم ..... مسافرت نرفتمگریبعد از فوت مامان د.....دمشی کردم و بوسبغلش
 ی جاکردی می سعشھیبعد از آن ھم پروانھ ھم.......کردی را جمع ملمی مامان وساشھیھم
 و ھمھ را پشت سرم جمع دمی را سشوار کشمیموھا..... پر کندمی مامان را  براھیخال

 دنی صورتم نشاندم و رفتم سراغ پوشی رویمیش مالیآرا......کردم و محکم بستم
..... دمی با شلوار کتان دم پا، با کفش اسپرت  پوشی کت  کوتاه چرم کرمکی......لباس

 میبھزاد اومد زود بر:  بھ صدا در آمد، بابا گفتفونی زنگ آنیی پای رفتم طبقھ یوقت
 کھ معطل نشھ

ستاره :  بابا گفتاطی حیتو.....می گرفتھ بود رد شدمانی کھ پروانھ برای قرآنری زاز
  کھ تنھا نباشھایجان تو با بھزاد ب

 امی خودم منی کھ تنھا نباشھ من با ماشایشما باھاش ب:  کردم و گفتمیاخم
دستش را پشت کمرم گذاشت و آرام بھ .......بابا جان زشتھ زود باش برو منتظره-

   ھل دادرونیسمت ب
 بھ قیدق...... لب داشتی لبخند کج گوشھ کی شد، ادهی اش پنی از ماشدنمی با دبھزاد

.....  صورتشی را باال دادم و زل زدم تومی ابروی تاکی.....  نگاه کردمیسر تاپا
 وری با پلی شلوار سرمھ اکی......زدی اصالح کرده بود کھ برق میصورتش را جور
 شی عطرش مشامم را پر کرد بویبو..... شدکیبھم نزد...... بوددهیھمان رنگ پوش

 ....تلخ تلخ......تلخ بود
 ؟یسالم خانم خوب: گفت
 میسالم، شکر خدا عال:  زودم پسر خالھ شد گفتمچھ

 نم خوبم میمرس:  و گفتدی را در ھم کشصورتش
 داشتم یسع..... لب نشاندمی لبخند کوچک روھی فقط ی طعنھ اش خنده ام گرفت ولاز

در راه بھزاد کنار جاده چالوس .... نکنددای پی الکدیاز اول سرد برخورد کنم کھ ام
 شدنم لرز ادهیھوا سرد بود و بھ محض پ..... خوردن صبحانھ نگھ داشتیبرا

بھزاد نگاھم کرد .......می سرد نشستیھا ی صندلی و رومیوارد رستوران شد.....کردم
 ؟سردتھ؟یلرزی منقدریچرا ا: و گفت
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 بعد قھیچند دق...... رفترونیبلند شد و از رستوران ب...... تکان سر جوابش را دادمبا
 بھزاد کت اش را  دمی سرم را بلند کردم و دم،ی شانھ ھای افتاد رونی سنگزی چکی

 د؟یدیممنون چرا زحمت کش: گفتم..... ھ انداختمی شانھ ھایرو
 ی سرما بخوردمی ترسھی چھ حرفنیا-

 را مشغول خوردن صبحانھ نشان دادم تا اجازه حرف زدن را ازش خودم
بعد از خوردن صبحانھ ....... سکوت کرددی رفتارم را دنیبھزاد ھم کھ ا.....رمیبگ

آھنگ ....بھزاد ضبط را روشن کرد....... می و راه افتادمی ھا شدنی سوار ماشمیرفت
 نیشدم و کم کم چشمانم سنگ رهیبھ جاده خ.......شدی از دستگاه پخش میمیمال

با ....... را بستم تا بخوابممی دادم و چشمھاھی تکی صندلیسرم را بھ پشت.....شدن
 اش نشستھ بود و مرا ی صندلیبھزاد رو..... شدمداری از خواب بنی ماشستادنیا
:  ام جابھ جا شدم و گفتمی صندلی زدم و روینیلبخند شرمگ.......کردیشتاقانھ نگاه مم

 م؟یدیرس
 
  می نگھ داشتم تا ناھار بخورنجاینھ ھنوز ا-
رستوران خودمھ، اما مطمئن باش :  اشاره کرد و ادامھ دادابانی بھ رستوران کنار خو

  دارهی خوبیکھ غذاھا
 ماست من ترشھ گھی نمچکسیھ: اال دادم و گفتم را بمی ابروی تاکی کردم، نگاھش
 !  پورانیجناب ک

 انداختم، دستش را ری باز ھم  از نگاھش معذب شدم و سرم را زد،ی کرد و خندنگاھم
 خوشگلتر یکشی خجالت میوقت: جلو آورد وچانھ ام را گرفت وسرم را بلند کرد وگفت

 یشیم
 شدم کھ نتوانستم ری غافلگنقدریا...... داد و چانھ ام را رھا کردرونینفسش را با صدا ب 

 رفتار ھا را دوست نیا......آب دھانم را فرو دادم.......از حرکتش اعتراض کنم
 زد، بھزاد بھ طرف او ی سمت بھزاد ضربھ اشھیبابا بھ ش......کردینداشتم، معذبم م

  د؟ییاینم: د، بابا گفتی کشنیی را پاشھیبرگشت وش
 چشمم بھ اسم رستوران افتاد دھانم بھ اندازه یوقت........ شدمادهی تکان دادم و پیسر

 بھ خاطر من بود؟؟؟؟؟؟؟بھزاد یعنی!!!!!!!! اسمش تک ستاره بود......غار باز شد
 ھست کھ تو زھای چیلی تعجب نکن خادیز:  کنارم آمد و آھستھ گفتدی تعجبم را دیوقت

  یدونیراجب من نم
 دادم و حس کردم چھ قدر رونی بگنینفسم را سن.....د و از کنارم رد شد زیچشمک

 دای کھ پینجوریا...... کار من سختھستی و پشتم نھی ازدواج راضنیاالن کھ بابا بھ ا
 داخل رستوران نبود ی از چند تا خدمھ کسریبھ غ.....دیکشیبود بھزاد راحت عقب نم

 می راحت باشخواستمی کردم، ملی را تعطورانامروز رست: بھزاد رو بھ بابا گفت
  ممنونی کردیکار خوب-
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 ای رستوران کھ مشرف بھ دری ھوا طبقھ باالی سردلی بود، اما بھ دلی ساحلرستوران
 میبود نشست

 واقعا لذت بخش بود ا،ی دری،صدای ابری ھواد،ی چزی می آمد و غذاھا را روشکاریپ
 بلند شدم ی صندلی را خوردم، از رومی غذاغذا ھم کھ حرف نداشت، با اشتھا و تند تند

 ،  تلفن مھم بزنم با اجازهکی دیبا: و گفتم
 شماره ا،یرفتم کنار در...... و با اخم سرش را تکان داددی صورتش را در ھم کشبھزاد

 راه چند بار تماس گرفتھ بود اما من خواب بودم وجواب ندادم، یفرانک را گرفتم، تو
  بوق جواب دادنیباخوردن اول

 سالم-
 ؟یی کجا؟یستین... بھ ستاره خانم-
  ایکنار در-
 ؟یاااا چھ خوب، چرا جواب تلفنم را نداد-
 خواب بودم-
 ن؟ی رفتنیچند تا ماش-
 نایدوتا بھزاد و بابا ا-
 ی بھزاد بودنی تو ھم کھ تو ماشنطور،یکھ ا-
 !!!!؟؟؟یدیآره، از کجا فھم-
 دهی تو آقا بھزاد جواب تلفنت را می نشده بھ جایچی کھ ھنوز ھییاز اونجا-
 !!! تو؟؟یگی می؟ چ!ی چیعنی: دمی تعجب پرسبا
  چھ خبرگھیبگو د.... ولش کن-

 دمیفھمی گنگ بودم و حرف فرانک رو نمھنوز
  شده؟ی چنمی را ولش کن بگو ببیچ: گفتم

لت را بپرسھ  رادمھر باھات تماس گرفت کھ حام،یبا رادمھر و سامان تو دانشگاه بود-
  تو بھزاد جواب دادی نھ،کھ بھ جاای یدی رسنھیو بب

  شد؟یبعد چ....دونستمیواقعا؟ نم-
 شوکھ شد، االنم یلی کرد، رادمھر ھم خی بھزاد خودش را نامزد تو معرفگھی دیچیھ- 

 دهی جواب نمرهیگی سامان باھاش تماس میھرچ
 خودش را نامزد من یبھ چھ جرات.... گستاخ بودیلیخ...... رفتار بھزاد متعجب بودماز

  کردهیمعرف
  دستتھ؟یالو ستاره؟ گوش-

 کارش نی الی تعجب کردم دلیلیخ...آره دستمھ :  فرانک بھ خودم آمدم و گفتمیباصدا
 ؟ی نداریفعال کار......فھمیرا نم

  زنگ بھ رادمھر بزن و بگو کھ سوتفاھم شده، گناه دارهھینھ فقط ستاره جان -
 باشھ، فعال خداحافظ-
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 بودم، چطور جرات کرده کھ جی بود و ھنوز گاینگاھم بھ در..... را قطع کردمتماس
 یھنوز از من بھ طور رسم!!!  کاره ھستم؟چی وسط ھنی من ایعنی...... نامزدمھدیبگو

وارد رستوران کھ شدم بابا .... کرد کھ بروم داخلمیبابا صدا....... نکردهیخواستگار
 ی بزار کنار و حواست را بده بھ بھزاد، از وقتتویوش گنی چند روز انیا: آھستھ گفت

  ناراحتھیلی معلومھ خکنھ،ی و نگاھت مستادهی حرف نزد، پشت پنجره اگھی دیکھ رفت
بھ :  گفتمتی  با عصبان وستادمی امی سرجادم،ی بھ حد انفجار رسگھی حرف بابا دنیبا ا 

  ناراحت شده اھھھھھھھھخودی داره، بیبھزاد چھ ربط
باشھ باشھ داد نزن :  نگاه کرد وگفتخوردی میی کھ بھزاد نشستھ بود و چایی بھ آنجابابا

 شنوهیحاال م
 ی باباای ی منی منھ؟؟؟؟؟،اصال شما بابای کھ چھ کاره فھممیخب بشنوه من نم-

 !!!!اون؟؟؟
 کھ می برای باھات حرف زد، بشھیاز دست تو، نم:  و با حرص گفتدی کشی پوفبابا

 ی بخوری بستنی سرد دوست داری سفارش داده، بھش گفتم کھ تو ھوایبرات بستن
 .....ادشھی من قی از عالییزھای چکی را گرد کردم، پس ھنوز میچشمھا

 بابا چشم و ابرو ی لب نزدم و ھرچی کھ کنار بھزاد بود نشستم و بھ بستنمی اخم سرجابا
  م؟یبر:  رو بھ بابا گفتخورمی نمدی دیرفت توجھ نکردم و بھزاد ھم وقت

 خوبم کھ خوبم خدا ی تازه اولشھ من تا وقتنیآقا بھزاد ا:  دلم گفتمی زدم وتویپوزخند
 در آوردم و بمی جی ام را از توی پشت سرشان راه افتادم و گوشوفتم،ینکنھ کھ سر لج ب

:  کھ بھزاد بشنود گفتمی تماس برقرار شد بلند طوری را گرفتم، وقت رادمھریشماره 
 ؟یسالم رادمھر خوب

 
 توجھ بھ او بھ راھم ادامھ یب...... نگاھم کردزی مثل فشنگ بھ طرفم برگشت وتبھزاد
 ،دیچی پی گوشی گرفتھ رادمھر تویصدا.....دادم

 ؟ی من کردادی چطور شد ؟یخوب-
 .... بودبی مھربون و نجیلیخ..... سوختشی برادلم

 صورت سرخ  و دنی بھ بھزاد نگاه کردم، با دی چشمری ھستم، زادتی بھ شھیمن ھم-
   لبانم نشستی روی مشت شده اش لبخند شروریدستھا

 ؟؟یگردی برمیک.....زمی عزیمرس-
 فردا-
 نمت؟؟ی تا شنبھ صبر کنم تا ببدی بایعنیاوه، -
  بکننکاروی االنم ھمیکردی مکاریقبال چ-
  بامای می کوه بودای ھر جمعھ ھم کھ ست؟ی نادتی شرکت ی تودمتیدیقبال ھر روز م-

 فرانک گفت کھ بھ قدم زدن شانھ بھ شانھ با من فکر یراست: گفت.... کردمسکوت
  یکنیم
 یری زبونت را بگی جلوی کنھ کھ آخر ھم نتونستکارتی فرانک خدا بگم چیا
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 یاون حرف فقط در حد حرف بود جناب صادق:  گفتمخونسرد
 ...یکنی بھم فکر میعنی یزنی راجبم حرف منکھیھم:  و گفتدی کشی کش دارنفس
 می منتظر تو ھست؟؟ھمھیایستاره نم:  گفتبابا

 وقت بود کھ از من فاصلھ گرفتھ یلی خھی بودم و بقستادهی رستوران ای در خروجکنار
 کھ ی کردم و در حالیاز رادمھر خداحافظ....رم بودن ھا منتظنیبودن و کنار ماش

  شدمکیھنوز لبخند گوشھ لب داشتم بھشون نزد
 لبخند یبابا وقت...... و برگشت داخل رستوراندی کششی بھ موھای کالفھ دستبھزاد

 از دست تو:  گفتضی با غدی صورتم را دیرو
 کنم شما ھم ی را بده تا من رانندگنی ماشچییبابا سو:  ام را باال انداختم و گفتمشانھ

 ی پور کھ ھم تنھا نباشھ و ھم استراحت کنانی کی آقاشی پی بریتونیم
 کردمی خود بھزاد، بھزاد را بھ اسم کوچک صدا نمای بابا و شی پھنوز
 ؟یستیخستھ ن:  آمده بود گفترونی کھ تازه از رستوران ببھزاد

 نھ-
  کنی خستھ ام،پس تو رانندگیلیما من خا:  را بھ طرفم گرفت و گفتنی ماشچییسو

  بگزاردقھی مضی چطور من را تودانستی کردم و نگاھش کردم، مزی را رچشمانم
 .....اما بابا ھم خستھ.....اما: گفتم
 کھ گمی مای اگر ھم خستھ شدم بھ ثرستم،یمن خستھ ن:  فورا وسط حرفم آمد و گفتبابا

  کنھیرانندگ
 امی شدم رادمھر پنی سوار ماشیوقت..... شدنی زد و رفت سوار ماشی پوزخندبھزاد

 ،داد
  ،ستی ام نی ھست اگر جز درد خوشبختست،ی نمی بی زدردگریبا توام، د -

 ..... لبانم نقش بستی رولبخند
  ،ی کھ بھ کشتنمون ندتیحواست را بده بھ رانندگ:  گفتضی باغبھزاد
 نی ایتو......  گذاشتمبمی ام را در جیم وگوش کردشتری پدال گاز بی را رومی پافشار

 بی جی دست کرده بود تویعنی ام را برداشتھ بود، یفکر بودم کھ بھزاد چطور گوش
  افتاده بودی صندلی رومی شدم گوشداری از خواب بی وقتیپالتوم، ول

  سوال ازت بپرسم؟ھی تونمیم:  گفتبھزاد
 د؟یبپرس: سرم را کج کردم گفتم 
 ھ؟یرادمھر ک-

 چطور؟:  وگفتمدمی را در ھم کشصورتم
  داره بھ نظرت؟ی بدونم، اشکالخوامیم:  نگاه کرد وگفتبھم

  داره بھ نظرت؟ی جواب بدم اشکالخامینھ اصال اما منم نم-
 ادیاز صراحتت خوشم م:  زد و گفتلبخند

 یگی را منی کھ ای ھستی نفرنیجالبھ چون اول-
 ؟یدیحاال جوابم را نم:  داد گفتھی تکی صندلی را بھ پشتسرش
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 دوست و ھمکار:  باال انداختم و سرد گفتمشانھ
 ن؟یھم:  را بھ طرفم چرخوند گفتسرش
 دمیبھ رامسر کھ رس.... و چشمانش را بستدی کشینفس بلند..... را  تکان دادمسرم

 بابا  نی از ماشی خبرکردمی میھنوز بھزاد خواب بود و چون با سرعت رانندگ
 دانمینم.....ستادمی اای شدم و رو بھ درادهی را کنار ساحل پارک کردم و پنیماش.. ..نبود

 ازش حس خوب نقدری بخشش کھ امش آرای صداای بود شیبخاطر رنگ آب
   بھزاد سر چرخاندمیبا صدا.....گرفتمیم
 یخستھ نباش-

 ممنون:  را تکان دادم و گفتمسرم
 یسرما نخور:  زد گفتیطونی شلبخند
  کجان؟نایبابا ا.....ی کردخیقرمز شده معلومھ :  ام و گفتینی زد نوک بآروم
  من ھم خستھ شدم و ازشون فاصلھ گرفتمکردی میبابا آروم رانندگ:  کردم و گفتماخم

 ؟یتماس گرفت-
 نھ-

 از من فاصلھ یکم...... در آورد و با بابا تماس گرفتشی پالتوبی اش را از جلیموبا
 ھم گھی اونا تا دوساعت دمی برایب:  زد و گفتمیا قطع کرد صدا تماس ریوقت....گرفت

 رسندینم
 کجا؟: و گفتمدمی را در ھم کشصورتم

 الیو:  شد و گفتنی سوار ماشرفت
 مردد دی دی ناراحت بودم، وقتیکی نزدنھمھی از االی ومی بریی دوست نداشتم تنھااصال

 ؟یدیترس:  و بھ طعنھ گفت؟یشیچرا سوار نم:  شد و گفتادهیھستم، پ
  بترسم؟دی بایاز چ:  نگاھش کردم گفتمزیت

: شانھ باال انداخت وگفت...... دارمتی کلمھ حساسنی ای کھ من رودانستی مدیشا
  سوار شوای واال، پس بدونمینم
 رنگ نگھ داشت و چند تا بوق یپشت در بزرگ قھوه ا..... شدمنی حرص سوار ماشبا

 و بھ میاز جاده سنگفرش شده گذشت......میا باز کرد و وارد شد در ریمرد مسن.....زد
 نیماش...... قرار داشتی رنگدی دو طبقھ سفیالی وی کھ روبرومیدی رسی کوچکدانیم

 ی دست مشککی با کت شلوار یکلی چند مرد ھالیو کنار....می شدادهیرا نگھ داشت و پ
  چرا؟ی باشن ولگاردی بودن، حدس زدم بادستادهیا

 اری چمدان ھا را بریام: بھزاد
 
 گاردھای ھمان بادھی شش ھفت سالھ بود کھ لباسش شبستی حدودا بی پسرریام

 باال رفت و الی وی جلویبھزاد از پلھ ھا.....نی گفت و رفت سمت ماشیچشم....بود
  بابا تو کھ دوباره خشکت زدیا:  گفتستادمی امی من ھنوز سرجادی برگشت دیوقت



 @donyayroman   طعم شیرین رمان                    نیریرمان سرنوشت تلخ و ش

 47 

 گفتم و وارد ی لب ممنونری تا اول من وارد بشوم زستادیز کرد و عقب ا را باالی ودر
سالن  .... دوبلکس با آشپزخانھ اپن بزرگیالی بود وری و چشمگکی شزیشدم ھمھ چ

....  و پرده ھا بودشمی ابری شده بود و ھمرنگ فرشھانیی تزی سرمھ اییبا مبلمان طال
 ای کھ بھ دری و باغچھ ااطی مشرف بھ حیبزرگ ی کھ پنجره ھایھال گرد مانند

 یرو.....خوردی بھ مشامم مای دریبو...... را باز کردموانیدر ا...... داشتدیرسیم
چند نفس ..... دادم و چشمانم را بستمھی تکی نشستم سرم را بھ پشتیری حصی ھایصندل

م را  روحد شده بوی قاطای امواج دری نم نم بارون  کھ با  صدای بودم،ی کشقیعم
 ی ابری از لذت ھواشھی و ھمماندمی شمال مشھی ھمی براشدیکاش م.....کردینوازش م

چشمانم ....  کنارم جابھ جا شدی خلصھ بودم کھ صندلیتو.....شدمیو بارون بھره مند م
 عوض ی ابوری را با شلوار کتان کرم رنگ و پلشیبھزاد لباس ھا.....را باز کردم

 ی لباس میجور....چقدر تلخ بود.....دیرسیادکلنش بھ مشامم م  تندیبو......کرده بود
 ..... بھ چھل سالش استکی نزددیرسی کھ اصال بھ نظر نمدیپوش
  خوشت اومده؟نجایاز ا: گفت

 آره، خوبھ:  تفاوت گفتمیب
 کنم کھ بھت ی کارکنمی می سع،یخوشحالم کھ دوست داشت:  پا انداخت و گفتیپا رو 

 خوش بگذره
 ، اتاقت را نشانت بدممیبر:  بلند شد و گفتالی خی دادم، برونیبا صدا ب را نفسم

 بلند شدم و ی صندلی از رولی دلنی بھ استراحت داشتم بھ ھماجی سردم بود و احتیلیخ
 ....دنبالش راه افتادم

 برو تو:  بستھ را باز کرد و گفتی از در ھایکی باال و ی طبقھ میرفت
من اتاق : بھزاد ھم پشت سر من وارد شد و در را بست و گفت...... اتاق شدموارد

  بگوی خواستیزی ھستم چیبغل
 داد و رونیبھزاد نفسش را با حرص ب..... ام زنگ خوردیگوش..... را تکان دادمسرم

 دیصورتش را درھم کش
کنارم بھزاد دست بھ کمر ..... پالتوم در آوردم، فرانک بودبی ام را از جیگوش 
 نیفرانک از لحنم متوجھ ا...... نتوانستم راحت صحبت کنمنی ھمی بود براستادهیا

 ی راحت حرف بزنیتونیانگار نم: موضوع شد و گفت
 رمیگی بعد باھات تماس م؟ی نداری فعال کارزم،یآره عز-
 نھ مواظب خودت باش خداحافظ-

 زل زدم شی تو چشمھارد،کی را کھ قطع کردم، بھزاد ھنوز بھ ھمان حالت نگاھم متلفن
  شده؟یزیچ: و گفتم

  بود؟یک-
؟ بھش پشت کردم ومشغول ! آخھ بھ توچھکردی مینطوری چرا انی ،ای وای وایوا

 ، شدملمیجابھ جا کردن وسا
 سوالم جواب نداشت؟:  بلند گفتی صدابا
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 پررو و نقدری باعث شده بود کھ ایکرد؟؟؟چی رفتار مینجوریچرا ا.... کردمتعجب
 !!!!زد؟ی سر من داد میگستاخ باشد؟ بھ چھ حق

  ، سر من داد نزن:  تحکم گفتمپر
پس جوابم را بده :  را گرفت و گفتمی حرکت بازوکی قدم بھ سمتم برداشت و با کی

 کھ ی منکرد،ی رفتارش بود کھ من را الل می توی چترساند،ی من را مشیچشمھا
 دی کشادیفردوباره ..... حاضر جواب بودمنقدریا
  بود؟یجواب بده، گفتم ک-
 دوستم بود:  بغض گفتمبا
 فرانک بود؟: دی پرسی لحن آرام تربا

  عقب رفتی را رھا کرد و کمدستم
 ؟یشناسیتو فرانک را از کجا م: دمی تعجب پرسبا

 گھی دشناسمیم:  و خونسرد گفتدی بھ صورتش کشیدست
 !!!!؟؟؟یکنی مبمیتعق:  را کج کردم و گفتمصورتم

 حق دارم نگرانت باشم-
  تا خونسرد باشمدمی کشیقی عمنفس

 کھ از کجا استاد دمی حاال فھم؟یی توکنھی مبمی تعقھی کھ مثل سای رنگاهی سنیپس ماش-
  ،ی من سرک بکشی تو زندگیحق ندار!!! ؟ی ھستی تو کیوا......یشناسی را میاسیق

   بودینی بشی قابل پری و غکردیھر لحظھ رنگ عوض م..... خونسرد بودلحنش
  مواظب نامزدم ھستمکشم،یسرک نم: گفت

 !ناممممممزدم-
 ؟یزنیچرا دادم:  جا خورد و گفتادمی فری صدااز
 ، بھ تو گفتھ کھ من نامزد تو ھستمیک:  حرص گفتمبا

  فعال استراحت کنم،یزنیبعدا حرف م:  گفتشدی کھ از اتاق خارج می حالدر
 

 نی ادنی کھ انگار حق پرسکردی رفتار می و واج بھ در بستھ شده نگاه کردم، طورھاج
 چھ کار دیحاال با.....شدمی نوع رفتار ناراحت منی از ادی اصال نباایسوال را نداشتم 

از دست تو بابا کھ من ..... را جمع کنم و بھ تھران برگردملمی بھ سرم زد وساکردم،یم
 بود کھ من را نامزد خودش دایاز رفتار بھزاد کامال پ.....یت دردسر انداخنیرا بھ ا

 تخت دراز یرو.....دمی آدم را دو روز است کھ دنی من ایول.....دانستیم
 تا سرحال دمی خوابیدوساعت.....کردی خستھ بودم کھ مغزم کار نمنقدریا.....دمیکش

 قرمز و شلوار وریپل کی کھ دست وصورتم را شستم و لباسم را با نیبعد از ا.....شدم
 بودم و منتظر یھنوز ناراحت و عصب.....نیی پای عوض کردم رفتم طبقھ ی مشکنیج
 یی مبل روبروی رفتم بھزاد رونییاز پلھ ھا کھ پا.... انفجار بودمی جرقھ براکی

بلند ....... لب نشاندی گوشھ ی را نگاه کرد و لبخندمی من سرتا پادنینشستھ بود و با د
 مبل نشستم و بھ بابا کھ مشغول ی توجھ بھ او رویاخم کردم و ب.....آمد تمشد و بھ سم
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 بلوز قرمز با کی.... ھم کنارشان نشستھ بودایثر..... با سپھر بود سالم کردمیباز
 پوست و رنگ روشن یدی روشنش کھ بھ سفی بود و موھادهی پوشدیشلوار سف

 ییبای زنی ھمدی بود و شابای بود، واقعا زختھی شانھ اش ری را روامدی مشیچشمھا
  من کھ دخترش بودم ببنددی بکشد و چشمانش را روزیباعث شد پدرم دست از ھمھ چ

 ؟یدیخوب خواب:  کنارم نشست و گفتبھزاد
 آره:  نگاھش کنم گفتمنکھیبدون ا 
:  ام را خوردم، بلند شدم کھ بروم لب ساحل کھ بھزاد گفتوهی و می چانکھیبعد از ا 

 ،امیصبرکن تا من ھم ب
 و رفتم لب دمی توجھ بھ حرفش راھم را کشی باورد،ی را بشی را صدا کرد تا پالتوریام

دستانش را ..... می بودرهی خای ھر دو در سکوت بھ درستاد،ی بعد کنارم ایقیساحل، دقا
 را می بھ سمت خودش برگرداند، با پشت دست گونھ ھا شانھ ام گذاشت و من رایرو

   دوست دارم؟یلی چشماتو خرنگ  کھیدونیم: نوازش کرد و گفت
 را بھی مرد غرکی با تیمی و صمیکیمن اصال عادت بھ آنھمھ نزد..... برده بودماتم

 رونی دستش بری را از زمیآب دھانم را فرو دادم و بھ زور شانھ ھا......نداشتم
 درازتر متی پاتو از گلی داریلی خگھ،یبس کن د: چند قدم عقب رفتم وگفتم......دمیکش

 یکنیم
 کھ عصر زدم یھنوز از حرف:  نگاھم کرد و گفتی لبانش محو شد، کمی از رولبخند

 ؟یناراحت
 باره کھ نی دومنی از رفتار زشتت ھم ناراحتم، استم،یفقط از حرفت ناراحت ن-
 زنھ؟ی بھم زنگ می کھ کی و از من بپرسی گستاخ باشدرنقی ایتونی چطور منمت،یبیم

 کھ نامزد من ی اصال چرا بھ رادمھر گفت،ی بدمی من جواب گوشی بدون اجازه یحت
 ؟یھست

 کھ بھ ھمکار ی ناراحتنیاز ا! ھیپس بگو مشکل خانم چ:  زد و گفتی پوزخندبھزاد
 ،محترمت گفتم کھ نامزدتم

ظاھرا حرف زدن با :  دادم و گفتمرونی بنیا سنگ را باز بستھ کردم و نفسم رچشمانم
 اومدنم از اول اشتباه بود..... تھرانگردمیمن برم...... استدهی فایشما ب

 یصدا...... قدم برداشتمالی افسوس خوردم و بھش پشت کردم و بھ سمت وشیبرا
از پشت دستم را گرفت و من را بھ سمت .....دمی شنی را پشت سرم مشی قدمھاعیسر

 می محکم گرفتھ بودم کھ استخوانھانقدریا....خودش کشاند و دستش را دورم حلقھ کرد
 واقعا ترسناک شده شیچشمھا.....د ھم فشری را روشیدندانھا.....شکستیداشت م

 دستش ری تقال کردم از زیھرچ..... نداشت انگاری تعادل رواندمی ترسیلیخ......بود
  نشدامی برونیب

 ،یکنی چھ کار میولم کن دار: دمی کشادی فربلند
 را بھ شدت باز کردم کھ الیدر و......دمی دوالی بھ عقب ھلش دادم و بھ سمت ومحکم

بابا سپھر را .......دمیکوبی منی زمی را با حرص رومیپاھا.....دی پرشی از جاایثر
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 بابا اسمم را صدا زد با یوقت......از سالن گذشتم...... و بھ سمتم آمدایگذاشت بغل ثر
   لطفادی نگیچیھ: تمخشم بھ سمتش برگشتم و گف

 جانیاز ھ..... پلھ ھا باال رفتم و در اتاق را پشت سرم بستم و قفل کردماز
 در  متوجھ شدیوقت..... در را چرخاندرهیبھزاد آمد پشت در اتاق و دستگ......دمیلرزیم

 را باز کن کارت ؟دریکنی چھ کار میستاره دار: قفل است چند ضربھ بھ در زد وگفت
  کن رو بازی در لعنتنی اگمیم....دارم
بابا .....نیی ندارم برگشت طبقھ پای توجھشی و بھ حرفھاکنمی در را باز نمدی دیوقت

 از ی رفتارنی ھمچی انسان عادکی چوقتی دارد؟ ھی کھ بھزاد مشکل رواندونھیم
 با بابا حرف دیبا..... کھ دو روزه باھاش آشنا شدهی آن ھم با کسدھدیخودش نشان نم

 بفھمھ خودش جوابش را یحتما وقت  بدھمحیبزنم و رفتار بھزاد را توض
 آمد کنجکاو شدم بروم ی منیی پای بحث کردن بھزاد با بابا از طبقھ یصدا......دھدیم

 کھ کنار نرده ھا یا باز کردم و رفتم پشت کاناپھ اآھستھ در ر.....ندیگوی می چنمیو بب
  بودون ھم کنارشای بودن و ثرستادهی ھم ایبابا و بھزاد روبرو......بود نشستم

  بشھ بمونھیشما برو باھاش صحبت کن کھ راض:  گفتبھزاد
 ی کردی روادهیز.....رهی حتما مرمی اگر بگھ م،یزنی راجب ستاره حرف میدار-

 آخھ تو کھ ستاره را ،ی کھ نامزدشیگی می نکردی ازش خواستگارھنوز.....بھزاد
 !!یشناسیبھتر ازمن م

 
چھ قدر ساده بودم !!!  خبر داشتزیبابا از ھمھ چ....ختنی سرم ری آب سرد روانگار

 کندی متمی بدھم حماحی بابا توضی اگر رفتار بھزاد را براکردمیکھ فکر م
 سرش ی تصور کنم، دستش را روی ستاره را کنار کستونمیدست خودم نبود نم-

 نکھی ادی بھ امکنمی چند سالھ دارم تحمل مدیدونی مشمی موانھیبھ خدا د: گذاشت وگفت
 امروز برسھ؟؟؟

 کن دلش را ی کن و سعی فرصت مناسب ازش عذرخواھیبزار بره بعد تو:  گفتایثر 
 ی بھ ھمھ چیگند زد می کرده بودیزی ھمھ برنامھ رنیا.....یاریبھ دست ب

 انگار من فقط با بھزاد طرف نبودم!  بودیمی با بھزاد صمنقدری اای ثریعنی
 حاال بگو چھ کار کنم:  گفتبھزاد

 ی کنی کاریتونی نمگھیحاال د-
  ستاره برهزارمی من نمیول-

 ینکنھ توقع داشت..... بدتر نکننی را از اتیبھزاد خودتو کنترل کن و وضع:  گفتبابا
 خودتھ پس حاال صبرکن تا فرصت مناسب ری؟؟؟،تقصی امشب ستاره را عقد کننیھم

 ادی بشیپ
 زدی حرف میبابا جور..... شدنری سرازمیاشکھا.... شدم و آھستھ رفتم داخل اتاقمبلند

چھ قدر راحت راجب سرنوشتم حرف ......کھ انگار دختر کارگرشم نھ خودش
 را جمع کردم و لمیوسا......ییرس از تنھات......ترس تمام وجودم را گرفت....زدندیم
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 رفتم نگاھم نییاز پلھ ھا کھ پا.....رفتم رونی تن کردم و از اتاق بیلباس مناسب
کجا؟؟ :  را نگاه کرد و گفتمیبھزاد سرتا پا..... مبل نشستی رفت روایثر.....کردن

 ؟یدیچرا پالتو پوش
  دیاریم را با خودتون ب چمدونرم،یمن م:  را ندادم و رو بھ بابا گفتمجوابش

 می تا حرف بزننی بشای بزم؟ی عزیریکجا م: آمد کنارم وگفتبابا
 از شتریاالن ب..... نگاھش کردمریزم؟؟؟؟دلگی عزشدمی ھروقت کارم داشت من مچرا

 .....   اماتش،ی داشتم، بھ حمااجی بھش احتی اگھیھروقت د
 ، رفتمرونی بالیخداحافظ و از و:  گفتمفقط

 ستاره برگرد:  وگفتستادی امی آمد جلوبھزاد
بھزاد جان شما برو داخل : بابا آمد کنار بھزاد و گفت..... بھ بابا نگاه کردم ملتمسانھ

 زنمیمن با ستاره حرف م
 از بھزاد بھ خاطر رفتارش با من ناراحت باشد و نکھی ای بابا بھ جاشدمی موانھی دداشتم

   بھ ماندن کندی راض من راخواستیبا من بھ تھران برگردد م
 ی کجا بریخوایم: بابا گفت.....ستادی االی  در وی جلوای رفت کنار ثربھزاد

  تھرانمیگردیدخترم؟حاال شب شده فردا باھم برم
 یواقعا برا: سرم را تکان دادم وگفتم...... بودبی واژه با من غرنی اگھید!!!!دخترم

  خودم متاسفم
 راه افتادم کھ بروم کھ بھزاد از پشت دستم را گرفت و بھ دنبال خودش کشاند و دوباره

 میگردی باھم برمی برگردیخوایباشھ اگر م: گفت
 یزی بھ داخل ھلم داد و رفت کنار بابا در گوشش چی را باز کرد و بھ آرامنی ماشدر

 اصال کردی میبا سرعت رانندگ..... سرش را تکان داددییگفت و بابا ھم بھ عالمت تا
 نوع رفتارش بود تنھا ریتا خود تھران ذھنم درگ..... نداشتیاز نظر من حالت عاد

 می نزدیتا خود تھران حرف......دستش راحت بشوم  ازشدی بود کھ سخت منی امینگران
  شدم و رفتم داخل خانھادهی اش پنی از ماشی بدون حرفمیدی رسیو وقت

 بھ دانشگاه بروم و نی گرفتم بدون ماشمی تصمدیاربی روزه بعد چون نم نم بارون مچند
 را رفتھ بودم کھ حس کردم ری از مسیکم..... خشک شده قدم بزنمی برگ ھایرو
  نکردم و بھ راھم ادامھ دادمی توجھستاد،ی کنارم اینیماش

 ستاره؟-
بھزاد ......ستادهی رو اادهی رنگ کنار پاهی سنی ھمان ماشدمی اسمم برگشتم و ددنی شنبا

 عقب نشستھ بود
 ؟یسالاام سرما نخور:  زد و گفتیلبخند
  جا خوردمدنشی از دیحساب
 سالم نھ خوبم:  گفتمسرد

   سوار شو تا برسونمتایب-
  کنمی روادهی کھ پاوردمی ننیماش-
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  سوار شوای بستھ بی کردی روادهی پیھرچ:  تحکم گفتبا
 شانھ جا بھ جا کردم و راه ی را روفمیک.... با حرص نگاھش کردمشی لحن دستوراز

مثال آمده بودم با خودم ....راندی مابانی را آھستھ کنار خنیراننده بھزاد ماش....افتادم
 شانھ بھ شانھ قدم زدن اصال خوب یبا خودم فکر کردم کھ بھزاد برا......خلوت کنم

   بودممعذب بھ خاطر حضورش.......ستین
 ی روادهی پیبستھ ھرچ.... ھایخوری سوار شو سرما مای بزمیستاره لج نکن عز-

 یکرد
 نی انقدری ادیدی می وقتزدی و در کنارم قدم مشدی مادهی غر زدن پی ھمراه بود بھ جااگر

 یحت... سخت بودنی مطلوب ماشی رفتن را دوست دارم اما دل کندن از گرماادهیپ
 ....بخاطر دلدار

  پ چپ نگاھش کردم سرم گذاشتم و چی و دستم را روستادمیا
 ؟ی نداریتو کار و زندگ-

  جز تو ندارمی ایکار و زندگ:  را کج کرد گفتسرش
 رسھی بھت نمیریداشتھ باش چون از من خ:  زدم گفتمپوزخند
  نگران نباشرسھیم:  کرد و گفتزی را رشیچشمھا

 نظر ری زی چشمریز...... بروم دانشگاهی کھ با تاکسابانی و رفتم سر خدمی کشیپوف
چرا :  خودش را بھم رساند گفتعی بلند سری شد و با قدمھاادهی پنیاز ماش......داشتمش

 رسونمتی سوار شو مای ب؟ی لجبازنقدریا
 اااااامممینم: زل زدم و گفتمشی چشمھایتو

 مگھ دستت خودتھ:  و گفتنی را گرفت و برد سمت ماشدستم
  افتادمی اووونھیی چھ دری خدا گیا:  لب گفتمریز

عقب نشستم و بھزاد کنارم نشست و بھ راننده ...... چون اخم کرددی فکر کنم شنکھ
 وفتیراه ب:گفت

 ؟یداریچرا دست از سرم بر نم:  حرص نگاھش کردم و گفتمبا
 

 چون دوستت دارم:  نگاھم کند گفتنکھی ابدون
  مننننن دوستتت ندارررمممیول: دمینال

 ستیمھم ن:  بھم کرد و گفتی تندنگاه
 ؟یکنی مبمی تعقھی چرا مثل ساستیااااا اگھ مھم ن-
بعدم دنبالت ....ھی کھ من دوستت دارم کافنی ھمی کھ تو من را دوست ندارستیمھم ن-
  چون نگرانتمامیم
 ای دنبالم نگھی لطف کن دی کھ نگرانم باشستمیمن بچھ ن-
 من عادت ندارم ی ولی ھنوز از دستم ناراحتدونمیم....... نکنی تلخنقدری اگھیبستھ د-

  کنمی عذرخواھیاز کس
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 نی از ماشیوقت...... بزنمادی سرش فرخاستیدلم م.... مشتم مچالھ شدی توفمی کدستھ
 ی در دانشگاه منتظرم بودن، رادمھر لبخندی شدم سامان،فرانک و رادمھر جلوادهیپ

 خشک شد، شی لحظھ سر جاکی کھ امدیبھم زد کھ جوابش را دادم، داشت بھ سمتم م
 بھزاد دمیبھ پشت سرم نگاه کردم کھ د..... من و پشت سرم در گردش بودنینگاھش ب

بھ رادمھر نگاه کردم ......کندی لبخند کج نگاھم مکی داده و با ھی تکنیبھ در ماش
رو .... تکان داد و رفت داخل دانشگاهیدستانش مشت شده بود و فکش منقبض بود سر

 ؟ی داریرکا: کردم بھ بھزاد و گفتم
 ....نھ:  باال انداخت و گفتشانھ

بعد از سالم و ..... نشان بدھدی خودخاستیفقط م...... خوردمشی برایافسوس
 اطی حی ھامکتی نیرادمھر رو.... داخل دانشگاهمی با فرانک و سامان رفتیاحوالپرس

مم  کنارش جواب سالمیرفت.... داده بودکھی تشی را بھ زانوھاشینشستھ بود و آرنج ھا
 م بوفھ من گشنمھیسامان بر: فرانک گفت......را خشک داد
 خواستم دنبالشون بروم نی ھمی من را با رادمھر تنھا بگذارند، براخواھندیحدس زدم م

 بمون لطفا کارت دارم:  کرد و گفتمیاما رادمھر صدا
 یزیچ:  و گفتدی کشیقینفس عم..... کنارش نشستمزد،ی موج مشی در صدایناراحت

  ھست؟نتونیب
 ستین:  و کوتاه گفتمدمی را در ھم کشصورتم

 یخوبھ، ممنون کھ جواب داد:  را تکان داد و گفتسرش
 دانستی نکرد و حد خودش را خوب می کنجکاوشتری زدم و خوشحال بودم کھ بیلبخند

 یشاخھ گل..... داده نشده و من آزادمی کھ ھنوز از طرف من بھش قولکردیو درک م
  سھم امروزتنھمیا: را برداشت و دستم داد و گفتکھ کنارش بود 

  کھشمی شرمنده مینجوریا:  زدم و گفتملبخند
 ھی من کافی برانی ھمیزنی لبخند مدمینشو چون ھر وقت بھت گل م-
 کھ میبعد از اتمام کالس با فرانک از دانشگاه خارج شد..... بعد از ظھر کالس داشتمتا
 تعجب کردم چون یلیخ.......ستادنیشگاه منتظر ا در دانی سامان و رادمھر جلودمید
 از صورتش ی سامان خستگدنیفرانک با د...... ساعت قبل کالسشون تمام شده بودکی

  خونھی قرا نبود برد؟مگھیکنیکار می چنجایا:  گفتدیمحو شد و خند
 ایب: بھ رادمھر نگاه کرد و گفت.....میریحاال با ھم م:  گرم نگاھش کرد و گفتسامان

  ھم ستارهنیا
:  توجھ بھ او بھ من نگاه کرد و گفتی آمد، اما سامان بیی چشم و ابروشی برارادمھر

 .....گھی می ام کرده دو ساعتھ ھوانھید
  سامانگھیبستھ د:  وسط حرفش اومد گفترادمھر

 تنھا یشی متی اذی ندارنیگفت ماش....شی کھ برسونیاااا خوب بزار بگم منتظر بود-
 یبرگرد

 رفتمی میبا تاکس:  کردم و گفتمششیگاھم ستا نبا
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 ھستن دتونی جدی راننده شونیا:  چرا؟؟دست زد بھ شانھ رادمھر و گفتیتاکس: سامان
  فکر نکنی بھ تاکسگھید

 و نشیراه افتاد سمت ماش....  تکان دادشی بھ نشانھ افسوس خوردن برای سررادمھر
 زنھی وگرنھ تا صبح حرف ممی برایب: بھ من گفت

  اسرارت را فاش کنمیترسیم:  گفتدی بلند خندسامان
 ی کھ رادمھر در جلوستی منظورش چنمی تعجب نگاھش کردم و منتظر بودم بببا

رادمھر ھم ......دی سامان خط نشان کشی باز کرد و با چشم ابرو برامی را برانیماش
 ؟؟یت دارقدم زدن را دوس:  بعد کوتاه نگاھم کرد و گفتیسوار شد و راه افتاد کم

 ادی بارون بای باشھ یفقط اگھ ھوا ابر-
 نگاھش را حس کردم سر چرخاندم و نگاھش کردم کھ گرم نگاھم ینی سنگیوقت

 درست مثل من:  زد و گفتکرد،لبخندیم
 جدا؟؟؟:  را باال دادم و گفتممیابروھا
 ادهیپ تا با ھم کنمی را پارک منیاالن ھم ماش....بلھ:  را بھ روبرو داد و گفتنگاھش

 می کنیرو
 ی در کنار کستوانستمیخوب بود کھ بعد از سالھا م..... برق زدی از خوشحالچشمانم

سرم را ....می شدادهی پارک کرد و با ھم پی را کنارنیماش......شانھ بھ شانھ قدم بزنم
 ھوا را دوست دارم نی انقدریچرا من ا: باال بردم و بھ آسمان نگاه کردم و آھستھ گفتم

 شمی مخوب  اگر خوب نباشم ھمیحت
  لذت بخشیلی من ھم خیبرا:  و گفتدی کشیآھ

 را دنی لرزنی سرما و انیا....لرزاندی و بدنم را مخوردی بھ شدت بھ سر صورتم مباران
 و نگاھش ستادمی استاد،یرادمھر ا......خوردمی اگر بعدش سرما میدوست داشتم حت

 شانھ ام ی شد و روکیبھم نزد....اوردیم را از تن در شی داره پالتودمیکردم و د
 بپوش: انداخت و گفت

 یخوری سرما مینجورینھ ا: گفتم
  دیخوریمن خوبم اما اگر نگران باشم سرما م:  گفتقاطع

 
 ستمی خوب نگھی دیخوریمن خوبم اما اگر نگران باشم سرما م:  گفتقاطع
 پالتو را بست ی دانھ دانھ دکمھ ھامیخم شد و برا...... را تن کردمشی زدم و پالتولبخند

  خوب شدینجوریا:  پالتو را باال آورد و گفتقھیو 
 می فاصلھ گرفتنی از ماشیلی خمی برگردگھید: گفتم

 ... بدای خوب است دانستمی بودن را دوست داشتم اما نمکی نزدنیا
 نی امدی کشی آھدم،ی بھزاد را دنی شدم ماشادهی رادمھر پنی خانھ از ماشی جلویوقت

 ی رفت و نگراننی از بیتمام آرامشم بھ چشم برھم زدن.....کردی چھ کار منجای اگرید
 سر وصدا بھ ی آمد  خواستم بی از سالن مشانیوارد خانھ کھ شدم صدا...... سراغم آمد

 ظاھر شد و تا خواستم اشاره کنم کھ می جلوی چاینیک سیاتاقم بروم کھ پروانھ با 
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 و آھستھ دمی کوبمیدستم را محکم بھ پاھا... سالم ستاره جان:  بلند گفتد،ی نگویزیچ
 سیھ: گفتم

  سرو صدا؟ی بنقدری چرا ا؟پسیاومد:  شد و گفتدای بابا پیھمان لحظھ سرو کلھ  
 نھی بھزاد اومده تو را ببزمی عزایب:  را پشت کمرم گذاشت وگفتدستش

 بھزاد ی گفتم و روبرویلب سالم ری گرفتھ و عبوس وارد سالن شدم ،زیبا صورت  
 کھ راحت میریما م:  مبل بلند شد و گفتی اشاره کرد و از روایبابا بھ ثر..... نشستم

 دیحرف بزن
 آدم چھ نی با بھزاد تنھا باشم، آخھ من با اخواستمینم...... و واج بھ بابا نگاه کردمھاج
 بھ نظر یبھزاد عصب.... رفترونی توجھ بھ من از سالن بیاما بابا ب!!!  داشتم؟یحرف

 ستادی امی روبرویقی بلند شد و عرض سالن را قدم زد و بعد از دقاشی از جادیرسیم
 ؟ی پسره چھ کار داشتاون با: نگاھم کرد و گفت

  ؟یک: دمی پرسنی ھمی شدم براجی لحظھ گکی ادشی فری صدااز
 دی دست کششی موھایکالفھ تو! من!؟یک:  بھ خودش گرفت و گفتی خونسردی افھیق

 یزدیھمون کھ دوساعت باھاش قدم م: وگفت
 زیرفتارش صبرم را لبر..... تا آروم باشمدمی دندان کشریلبم را بھ ز.....تنم داغ کرد 
 کردیم

  داره؟ی بھ تو چھ ربط؟؟یخوب کھ چ:گفتم
 را میدستش را جلو آورد و بازو..... را بھ ھم فشردشی سرخ شد و دندانھاصورتش

  با من درست حرف بزن: دی کشادی مبل بلندم کرد و فریگرفت و از رو
  زنمیمن ھر طور کھ بخوام با تو حرف م:  حرص گفتمبا

 اما دم نزدم، منتظر بابا بودم دمیچی شد، از درد بھ خودم پشتری بمی بازوی روفشارش
 ......ی ولردی را بگشی و جلودیایکھ ب

 ی بدمیباز زارمینم: دی کشادی فردوباره
 وونھی دیچھ باز-
بھ عقب ھولش دادم ......کردی می روحم را زخمشتری بنی نبود و ایھنوز از بابا خبر 

احساس حقارت ..... کردکی بھم نزدشتریاما تکان نخورد و خودش را ب
کم !!!! گذاشت؟یآخھ چرا راحتم نم......کردمی را درک نمشی کارھایمعن.....کردمیم

 کھ کردیمگھ ادعا نم..... شدشیدای ام پی زندگی ھم تووانھی دنیمشکل داشتم کھ ا
 از من یچرا مثل ھر آدم عاقل!!!!کرد؟؟یدوستم داره پس چرا باھام با احترام رفتار نم

 د؟؟؟چرایکشی مادیچرا سرم فر!!!!!ماند؟؟؟ی و منتظر جوابم نمکردی نمیخاستگار
 ا بدمشیدی تار ممیحصار اشکھا و از پشت دی شانھ ام لرزکرد؟؟؟ی ھا را حفظ نممیحر

 ولم کن دست از سرم بردار:  گرفتھ گفتمیصدا
 ھم تو کشمتی مدمتی باھاش دگھی بار دکیاگھ :  گوشم آورد و گفتکیسرش را نزد 

 ویرا ھم اون عوض
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 عالقھ چی بھم ثابت شد کھ ھگھید....کردی نمی با ترس نگاه کردم، شوخشی چشمھایتو
 برعکس دمیترسی نمدشیاز تھد......  پوچھی ادعاکی حرفھاش ی بھم نداره و ھمھ یا

 ؟؟؟ی بکنیتونی نمی غلطچیھ: پوز خند زدم وگفتم.....کردی مکی را تحرمیحس لجباز
  یامتحانش ضرر نداره، ھنوز من را نشناخت:  گفتخونسرد

 کاناپھ ی رونجوریھم.... شدبی غی مبل پرتم کرد و بھ چشم برھم زدنیرو
 ........ تنم نمانده بودی تویون جگھینشستم،د

 پشت ایبابا و ثر....... شدم آماده شدم کھ بھ دانشگاه برومداری از خواب بی وقتصبح
 ؟؟یسالم کجا بھ سالمت:  گفتدنمی بابا با دخوردند،ی نشستھ بودند و صبحانھ مزیم

 بھ بابا نگاه ری دلگی تفاوتی بنھمھیاز ا...... افتاده بودشبی نھ انگار کھ آن اتفاق دانگار
راھم را گرفتم .... بدھمی جوابنکھیبدون ا.... حرف بودای دنکی چشمانم یتو......کردم

 کھ بروم
   دنبالتادی می نرییبھزاد گفتھ جا: بابا گفت 

 بھ دم،ی رفتم و در را محکم بھم کوبرونیازخونھ ب..... بھزاد غلط کردهدمی کشادیفر
 نامزدم بود بدون خواست ی جدیار کھ جد انگکردن،ی ملشیوضوح داشتن بھم تحم

 د،ی کشی داده بود و انتظارم را مھی تکنشی در دانشگاه بھ ماشیبھزاد جلو....خودم
 می وارد دانشگاه شدم دنبالم راه افتاد و صدااو  توجھ بھی و بدمشیتظاھر کردم کھ ند

  کرد
  ستاره ستاره-

دانشگاه منتظرم بود را گرفتم و  اطی زدم، دست فرانک را کھ داخل حی را بھ کرخودم
 کدام چی بار تماس گرفتن کھ بھ ھستی از بشتریبابا و بھزاد ب.....میبھ سمت کالس رفت

 ی وقت آنجا ماندم و زمانری فرانک و تا دیبعد از دانشگاه رفتم خانھ .....جواب ندادم
 تختم ی سبد گل رز روکیوارد اتاقم کھ شدم ..... بودنداببرگشتم خانھ کھ ھمھ خو

 دست شانی تخت نشستم و آروم رویرو......بود، با ذوق نگاھشان کردم
 . سبد را برداشتمیکارت پستال رو.....دمیکش

 بھزاد... من، فردا منتظرم باشیستاره -
دوست داشتم گلھا را نگھ دارم اما با ..... را پاره کردم و انداختم داخل سطل آشغالنامھ

 سبد گل را نی ھمیبرا....  سازش دارمالی و خشدمی بخشکردینگھ داشتنش فکر م
 نشان ی پشت در چھ عکس العملشی گلھادنی فردا با دنکھی گذاشتم و از ااطیپشت در ح

 نکھی شدم و بعد از اداریساعت ھشت صبح ب.....ست لبم نشی روی لبخند شروردھدیم
 صبحانھ وارد ینیبا س....خورمیصبحانھ ام را داخل اتاقم م: دوش گرفتم بھ پروانھ گفتم

  کاناپھ گذاشتی جلوزی تک میشد و رو
 سالم بھ پروانھ جون خودم:  و گفتمدمی را بوسشی گونھ ھاآروم

  ماھت دخترمیسالم بھ رو-
 ؟یخوب-
 ؟ی کجا بودروزید....زمی عزیمرس-
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:  و گردو داخل دھانم گذاشتم گفتمریلقمھ پن....می کاناپھ نشستی را گرفتم با ھم رودستش
  دوستمیخونھ 

   وقت منتظرت بودری بود، آقا بھزاد ھم تا دی عصبانیلیبابات خ:  و گفتدی کشیآھ
 کھ یدونیم... اومدمری دنمی بھزاد را ببخاستمیمنم چون نم:  و گفتمدمی را سر کشییچا

  کردکاریاونشب چ
مھربون نگاھم کرد و آرام ..... نکردنی کارچی چرا آقا ھنکھیآره تعجب من ھم از ا-

  اما مرددهدی بگویزی چخاھدیرم را نوازش کرد، حس کردم مکم
  شده؟یزیچ:  گفتمنی ھمیبرا
 داخل سالن نشستھ بود و مشغول ای کھ پدرت با آقا بھزاد و ثرشبید:  و گفتدی کشیآھ

 گفتنی می چدمیحرف زدن بودن شن
 گفتن؟ی میچ:  را باال دادم و گفتممی ابروی تاکی

 دی بای ولی بھت بگم کھ ناراحت بشخاستمیراستش نم:  نگاھم کرد و گفتنگران
 تو را جذب کنھ بدتر نکھی ای خراب کرده و بھ جایلی بھزاد خگفتی مایثر.....یبدون
 وگرنھ ستاره دی عقد کندی بای گند نزدشتریتا ب:  و بھ بھزاد گفتیدی کرده کھ ترسیکار

 یدی از دست مشھی ھمیرا واسھ 
 من ی افتاده؟االن او دارد بھ جاای حاال سرنوشتم دست ثردیچی سرم پی توی بددرد

 نی بخاطر ایعنی آمده؟ چرا سکوت کرده؟ ی من سر بابا چی خدارد؟یگی ممیتصم
 کند؟ی مھمیچھارسال دارد تنب

 بھت دی گچ، نبانی رنگت شده عزمیبخور عز:  آب پرتقال را دستم داد و گفتپروانھ
  بد نشده بخور تا حالتگفتمیم

 گفتن؟ی می چگھید:  از آب پرتقال فرو دادم و گفتمی را با جرعھ ابغضم
 گفتنی نمی خاصزی چگھید-

 بھ کدفعھی کنم وگرنھ ی کارکی بدونم دور و برم چھ خبره کھ دیمن با:  گفتمقاطع
  را جز تو ندارم پس کمکم کنیمن کھ کس....رهی دیلی خگھی کھ دامیخودم م

آقا بھزاد ...........راستش....آخھ:  و گفتدی کشیقی التماس نگاھش کردم، نفس عمبا
 .....گفت

 !!! گفتھ؟یچ:  وگفتمدمی را در ھم کشصورتم
 کشدی موضوع  ناراحت است و زجر منی چشمانش معلوم بود کھ از ااز
 شمی شد کھ شد وگرنھ بھ زور متوسل می اگر راضگفتیم-
 !!!! نگفت؟؟؟یزیبابا چ: دمیآب دھانم را فرو دادم و نال نگاھش کردم، ی ناباوربا

 دستانم گرفتم، نی و سرم را بدمی کشیآھ...... تکان دادی منفی را بھ نشانھ سرش
  شدنری سرازمیاشکھا

  مخالفت نکرد؟یعنی -
 نھ:  گفتآھستھ
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 بھزاد بھ نکھی ایول.....کندی نمتی کھ ازم حمادانستمیم.....ستی کھ بابا پشتم ندانستمیم
بلند شدم و ....... باور و زجر آور بودری غمیزادواج مجبورم کند و بابا ساکت بماند برا

 گستاخ بود و من را نامزد خودش نقدری چرا بھزاد افھممیحاال م......رفتم داخل بالکن
 ندهی من و آی زندگیبرا.....  انددهی من نقشھ کشی براشی وقت پیلیاز خ......دانستیم

 کھ بھزاد وارد دمید......  ندارمیری گمی تصمی برایانگار من خودم حق...... منی
چشمش کھ بھ سبد گل افتاد صورتش را در ھم ..... شد، با نفرت نگاھش کردماطیح

من ستاره ام ...... لبم نشستی  گوشھیپوزخند...... لب غرولند کردری و زدیکش
 ی فکر کنگذارمینم....کنمیر خم نم سی راحتنیبھ ا.....ی بھ خواستھ ات برسگذارمینم

 ھرچھ قدر ھم کھ ی خودت باھام رفتار کنلی بھ میتونی دختر تنھا ھستم مکیچون 
 ستمی ای مقابلت میسخت باشد ول

 دھمی محی ناراحتم ترجی وقتدانستیپروانھ رفتھ بود، او ھم م...... داخل اتاقمبرگشتم
 کاناپھ نشستم و بھ صفحھ یرو..... کندی دلسوزمی برایتنھا باشم و دوست ندارم کس

در اتاق باز شد و ...... شدم اما تمام حواسم مشغول بابا و بھزاد بودرهی خونیزیتلو
  آقا بھزاد آمدننیی طبقھ پای پدرت گفت برجان ستاره: پروانھ آھستھ گفت

 نمی را ببی کسخامیبگو نم:  گفتمقاطع
 بھ صفحھ ی عکس العملچی نکردم و بدون ھ بعد از رفتن پروانھ بابا آمد نگاھشیقیدقا
 ... بودمرهی خونیزیتلو

 ن؟یی پایای شده؟ چرا نمیچ:  نشست و گفتکنارم
 ؟یزنیبا تو ھستم چرا حرف نم:  گفتدھمی جواب نمدی دیوقت
 ھم جوابم فقط سکوت بود، دو طرف صورتم را با دستانش قاب گرفت و آرام باز

 ی تودانمینم....می ھم نگاه کردی چشم ھایتو......صورتم را بھ سمت خودش برگرداند
 رونی بی اگھی و از اتاق بدون حرفھ ددی کشی کھ آھدی دیزینگاھم چھ چ

 با خاستمیب کشاندم، انگار معق  را بھمی و با حرص موھادمی کشیقینفس عم.......رفت
بلند شدم و آماده شدم کھ بروم .......رمی را بگمی اشکھازشی ری کار جلونیا

 رفتم و خدا را شکر کھ سالن بھ درب رونی سر و صدا از خانھ بیب......شرکت
 با بھزاد روبرو توانستمی کھ میی گذشت و من تا جایمدت....... نداشتدی دیخروج

 موضوع شده بودند و کمتر دور و نی بود و ھمھ متوجھ اری درگیساب حمذھن.......نشدم
 نیبا رادمھر ھم کمتر......زدمی نمی باھاش حرفی ولدمیدیفرانک را م..... آمدندیبرم م

 حال خودم باشم ی تودھدی و اجازه مکندیبرخورد را داشتم و خوشحال بودم کھ درکم م
 بود و نیرفتارش مت. آره عالقھ مند!!!! شم بھش عالقھ مند بشتری بشدی باعث منیو ا

 کردیمن را ناخودآگاه جذب م
   شرکت نشستھ بودم کھ چند ضربھ بھ در اتاقم خوردیتو
 د؟ییبفرما-

 دی جلسھ ھست حتما باگھی دقھی گفتن تا ده دقیاسی قیآقا:  استاد وارد شد و گفتیمنش
 دیباش
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 امیباشھ م-
رادمھر ھم ......تب کردم و رفتم اتاق جلسھ کھ ازم خواستھ بودن را مریی ھاپرونده

 نشستم و آھستھ سالم کردم، لبخند زد و با تکان سر جواب شیبود روبرو
 یحت....... خودم بودی مسائل شخصری کارم نداشتم و ذھنم درگی رویتمرکز......داد

ود  اما من کھ حواسم جمع نبدی سوال پرسھا  راجع بھ روند پروندهمیچند بار استاد مستق
 بعد از اتمام جلسھ استاد از من خواست کھ بمانم......نتوانستم جواب بدھم

بلھ : لبم را با زبان تر کردم گفتم.... جلسھ کنده بودمشاننی از بس کھ حسوختی ممیلبھا
 استاد؟

  شده؟یزیچ:  و گفتدی کشششی بھ تھ ریدست
 نھ چھ طور؟:  و گفتمدمی را دزدنگاھم

 و از یساکت شد....ستی اصال حواست بھ کار نھیچند وقت:  نگاھم کرد و گفتقیدق
 را با عشق انجام تی و کارھای فعال بودنقدریتو کھ ا....ستی نی سابقت خبریانرژ

 شرح داد تا انجام تی براای کرد دی مسئلھ را بارھا بھت تاککی دی االن بایدادیم
  بودقتی حقشیمھ حرفھا ھھم نداشتم بدی بود و جوابریسرم ز...یبد

 ی پس اگر از من کاری داری کھ مشکلدونمی م،یتو مثل دختر خودم:  گفتاستاد
  ساختھ است بھم بگو

  حل کنمتونمی خودم مستی نی مھمزهینھ استاد چ:  و گفتمدمی کشیقی عمنفس
 یتونی مشھی اما ھمیدونیباشھ ھر جور صالح م:  انداخت و گفتشی ابروھاانی میخط
 ی کمکم حساب کنیرو

 حتما استاد:  زدم و گفتمینیری شلبخند
 نگرانم شتری ھا ببھیغر......از استاد ممنون بودم.... رفتمرونی کردم و از اتاق بتشکر

 و دیفھمی مکردی مری ذھنم را درگی مسئلھ انیکتری اگر کوچیبودن و پدرم کھ زمان
 نفر تا کی مگھ ممکنھ ی ولگذرد،ی بھم می چدانستی االن اصال نمشدی احوالم میایجو

 آمده بھی مرد غرکی او ی بابا رفتھ و بھ جاکنمی فکر متھا وقی کند؟ بعضریی حد تغنیا
 مبل نشستھ بود و یوارد اتاقم کھ شدم رادمھر رو......شناسمشیکھ من اصال نم

  جا خوردمدنشیبا د......دیکشیانتظارم را م
 ؟یکنی مکاری چنجایا -

  کارت دارمنی بشایب: ش اشاره کرد گفت روبروی صندلبھ
 بگو؟:  و گفتمنشستم

 ھ؟یمشکلت چ:  شد و گفترهی خمی و بھ چشمھادی کششی موھاانی میدست
 ؟یمشکل؟چھ مشکل:  و گفتمدمی را در ھم کشابروانم

 ذھنت نقدری ای؟چی کھ چھ قدر ناراحتفھمی نمیکنیفکر م:  و گفتدی کشی صدا دارنفس
  کرده؟ریرا درگ

 
 کنمی خودم حلش مستی نیزیچ:  ام را فشردم گفتمیشانی سر انگشتم پبا
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  را تکان دادسرش
 و یکنی کھ درک مدونمیم.....  کھ دوست ندارم راجبش حرف بزنمیدونیم: گفتم

  پس بھم زمان بدهینگرانم
 ازی فقط بدون ھر لحظھ کھ بھم ن،یدونیھرجور صالح م:  گرم شد و گفتنگاھش

 ....  من ھستمیداشت
 ی بداننکھی ھست کھ بدون منت کمکت کند و ای کسی کھ تو بداننی دلم گرم شد، اتھ

 دانستمی و من ماست،ی حس دننی کھ تو لحظات سخت کنارت باشد بھتری را داریکس
 ..... است، بدون منتقتی رادمھر حقیحرف ھا

 رفتم داخل می و مستقدمی کشی برگشتم خانھ متوجھ شدم بھزاد ھم ھست، پوفیوقت
 بست یموش و گربھ باز....کردمی را روشن مھی قضنی افی تکلدیبا......سالن
  کارت دارمرونی بایلطفا ب:  و گفتمستادمیرو بھ بھزاد ا....بود

بھ صورت جذاب جا افتاده اش نگاه کردم، نگاه ......میستادی کنار استخر ااطی حداخل
 شلوارش فرو بی را داخل جشیدستھا.....کردی مشتری را بشمی تشوشیکردن بھ چشمھا

 ؟یھنوز ھم از دستم ناراحت: برد و گفت
 ؟؟یکنی فکر میخودت چ-
  کردمیمن کھ عذر خواھ-

اما من :  کھ مھربون شده بودن نگاه کردم و گفتمیی و بھ چشمھاستادمی انھی بھ سدست
 دمی نشنیزیچ

مگھ نامھ را :  و گفتدی را در ھم کششی ابروھا،ی رک ھستیلیخ:  و گفتدیخند
 ینخوند

 ؟؟ی ننوشتھ بودی از عذر خواھیزی چیول-
 ھرچند کھ تو قبول مونمی پشیعنی دمی گل خری کنم، وقتی معذرت خواھدیحتما کھ نبا-

 ..... دم در خونھی و گذاشتینکرد
 کھ در مورد رابطھ ات با ییالبتھ حرفھا:  تکان داد و گفتمی اشاره اش را جلوانگشت

 ری بگی بھت زدم را جداون پسره
   حرفھا صدات نکردمنیمن واسھ تکرار ا:  زدم و گفتمیپوزخند

 دمیگوش م:  و گفتدی را در ھم کشصورتش
من بھت :  ھم بخواند، گفتممی حس درونم را از چشمھاخاستمی زل زدم، مشی چشمھابھ

  تی بارھا گفتم پس برو دنبال زندگنوی ندارم ایعالقھ ا
!!! م؟یبرم دنبالھ زندگ:  سرش را جلو آورد و گفتی کرد، کمزی را رشیچشمھا

 ؟ی کردلممیف:  کرد و ادامھ دادی تک خنده ان؟؟؟یھم
 کی... نگویزی چشیھ:  لبانش گذاشت و گفتی خواستم لب باز کنم دستش را روتا

 ؟یزنیبھ خاطر اون پسره است کھ من را پس م:  تر شد و با اخم گفتکیقدم بھم نزد
  تاسف خوردمشیبرا
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 ستاره خوب نیبب:  تکان داد و با خشم گفتمی جلودی اشاره اش را بھ نشانھ تھدانگشت
  خواستم بھ دست آوردمیگوشاتو باز  کن تا حاال ھر چ

 نداره، تا االن ی من کاریبھ دست آوردن تو برا:  نگاھم کرد و ادامھ دادریبا تحق 
  بھ خواست خودت نکھی ایکردم واسھ  بچھ گانھ ات را تحمل یصبر کردم و رفتار ھا

 یباھام ازدواج کن
  دادرونی بنی سرش نگاه کرد و نفسش را سنگی را بھ داخل دھانش برد و بھ بااللبانش
 ی درد داشت، تا بھ حال کسمی نگاھش برا،ی وای وای بود، وانی سنگمی براشیحرفھا

 تمام عزت نفسم را از یخوردم کرد و بھ چشم بر ھم زدن...... نگاھم نکرده بودنطوریا
   برده بودنیب

 نشود ری سرازمی نلرزد و اشکھامی صداکردمی می کھ سعی نگاھش کردم و در حالگنگ
 !!!!نمت؟؟ی ببخامی نمیحت.... کھ دوستت ندارمستی اصال برات مھم نیعنی: گفتم

 ی بھم عالقھ مند بشی بعد از ازواج ھم مجبور،ینی کھ ببیمجبور:  گفتقاطع
 خشک شد آب میگلو!!!!   بگمی وقاحت چنھمھی در برابر ادانستمی بند آمده بود نمزبانم

 یحی وقیلیخ:  فرو دادم و با نفرت نگاھش کردم و گفتمیدھانم را بھ سخت
 را سر در تمی کرد، با حرص بھ اتاقم رفتم و تمام عصبانمی عصبشتری و بدی خندبلند

 مجبورم تواندینم...... دستانم گرفتمنی تختم نشستم و سرم را بیرو...... کردمیاتاق خال
 من ردی بگقتی حرفش رنگ حقیاگر روز...... بھ ھدفش برسدگذارمینھ نھ نم.....کند

 رونی را برداشتم و از اتاق بنی ماشچیی با سوفمی کداشتمتحمل خانھ را ن......مردم
در راه با فرانک تماس گرفتم و قرار .......اد ھنوز با بابا داخل سالن بودنبھز......رفتم

 نکھیرفتار بھزاد بعد از ا.....می صحبت کنی و کممینی بشیشد بروم دنبالش تا در کافھ ا
 فرانک ی امروز بھزاد را برای حرفھاو ای ثری بود، حرفھادهیمن را با رادمھر د

 یخایحاال م: نگران و متعجب شده بود گفت یفرانک کھ حساب...... کردمفیتعر
 ؟ی کنکاریچ

 مغزم کار دانمینم:  دادم و گفتمھی ام را بھش تکیشانی گذاشتم و پزی می را رودستم
 کنھینم
  بکنھتونھی نمی غلطجی ھھیمگھ الک-

 مطمئن حرف یلیاما خ:  دادم و گفتمھی تکی صندلی بھ پشترونی را فوت کردم بنفسم
  کھ بابا ھم کنارشھنھی من از اینگران.....یدی تو صورتش را ندزدیم

اصال نگران نباش بھ سن :  بود گذاشت و گفتزی می دستم کھ روی را رودستش
 ی خانھ را ترک کنیتونی راحت میلی و خیدی رسیقانون

 را ییزای چکی او دی کھ دارم، شاھی تنھا کسوفتھ،بابای اتفاق بنی اخامی کھ نمنھیمشکل ا-
 زی پشت پا بزنم بھ ھمھ چخامینم:  و گفتمدمی کشیآھ....فراموش کرده اما من

 با بھزاد یخای تنھا راھھ، تو کھ نمنی ادی اما شای کھ چھ قدر دوستش داردونمیم-
 ؟یازدواج کن
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 زارهی کھ بھم احترام نمیمن کنار کس......ستی نیرفتارش عاد......خامیمعلومھ کھ نم-
 نکھی اگھی کنم؟ من با مردھا کال مشکل دارم دکاری چدی بادونمینم.......شمیخوشبخت نم

 کی وفتھی ممونی زندگی کھ توی ھر اتفاقگفتی مامانم مشھیھم......کال رو اعصابھ منھ
  صبر من را زانی مخادی خدا مھ؟؟؟انگاری چنی حکمت ادم داره و من مونیحکمت
 بسنجھ
 ی داردونمی بخور کھ می شکالتکی کنی فکر نکن فعال اادیز:  گفتدی خندفرانک

 یزنیبراش پر پر م
  و مشغول خوردن شدمدمیخند

 فرانک-
 ھوم؟-
 با ھر بار ترسونھ،ی بھزاد من را مارن،ی سرم بیی ھر بالتوننی کھ راحت میدونیم-
 تونمی نمکنھ،ی مادی سرم داد و فرکنھ،ی مدمی بھزاد راحت تھدرم،یگی استرس مدنشید

 ییییلی تنھام خیلی خکنھ؟ی نمیربفھمم چرا بابا کا
 رادمھر ھم م،ی من و سامان کنارت ھستستی نینطوریا:  زد و گفتی لبخند تلخفرانک

 ی کنارت باشھ اما اگر واقعا بھش عالقھ مندی قبول کنیی از سر تنھاگمیھست، البتھ نم
 الی خی حرف ھا را بنیحاال ا:  شد و گفتطونی ششیچشمھا.......بھش اعتماد کن

   خبر خوب دارمکیبرات 
 دی تکان دادم منتظر شدم تا خبر را بگوسرم

  رهی بگی مھمونکی باغ پدرش ی توخادیرادمھر م:  گفتی خاصجانی ھبا
 داشتم حاال ازی نیچھ قدر بھ مھمان!!!!؟یجد:  گفتمی را گرد کردم و با خوشحالچشمانم

  افتادهی شد بھ فکر مھمونیچ
 کنم تا ستاره خوشحال کاری چدی از من پرسروزید: گفت چانھ اش زد و ری را زدستش

 مثل یچی روز، منم گفتم ھکی ی برای حتادی برونی حال و ھوا بنی از ایباشھ و کم
   تو را خوشحال کنھتونھی نمی مھمانکی

 نفر بھ فکر خوشحال کیخوبھ کھ ...... دلم نشستی تویحس خوب...... زدملبخند
  کردنت باشھ

  یی نکن گناه داره بھ خدا ھمھ فکرش توتی پسر را اذنی انقدریا: فرانک
  یدونی متمی تو کھ وضعی کنم ولتشی اذخامیمنم نم:  را با زبانم تر کردم و گفتملبانم

 ؟؟یدوستش دار-
 بودن با ی برازی سوالش جا خوردم، خودم تا بھ حال بھش فکر نکرده بودم،ھمھ چاز

 مھربون و مھم تر از ھمھ عاشق ،ی آل، منطقدهی مرد خوب و اکی بود،ایرادمھر مھ
 ھم ی حس قوکی یول.... شدن بھش و از دوست داشتنشکی از نزددمیترسی من میول

 ی گوشھ لب نشاندم و بھ نقطھ ی محولبخند...... مثل آھن رباکشاندیمن را بھ سمتش م
 دونمی فقط مشمی خوشحال مکنمی بھش فکر میوقت:  شدم و گفتمرهیپشت سرش خ

  ھست؟ی کیحاال مھمان....نیخوشحالم کھ ھست ھم
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  ھفتھنیاخر ھم-
  کھ کار دارممیبلند شو بر..... چھ خوبگھی دو روز دیعنی_

 آره منم بھشون قول دادم برم کمکشون:  و گفتدیخند
  

 ی شدم خوشحال بودم و اصال دوست نداشتم کسداری پنج شنبھ از صبح کھ بروز
 چشم بابا ظاھر نشدم و خدا را شکر از یاصال جلو....... ام را خراب کندیپخوشحال

 ی آمدم جلورونیاز حمام کھ ب.......بعد از ناھار دوش گرفتم...... نبودیبھزاد ھم خبر
 و با اتو صاف کردم و محکم بھ عقب دمی کشر را سشوامی نشستم و موھاشمی آرازیم

 بھ ملی ریکم.......دمی پشت چشمانم کشی مشکھیسا......... سرم بستمی و باالدمیکش
 کی..... کردملی و برق لب تکمی را با رژ لب کالباسشمی پر پشتم زدم و آرایمژه ھا 

 راھنمیپ.....دمی پوشی مشکی بود  با جوراب شلوارمی کھ تا سر زانوھای مشکراھنیپ
 یپالتو..... سھ ربع داشت تن کردمی ھانی کت کوتاه کھ آستکی شیدکلتھ بود کھ رو

 کھ بابا کردمیدعا دعا م...... رفتمرونی و از اتاق بدمی لباسم پوشی را رو رنگدیسف
 ستادهی بھزاد ھم کنارش انکھی پلھ ھا با او مواجھ شدم و بدتر از ھمھ انیینباشھ کھ پا

 کی بھم نزدگذاشتی شلوارش مبی کھ دستانش را داخل جی حالرد.......بود
  دیچی دماغم پی ادکلن تلخش تویبو......شد

 ھمھ نی ام حبس شد از انھی تر کرد، نفس در  سکی سرش را بھم نزدیبھ بھ کم: گفت
 یکینزد

 کرد و زی چشمانش را رد،ی سرش را عقب کشیدی می خوبیچھ بو:  وقاحت گفتبا
 ؟یکجا بھ سالمت....یچھ خوشگل شد: گفت
 زدیاصال استاد بود کھ اعصابم را بھ ھم بر....... فوت کردمرونی را بنفسم

 از سر راھم برو کنار، عجلھ دارم:  خشم گفتمبا
  رسونمتی خودم مای ب،یا پس عجلھ ھم دار-

 رمیالزم نکرده خودم م:  کنار و گفتمزدمش
 ی آھم بلند شد، داشت خونم بھ جوش منی چرخ پنچر ماشدنی کھ با داطی داخل حرفتم
باغ دور بود و ...... کندیری منتظر بمانم کھ مشت رحمت پنچر گتوانستمینم......آمد
 ی نقش دارد، براانی جرنی کھ بھزاد در ادانستمیم.......دمیخری سر راه گل ھم مدیبا
با عجلھ وارد خانھ شدم و بلند پروانھ را ..... برومودش با خای نرم ی بھ مھماننکھیا

   کھ عجلھ دارمدی و بگوردی آژانس بگمیصدا زدم کھ برا
  لج نکنرسونمتیمن م:  آمد کنارم و گفتبھزاد
 رمیبا آژانس م:  نگاھش کنم گفتمنکھی ابدون

 یری می مھمی حتما جایباشھ ھر جور راحت:  تکان داد و گفتسرش
  نطورهیھم:  نگاھش کردم و گفتمزیت
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 شده بود و ھمھ مھمان ھا آمده کی باغ ھوا تاردمی رسیوقت.... زدمرونی از خانھ بو
بعد از ...... متوجھ من شد بھ سمتم آمدیم وقت او ھدمیفرانک را از دور د.....بودند

  بخاطر توئھی تو؟مثال مھمانییکجا:  گفتدی آروم گونھ ام را بوسنکھیا
 رادمھر کجاست؟...  بھتگمیبعد م-
 ؟یدی جواب نمتیچرا گوش......نگرانت شد آمد سر کوچھ-
 بودم حتما یداخل خانھ جا گذاشتم بھ رادمھر زنگ بزن و بگو من آمدم، آخھ با تاکس-

 دمشیمتوجھ نشده منم از بس استرس داشتم ند
  لباسات را عوض کنالیباشھ برو داخل و-
 سرد لی اما بھ دلزدند،ی بودن و گپ مستادهی باغ ای گوشھ ی شلوغ بود، عده ایلیخ

 یوارد کھ شدم ارکستر آھنگ شاد....... بودالی داخل ویبودن ھوا اصل مھمان
 دانستمی انداختم، نمی نگاھالیقص بودن، بھ دور تا دور و و اکثرا در حال رنواختیم
   چھره آشنا لبخند زدمدنی بھ سمتم آمد، از دامانس..... را عوض کنممی کجا لباس ھادیبا

  نگرانت بودیلی؟؟خیدی تو؟؟رادمھر ندییکجا:گفت
 نی را عوض کنم و سوما امیاوال سالم دوما بگو کجا لباس ھا:  دست دادم و گفتمباھاش

  تا بعد بدم بھ رادمھرریسبد گل بگ
 یبھ چھ کرد:  زد گفتی سوتسامان

 کنار سالن یاز پلھ ھا....سامان جلوتر راه افتاد.... قرمز اشاره کردی بھ سبد رز ھاو
 در را چرخاند و در رهی دستگستاد،ی راھرو ای بستھ ی از درھایکی یباال رفت و جلو

  ستادیرا باز کرد و عقب ا
  بانودییبفرما: گفت
 کی تخت و کی بود با یاتاق ساده ا..... زدم و وارد اتاق شدمینیری شلبخند
  بودتاری تار و گولن،ی کھ  نظرم را جلب کرد ویزیچ......کمد

  اتاق رادمھرنجایا:  گفتسامان
 عالقھ  دارد چھ یقی کھ رادمھر بھ موسکردمی تعجب دھانم باز ماند، اصال فکر نماز

  را بنوازدیقی تا آلت موس سھنکھیبرسد بھ ا
  ھیقیرادمھر بعد از وکالت عاشق موس:  تخت نشست و گفتی روسامان

 نھیی آیجلو.... سرم در آوردمی و سرم را تکان دادم، شالم را از رودمی کشیقی عمنفس
 ی اومدری چرا دینگفت: سامان...  را مرتب کردممی گوشھ اتاق موھایقد

  امی پنچر بود و مجبور شدم با آژانس بنمیماش
 پدرت مانع اومدنت میکردی ما فکر منطوریکھ ا: را باال داد و گفتشی ابروی تاکی

  اوضاع بدتر بشھدی شامی دنبالت اما ما گفتادی بخاستیرادمھر م......شده
 فکر دی کردیکار خوب: گفتمنی ھمی برادی شاکردمی می با سامان احساس راحتشھیھم
 اصرار داشت خودش من یلی کار بابام و بھزاد باشھ، آخھ خنمی پنچر شدن ماشمکنیم

 را برسونھ
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 فی  از بھزاد و رفتارھاش تعرییزای چکیفرانک :  و گفتستادی امی شد و روبروبلند
 دی اما االن فکرش را نکن، امشب شب توئھ و بامی مفصل حرف بزندیکرده، بعدا با

  دستورهکی نیا:  صورت نشاند و قاطع گفتی رویلبخند......یخوش باش
 ی کھ راحت باشرمیاالنم من م:  سمت در و گفترفت

  کردمشی را باز کرد کھ صدادر
 سامان -

 بلھ؟؟؟:  و نگاھم کرد گفتبرگشت
 
 ازت ممنونم-
 !!!چرا؟؟: خوش فرمش داد و گفتی ابروھاانی مینیچ

 ینجوریھم:  باال انداختم و گفتمشانھ
 تخت ی را در آوردم و رومیپالتو...... را پشت سرش بست زد و درلبخند

 پلھ ھا رادمھر نییپا...... رفتمرونی کردم و از اتاق بدیرژ لبم را تجد......گذاشتم
 ینگاھش رو......ستادی جلو آمد و کنارم ادی لبخندم را دیوقت..... بودستادهیمنتظرم ا

 نی شد، نگاھش پر از تحسرهی خمی چشمھابھ  و در آخردی صورتم چرخیتک تک اجزا
 یخوش اومد: بود گفت

 ممنونم:  کج کردم و گفتمی را کمسرم
 دمی چند وقتھ لبخندت را ندیدونیم-

 ی تو باعثش شدخندمیاالن ھم کھ م:  زدم و گفتمپلک
 در دستش بود و ی را با سر انگشت گرفت، نگاھش بھ مومی از موھای اتره

 ی بخندشھی کنم کھ تو ھمیحاضرم ھر کار:گفت
 از سالن برد و اشاره یدستم را گرفت و گوشھ ا..... را رھا کردمی و موھادی کشینفس

وسط راه برگشت و .....ارمی بوهی برات آبمرمی من منیتوبش:  کنارم و گفتزیکرد بھ م
  قشنگ بودیلی بابت گلھا ممنون خیراست: گفت

 قابل نداشت:  گفتممھربون
 کھ فرزاد برادر گذراندمیمھمان ھا را از نظر م.... و نشستمدمی را عقب کشیصندل

 لب سالم را ری تکان دادم و زیاو ھم نگاھش بھ من بود، سر......دمیفرانک را د
 احترام بلند شدم ی اش بلند شد و سمتم آمد من ھم برای صندلیاز رو......زمزمھ کردم

 سالم احوال شما؟: و گفتم
 ؟ییدای کم پیممنون خوب:  گرم دست داد و گفتباھام

 می مزاحتون ھستشھیما کھ ھم-
   لطفادییبفرما:  اشاره کرد و گفتمی بھ صندلی چھ مزاحمتدی داراریاخت-

  بعد فرانک آمد و کنارمان نشستیقی نشست، دقامی و او ھم روبرونشستم
 ؟ییمعلومھ کجا:  کردم و گفتمیاخم 
  چھ قدر گرمھیوا..... دور برانیھم:  دستش خودش را باد زد گفتبا
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 کی کن تی کمتر فعالزمیخب عز:  صورت سرخ شده اش نگاه کردم و با خنده گفتمبھ
   کنییرای از برادرت پذنیکم ھم بش

ااااه پس سامان :  گفتی بعد با کالفگیکم.... گفتی را تکان داد و چشم کش دارسرش
  ندارهی معطلنھمھی شربت آوردن کھ اکیکجاست 
 ایب......یزنیچھ قدر غر م: و چپ چپ نگاھش کردم و گفتم دمی را در ھم کشصورتم

 اومد
 و میزدیدور ھم حرف م...... شربت را دستم دادوانی نشست و لگرمی طرف درادمھر

 مھمانھا ھمراه غی نواخت کھ با سوت و جی کھ ارکستر آھنگ شادمیدیخندیم
 بلند شدن و رفتند وسط ی صندلیفرانک و سامان کھ مثل فشنگ از رو.....شد
 رادمھر نگاھم کرد و پ.....سن

 ؟؟ی برقصیدوست دار: گفت
 اوھوم-

 از خدمتکارھا یکی کھ میھنوز چند قدم نرفتھ بود..... را گرفت و بلندم کرددستم
  اومدهشی پی مشکلکی آشپزخانھ دییای بدی بای صادقیآقا:  زد و گفتشیصدا

 انیباشھ االن م: رادمھر
 گردمی ببخش زود برمزمیعز:  بھ من گفترو

  نداره بروینھ اشکال-
فرزاد کنارم آمد و ....... ام نشستمی صندلی و دوباره رودمی کشی از رفتنش پوفبعد

 می برای بیچرا تنھا نشست: گفت
 نبود، انگار ی کردم اما از رادمھر خبریبھ اطراف نگاھ.... بھ سن رقص اشاره کردو

 حوصلم سر رفتھ بود ییمن ھم کھ از تنھا..... سرش شلوغ بودیبخاطر تدارکات مھمان
 شدی پخش میآھنگ شاد......تی وسط جمعمی و در کنار ھم رفترفتمیپشنھاد فرزاد را پذ

 شد و می بھ چشمھارهیفرزاد خ..... شده بودی قاطا و سوت مھمان ھغی جیکھ با صدا
 ی داری قشنگیچشمھا: گفت

 خجالت یوقت:  گوشھ لب نشاند و گفتی لبخند کجدم،ی داغ شد و نگاھم را دزدصورتم
  یشی مثل دختر بچھ ھا معصوم میکشیم

 ی ولیلطف دار:  شانھ باال انداختم و گفتمرم،ی بھ خود بگی تفاوتی کردم حالت بیسع
 دمیخجالت نکش

 بئد یتیفرزاد پسر معقول و با شخص...... گذاشتشی را بھ نمادشی مرتب سفی ھادندان
 عالقھ اش نسبت بھ ی وقت بود کھ متوجھ یلیاما خ..... میکردی می با ھم شوخشھیو ھم

بعد .....کردمی رفتار می تفاوتی موضوع نداشتم و با بنی بھ ایخودم شده بودم اما توجھ
 کھ تنھا نشستھ و دمیرادمھر را د........ جدا شدمی تشکربا از اتمام آھنگ از فرزاد

 کتم را در شدمی مکی کھ بھش نزدطوریم و ھمنبھش لبخند زد.....کشھی مگاریس
 ؟ی اومدیک: کنارش نشستم گفتم.... گرمم شده بودیلیخ......آوردم
  وقتھیلیخ:  زد و گفتگارشی بھ سینی نگاھم کند پک سنگنکھی ابدون
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سرش را بلند کرد و با اخم ....... شدرهی برھنھ ام خی طرفم برگشت و بھ بازوھابھ
 ؟یا کتت در آوردچر: نگاھم کرد و گفت

 نگونھی ای کھ اگر کسی لحنش ناراحت نشدم، منی چرا از حرفش و حتدانمینم
 لبم نقش ی لبخند مبھم روکی تازه برعکس باعث شد اوردم،ی جوش مکردیبازخاستم م

  خب گرمم بود: گفتم......ببندد
 زود بپوش:  تحکم گفتپر

 نھ ھنوز گرمھ:  گفتمالی خی باال انداختم و بشانھ
 ی ھرجور راحتزمیباشھ عز:  شد گفترهی رو برو خبھ

 ی حتای انگار دوست داشتم باز ھم اصرار کند دمی را در ھم کشصورتم
 !!!؟یچھ زود کوتاه اومد: گفتم....بازخاست
 یدی را زدم اگر برات مھم باشھ بدون بحث گوش مامدم،حرفمیکوتاه ن:  گفتخونسرد

:  کند، سرم را تکان دادم و گفتممیبخند تماشا کھ باعث شد با لدمی بلند خندی صدابا
  بزنمی اگھی کھ نتونم روش حرف دی زدیحرف...ی بدجنسیلیخ
 گھی دگھید:  نگاھم کرد و گفتطنتی شبا
 

 دمیخب آقا رادمھر امشب  بھ حرفت گوش م:  گفتمکردمی کھ کتم را بھ تن می حالدر
 فقط امشب؟:  را باال داد گفتشی ابروی تاکی
  ستمی نی کھ دختر حرف گوش کنیدونیبلھ م-

حاال .....من کارم را خوب بلدم:  گفتی داد و با حالت مغرورانھ اھی اش تکی صندلبھ
  خامی ھم ازت مگھی دزی چکی یدیکھ امشب بھ حرفم گوش م

 ؟؟؟یچ:  لپم را بھ دندان گرفتم و گفتمگوشھ
  نرقصی مردچی وقت بھ جز من با ھچی ھگھید-

 قبولھ: م و بدون فکر گفتم را فوت کردنفسم
  حاال بلند شون،یآفر-
 !!!کجا؟: با تعجب نگاھش کردم و گفتم 

  یدیافتخار م:  را بھ طرفم گرفت و گفتدستش
دستش .... کھ در حال رقص بودنیتی وسط جمعمیرفت..... را گرفتم  وبلند شدمدستش

  می نگاه ھم غرق بودیتو..... دستم بودیھنوز تو
 یخوبھ کھ ھست:  مقدمھ گفتمیب

 کی چھ قدر منتظر بودم تا یدونیم!!! ستاره:  برق گرفتھ ھا نگاھم کرد و گفتمثل
 حرف خوب ازت بشنوم؟

 داشت ی سعشھی من بود و ھمریخوب بود کھ ذھنش درگ...... انداختمری را زسرم
اعث  کوچک بی رفتارھانی من را بشناسد تا بفھمد چگونھ خوشحالم کند، ھمشتریب
  شومرشی درگشتری من روز بھ روز بشدیم

 ؟یچند وقتھ با فرانک دوست: گفت
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 رستانیاز دوران دب-
 ؟ینیبی فرزاد مادیز:  کرد و گفتیاخم

 حسوود:  نازک کردم و گفتمی چشمپشت
  برابر شدنی صورتش چندتی اخم کرد کھ جذابشتریب
 نمیبی خونھ فرانک فرزاد را ھم مرمی کھ میگاھ:  تفاوت گفتمیب
 ی بردی نباگھید:  تحکم گفتبا

   رفتم و رادمھر ھم دنبال آمدزھای بھ سمت مدمی کشرونی را از دستش بدستم
 و خوردم کنارم ختمی خودم آب ری برازی می نشستم و از پارچ روی صندلیرو

 ؟یچرا نشست: نشست و گفت
 خستھ شدم-

 ؟یری نمگھیپس د:  گفتی شد با لحن آرومکی نزدبھم
  برم؟دیچرا نبا-

  نگاھش کردمی و سوالبرگشتم
 مخصوصا کھ امشب ،ینی فرزاد را ببخامیچون نم:  را با زبون تر کرد و گفتلبش
  بھت عالقھ ھم دارهدمیفھم
 کی درست مثل شنی می منطقری غی مردھا وسط باشھ آدم ھارتی غی پای وقتشھیھم

 کردمیحس م.....دادی متی را دوست داشتم بھم حس امنرتی غنیاما من ا.....بچھ
 .... ارزش دارمشیبرا

 ستی نشبی امشب و دی فرزاد بھ من برایعالقھ :  را با آرامش تکان دادم و گفتمسرم
 نگاھش کردم و طونیش...... مننکھی بھم عالقھ داره اما مھم ادونمیاالن چند سالھ کھ م

  توجھ دارمیکیفقط بھ : ادامھ دادم
 ؟یک:  ابرو داد و گفتانی مینی در ھم شد،چصورتش

 گھیخب بھ تو د:  گفتمطنتی شبا
.... یکنی مزمی سوپرای داریلیامشب خ:  کرد، با لبخند گفتریی صورت اش تغحالت

...  زده ام گرم شدخی قلب ی کھ تمام بدنم حتی بود و گرم، گرم جورقینگاھش عم
  دوستت دارمیلیخ: گفت

 اجازه را نی کھ ای کالمش واضح بود و من حسم خوب خوب بود تا حدی توصداقت
 و بعد دنی شام را داخل باغ چزیم..... احساسنی شروع ایبھ خودم و رادمھر دادم برا
 دور آتش یھمانجا در باغ آتش روشن کردن و ھمگ.......از شام اکثر مھمانھا رفتن

 لیبزن تا امشب تکم: ش و گفت داد دستو  رادمھر آمدتاری کھ سامان با گمینشست
 را گرفت، آروم تاریگ..... زدم و بھش فھماندم کھ مشتاقمی نگاھم کرد پلکیسوال....بشھ

 آشنا میآھنگش برا....... و شروع کرد بھ نواختندی کشتاری گی ھامی سیدستش را رو
 کر وقت فچی نفسم حبس شد و با تعجب نگاھش کردم ھشی صدادنیبا شن.... بود
 !!!! داشتھ باشدییرای گرم و گی حد صدانی تا امکردینم

  دارم نرووو،دوستت دارم بفھمدوستت
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  دارم بمون، من عاشقھ توئمدوست
  بھ جون ھردومونی منھی ھستتو

 یشمی کھ پی کھ با توئم، وقتیوقت
 می ،ما عاشقھ ھممی زندگآروم

 می بھ ھم بگدی حسھ روشن بانیا
  اگر خدا نخاد من عاشقھ توئمی اگر نخاد حتایدن
  من عاشقھ توئمادی آسمون عشق سنگم اگر باز
  از چشمموفتھی اگھ دور از تو بگزره می زندگنیا
  تر بشموونھی نرو تا من کنار تو دوونتمید
  باور کن عشقھ منیی من تویایدن
 شکنمی تو می جونھ ھر دومون من ببھ
 ... نره، بمونادتی حرف آخرو نیا

آنھمھ ....بغضم را فرو دادم...... و دست زدن بچھ ھا بلند شددنی کش سوتیصدا
بعد از رفتن مھمانھا رادمھر بھ ......دوست داشتن را دوست داشتم، آنھمھ احساس را

 شدن دهی کشی در را بستم صدایوقت.....خانھ رساندم و منتظر ماند تا بروم داخل
 شب گذشتھ بود و میساعت از ن......د سکوت شب را بر ھم زنشی ماشی ھاکیالست

 دمی و با فکر کردن بھ رادمھر خوابدمی تختم دراز کشی دوش روکیمن بعد از 
 ستاره جان بلند شووو-

 ھووووم:  تختم جابھ جا شدم گفتمی تودم،یشنی ھپروت می پروانھ را تویصدا
 ستاره جان بلند شو:  آرام تکانم داد و گفتپروانھ

  شده؟یچ: باز کردم و گفتم را می از چشمھایکی
 نیی پای کنم کھ بردارتیپدرت گفت ب-
ساعت :  و گفتمدمی سرم کشی رخ نداده، پتو را روی راحت شد کھ اتفاق خاصالمیخ

  داره؟کارمیچنده؟چ
 ساعت ھفت، آقا بھزاد اومده-
  فرار کنم؟دهیکنھ؟ترسی مکاری چنجای موقع صبح انیا:  خودم گفتمبا
 ادی بگھی بره دو ساعت دبرو بگو خستم، بگو-

 شنی می بگم کھ آقا عصباننویاستغفرهللا اگھ ا: پروانھ
 برو پروانھ بزار بخابم ااااھھھھ:  گفتمکالفھ

 کھ در با شدت باز شد و برخوردش با شدیدوباره داشت چشمانم گرم م...  رفتپروانھ
 ری تخت نشستم، سرم تی روخی و سدمیاز جا پر.... کردجادی ای وحشتناکی صداوارید
  شدکی بھم نزدتیبابا با عصبان.......دیکشیم

 ؟یشی وارد اتاق مینجوری شده چرا ایچ: گفتم
 اتاق سی و بھ طرف سرودی کشرونی تخت بی حرف دستم را گرفت و از روبدون

 نیی پاای و صورتت را بشور زود ب؟دستیما را مسخره کرد: کشاند و گفت
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 تو، دونمیوگرنھ من م:  گفتدی صورتم تکان داد و با تھدیانگشت اشاره اش را جلو 
 می را کردتتی رعایبستھ ھرچ

 کننی را متمیخوبھ کھ رعا:  رفتنش را نگاه کردم و با خودم گفتمرونی دھان باز ببا
 !!!!! بشھ؟؟؟یوگرنھ قرار بود چ

 گرفتم، می دستھاانی تخت نشستم، سرم را میرو.... از جواب سوالم ترس داشتمخودم
 ی دارشی در پی باش راھھ طوالنی قوگفتی بھم می حسکی......خدا جون کمکم کن

 را شانھ زدم و می عوض کردم، موھای و شلوار لی بلوز سرمھ اکی خوابم را با لباس
 خوردم سپس وارد سالن شدم، ری شوانی لکی اول رفتم آشپزخانھ ن،ییرفتم طبقھ پا

چھ طور بھ :  و گفتمدمی کشیقی نفس عمستادم،یبھزاد ا ی سالم کنم رو بھ رونکھیبدون ا
 ینی و منو ببنجای ایایب ی ھر وقت خاستیدیخودت اجازه م

 خجالت بکش ستاره بھزاد مھمانھ منھ:  بلند گفتی بلند شد و  با صداشی از جابابا
آقا ( نمی و آقا بھزاد ببامیاگر مھمان شماست چرا من مجبورم ب:  کردم بھش و گفتمرو

 تی بھزاد و عصبانشتری بھیبھزاد کشدار و با لحن خاص خودم گفتم کھ باعث  ناراحت
 )بابام شد

  کوهدیبھزاد آمده بود کھ با ھم بر:  جلو آمد و گفتبابا
 کھ دیدی از من پرسای!!!!اد؟یمن ازتون خواستم ب:  و گفتمدمی را در ھم کشصورتم

 ....و بعد بھزاد را مخاطب قرار دادماول بابا !!!!  نھ؟ایدوست دارم برم کوه 
 قدم بھ بھزاد کید؟یری بگمی من تصمی بھ جادیدیچھ طور بھ خودتون اجازه م: گفتم
 نمتی ببخاااامییییی من نمگمی بھزاد صد بار گفتم باز ھم منیبب:  تر شدم و گفتمکینزد

  مزاحمم نشوگھیپس د
 ....بست کن ستاره وگرنھ-
 چشمانم حلقھ ینگاھم پر از بغض بود، اشک تو....  کردم بابا نگاھشادی فری صدابا

پلک زدم تا ......نندی ضعفم را ببخواستمینم...... کردن بودھیزد،ااااه االن چھ وقت گر
  شدزی سرارمیاشکھا

 ادتی من ھنوزم دخترتم یکنی متمی حمانقدری بابا؟؟؟ازت ممنونم کھ ایوگرنھ چ: گفتم
 گھیبابا لطفا دخالت نکن وگرنھ د:  را با پشت دست پاک کردم و گفتممیرفتھ؟؟؟؟ اشکھا

 وگرنھ بھ خاک مامان قسم خودم نمی مجبورم نکن کھ بھزاد را ببگھی د،ینیبیمن را نم
 کنمیرا گم گور م

 چون قسم خوردم آن ھم بھ خاک مادرم حتما انجامش دانستنی بود و ھمھ می جدلحنم
 تر شدم و کیبھ بھزاد نزد..... مبل نشستی بھزاد رودیی بابا با تانی ھمی برادھمیم

 ی با من بودن نداشتی برایادیتو از ھمون اول شانس ز:  و گفتمستادمیدرست مقابلش ا
 فرصت بھت کی نھ؟بابا بھم گفت فقط ای حاضر شدم تنمی حال حاضر شدم ببنیاما با ا

 از لحظھ اول خودت را ی کردکاری باھات شمال ھم آمدم، اما تو چی نھ؟حتایبدم دادم 
 اجازه ،ی کنی از من خاستگارنکھی قبل از ا،ی نامزدم ھستی گفتفی کردلیبھم تحم

من بخاھم چھ نھ   کھ چھی فکر بودنی چرا چون تو از اول بھ ایدونی بشناسمت مینداد
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 کنم، خودت می کھ دوستت داشتھ باشم کھ وراد زندگی تو باشم، اجازه ندادی برادیبا
 ی بھ زور وارد بشیخاست

 من را مجبور بھ ی کھ چھ جوردیکشی و نقشھ مدینیشی منھمھیشما ا:  زدم و گفتمپوزخند
 نی ای بھ جادیاری کھ دلم را بھ دست بدی کنکاری چدیکردی کاش فکر می ادیازدواج کن

 اما یکردی بھم ثابت میزنی کھ ازش دم می درصد از اون عشقکی لیھمھ اجبار و تحم
 یخاھی من را می و فقط خودت دوست داریندار  کھ من را دوستنجاستیمشکل ا

   میافتنیچون برات دست ن
 من ی بھ دست آوردن تو براستی ننطوریاصال ا:  حرفم آمد و گفتانی بھ میشاک
   ندارهیکار

 اگر جسم منھ آره تو درست ھ؟یمنظورت از بھ دست آوردن چ:  زدم و گفتمیپوزخند
 وقت بھت عالقھ چی من ھ،یاری قلب و روحم را بھ دست بیتونیم وقت نچی اما ھیگیم

   کنمی اگر صد سال باھات زندگی حتشمیمند نم
 یحرفاتو زد: گفتستادم،ی امی سر جاشی پشت کردم تا بھ اتاقم بروم کھ با صدابھش

 پس بمون و گوش کن
 ثابت کنم تونمی نمیمن دوستت دارم ول:  و گفتستادی تر شد و پشت سرم اکی نزدبھم

  درستھ؟؟ی سپردی اگھی وقتھ کھ دلت را بھ کس دیلی چرا چون تو خیدونیم
 ھ؟؟یمنظورت چ:  و نگاھش کردم و گفتمدمی پا چرخی پاشنھ یرو
 

 ھ؟ی منظورم چیدونیپس نم:  نگاھم کرد و گفتی لبش را بھ دندان گرفت و کمگوشھ
 مقابلم گرفت و دی کشرونیچند تا عکس ب..... آوردرونی بی کت اش پاکتبی داخل جاز

 ھ؟؟؟ی منظورم چی تا بفھمنیبب: گفت
در کناررادمھر،در ...... بودشبی دی ھا را گرفتم، آھم بلند شد عکس از مھمانعکس

 و عکس ھا دمی کشیقینفس عم........ ودنیحال رقص، حرف زدن، شام خوردن، خند
   اشنھی قفسھ سیرا کوبوندم رو

  زارمی اما من نمیدوستش دار:  نگاھم کرد و قاطع گفتزیت
 نجای کھ چرا صبح اول وقت آمده ادمیفھمی محاال
 ؟؟یخایجواب بده بخاطر اون کھ من را نم: گفت

  بھ رادمھر نداره فقط بخاطر رفتارت خودتھینھ نھ نھ ربط:  بلند و کالفھ گفتمی صدابا
  کنارت بمونھ مطمئن باشزارمینم..... ستارهزارمیمن نم-

 ی دوست داری خستم، ھرکاردی تھدنھمھیاز ا: دمی را در ھوا تکان دادم و نالدستانم
 بکن
 قفل بود نگاه کردم، سرم را می را چنگ زد، چپ چپ بھ دستش کھ دور بازومیبازو

  شدمرهی خشیبلند کردم و بھ چشمھا
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 می منو واقعا دوست داره، تھد اما آره رادمھرکنھی خوشحالت نممی حرفھادونمیم:گفتم
 خوشحال کردنم ی براکنھ،ی از جنس خودمھ، درکم مکنھ،ی نملی خودش تحمکنھ،ینم

  کنھی میھرکار
 رھا می بازوی تا دستش از رودمی را عقب کشمی شد، با حرص بازوشتری دستش  بفشار

ستاره دوست داشتن بھزاد :  شد و گفتکیشد، بابا کھ تا آن لحظھ شنونده بود بھم نزد
 ی از ده سالھ کھ دوستت داره بھ حرفھاشتری االن بستی نروزی امروز و ،دیبرا

 ی کجا و با کستی فردا معلوم نی ولھستن  نکن امروزنانی دوره اطمنی ایپسرھا
 ھستن
 نی مبل نشست و سرش را بی افتاده رفت روی و با شانھ ھادی کشیقی نفس عمبھزاد

 ھمون دی گذشتھ شاادی دی افسوس بخورد؟؟ شانقدری باعث شد ایچ....انش گرفتدست
 ؟؟؟ی بود اما االن چنیری پاک و شی کھ زمانیعشق جوون

 را نی امیشی وقت ما نمچی اما من و بھزاد ھکنھ،ی مشخص مزویزمان ھمھ چ: گفتم
 دیبفھم
 یرو..... اتاقم شدمی بھ بھزاد کھ ھنوز در ھمان حال بود انداختم و راھی کوتاھنگاه

 بود و ی کاش بھزاد منطقیا....ستنی کھ دست بردار ندانستمیم....دمیتختم دراز کش
 اگر با من یحت..... داشتھ باشدی اندهی کھ دوستش ندارد آی با کستواندی کھ نمدیفھمیم

 از ی ندارم و حتی چون من بھش توجھ و محبتشودی متھ روز خسکیازدواج ھم کند 
 مخصوصا کنمی اصرار را درک نمنھمھی الی دلمی داریادی با ھم فرق زینظر اخالق

 آورد بھ شماره نگاه رونمی من را از فکر بلمی موبایصدا..... بابام از بھزاد راتیحما
 کردم، رادمھر بود

 سالم-
 ؟ی خوبزمی ماھت عزیسالم بھ رو-
 ؟یممنون تو خوب-
 چرا صدات گرفتھ؟-

  نگران شدشیصدا
 ؟یی کجاست،ی نی مھمزیچ-
  شده؟ی چیگینم.....خونھ-
 ستی نمیزیگفتم کھ چ-
 شھی راحت نمالمی خنمتی دنبالت، تا نبامیستاره بھ من دروغ نگو آماده باش م-
 نگران نباش من خوبم-
  خدافظامی زود منم،ی با چشم خودم ببخامیباشھ اما م-
ا لبخند بھ صفحھ سرم را تکان دادم و ب...... بھم ندادی اجازه حرف دوباره اگھید

  ماندمرهی خمیگوش
 دیبا......نجاستی ھنوزم انکھی بابا ایا..... رفتھای بھزاد ھست نی ماشنمی بالکن تا ببرفتم
 متوجھ نشود چون حتما بھزاد مانع از رفتنم ی کھ کسرفتمی مرونی از خانھ بیجور
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 را دست گرفتم و با نک پنجھ پا آھستھ از می و کفش ھادمی را پوشمیلباس ھا.....شدیم
 نمیوسوسھ شدم  بب......اووفففف باز ھم داخل سالن جلسھ گرفتن...... رفتمنییپلھ ھا پا

 ستادمی سالن پنھان شدم و گوش اواریآھستھ پشت د......گوندی میکھ چ
  ادامھ بدمتونمیمن بدون ستاره نم: بھزاد

 میکنی مشی راحت ستاره را راضالتیخ: بابا
 گرفتن ی و برای نداریادی کھ وقت زیدونی،می بکننکاری تر اعی سریبھتره ھرچ-

  ماکان فقط نظر من مھمھیپروژه 
 ی فقط بخاطر عشقکنم،ی متی کھ ازت حماستی کھ بخاطر پروژه ماکان نیدونیم: بابا

 شھی ھمی کھ برادونمیم.... و خبر ندارهدهی و متاسفانھ ستاره ندیکھ نسبت بھ ستاره دار
 یکنی نمانتی وقت بھش خچی و ھیمونیکنارش م

   متاثر بودشیصدا
  نداره؟؟؟یتی پروژه اصال برات اھمیعنی: بھزاد

 ی کھ راضمیکنی می ما ھر کارستی نی کھ مسئلھ  انیا:  جواب دادای بابا ثری جابھ
 ادی کھ از رادمھر سرد بشھ و خودش بھ سمتت بدی کنی کاردیبشھ وگرنھ با

  بره گمشھکنمی می کارکشمیبھ خدا من اون پسره را م: بھزاد
 را دنی شنشتری و بستادنی اشتریتحمل ب..... رادمھر نگران بودمیبرا..... حبس شدنفسم

 زنگ لمیموبا.... را بکنمدی کھ نبایممکن بود کنترلم را از دست بدھم و کار......نداشتم
 بود چون ھر ری دگھی را قطع کنم اما دشی آوردم تا صدارونی بفمیفورا از ک......خورد

   و بھزاد نگاه کردمای و بھ ثرختمی چشمانم ری نفرتم را تون، ظاھر شدمیسھ جلو
 ؟یریکجا م:بابا

   کار دارمییجا:  باز زنگ خورد، رد تماس دادم و گفتممیگوش
 ؟ی بودستادهیفالگوش ا: بھزاد
 آره:  زل زدم و گفتمبھش
 ای ری دوباره تکرار کنم دستیخوبھ پس الزم ن:  و گفت زدی لبخند حرص دراربھزاد

 ی کھ محکوم بھ ازدواج با منیدیفھمی مدیزود با
 

 ی بابام؟ من مسئول کارھاای ا؟ی صادر کرده؟ تو ؟ثری حکم کنیا:  زدم و گفتمپوزخند
 سوال بود کھ چرا می وقتھ کھ از ھم جداست، فقط برایلی خمونی و زندگستمیپدرم ن

 وسط نی ان،ی کھ افھمی نمیزی چکی کھ االن برام روشن شد، فقط کنھی میبانیازت پشت
  کارستیچ
  شدم و ادامھ دادمرهی خای بھ ثرری نفرت و تحقبا
 بخاطر دی االن ھم من با،ی امروزت مادرم را بھ کشتن دادگاهی بھ جادنی رسیبرا-

 ی تباه کنم؟؟؟ نھ کور خوندمی تو و پسرت زندگشیآسا
  میخاھی تو را میستاره ما ھمھ خوببستھ : بابا
 کنھ؟ی منو قاتل مادرم مشخص می تا حاال خوبیاز ک:  گفتمیشاک
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 خفھ شووووو-
خورد .......بھت زده نگاھشان کردم...... بھ سمتم حملھ کرد اما بھزاد مانع شدبابا

 میگوش.... نشستھ بودای بھزاد و پوزخند ثرزی آمری نگاه تحقی تومی ھاکھی تکھیت.....شدم
 باز ھم زنگ خورد

  دادم و رفتم سمت درجواب
 امی دارم مزمیسالم عز-
  شدهیزی چیباشھ ول-
 امینھ نھ دارم م-

 دمی بھزاد را شنی را قطع کردم کھ از پشت سر صداتماس
   بود؟یک -
  ندارهیبھ تو ربط: دمی کشادیفر 

  بھ منتیوشبده گ. بود؟ی کدمیپرس: راھم را سد کرد و گفتیجلو
 کرد نفس حبس شده ام را دنی قلبم بھ شدت شروع بھ کوبدی تنم لرزادشی فری صدااز
 سر من  داد نزننننننننننن: دادم و گفتم رونیب

  زنمیبا تو دارم حرف م:  رفتم و بھزاد باز ھم دنبالم راه افتاد و گفترونی ساختمان باز
 رادمھر بود نھ؟ جواب بده اون آشغال بود؟ اومده دنبالت؟!!   بود؟؟؟یگفتم ک

 ی بھت گفتم بھ تو ربطکباری:  و با خشم و نفرت گفتمستادمی اش انھی بھ سنھی سبرگشتم
 آره رادمھر بود...دی دست از سرم بردارگھیبستھ د....نداره

 با اون خامی آره آره مآره:  گفتمدیلرزی بلند کھ از بغض می آخر و با صدامیزدم بھ س 
 کی ھزار رنگ یای دننی کھ تو ای تنھا کسمھی زندگی دوستش دارم، ھمھ رون،یبرم ب
 دوستم داره.... مھممشیبرا....رنگھ

 مامانمو ن؟یخای از جونم میچ:  کھ پشت سر بھزاد بودن نگاه کردم و گفتمای بابا و ثربھ
 دی غرورمو لھ کردد،ی آرامشمو ازم گرفتد؟یازم گرفت

 ی بود روشی از تشودی شادیلرزی عشقم بھ بابا نگاه کردم، بدنم میبا غم، با تھ مونده  
 با ی تنھام فقط زندگی تنھادیبابام، بابام ھم ازم گرفت:  نشستم و گفتمنی زمیدو زانو رو
 د؟؟؟یری بگدیخاھیمنھ اونم م

 تی و با عصباندی کشرونی ام را از دستم بی زنگ خورد بھزاد بھ زور گوشمیگوش
  مثل دلم.... شدکھی ھزار تمی گوشد،ی کوبنی زمیرو

 ؟یکنی مکاری چووووووونھھھھید-
 دستش ی را تومی دستھادم،ی اش کوبنھی جونم را بھ سی بی حملھ کردم و مشت ھابھش

 نی بود از سمت چپ پخش زمدی بھ عقب ھل داد، ضربھ چون شدی رحمیگرفت و با ب
بھزاد و بابا بھ طرفم آمدن، بھزاد خاست کمک ......دنی کشری تمیدست و پھلو...... شدم

 درد یلی خودم بلند شدم و نشستم، دستم خست و با دیکند اما پسش زدم و با سخت
 کھ دستم از خون قرمز دمی ام سرد شد آرام بھش دست کشیشانی پکرد،گوشھیم
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 نشست و دستش را بھ بھزاد کنارم......ی کسیبھ ھق ھق افتادم نھ از درد و ب......شد
 مارستانی بمی برایب:  کرد و گفتکیدستم نزد

 ببخش:  داد و گفترونی بنینفسش را سنگ 
  زدادی فرو برد و فرشی موھاانی را مشیبلند شد و کالفھ پنجھ ھا 
 کھ دوست ی کنم، منتی راضتونمی کھ نمی را ببخش، من احمقو ببخش منوونھیمن د -

 بھ خدا قسم بد ای ستاره باھام راه بکنھ،ی موونمی دی ندار دوستمنکھی ادنی دیدارم ول
 ینیبینم

 نی زمی از روییبھ تنھا.....کردی کھ دل سنگم آب مینگاھ.....  با غم نگاھش کردمفقط
 باز ی داده بود و با صداھی تکنشیرادمھر کالفھ بھ ماش...... کوچھیبلند شدم و رفتم تو

بھ ....  زدمی لبخند تلخھ،ی عصبانیلیمعلوم بود کھ خ.......شدن در سرش را باال آورد
 ھی گریتو چرا دار:  شد و گفتکی بلند بھم نزدیبا قدم ھا پشت سرم نگاه کرد و

 ؟یکنیم
 ..... اشک ھانی  از ااه
 گمی بھت منی داخل ماشمی بریچیھ-

 شدندی اش از شدت حرص باز و بستھ مینی بی ھاپره
 ھ؟؟ی زخمتیشونیچرا پ: گفت 

 بھ پشت سرم نگاه کرد و صورتش از خشم سرخ شد، بھ پشت سرم نگاه کردم دوباره
 دو تا ھر لحظھ ممکن بود نی خدا ایا......کندی کھ بھزاد با خشم نگاھش مدمیو د

  میرادمھر بر: منفجر بشوند گفتم
 ...اما: رادمھر

  ستاره برگرد خونھ:  دستم را گرفت و گفتبھزاد
 را بھ چنگ گرفت، راھنشی پقھی از کوره در رفت و بھ بھزاد حملھ کرد و رادمھر

 ستادند،ی شدن و کنار بھزاد اادهی پنی صحنھ از ماشنی ادنی بھزاد ھم با دیگاردھایباد
ھ عقب ھل دادم رادمھر را کھ مثل سنگ شده بود ب...... رادمھر و بھزاد قرار گرفتمنیب

 کنمیخواھش م....نی ماشیوبستھ رادمھر برو ت: و گفتم
 شدی منیی باال و پانی اش سنگنھی سی اش متورم شده بود و قفسھ یشانی گردن و پرگ

 کنھی می چھ غلطنمیولش کن بزار بب: دی کشادی فربھزاد
 ساکت شو بھزاد:  نگاھش کردم و گفتمزی را چرخاندم و تسرم

 االنم بھ کمک نوچھ ،ی انجام بدیی تنھایتونی را نمی کارچیھ:  زدم و گفتمیپوزخند 
  نکندیھات تھد

 
 رنگ خون شیاز خشم چشمھا...... نگاه کردمشیگاردھای بھ خودش و بادری تحقبا

..... کندی می کھ تالفدانستمیم.......با خودم بد کردم...... کھ بد کردمدمیفھم......گرفت
  دادمی رادمھر بود و بھ عقب ھلش می نھی سیھنوزم دستام رو
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بابا کنارم قرار گرفت و ...... آمدنرونی و پروانھ و مشت رحمت از خانھ بای و ثربابا
  چھ خبره؟نجایا: گفت

 شدم رهی خکردی پر از خشم رادمھر کھ ھنوزم گرم نگاھم می توجھ بھ بابا بھ چشمھایب
  مرگ مننی ماشیبرگرد تو: و آھستھ زمزمھ کردم

 بھ کوتاه آمدن ی ازش استفاده کنم و رادمھر را راضتوانستمی بود کھ می تنھا کلمھ انیا
 کنم

 رمیمی کھ برات میدونی میقسم نده لعنت:  را با حرص فوت کرد و با زمزمھ گفتنفسش
 تنفس کردم تا قی بود عمی زندگمی را کھ براشی را بستم و تک تک حرفھاچشمانم

  گرمیلی دوباره گرفتم و تنم گرم شد آره گرم،خیجون
 برداشتم و رفتم سمت شدی منیی اش کھ با شدت باال پانھی سی را از رودستم
 .......نشیماش

 را می دادم و چشمھاھی تکی صندلی نزدم سرم را بھ پشتی حرفچی ھنی ماشداخل
 کی چرا ایخدا...... بھ نبودنش و بھ نخواستنشکردمی خودم را قانع مدیبا......بستم

 ؟یریگی ازم مازی بعد در اوج نیدی بھم میزیچ
 کافھ کھ دنج و خلوت بود ی باالیطبقھ ...... از دوستان رادمھریکی شاپ ی کافمیرفت

 رادمھر تلخ ی و شکر براری مال من با شم،ی و طبق معمول قھوه سفارش دادمینشست
 را ادتونی داد و فری شده ستاره؟ صدایچ: رادمھر سکوت را شکست و گفت.....تلخ
زنگ خونتون نزنم و دخالت نکنم، آخھ چرا   خودمو کنترل کردم کھیلیخ.....دمیشن

 !!!کنن؟؟ی رفتار مینجوریباھات ا
قھوه ام .... بغضم را فرو بدھمکردمی میسع.....دمی کشیقی را بلند کردم و نفس عمسرم

 با بھ ھم زدن قھوه افکار بھ ھم خاستمی مانگار..... و با قاشق ھم زدمدمیرا جلو کش
 ینجوری شده ستاره؟ چرا ایچ:  نگاھش کردم کھ گفتنیغمگ.... ام را آرام کنمختھیر

 ؟یکنینگام م
 گمیصبر کن م:  و گفتمدمی نوشیجرعھ ا....  زدن قھوه را رھا کردمھم

 کھ من فکر ستی نیزی بگو اون چگزره؟ی می سرت چینھ بگو، بگو تو:  گفتیشاک
 کنمیم

 بدون گمی میھرچ:  گذاشتم، نگاھم بھ پشت سرش دوختم و گفتمزی می را رومیدستھا
 چھ قدر می کھ زندگینیبیدنبالم نباش م:  و ادامھ دادمدمی کشیقینفس عم....بخاطر خودتھ

 کنم اونا ری کھ تو را درگستی درست ننی کھ چھ قدر مشکل دارم اینیبی است، مدهیچیپ
 از زدنی کھ از تو حرف مدمی امروز خودم شن،یی توزاد نخواستن بھلی دلنکنیفکر م

 ارهی سرت میی بالھی اگر با تو باشم گفتی کنن ازت دل سرد بشم بھزاد می کارنکھیا
  رابطھ از اول اشتباه بودنی راحت ترم اینجوریپس نباش منم ا

 یبرا..... بودای روھی فقط شبی کھ ددونستمیم:  دو دستش گرفت گفتنی را بسرش
 و کنارم ی نبوده کھ تو بازم ھستای روشبی کھ بفھمم دنمتی ببخاستمی امروز منیھم
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 زارمی نمدمی محی ترجی من با تو بودن بھ ھمھ چترسمی نمیستاره من از کس....یمونیم
 یکنی کن تو با رفتنت من را نابود منانی اطمھم برسونھ، باورم کن، بیبی بھت آسیکس

  تونمی نمیعنی....خامینھ رادمھر من نم: ادم گفتم را تکان دسرم
 بود می روز زندگنیامروز بدتر...... رفتمرونی شاپ بی از کافی شدم و بدون معطلبلند

 شی بابا فقط بخاطر آسادمی کھ مادرم مرد؟ امروز فھمی بدتر از روزیعنی.....انگار
 ی برای خوبتی بھزاد موقعنکھی ام را نابود کنھ نھ بخاطر امی زندگخوادیخودش م

 می کھ چھ قدر تنھادمیامروز د...... باباادی با فرشکست غرورم..... ازدواج با من داره
امروز روحم ...... پرتم کرد و من با دست خودم بلند شدمی رحمی بھزاد با بیوقت

 ی در مقابلش کارتونمی نمدمی دنکھی بھزاد و ای ھادی حرفھا و تھددنی شد با شنیزخم
 اطرافش و من ی آدمھاو  ثروتی مرد قدرتمند با کلکی مرد بود، کیآره او .....نمک

 پدر داره کھ کی دختر تنھا کھ مادر نداره، برادر نداره و فقط کی دختر بودم کیفقط 
 از شانی جز مقاوت در برابر خواستھ ھای کاردانستمیاو را ھم نداره، تنھا بودم چون م

 چھ دمیامروز فھم..... نبودم کھ تنھاستی من تنھا دختری تنھا بودم ولد،ی آیدستم بر نم
 ...... داشتھ باشمدیقدر رادمھر را دوست دارم  اما نبا

 راحت ی ارتباطلھی وسچی بود کھ در آپارتمان خودم بودم بدون ھی روزچند
 را نجای ھم بھ جز فرانک آدرس ای کھ بھ لطف بھزاد خورد شد و کسمیراحت،گوش

 از شدی مدی ناامی و وقتزدی بار منی را چندفونی آمد زنگ آیھر روز م.....شتندا
 در را باز ادیبھتره امروز اگر ب  امروز فرق داره امروز حالمی ولرفتیجواب دادنم م

 را باز ی را زدم و در ورودفونیآ......ساعت دو بود کھ با سامان آمدند....کنمیم
  فورا ھی گرری زد زدنمینسور باز شد و فرانک با ددر آسا.....ستادمیدم در ا....کردم

 ؟یکنی مھی چرا گروونھید:  کردم و گفتمشیاز خودم جدا..... بغلم کرد
 می امروز تصمگھیم؟دیشی نگران میگی نم؟ییمعلوم ھست کجا:  کرد و گفتینی فنیف

 ... داخلمییای بی ولمی با سامان شده درو بشکنمیداشت
 سالم کردم کردیبھ سامان کھ چپ چپ نگاھم م....  کردمشیی داخل خونھ راھنمابھ

 م؟؟یای در بی تا از نگرانی خبر بددی نبامی شدبھیحاال ما غر: گفت
 رمی بگمی نبودم کھ درست تصمیتیدر وضع:  گفتمی خونسردبا

  ؟ی کردکاریبا خودت چ:  دستم را گرفت و گفتفرانک
نگاھم را .....دیگوی را ممی چشمھاری زرد شده و گود شدن زی رنگ و رودانستمیم

 ارمی بیی چارمیم:  و گفتمدمیدزد
 گرفتی ام مھی زود گرنکھی از اشھیھم......شدندی مری سرازمی اشکھاماندمیاگر م 

 یخالصھ ...... گذاشتم و کنارشون نشستمزی می ھا را روییچا...... بودمیناراض
   کردمفی کھ آنروز افتاده بود را تعرییاتفاق ھا

 ؟ی کنی زندگنجای قراره اشھی ھمی برا؟ی کنکاری چیخایاالن م:  گفتامانس
  فکر کنن کم آوردمخامینم..... خوشحال بشنای بعضخامینھ نم-
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 ،ی و بحث نکنی کن تا حد امکان باھاشون رو در رو نشی اما سعیکنی میکار درست-
  ی تفاوت باشی بیتونی کھ میی تا جادی و خستت کنن اما باارنی بھت فشار بخوانیم

  حق باتوئھ:   وگفتمدمی کشیآھ
 ؟ی کردنکارویحاال چرا با رادمھر ا:  گفتفرانک

 
  مشکالتم بشھری درگخاستمینم:  را در ھم قفل کردم و گفتممیانگشتھا
 از ی غده کھ تحمل داره کسنقدری خانم انیا....نگفتم بھت:  رو بھ سامان گفتفرانک

 چند روز ما نی اخواستی ھست کھ نمنمی ھمی؟ برامشکالتش با خبر بشھ و کمکش کنھ
 نھیرا بب

من نگران :  خنده ام گرفت اما خنده ام را جمع کردم و گفتمخوردی کھ می حرصاز
 خوامی نمنکھی و اھی چطمی شرادونمی کھ می وقتمی بھ ھم وابستھ بشخوامیرادمھرم نم

  نھی ببیبیآس
 گاری کارش شده فقط سنھ؟یبی نمبی آسشتری رادمھر بینطوری ایمطمئن:  گفتسامان

 رهیگیمدام از تو سراغ م..... و بھ تو فکر کردندنیکش
 گفتھ یحت.....دارهی کرده کھ رادمھر را از سر راھش بر مدیسامان بھزاد بارھا تاک-
 بھ ھر می کھ ما از ھم جدا بشکننی می کارگفتی مای کھ ثردمیخودم شن..... کشتشیم
 نیبب.... دنی را انجام منکاری ادونمی دارم منھای کھ از ایمن با شناخت...... کھ شدهیمتیق

 آرامشمو بھ ھم زدن؟  ویچھ قدر راحت زندگ
 ینجوریا....رونی بمیآماده شو بر:  تکان داد و سکوت کرد، فرانک گفتی سرسامان
 شھی ات عوض مھیروح

  برات داشتمیت زحمکی رفتن  ندارم فقط رونی بی حوصلھ زمینھ عز-
  بگوزمی عزیچ-
 ری کارتمو از پروانھ بگمی و ساری را بنمیبرو خونھ ما و ماش-

  بگم؟یاگر پدرت سراغت را گرفت چ:  کم فکر کرد و گفتکی فرانک
 ی نداری بگو خبردنی با پروانھ ھماھنگ کردم اما اگر پرسستینھ بابام خونھ ن-
 

   آوردمی کارتم را برامی و سنی ساعت بعد فرانک ماشدو
 ؟یدی را ندیفتاد؟کسی نیاتفاق: دمی پرسی از سالم و روبوسبعد

  تا برات بگمنی بشایب-
 ی کھ چفھممیحاال م: کنارش نشستم، نگاھم کرد و گفت...... نگرانھی کردم کمحس

   دادی دستانش گرفت فشار آرومیدستم را تو......یکشیم
 ؟ی تحمل کنیتونی چھ طور مزمیعز: گفت
  شدهی چنمی کن ببفیتعر....یبھ سخت:  زدم و گفتمی تلخلبخند



 @donyayroman   طعم شیرین رمان                    نیریرمان سرنوشت تلخ و ش

 79 

 وارد خونھ شدم پدرت نبود با پروانھ مشغول صحبت کردن بودم، سراغت را یوقت-
 پشت سرمھ تا بالخره ای نشدم کھ ثرنی نگرانت بود و اصال متوجھ ای و حسابگرفتیم

 با چشم ابرو اومدن پروانھ متوجھ شدم
  من کجا ھستم؟دی نگو کھ فھمیوا-
 فکر کرده من ھی کرد، عجب ماری باھام احوالپرسیمی صمیلیخ....نھ حاال گوش بده-

 یلی کھ پدرت خگفتی و میی بفھمھ کھ کجاخاستی و مکردی از تو سوال میاحمقم ھ
 اما اجازه ندارم کھ بگم دونمی ستاره کجاست بھم بگو منم گفتم میدونینگرانتھ و اگر م

 از پروانھ چی سوئی بھ بدبختگھی دگردهیمھر وقت ستاره صالح بدونھ خودش بر
 حدس زدم دنی کھ پدرت و بھزاد سر رساوردمی مرونی باطی از حنویگرفتم، داشتم ماش

 کھ برسند با ھم آمدن کنار کردهی بھشون خبر داده و داشتھ من را معطل مایکھ ثر
   نگرفتملی بھزاد را تحوی کردم ولی احوالپرس با پدرتن،یماش

  استافھی خوش قیلی خمی خودمونیول:  گفتدی خندزیر
   اش بگوھیبق:  چپ نگاھش کردم و گفتمچپ
نگران :  من ھم گفتم؟یی کھ کجادی پدرت پرسگھی دیچیھ:  و گفتدی کشیقی عمنفس
 امروز با نکھی نداشتم تا ای و من ازش خبرگردهی برمی حالش خوبھ و بھ زوددینباش

 را ببرم خونھ خودم تا ھروقت نشی شماره ناشناس تماس گرفت و خواست ماشکی
 یتونی نمنی بھزاد گفت ماشی اومد ولتاه ببره پدرت حرفم را باور کرد و کوادیتونست ب

  ببرهادی ھروقت خواست خودش بی ببرییجا
 گفتم نوی تا ابرمیه گفتھ ببرم من ھم م ستاررمیگیاما من از شما اجازه نم:  بھش گفتممنم
  رونی بدی کشنی باز کرد و با حرص بازوم گرفت و از ماشنی در ماشعیسر

 ھی وحشنقدری چرا اکنھیھنوزم درد م:  و گفتدی کششی بازوی را رودستش
  شد؟یخب بعد چ..... بھ منم بگویدیاگر فھم:  و گفتمدمی کشیآھ

 نجای تماس گرفتم و گفتم کھ اسیمنم شروع کردم بھ داد ھوار و با پل:  و گفتدیخند
 ھمھ کردی مرد کتکم زده بھزاد دھانش از تعجب باز مانده بود فکر مکیدعوا شده و 

 پدرت مانع شد و رفتن گوشھ یمثل تو مظلومن، خالصھ دوباره بھ سمتم حملھ کرد ول
  شدم اومدمنیار ماش سونم مشغول حرف زدن بودن کھ ماط،ی حی

 نجا؟ی ای اومدمیمستق:  را گرد کردم و گفتممیچشمھا
 خب آره-
  نکرد؟بتی تعقیکس:  شک گفتمبا

 دقت نکردم:  و گفتدی را در ھم کشصورتش
 کنھ امروز و فردا سر بتی فرستادن تا تعقیحتما کس:  سرم گذاشتم و گفتمی را رودستم

 شھی مدایکلھ اش پ
 ی چھ گندیوا:  دھانش و گفتی و دستش را گذاشت رودی کشی بلندنییییی ھفرانک

 یکنی مکاریحاال چ......زدم
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ازت ممنونم لطف :  شانھ اش گذاشتم و گفتمیدستم را رو....مونمی منتظر میچیھ-
 ی بھم کردیبزرگ

  خراب کردمی حسابیچھ لطف:  نگاھم کرد و گفتشرمنده
 کھ تو را فرستادم اگر برات مونمی پشیلیخ....نجامی کھ اشدنی زود متوجھ مای رینھ د-

 ی مشکالتم بشی قاطخواستمی نمدم،یبخشی وقت خودم را نمچی ھومدی مشی پیمشکل
 ی ستاره دست بردار پس دوست بھ چھ دردیوا:  با حرص نگاھم کرد و گفتفرانک

 ی کمکم حساب کنی رویتونی مشھی من مثل خواھرتم، ھمخوره؟یم
 ..... کردمی سر انگشتم دستش را نوازش کردم و با نگاھم ازش قدردانبا
 

 خودم یدوست داشتم برا...... بھ شرکت بزنمی آن روز آماده شدم تا سریفردا
نان را از ..... تخم مرغ درست کردمسی حاضر کنم پس سوسی مفصلیصبحانھ 

داخل بشقاب  تخم مرغ را سیسوس....  گاز داغ کردمی آوردم و رورونی بخچالی
 یی گذاشتم و چازی می روی قرار دادم، نان را ھم داخل جا نانزی میگذاشتم و رو

 تی وضعنی تو اتوانستی مثل کار کردن نمزی چچیھ...... نشستمزی پشت مختمویر
 نی ھمیتو...... بھش برسمدی عقب افتاده بودم بای ھم بھ کلمیکمک کند، از درسھا

 فونیدلھره بھ سراغم آمد بلند شدم و از آ..... بلند شدفونی زنگ آیافکار بودم کھ صدا
 اش ی دودنکیع.....بھزاده.....بلھ حدسم درست بود...... نگاه کردمرا رونی بریتصو

 نکردم یبھش توجھ...... را فشردفونی آی برداشت و باز دکمھ شی چشمھایرا از رو
 لقمھ گرفتم و مشغول خوردن شدم کھ زنگ در کی نشستم و زیو برگشتم پشت م

 و رفتم از دمی کشینفس......دیکوبیقلبم م......دمیاز جا پر.... بھ صدا در آمدیورود
 ......بھزاد بود...... را نگاه کردمرونی در بیچشم
 ی کھ خونھ ادونمیدرو  باز کن ستاره م: گفت
 در نیباز کن ا:  و گفتدیکوببا مشت بھ در ....... دادمھی و بھ در تکدمی کشیپوف
 ......ویلعنت
چتھ باز افسار پاره :  بلند گفتمی و در را با حرص باز کردم و با صدادمی کشینفس
 ؟؟یکرد

با خشم از سر راھش کنارم ..... بود اما نگاھش را باال آورد و نگاھم کردنییی پاسرش
 ام را یینھ و فنجان چادر را پشت سرم بستم و خونسرد رفتم آشپزخا.....زد و وارد شد

 می روبروھیصندل........ نشستمزی کرده بود را برداشتم و عوضش کردم و پشت مخیکھ 
 یلی را از خنجایا:  تا دور خانھ را نگاه کرد و گفتدور...... و نشستدیرا عقب کش

 ی بودری و ھر وقت ناراحت و دلگی را درست کردنجای کھ ای بلدم از وقتشیوقت پ
 برات ی مشکلنجای ایی تنھانکھی شبھا از ترس ایلیخ:  و گفتدی کشیآھ...ی آمدیم
 ...... ماندمنی ماشی تا صبح توادی بشیپ

 من بال در زدی حرفھا را بھم منی نبود؟؟؟چرا اگر رامھر انیری شمی حرفھاش براچرا
ار انگ...... االن جونم را بھش بدم و قلبم را دستش بسپارمنی و حاضر بودم ھماوردمیم
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 یکنی کھ فکر می کسی برالرزهی دلت متی نقطھ از زندگکی ی تویی جاکیراست کھ 
 ھا بھتر از او باشن کنارت اما تو نگاھت فقط یلیخ دیبا ھمھ فرق داره اما نداره شا

 دمی را نشنشی کدوم از حرفھاچیانگار اصال ھ......چرخھیدنبال او م
 ؟؟یخای از جونم مینجا؟؟چی ایچرا اومد: گفتم

 ی بموننجای تنھا اادیخوشم نم....برگرد خونھ-
 ستی مھم نادیخوشت ن:  دادم و گفتمھی تکیبھ صندل..... گذاشتمزی می را روفنجانم

 بھ زور متوصل بشم؟؟؟با تو ای یگردیخودت برم:  و گفتدی را در ھم کشصورتش
 یشی و پررو مردتیگی خوب و مھربون بود فورا جو مشھینم
 درست حرف بزن:  بلند شدم و گفتمی صندلی خشم از روبا

 نمتی ببخامی نمرونیبرو ب:  گرفتم و گفتمشی اتاقم را پراه
 ی پشت سرم بھ آرومواری راھرو اتاق ھا از پشت دستم را گرفت و بھ دیتو

 کھ ھرم داغ نفس ی شد جورکیبھم نزد..... شدختھی صورتم ری رومیموھا.....دمیکوب
 را با سر دو انگشتش گرفت و پشت گوشم میھامو.......خوردی بھ صورتم مشیھا

نگاھش گرم ..... شدمرهی خشیمھا چشی فرو دادم و تویآب دھانم را بھ سخت.....گذاشت
 چھ ی داریدونیم:  را نوازش کرد و زمزمھ کردمی گونھ ھایرو.....بود اما کالفھ

 ؟؟؟یاری سرم مییبال
نفسم .....دی لبم دست کشی روآروم.... لبم سر خوردی گونھ ام روی انگشتش از روسر

 گوشم حس ی اللھ ی شد و لبش را روکی بھم نزدشتریب......بھ شمارش افتاد
 دای پدی با عشقت جون گرفتم، امیدونستی کاش میا:  گوشم زمزمھ کردیتو....کردم

 ......مینشوند اهی اما االن بھ خاک سدمیکردم و بھ عرش رس
 یآرام با انگشتش رو....... شدرهی خمی و بھ چشمھادی و صورتش را عقب کشدی کشیآھ

چھ قدر راحت ..... و نفرت بودنھیپر از ک..... گرم نبودگھینگاھش د......لبم ضربھ زد
 قفل یاز پشت دندان ھا..... بودینی بشی قابل پری رنگ عوض کند واقعا غتونستیم

تاوان .....یدیرا م ھا ی تفاوتی بنی ای ھمھ اوانت......یدیتاوان م: شده اش گفت
 یدیدوست نداشتنم را سخت م

 شانھ ام بود را با فشار برداشت و ازم فاصلھ گرفت و رفت سمت در ی کھ رودستش
 صبرم تمام بشھ نکھیقبل از ا:  رفتن گفترونیدر را باز کرد و قبل از ب......یورود

 برگرد خونھ
 بود کھ یگناھم چ..... نشستمنی زمی ھمانجا رودمی بستھ شدن در را شنی صدایوقت

 تاوان نقدری ادی نفر نباکی دوست نداشتن ی نداشتم ولد؟؟؟دوستشیلرزی تنم مدی بانقدریا
 یک.....دمیکشی درد مدی بایتا ک.... بھ ھق ھق شدنلی تبدمیاشکھا.......داشتھ باشد

 میدگ زنی رویاھیانگار ابر س..... شده بودنی نفرانگار..... شداهی سامی دننھمھیا
 می زندگی و آفتاب باز ھم رورهی و کنار مکنھی ابر حرکت منی ایپس ک.....نشستھ

 .....تابھیم
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 در شرکت مشغول انجام یچند ساعت....... آرام تر شدم رفتم شرکتنکھی از ابعد
موقع ورود متوجھ شدم کھ رادمھر و استاد جلسھ .... عقب افتاده ام بودمیکارھا
  کارت دارهیاسی قیآقا:  استاد وارد اتاقم شد و گفتیمنش...دارند

  ممنونرمیباشھ االن م-
 ی راھرو با رادمھر برخورد کردم برای رفتم و تورونی از اتاق بی سر خانم خالقپشت

 و از سر دینگاھش را دزد....  ھم شد، نگاھش پر از غم بودخی نگاھمان مھیچند ثان
  شدمراھم کنار رفت و من وارد اتاق استاد

 سالم:  و گفتمرونی را فوت کردم بنفسم
 نی بشری بگایسالم دخترم ب-

 شھ؟ی شروع میامتحاناتت از ک:  را در آورد و گفتنکشی نشستم، عشیروبرو
 گھی ماھھ دکی-
 یخوب پس وقت دار-
 ؟ی چھ کاریبرا-

 منم رازهی شی مھم  ھست ولیلی پرونده خکی:  را بھ ھم گره کرد و گفتشیانگشتھا
 ی رسولی پرونده آقالی کنن البتھ وکیدگی پرونده رسنی کردم تا بھ اجی گروه بسکی

 و خواستن تو ھم حتما ادی ھم می خانم فتاحارشونھیھستن و رادمھر ھم دست
 ی بھشون کمک کنیتونیم.....یباش

 اما استاد:  نگاھش کردم و گفتممتعجب
 کاری چدی باگھیتاق رادمھر بھت ماستاد نداره االن ھم برو داخل ا:  باال داد و گفتابرو

 یکن
 دور یخوب بود کھ مدت....رفتم سمت اتاق رادمھر.... گفتم و از اتاق خارج شدمیچشم

 خوشم ی فتاحی بکشم اما اصال از شادی نفس راحتتوانستمیم..... از بابا و بھزاد باشم
 نی الشیم دل اگر با خودم روراست باشیاومممم ول......دانستمی را ھم نمشی دلامدینم

 و با سر ستادمیپشت در اتاق رادمھر ا...... عالقھ مندهرادمھر  بھدانستنیبود کھ ھمھ م
سالم .... ھم بودیشاد..... در را چرخاندمرهیدستگ...... بھ در زدمیانگشت ضربھ ا

 صورت برنز داشت یشاد..... مبل تک نفره نشستمی دست دادم و رویکردم و با شاد
 بلوند اش را یوھا شده بود و مشی کھ با ماھرانھ آرای درشت مشکیبا چشمھا

چرا حس ....  مبل بلند شدیآھستھ و با ناز از رو..... بودختھی صورتش رکطرفی
 !!! نازک تره؟شھیکردم صداش از ھم

 فعال خداحافظ:  لبخند زد و گفتنمتیبی فردا می صادقیآقا: گفت
 دی  فرودگاه باش لطفا راس ساعت ھشتد،ی نکنرید: رادمھر

 راه رفتنش ھم یاوھھھ حت.... شدمرهی خی را باال دادم و بھ خروج شادمی ابروی تاکی
 خب بگو: لبم را کج کردم و برگشتم بھ رادمھر نگاه کردم و گفتم.....با ناز.... بودبایز

 و رازی شروع کرد بھ حرف زدن راجب سفر بھ شی کرد و خشک و رسمیظی غلاخم
 .....گرفتی را در کار ازم ممی تفاوتی کھ انتقام بیی مثل آن روز ھاشده بود....کار
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 احمق:  لب گفتمری صحبتھاش تمام شد زیوقت
 د؟ی گفتیزیچ: و گفتدی را در ھم کشصورتش

 کنفرمیاما من !!!!! د؟یگفت:  را دور اتاق چرخاندم و گفتمنگاھم
 و از اتاق خارج دمیازش چند تا سوال راجب کار پرس...... در ھم شدصورتش

 و بعد ھم با پروانھ تماس دمی خردی جدی گوشکی بروم خانھ رفتم نکھیقبل از ا.....شدم
 متوجھ ی کسنکھی آماده کند و با شناسنامھ ام بدون امی چمدان لباس براکیگرفتم کھ 

 بار چندم بود کھ خدا را شکر ی برادانمینم......داوری بمیبشود بدھد مشت رحمت تا برا
 داری بمی زنگ گوشی زود با صدایلیصبح خ..... دو فرشتھنی داشتن ای برادمکریم

 و دمی کشیحولھ را از جا رخت..... را قطع کردمشی باز صدامھی نیبا چشمھا......شدم
 را خشک کردم میاموھ.....  دوش آب گرم حالم جا آمدکیبعد از .....رفتم داخل حمام

 ی با پوت ھا،ی رسمی مشکی پالتوکی...... سرم گوجھ کردم و با کش بستمیو باال
 و چمدانم برداشتم و از ی دستفی ام را با کچییسو.....دمی  پوشی و شال مشکیمشک

 کردی عقل حکم می رفتن بھ فرودگاه زود بود ولیھنوز برا.... رفتمرونیساختمان ب
کم کم سر کلھ .....متوجھ نشوند بھزاد ی ھاگاردیکھ باد  بھ فرودگاه برومیجور

 ی ساعتمی کوچھ ھا شدم، نھی کردم و راھشتریسرعتم را ب..... شددای ھا پگاردیباد
 بالخره توانستم ازشون خالص یوقت......شدی مرمی بودم و کم کم داشت درشیدرگ

 دست نگھبان کھ م را دادچمیی را پارک کردم و سونی ماشسی پردنگیبشوم رفتم پارک
 ادی منی بردن ماشی و گفتم کھ سامان براشناختیسامان را م

 شدم ھنوز ادهی کھ پیاز تاکس...... فرودگاه شدمھی دربست گرفتم و راھیاز آنجا تاکس 
 آمده بود و بعد از ی رسولیآقا.....دمی کشی بھ ھشت مانده بود نفس راحتقھی دقستیھم ب

  امدنی نی و خانم فتاحی صادقیقاھنوز آ:  گفتیسالم و احوالپرس
 با ی رادمھر و شادقھیبعد از ده دق.....  کنارش نشستمی صندلی تکان دادم و رویسر

 ی چھ طور با آنھا احوالپرسدمیھم آمدند، ناخوداگاه صورتم در ھم شد و اصال نفھم
اھا  فرودگاه شمنگی را گذاشتم پارکنمیمن ماش: دی پرسی از شادی رسولیآقا......کردم

 د؟ی کردکاریچ
 نیماش...... اومدمی صادقیمن با آقا:  قدر شناسانھ بھ رادمھر نگاه کرد و گفتیشاد

 اوردمین
 

 گرفتن قھوه از آنھا ی بلند شدم و بھ بھانھ ی صندلیاز رو.......خوردی خونم را مخون
 از قھوه داغم را یجرعھ ا.......پول قھوه را دادم و قھوه را برداشتم......فاصلھ گرفتم

 کردم کھ فورا یظیاخم غل..... سرم را چرخاندم رادمھر پشت سرم بودی و وقتدمینوش
 و من برم دنبالش منم مییای بنی نداره با دو تا ماشلیو گفت دل  بھم زنگ زدشبید: گفت

 ناچارا قبول کردم
 دم؟ی پرسیمن سوال:  شدم و گفتمرهی و بھش خستادمیا
 ...ینھ ول-
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 ستیره بھ من مربوط ن ندایول-
 ؟ی تمام کناتوی بچھ بازنی ایخای مینھ؟کیحرف آخرت ھم:  نگاھم کرد و گفتزیت

 چوقتیھ:  کھ آرام نبودم گفتمدانستی نگاھش کردم اما خدا مخونسرد
 ی رسولی و آقای محکم رفت و کنار شادی و با قدمھادی کشی کشدارنفس

 و تنھا شدمی نمی قاطی با کسادی نبودم و زی وقت آدم زود جوشچیمن ھ.......نشست
 ..... تنھا نشستم و قھوه ام را خوردملی دلنیدوستم فرانک و سامان بودن بھ ھم

 شھر خوشم نیحتما از ا....کردنی می شھر رادمھر بود و خانواده اش آنجا زندگرازیش
 تیی تا سودو.... و آرامگاه کوروشدیتخت جمش...... و حافظیآرامگاه سعد.....دی آیم

 ی برایگری خانمھا و دی برایکی رزرو کرده بودن مانی ھم برایروبرو
 زی و می قھوه ای با مبلمان راحتزرگ سالن بکی بود یکی بزرگ و شتییسو....ونیآقا

 کی شش نفره کھ کنار پنجره بزرگ رو بھ شھر قرار داشت طرف راست یناھارخور
وارد اتاقم ....شدی می منتھی بھداشتسیراھرو بود کھ بھ دو اتاق خواب و سرو

 کمد ی آوردم و تورونی را از چمدان بمیلباسھا......چھ خوب کھ بالکن داشت.....شدم
 ییموی شلوارک لکی...... حمام بودی آمد حتما شادی شر شر آب میصدا.......دمیچ

 شر یصدا......دمی تخت دراز کشی و رودمی تاپ دو بنده ھمرنگش پوشکیکوتاه با 
.....  خوردی کھ بھ در اتاقم ضربھ اشدی گرم ممیداشت چشماھا..... شر آب قطع شد

 بلھ: گفتم  گرفتھی را با رخوت باز کردم و با صدامیچشمھا
 ھتل ھستن ی الوی توی و صادقی فتاحیآقا:  تن کرده بود و گفترونی لباس بیشاد

 ؟یایشما نم
 نھ شما برو:  را باال دادم و گفتممی ابروی تاکی

  کردم ببخشدارتی؟بیخواب بود:  نگاھم کرد و گفتشرمنده
 ستینھ مھم ن:  زدم و گفتملبخند

 یروبرو..... بد خواب شده بودم....  خوابم نبردگری کردم دی از رفتنش ھر کاربعد
در ..... کردمنیی نداشت را باال و پای کھ برنامھ جذابیی نشستم و شبکھ ھاونیزیتلو

 پشت در است در ی فکر کھ شادنیبا ا..... اتاق زده شد، غر غر کنان  سمت در رفتم
 برگشتم بھ دی آی نمیی صدادمی دیوقت...... گرفتھاصلھرا باز کردم و پشت بھ در ازش ف

 نگاھم رهیرادمھر بود کھ خ.....نفسم حبس شد......جا خوردم......سمت در نگاه کردم
 ھ؟ی کینی ببدیقبل از باز کردن نبا:  کرد و گفتیظیم غلاخ.... کردیم

لباس بپوش :  با حرص در را بست گفتکنمی نگاھش مجی من ھنوزم گنگ و گدی دیوقت
  کارت دارمایب
شال و ...... فرستادمرونی بستھ شدن در بھ خودم آمدم و نفس حبس شده ام را بی صدابا

   بھ چھره زدم و در را باز کردمی تفاوتینقاب ب...... و برگشتم سمت دردمیپالتو پوش
  ؟ی داشتیکار-
 ن؟؟یی پایومدیآره حالت خوبھ؟؟چرا ن -
 امی ناھار میخستھ بودم برا-
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بعد از ناھار :  و گفتدی اصالح شده اش کشکدستی لخت و ی موھانی دستش را بکالفھ
 استراحت کن

 میکنیمگھ بعد از ناھار کار نم-
 میکنیدا کار را شروع م از فرمینھ امروز استراحت-

 نھیھنوز ھم مھمم اومد بب:  لب گفتمری در را بستم زیوقت......نیی کردم کھ برم پاقبول
  نھایحالم خوبھ 

 
 کت نسکافھ با چکمھ بلند ھمرنگش کی تنگ و ی با شلوار مشکی کتی مانتوکی

 صحبت  گرمی کنار رادمھر نشستھ بود و ھمگیشاد..... رفتمرونی و از اتاق بدمیپوش
   رادمھر نشستمی و روبروی رسولیکنار آقا......بودن

 د؟یخوری نمیزی شما چدمی خودم و خانم سعادت قھوه سفارش میمن برا:  گفترادمھر
 ی رسولیبھ آقا......ردی رادمھر رفت تا قھوه ھا را بگخواھندی نمیزی گفتن چیوقت

 ی ھالی کھ داشت جزو وکی و سھ سالھ بود و با وجود سن کمی سینگاه کردم مرد
پرونده .....خوردی پرونده منی کھ داشت بھ درد ایبا سابقھ ا..... تھران بودکیدرجھ 

وحشتناک ......قتل ھمسرش...... شده بودقتل  زن جوان بود کھ مرتکبکیمربوط بھ 
 سوال داشتم اما با آمدن رادمھر یکل..... دختر ھم داردکی دمی فھمیبود مخصوصا وقت

 گذاشت می بستھ شکالت مغزدار جلوکیرادمھر فنجان قھوه ام را با ......ردمسکوت ک
 ی آقاکھ  زدیلبخند زدم و مھربون نگاھش کردم چشمک...... اش نشستی صندلیو رو
 بھ آنھا انداخت و ی نگاھمین......  چون غرق بحث بودن متوجھ نشدنی و شادیرسول

  ی کھ دوست داریھمون:  و آھستھ گفتدیخودش را جلو کش
 یلیاوھوم خ:  را با زبانم تر کردم و گفتملبم
 ھیشکالت را باز کردم و در عرض چند ثان.... داد و وارد بحث شدھی اش تکی صندلبھ

 فقط شیای دنی بودم کھ ھمھ یخوردم اصال ھواسم بھ اطرافم نبود مثل دختر بچھ ا
 دادم و فکر کردم کھ چھ ھی تکی تمام شد بھ صندلیوقت.....  شکالت است و بسنیھم

رادمھر بود کھ با لذت نگاھم ...... حس کردما ری نگاھینیسنگ......قدر خوشمزه بود
 یبعض:  رادمھر کنارم آمد و گفتمی خوردن ناھار بلند شدی کھ برایوقت....کردیم

 یی مثل دختر بچھ ھایشی م،ی اکدندهی لجباز و ی تو ھمون ستاره شھیوقتھا باورم نم
  لبشون آوردی خنده روکی کوچیزھای با چشھیکھ م

 یبعد از غذا ھمھ برا...... و جلوتر از من راه افتادستادی را گفت سپس صاف انیا
 کھ خوابم دانستمیاستراحت رفتن داخل اتاق اما من اصال حوصلھ اتاق را نداشتم و م

  بزنم فعالی چرخکی اطراف رمیمن م:  در آسانسور گفتمی جلونی ھمی برابردینم
ستاره :  کھ گفتدمی رادمھر را شنی بودم کھ صدادهی ھتل نرسی بھ در خروجھنوز

 صبر کن
 بلھ؟:  را باال دادم و گفتممی ابروی تاکی را پنھان کردم و لبخندم
 امی منم می چرخ بزنی تنھا برستیالزم ن:  و گفتدی لبش را گزگوشھ
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  ودمی کشیپوف بلند......ستمی نی نشان دادم کھ اصال راضی جوری بودم ولخوشحال
  راحت ترمیی من تنھایول: گفتم
 ی تنھا باششھی فعال کھ نمستیمھم ن:  باال انداخت و گفتشانھ
 ادهی پی کمکی..... چپ نگاھش کردم اما اصال توجھ نکرد و بھ راھش ادامھ دادچپ
 دمی بدون فکر پرسدادی ذھنم را آزار میزی چکی.... اما ھمھ پاساژھا بستھ بودندمیرفت

  نخواست دنبالت باشھ؟؟یای قراره باھام بدی فھمی وقتیشاد -
  کنمی بھ خانواده ام سر بزنم، نگفتم قراره تو را ھمراھخامیگفتم م-
 یآھان پس دروغ گفت:  نگاھش کردم و گفتمزیت

راه  کھ دنبالم امی با تو مگفتمی مگفتم؟اگری می چدیبا:  داد و گفترونی بنی را سنگنفسش
 اصال مگھ مھمھ؟؟..... افتادیم
  کرم از خوده درختھگنی مشھینھ ھم-

 ستاره درست حرف بزن:  نگاھم کرد و گفتیشاک
  ھھھ:  زدم و گفتمپوزخند

اگر ..... افزودم و جلوتر از او راه افتادممی را ازش گرفتم و بھ سرعت قدمھانگاھم
 فرودگاه ھیھنوز ھم از قض....... دلسرد بشھی کنھ کھ شادی کارتونستی مخواستیم

 دل شی بھ خودش و حرفھالمیمن برخالف م...... باشم اما بودمدی بودم ھرچند نبایشاک
 ابانیرفت سر خ...... نبودنی باشھ اما حرف دلم ادور  ازمخواستمیبستھ بودم ھرچند م

 ...گاه حافظ آراممی سوار شو تا برایب:  گرفت و رو بھ من گفتی و تاکسستادیا
 بود کھ من را مثل دختر بچھ ھا ی کوچکی ھم از ھمان کارھانی ادی زدم شالبخند

 فال گرفت میرادمھر کنار آرامگاه برا......بردی مادمی و غصھ ھا را از کردیخوشحال م
  خاندشی رسایو با صدا

  کجاستاری سحر ،آرمگاه می نسیا
  کجاستاری آن مھ عاشق کش عمنزل
 شی ندر پمی ای ره واد تار است وشب
  کجاستداری طور کجا موعد دآتش

 ری فالش را تعبتشی طبق ندی بای را بخاند اعتقاد داشتم ھرکسرشی تعبمی برانخواستم
 ،می را خوردرازی معروف شی و فالوده ھامی نشستی کافھ امیبعد از آنجا رفت.....کند

 ی داریشھر قشنگ: گفتم
 ی جاھای ھمھ یینجای کھ ای تا زماندمیقول م..... اوھوم:  را تکان داد و گفتسرش

 مینی را ببیخیتار
 میبازار ھم بر:  گفتمطونیش
   بھ چشمیا:  زد و گفتی قھ اقھ

 وجود ی ترسنجای چون ادی شاکردم؟ی ناراحت نبودم؟ چرا باز از خودم دورش نمچرا
 فکرش ھم آزارم یاوف حت..... و ترس از وجود بھزادییترس از جدا.....نداشت

 غامی بھزاد چند تا پیحت.....از صبح ھزار بار بابا و بھزاد باھام تماس گرفتن....دادیم



 @donyayroman   طعم شیرین رمان                    نیریرمان سرنوشت تلخ و ش

 87 

اما ...... کنمی دور از آنھا زندگنجای تا ابد ھمشدی ماش کیا..... فرستادمی برازی آمدیتھد
 دمق شده ام دیرادمھر کھ د.......کننی ممیدای زود پای رید....... کھ امکانش نبودفیح

 ؟یکنی فکر میبھ چ:  و گفتدیخودش را کنارم کش
 

 کاش تمام یا......شی چشمھای نی نگاھش کردم بھ نرهی سرم را بلند کردم و خآروم
 نا ی و بھ نقطھ دمی کشینفس بلند.....شدی چشم ھا ختم منی لحظھ و بھ ھمنی بھ ھمایدن

  شدمرهی خیمعلوم
 نطوری ھمشھی کاش ھمی انکھیبھ ا....  االن چھ قدر راحتم و آرامش دارمنکھیبھ ا: گفتم
بھزاد :  را باز و بستھ کردم و گفتممیچشمھا......  من بودم تو وشھی ھمنکھیا..... بود

 اگر بود بابام من را با قدرت و پول ای..... نبودوونھی اگر بود دای.....  وقت نبودچیھ
 تختھ نرد ھستم و ی مھره ھاکنمیحس م: پوزخند زدم و گفتم.....زدیباھاش تاخت نم

 تاس یکی یکی... شروع شدیباز..... بھزاد و بابام اندی بازنی ای ھاکنیباز
 پدرانھ ی با اسم دلسوزیکی...... تلخ ھوستی با حقی بھ اسم عشق ولیکی..... ندازنیم

 نی ای توی نقشچی ام و ھختھ مھره سوکی من فقط یول...... قدرت و ثروتقتی حقیول
رادمھر فقط .....بغضم را فرو دادم و اشک گوشھ چشمم را گرفتم...... ندارمیباز

 را حس شی تلخیعنی...... چھ قدر تلخ بودمی کھ حرفھاکردی فکر مدینگاھم کرد شا
 بود کیھوا تار..... باھام تلخ بودهمی تلخم چون زندگشھی چرا ھمفھمھی االن مدیکرد؟شا

 رادمھر را صدا کرد ی کھ کسمی بودستادهی آسانسور منتظر ایجلو...... ھتلمیترگشکھ ب
 یبھ رادمھر با کنجکاو...... دختر جوانکی میھردو بھ طرف صاحب صدا برگشت

دختر قدم برداشت و ...دی و گوشھ لبش را گزدیصورتش را در ھم کش..... نگاه کردم
 حدس زدم کھ خواھرش نمی رادمھر بببا  شباھتش راتوانستمیحاال م.... تر آمدکینزد

  کردنیبا ھم دست دادن و احوالپرس.... باشد
 ؟یدی نمتویچرا جواب گوش: دختر گفت 

 ھمراھم نبود:  شانھ باال انداخت و گفترادمھر
 سالم من رامش ھستم خواھر رادمھر:  شد و گفتکمی دقت بھم نگاه کرد و نزدبا

 ستاره ھستم خوشبختم:  را جلو آورد و دستم را آرام فشرد، گفتمدستش
 سکوت کردم، رامش سر نی ھمی کنم برای معرفی خودم را با چھ نسبتدانستمینم

 ششی پمی نشستھ بری الویمن با نگار اومدم تو: چرخاند و اطراف را نگاه کرد و گفت
 برو داخل ی خستھ ااگر تو:  گفتشناختی نگاھم کرد و چون من را خوب مرادمھر

 اتاق
 میشی مزاحمت نمادی زدییاینھ شما ھم ب:  بھ سر و گردن داد و گفتی قررامش
فکر کردم کھ چھ قدر ..... کردمیی را دور کمرم حلقھ کرد و بھ جلو راھنمادستش
 کھ دختر یی جامیرفت.....مثل فرانک اما نھ مثل من..... و زود جوش است مثلیخودمان

چرا از نگاه ...... کردم و کنارشان نشستمیر نشستھ بود احوالپرسخالھ رادمھر نگا
 ایھ؟ی مصنوعشیچرا حس کردم لبخند ھا.....د بوزی نگار معذب بودم؟ نگاھش تیھا
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 ھم دی حس بود شاکی فقط نھای ھمھ ایچرا حس کردم نگاھش بھ رادمھر با حسرتھ؟ ول
 خوانده بودم کھ یی جادی شاای بودم دهی نفر شنکیمن نسبت بھ رادمھر حسود بودم، از 

 س حس ھا فقط حنی ھمھ ادی شایشوی نسبت بھش حسود می باشی عاشق فردیوقت
 کھ بھ اصرار رامش ییقھوه ھا......خودی حس بکی!!!!  من بودیحسادت زنانھ 

 گوشم آھستھ ری و زدمیرادمھر خودش را بھ طرف کش..... را آوردنمیسفارش داد
  لبت را نکننقدری لطفا ای ولیستی نی راضتی وضعنی از ادونمیم: گفت
 شھیچھ قدر ھم..... بودمزاری حرکت بنیاه چھ قدر از ا.... لبانم شل شدی رودستم
 میانگشتھا.....یکنی زشتھ داخل جمع لبت را میلی خگفتی و مگرفتی مرادی ازم ایمامان

رامش ..... لب نشاندمی روی و لبخند مصنوعدمی کشیقی دادم و نفس عمجیرا بھ ھم پ
 یای نره بادتی داده بیرت تی مھمانکیمامان فردا شب : گفت

 من ی برارازی کار اومدم شینگفتم برا:  و گفتدی کششی بھ موھای کالفھ دسترادمھر
 د؟ی نکنیزیبرنامھ ر

 ای بعدش بلھیکار بعد از ساعت ھفت و ھشت تعط:  پا انداخت و گفتی پا رورامش
 میشی خوشحال مدیاری بفیشما ھم تشر: ت کرد بھ من و گفرو
 را ی نداشت برم نھ کسیلی دلی ولشدندی واقعا خوشحال مای کھ تعارف بود دانمینم
:  زدم و گفتمییلبخند دندان نما.....بھ جز رادمھر...... داشتمی نسبتی نھ با کسشناختمیم

 دمی قول نمی ولیشما لطف دار
اما :  شد و گفترهیبھ رادمھر نگاه کرد و بعد بھم خ..... سرش را تکان دادرامش

  می احوالت ھستیای دورادور جوشھ،ی خوشحال مدنتیمامانم از د
 گردنم ی مھره ھاکیری تکیری تی سرم را بھ طرف رادمھر چرخاندم کھ صداچنان

موقع .....کردی م رامش را نگاهزی گرد شده بھش نگاه کردم کھ تیبلند شد و با چشمھا
 مدت از نی تو من اشیباشھ پ:  را بھ رادمھر داد و گفتنشی ماشچییرفتن رامش سو

 فردا کھ ی رفتن بھ مھمانی اصرار برای و بعد از کلکنمی مامان استفاده منیماش
 یبھ محض سوار شدن در آسانسور رو کردم بھ رادمھر و شاک.... رفتندرمی نمدانستمیم

 ؟؟ی گفتی چنایتو راجبھ من بھ مامانت ا: گفتم
 ی نفسمی عشقم،یگفتم خانمم: گفتیجد 

  باشی ندارما جدیاما من اصال شوخ:  را گرد کردم و گفتممیچشمھا
  گفتمیمنم جد:  تفاوت شانھ باال انداخت گفتیب
  غلط..... تو..... تو-

 ی احترامیاووووو ب : صورتم حرکت داد و گفتی و انگشتش را جلودی حرفم پروسط
 میندار
 سمت اتاقم رفتمی کھ میدر حال.... آمدمرونی چپ نگاھش کردم و از آسانسور بچپ
  کردهی نزدم خانمم باز سامان دھن لقیمن حرف: گفت
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 از دست یوا......خدا در و تختھ بھ ھم انداختھ:  و با غم نگاھش کردم و گفتمستادمیا
  دو تانیا

 با اون الفاظ لوس و مسخره من را یراست: طرفش و گفتم در اتاقم برگشتم یجلو
 مخاطب قرار نده

 کدوم؟: و گفتدی را در ھم کشصورتش
 خانممم، نفسمم-

 حاج خانم دستش را گمی بھ بعد بھت منیباشھ از ا:  را باز بستھ کرد و گفتچشمانش
 فھی ضعای...... منزلای.....ای.....ای:  گذاشت و فشار داد و گفتیشانی پیرو
:  قدم بھ داخل برداشتم و گفتمکی را باز کردم و تیی حرص نگاھش کردم و در سوبا

  ستاره فقط ستاره
  منھیشب خوش چشم عسل:  کھ گفتستادمی باز امھی در نپشت
 ی بھ در بستھ اتاقش نگاه کردم، چشم عسلھیچند ثان..... شد و در را بستتشیی سووارد

 دوش کی شدم، بعد از داریساعت ھفت صبح بصبح روز بعد ......ھومممم خوب بود
 ی وقتی رفتم، شادرونی زدم و از اتاق بی رسمپی را خشک کردم، تمی موھایحساب

  خوش گذشت؟شبید:  گفتدیمن را د
 آره چھ طور؟-

 بعد از یومدی شام ھم نی برای حتی کردرید: را تکان داد، سمت در رفت و گفتسرش
 رادمھر ھم نبود:  گفتی اھیمکث چند ثان

 ساکتم پوزخند زد و دی دی نگاھم کرد و وقتقیدق!!!!؟یمی صمنقدریچرا ا!!!!!رادمھر
 دنیشن.....موقع صبحانھ باز ھم ھمھ صحبتھا راجب پرونده بود..... رفترونیاز اتاق ب

 وانھی مرد با تجاوز کردن بھ ھمسرش او را بھ مرز جنون برساند سخت و دکی نکھیا
 بدون خواست ھمسرش بھش ی درست اما وقتبود شوھر و محرمش......ودکننده ب

  تجاوزشدی مکردی رابطھ می و او را مجبور بھ برقرارشدی مکینزد
 دچار یواضح کھ شھال قاسم...... کبود بودهیتمام بدن شھال قاسم:  گفتی رسولیآقا

  جنون شده
  بھ پرونده کمک کنھیلی خنشیفکر کنم سقط جن: رادمھر

 سھ ماھھ باردار یشھال قاسم:  زد و گفتی نگاھش کردم کھ لبخند تلخیحالت سوال با
  بچھ اش سقط شدهرحمانھی کتک زدن و تجاوز بھ شکل بلیبوده، گفتن بھ دل

 می ھاقھی و شقدمی کشیقینفس عم...... خدا واقعا دردناک بودیوا..... گرد شدمیچشمھا
 و ی رفتن اداره آگاھی رسولیبعد از صبحانھ رادمھر و آقا......را ماساژ دادم

 ی و جاھانی گرفتن حکم سقط جنی برای پزشک قانونمی ھم رفتیمن و شاد.....زندان
 ی جزئی کارھانی ھمی ولستم،ی پرونده ننی ایا بریادی زی کمکدانستمیم......یکبود

 و تجربھ جانی پر از ھمی برای سخت بود ولھنکیخوب بود، شغلم را دوست داشتم با ا
 ی اش بجنگیگناھی اثبات بی براای ی فردی گرفتن حق واقعی تو برانکھیا.....بود
ساعت بعد  کی ھتل و می برگشتی کارمان تمام شد با شادنکھیبعد از ا..... بودنیریش
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ناھار را در ...... گرفتھ برگشتندی خستھ و با صورت ھای رسولیرادمھر و آقا
 د؟یبرگھ را گرفت:  گفتی رادمھر بھ شادیی و موقع خوردن چامیسکوت خورد

 کرد و گذاشت در ینگاھ.... و بھ دستش داددی کشرونی بفشی حکم را از داخل کیشاد
 د؟ی کردکاریشما چ: گفتم.... برگھ ھای ھی بقنیپرونده ب

  اتاق بھ اون اتاقنیاز ا اداره بھ اون اداره نی از ایچیھ-
 د؟ی مالقاتش کندیتونست: گفتم ی رسولی بھ آقارو

 شھی کار سخت مینطوری حرف نزد ایآره ول:  را تکان داد و گفتسرش
  کھ حرف نزد؟؟ی چیعنی-
  مجازات بشھدی تبرئھ بشھ اعتقاد داره گناھکاره و باخادینم-

 بھ نظرم بھ خاطر عذاب وجدان: رادمھر
 ھی توجی براشھی نفر خودش را گناه کار بدونھ، انسان ھا ھمکی کھ بھیاما عج: یشاد

  ی اگھی دزی دارن بھ نظر من موضوع چلیخودشون ھزار دل
 ؟؟یمثال چ: رادمھر

 دونمینم-
 گناھکار بود چون ھمسرش را کشتھ بود اما بخاطر دفاع از خودش و جون بچھ آره

چرا .....ازمندهیکھ بھ بودن مادرش ن دختر داره کیاالن ..... گناه شدهنیاش مرتکب ا
حس ......ستی عادالنھ ننی نھ اجنگھ؟ی چرا بخاطر خودش و دخترش نمجنگھ؟؟ینم

حس ..... کنم کھ حرف بزنھشی راضنمتویحس کردم م..... کمکش کنمتونمیکردم م
  و نگاه کنمنمی بشتونستمینم...... کنم کھ از خودش دفاع کنھی کارتونمیکردم م

  و باھاش صحبت کنم؟نمشی ببتونمی من می رسولیآقا : گفتمقاطع
 با تعجب و یشاد..... نگاھم کردقی را باال داد و دقشی ابروی تاکی ی رسولیآقا

 ...... شدندرهی بھم خنانیرادمھر با اطم
 ؟ی چیبرا: گفت

 کنم کھ ی حداقل بتونم باھاش ارتباط برقرار کنم و کارای را بفھمم لشی بتونم دلدیشا-
  دفاع از خودش تالش کنھیبرا

 نھمھی من با ا؟ی تجربھ اش را داشتھ باشیکنیفکر م:  کم فکر کرد و گفتکی یرسول
  ببرمشی از پی مشابھ نتونستم کاریتجربھ و پرونده ھا

 بکنھ  بھ ھرحال یشتری بی باھام احساس راحتدی زنم و شاکیاما منم :  گفتمقاطع
 امتحانش ضرر نداره

  مشورت کنمیاسی قی با آقادی بدم بای االن جوابتونمینم: ت بلند شد و گفیرسول
  استراحت کنمیمنم برم کم:  ھم بلند شد و گفتیشاد...... کردیخداحافظ

 
 ی توی شدم شادتیی وارد سوی و وقتمی حرف زدی و کممی خوردیی رادمھر چابا

 ی بلوز و شلوار راحتکی را با میبھ اتاقم رفتم و در را بستم، لباسھا.....اتاقش بود
 گرم شد و خودم را بھ می کھ چشمھایتا موقع.....دمی تخت دراز کشیعوض کردم و رو
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 ی کاری شھال قاسمی براتوانمیچھ طور م  کھکردمی فکر منیدست خواب سپردم بھ ا
 برداشتم و با ی پاتختی را از روی شدم،گوشداری از خواب بمیبا زنگ گوش.......کنم

 را بھ گوشم ی لبانم نقش بست،دکمھ اتصال زدم و گوشیر لبخند رو اسم رادمھدنید
  چسباندم

 سالم-
 ی ماھت چشم عسلیسالم بھ رو: دیچی پی گوشی شادش تویصدا
 ؟یخوب:  زدم و گفتمیی دندان نمالبخند

  خبر دارمکیبرات .....تو خوب باش منم خوبم-
 ؟یچ-

 با یستاره نسبت...می فرصت بدنی با استاد تماس گرفت، استاد ھم گفت بھت ایرسول
 ؟یاستاد دار

 نھ چھ طور مگھ؟-
 .... استادنانی شدم  بخاطر اطمخوشحال
 شرکت نی بھتری اون ھم توی و مشغول کار شدی نگرفتسانسیآخھ تو ھنوز ل: رادمھر

 !!! سر کاریای می بعد ھم ھر وقت دوست داریحقوق
 القات شھال زندان ممی قراره بری حاال بگو کگھ،ی دگھید:گفتم

  متوجھ نشھ من بھت گفتمی ولکنھی باھات ھماھنگ میرسول-
 باشھ  متوجھ ام-
 یای تو نمی مھمونرمیمن دارم امشب م-
 ستمی کھ راحت نیدونینھ م-
  پس مواظب خودت باشکنم،یباشھ اصرار نم-

 تو ی گردرازی شمی بری رسولیقراره شب با آقا:  گفتی شادرونی رفتم از اتاق بیوقت
 ایھم ب
 حرف بزنم و ی رسولی با آقاتوانستمی مینجوری کنم اشانی کردم کھ ھمراھقبول

 ی رستوران سنتکی ی و حافظ و شام را ھم توی آرامگاه سعدمیرفت......مشورت کنم
 می برای شناستی و شخصی از علم روانشناسشی از تجربھ ھای رسولیآقا....میخورد
 ھم از یشاد..... کنمختھیرانگساساتش را ب احی داد کھ چطورحیتوض......گفت

 ھمھ نی چرا با ادانمینم........ حرف زدمی گرفتھ بود براادی سالھا نی کھ در اییزھایچ
 باعث شده می جنگجوھی روحنی ھمدیشا...... کار سخت گرفتمنی بھ امی تصمی تجربگیب

  ھم نترس بودن و اعتماد بھدیشا.... ببرمشی از پی کارتوانمیبود کھ حس کنم م
 ......کردمی بھ حرف زدن می شھال را راضدی بود بایھر طور.......نفسم

 دود گرفتھ و ی ھاواری دنیا....کندی مشتری را بشمی تشوکی و تاراهی اتاق سنیا
 را در ذھنم مرور ی و شادی رسولی آقایحرفھا..... تنھایتنھا.....نشستم......خفھ

شھال وارد شد و .....دمی کشیقینفس عم.... باز شدیژی قی با صدایدر فلز......کردم
 صورتش واضح ی رویآثار کبود.....ت نشسمی نگاھم کند روبرونکھیبدون ا
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 یدی از حد بھ سفشی بشی چشمانش گود افتاده بود و بھ نظرم لبھاریز.....بود
 ساعت کی از شیب.... دلم ھزار بار افسوس خوردمیلبم را بھ دندان گرفتم تو....زدیم

 کھ ی وقت نمتوانستم با افرادچی از کجا شروع کنم؟ھدی بادانستمیوقت نداشتم نم
 یقی عمتوانم؟؟؟؟؟نفسی مکردمیچرا فکر م..... راحت ارتباط بر قرار کنمناختمشینم

سرش را بلند کرد .....فکر کن ستاره.... فکر کن..... فکر کنمی کردم کمی و سعدمیکش
پوزخند زد .....شناسمشی سالھاست میی آشنا بود گومیرد نگاھش برا بھم نگاه کرهیو خ

 حرف بزنم؟  کھی اصرار کنیتو ھم اومد: و گفت
 یفقط اومدم کھ حرف بزنم و تو گوش بد.....اصرار کھ نھ:  تکان دادم و گفتم یسر

 کھ بھش ی نگاھم کرد و من گفتم از خودم از مامان از مرگش از پدرم و عشقکنجکاو
 بھ بھزاد و دمی کھ کرد و باعث از دست رفتن مامانم شد گفتم تا رسیانتیداشتم و از خ

 در آخر اضافھ کردم..... اش و رادمھر و عالقھ ام بھشیلیازدواج تحم
 نمی تو بشی مثل تو بشم و جای روزدیاگر مجبور بھ ازدواج با بھزاد بشم شا-

.......  نبود من عاشقش بودمیلیدواج من  تحم ازیول:  و گفتدی حرفم پرانی بھ مفورا
 عاشقش بودم ادمھی کھ ی بود از وقتمییپسر دا:  و با حسرت گفتدی کشیقینفس عم

 بازه اما باز ھم نتونستم فراموشش کنم بھ حرفھا و قی رفدونستمی داره مادی اعتدونستمیم
 بار باھام نی قبل از ازدواجم چندمیی دای نکردم حتش پدر و مادرم گوی ھاحتینص

 دختر ھجده سالھ بودم با کی کردیصحبت کرد تا بلکھ منصرفم کنھ اما من عقلم کار نم
 کنم کھ ی کارتونمی از دوستھاش دورش کنم متونمی مکردمیفکر م...... پر بادیکلھ ا

 رفتی فرو مت تو اون گند و کثافشتری روز بھ روز بدرضایترک کنھ اما حم
 

تا ..... تنھام گذاشت و رفتمیشب عروس:  زد لحنش ھم سوز دار بود گفتپوزخند
 برگشت مست مست یوقت...... تخت منتظرش نشستمی موندم و روداریصبح ب

تا چشمش بھم افتاد لبخند ..... الکلش کل خونھ را پر کردیبو.....بود
ھم تجاوز  بیرحمیبا ب.....شناختمشیاصال نم..... من نبودیدرضایحم........یھیکر

 دهی فای کردم زجھ زدم بھی التماس کردم گریھرچ..... نبودیاز معاشقھ خبر....کرد
 کھ مست نبود مھربون ییوقتھا..... بودری اشتباه کردم اما ددمیآن شب فھم......بود
 یازم ھزار بار عذر خواھ.......کردینوازشم م......دوستم داشت....بود

 کردی مست مای شدیاما تا خمار م.... و ببخشمش باشمش کھ کنارخواستیم....کردیم
پدرم و مادرم باز ھم اومدن سراغم و خواستن برگردم و طالق .... بودنیاوضاع ھم

 شی ھنوز ھم عاشقش بودم ھنوز ھم اون چند ساعت مھربونتونستمیاما من نم....رمیبگ
 بخاطر دیخودم گفتم شا  حاملھ ام بادمی فھمیوقت....دادمی محی ترجی رحمیرا بھ آنھمھ ب

 اما کنھی مصرف نمگھی بھش گفتم کھ باردارم بھم قول داد کھ دیبچھ ترک کنھ و وقت
 کنترل خودش را از دست بده و نکھیاز ترس ا.....رفتی مادشی شدیھر بار کھ خمار م

لبخند .... رفتم خونھ مامانم و بعد از فارغ شدنم دوباره برگشتمارهی سر بچھ بییبال
 ی و صدادیدی ما بزرگ شد کتک خوردنم را می دعواھایدخترم تو:  و گفتد زیتلخ



 @donyayroman   طعم شیرین رمان                    نیریرمان سرنوشت تلخ و ش

 93 

 وقت رنگ آرامش چی ھسوزهیدلم براش م....دیشنی من را می پدرش و زجھ ھایداد ھا
 دهیرا ند

 نمش؟ی تا ببشیاری مالقات بی برایتونیم:  نگاھم کرد و گفتملتمسانھ
از آن شب حرف .....کنمی ام را می سعیھمھ :  را فشردم و پلک زدم و گفتمدستش
  ی زدی کارنی شد کھ دست بھ ھمچیبزن چ

  برگردم سلولم خستھ امخوامیم.....ھی جا کافنی ھم؟تای بدونیخوای می چیبرا-
 حق ی تا بفھمکنمی مادی از دستم برمی و ھرکارامی بدون من باز ھم میباشھ برو ول-

 رنگ آرامش را تا بھ حال یگی بخاطر دخترت مگھ نمی بجنگدی و بای داریزندگ
 ی درست کندی جدی زندگکی و رونی بیای برون،ی بیای دخمھ بنی کن از ای کاردهیند

 ی اگر تو ھم نباشیتا بھ حال فکر کرد یکنار دخترت بخاطر اون، در قبالش مسئول
 بزرگ بشھ؟مادر بزرگش؟چند ی کشی پخوادیاد؟می بھ سرش مییچھ بال

 ای دنکنمی نمرن؟فکری تو را بگی جاتوننی دخترتو درک کنن؟اصال متوننیسالشونھ؟م
   تو را براش پر کنھی دخترت بتونھ جای زندگی توادی آدم ھم بایدن

 یعنی نیا.......کردی مھی خوب بود کھ گرنیا..... شدی گونھ اش جاری روشیاشکھا
  داشتھری تاثمی باشم کھ حرفھادواری امتونمیم
 دیم تشکر کرد و آب را سر کش دستش دادی آبوانیل

ھنوز ھم دوستش دارم ھنوز ھم برام ھمون :  بغض نگاھم کرد و گفتپر
 قی الی حتستمی نی زندگقی من الکنمیھنوزم بھ نوازش ھاش فکر م....درضاستیحم

 مادر بودن
 کھ بخاطر عشقش مقابل ی زن بودکی حرف نزن تو نیا:  حرفش آمدم و گفتموسط

 ی مشترکش سالھا اون ھمھ سختی و بخاطر ھمسر و حفظ زندگستادیخانواده اش ا
 ی زهی دخترت انگدیتحمل کرد بعد ھم بخاطر عشق بھ دخترش ادامھ داد االن با

تمام .... سالنھمھی بعد از ایکن  کھ بھ خودت ھم فکرھی وقت خوبدی باشھ اما شاتیزندگ
 .....دنتی دارمی تا دخترت را بکنمی را ممیسع

 تونمینم....نمی زمی آدم رونی گناھکار ترکنمیحس م.......ممنون:  و گفت را فشرددستم
 کشمیاز خدا خجالت م.....خودم را ببخشم

 و با ھمھ مشکالت ستادی شوھرش ای کھ مردونھ پای زنکنمیفکر نم:  زدم و گفتملبخند
 و ستادی اای کھ بخاطر عشقش مقابل دنی دخترکنمیفکر نم...... باشھیمقابلھ کرده آدم بد

ممکنھ راھت را ..... باشھی آدم بددهی نفس خودش جنگیبخاطر عشقش با ھمھ حت
 ستی نری جبران دیرا وقت بچی اما ھیاشتباه رفتھ باش

درس :  شھال را فشردم و گفتمی اعالم کرد کھ وقت مالقات تمام شده، دستھانگھبان
 فکر کن بھ تیگ ھمجنسات از حقت دفاع کن و بھ ادامھ زندی ھمھ یعبرت باش برا

 ....ی داشتھ باشی آرومی در کنار دخترت زندگیتونی کھ مییروزا



 @donyayroman   طعم شیرین رمان                    نیریرمان سرنوشت تلخ و ش

 94 

 شدند،ی پشت ھم باز و بستھ می آھنیدرھا......می زندان گذشتی ھم از راھروه ھاباز
 آمد دنمی با دی رسولیآقا.....نمی سنگای  دنکی اندازه کردمی حس مدیکشی مریسرم ت

 ؟؟ی کنشی راضی شد؟؟ تونستیچ: کنارم و گفت
 ستی حالم اصال خوب نمی برنجای از اشھیم:  را فرو دادم و گفتمبغضم
 دهی پریآره آره رنگت ھم حساب:  و گفتدی تازه خودم را دانگار
  معلومھ حرف زدهستی خیاز چشمھا:  گفتمی کھ شدنی ماشسوار
از  در دادگاه دوارمیام.....آره حرف زد:  دادم و گفتمھی تکی تاکسشھی را بھ شسرم

 خودش دفاع کنھ
 ام دهی رنگ پری منتظر بودن رادمھر وقتیتو ھتل رادمھر و شاد.....دی کشی راحتنفس
:  بھ سمتم آمد و دستم را گرفت و گفتی رسولی و آقای بدون توجھ بھ وجود شاددیرا د

 ده؟؟ی شده چرا رنگت پریستاره چ
 کنھی فقط سرم درد مستی نیزیچ:  زدم و گفتمی تلخلبخند
 یدی دیچرا وقت:  گفتی رسولی رو بھ آقای با لحن تندکنھ؟؟یسرت درد م:  گفتیشاک

  درمانگاه؟؟؟شی نبردستیحالش خوب ن
  ستی نمیزی رادمھر گفتم چسیھ-

  فقط گرسنمھ:  گفتمطنتی با شادی برونی بی از نگراننکھی ایبرا
  زودتر بگو:  زد و گفتی لبخند مھربونرادمھر

 وقت شوھرش چیھ..... شھال بودریھنوز ذھنم درگ.... داخل رستورانمی رفتیھمگ
 چرا روز ده؟ی چرا رنگت پر؟ی وقت بھش گفتھ بود چرا ناراحتچینگرانش شده بود؟ ھ
بعد .... چشمانش گود افتاده بودری کھ زی الغر بود آنقدریلی؟خیشیبھ روز الغر تر م

 ی کردم آقافی را تعرزی ھمھ چیی چاسفارش از خوردن ناھار حالم بھتر شد و موقع
 وارد اتاق کھ یبا شاد....... و رادمھر پر از غرورکردی قدر شناسانھ نگاھم میرسول

 ستاره؟:  بھم گفتمیشد
 ی خوبی ندهی آی ادامھ بدنطوری ھمگمی مکیبھت تبر:  و نگاھش کردم گفتستادمیا

 یدار
 نکھیا  بدون ا اتاقش و در ری از سمت من بماند رفت توی منتظر جوابنکھی بدون او

توقع ..... لبانم نقش بستیلبخند رو.... از سمت من بماند بستیمنتظر جواب
 حسادت خوشحال ی بھ جاتمی ھمنجسم از موفقنکھی خوشحال شدم از ایول.....نداشتم

 ی رسولیرادمھر و آقا....می شھال بوددگاه دایاز صبح فردا سخت دنبال کارھا......بود
 دادم در حیروز دادگاه ترج..... بردنددنشی روز قبل از روز دادگاه دخترش را بھ دکی

 بود کھ شھال نی خندانشان نشان از ای بچھ ھا از دادگاه برگشتن لبھایھتل بمانم و وقت
فکر کنم : گفت ی با خوشحالی رفتھ شادشی دادگاه چطور پدمی پرسیحرف زده و وقت

 می پرونده ما باشنی ایبرنده 
 پس حرف زد-
  قرار دادری را تحت تاثی ھم دادستان و قاضیآره حساب-
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 خوبھ خوشحال شدم-
 ی تومی ھم برگشتی رفتن تا استراحت کنند و من و شادی رسولی و آقارادمھر

 زنگ خورد می کھ گوشخواندمی بودم و مجلھ مدهی کاناپھ دراز کشیرو........اتاق
   را بھ گوشم چسباندمیرادمھر بود دکمھ اتصال را فشردم و گوش

 بلھ؟-
  بلھ گفتن را از سر تو بندازم؟نی ادی بایمن چھ جور-
   بگم؟ی چدیبا-
  عشقمدمی سالم امزمی سالم عزی بگدی منم باینیبیتا م-

 وونھید:  لب گفتمری و زدمی خندبلند
  ھتل منتظرتمی البای آماده شو بعیزود تند سر-

 چھ خبره؟:  و گفتمدمی را در ھم کشصورتم
  سردهیلی و لباس گرم بپوش ھوا خایسوال نپرس فقط زود ب-

 سر گذاشتم و شالم را دور ی ام را روی و کاله پشمدمی پوشوری پلی را رومیپالتو
رادمھر با ..... رفتمرونی چرم ام را برداشتم و از اتاق بی ھاچاندم،دستکشیگردنم پ

 نی با شلوار جی کاپشن مشککی و کنارم آمد  بلند شدی مبل داخل البی از رودنمید
   بودپی خوشتھشیمثل ھم..... بھ تن داشتیسرمھ ا

 ؟ی ما افتادادیچھ خبر شده شما بھ :  زدم و گفتملبخند
  بھ فکر شما ھستم بانوشھیمن ھم:  کرد و گفتاخم

 غی پوش جدی شھر سفدنیبا د....می رفترونی گره کردم و از ھتل بشی را دور بازودستم
 دونستمیم:  بھ رادمھر نگاه کردم، دستم را فشرد وگفتجانی با ھدم،ی کشیآروم

 می قدم بزنی تا کمیای گفتم بنی ھمی برایشیخوشحال م
چطور متوجھ بارش برف .....شناختی من را منھمھی انکھی شدم از اری ھم غافلگباز

 دیھمھ جا سف......می دست نخورده قدم برداشتی برف ھای رویبھ آرام.....نشده بودم
چھ قدر ....... خم شده بودن نگاه کردمیبا ذوق بھ درختان کھ تا حدود......مطلق بود

 و دیباری را بھ سمت آسمان گرفتم ھنوز برف مرم آمد، سی بھشان مدی لباس جدنیا
 نھمھیاز ا...... بودکی آروم بود انگار خدا نزدزی ھمھ چکرد،یصورتم را نوازش م

 ی ھاابانی خنی انی حسش کنم بتوانستمی مینطوری ابردمیسکوت لذت م
 نگاھش کردم دستم را جلو بردم و آروم برف ھا را از دی کشیرادمھر آھ......خلوت

 وجودم گرم ی از نگاھش ھمھ ستادمی اشی و من ھم روبروستادی تکاندم اشیموھا یرو
 ستاره؟؟؟: شد گفت

 ھوم-
 یچھ قدر خوبھ کھ تو کنارم ھست-

 و ایا بھ دندان گرفتم دوست نداشتم چشم ازش بردارم دلم را زدم بھ در لبم رگوشھ
 دوست دارم: گفتم
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 را باال بردم میدستھا.... قدم ازش فاصلھ گرفتمکی و دمیخند....... گرد شدندشیچشمھا
 اااااددددی زادهیز:  بلند گفتمیبا صدا

 ی کھ تا حاال کسیجور:  شدم و آھستھ گفتمکی آوردم و دوباره بھش نزدنیی را پادستم
سرم را تکان دادم و ....مونھی با من مشھی حسم فقط متعلق بھ توئھ و ھمنیا.......نداشتم

 ؟یتو با من، ستاره سعادت چھ کرد: گفتم
 وقتھ یلی خیبالخره گفت:  را در دست گرفت و گفتمی دستھادنیخندی مشیچشمھا

 از ھم جدامون کنھ  تونھی نمیچی ھگھی دیاالن کھ دوستم دار...... لحظھ بودمنیمنتظره ا
 مطمئن باش

 آسمون خدا ریز.....ی باششھی و ھمی وقت تنھام نذارچیقول بده ھ:  و گفتمدمی کشیآھ
  قسم بخوری شب برفنیحاال کھ فقط من ھستم و تو و خدا بھ ا

 وقت از چی کنارت باشم و ھھشی ھمخورمیقسم م:  دلم را قرص کرد و گفتنگاھش
 ....ی نشمونی پشی بھم اعتماد کردنکھیا

 می فقط من باشم و رادمھر، فقط ما باشنکھی بودن را دوست داشتم، ایی دوتانی قدر اچھ
 انگار زمانھ بھ یول...... از اتفاق تلخ فرداھامی و آرامش، غافل باشمی ما باش،یو خوش

 یصبح با صدا......ی با ھم بودن پر از آرامش و خوشنی کرد بھ ایامشب ما حسود
 را صاف می صدای تخت نشستم و با تک سرفھ ای بود رود شدم استاداری بمیزنگ گوش

 سالم استاد: کردم و جواب دادم
 ؟یسالم دخترم خوب-
 د؟یممنون استاد شما خوب-
 .... راستش ستاره جانیمرس-

 شھی و تشوی پر از نگران کھ لحن استاددمیفھمی آمد سراغم مدلھوره
  شده استاد؟یزیچ:گفتم

 آمدن ی مامور آگاھکی مرد جوان و کیراستش امروز پدرت با ..... بگم واالیچ-
 دهی و ممکنھ دزدمیگفتن اغفالت کرد..... از مننطوری کردن ھمتیازت شکا.....دفترم

 خودت و مجبور شدم آدرس تی با رضای سفر کارکی ی و من گفتم کھ رفتمتیباش
  راه ھستنی االن توکنمیھتل را  بدم فکر م

 نیاز استاد شرمگ...... کرد ھزار جور فکر سراغم آمددنی بھ شدت شروع بھ تپقلبم
 ..... استاد شما را ھمدیببخش:  لرزان گفتمیبودم با صدا

 زی و از ھمھ چکنمی را درک مطتیاصال فکرش را نکن شرا:  حرفم آمد گفتوسط
 اما ی آنجا بمونیشتری کار نداشتم دوست داشتم مدت بنی جز ایخبر دارم اما چاره ا

 افسوس
  شما ھستمونی داشتم  کھ ھمھ را مدی خوبی مدت ھم خوب بود روزھانینھ استاد ھم-
 مراقب خودت باش.....یخوشحالم کرد-
 ممنون خدافظ-
 خدافظ-
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 عکس شتری از ھمھ بدند؟یفھمی می رسولی و آقای اگر شادکردن؟ی میزی آبروراگر
 دیبا...... ام تمام شدیدوران ارامش و خوش.......کردیالعمل بابا و بھزاد نگرانم م

 را ھیبا رادمھر تماس گرفتم و قض!!!!!  کھ اصال آرامش ندارمیبرگردم خونھ ا
   ھتلگردمیممن االن بر:  گفتی کردم با نگرانفیتعر

 ادی بشی پیری درگخامینھ اصال نم-
 باھات رفتار کردن توقع نداشتھ باش کھ ی نرفتھ کھ چھ جورادمیستاره بار آخر -

 کارت راحت نی کردن مطمئن باش از اتی از استاد ھم شکایتنھات بزارم وقت
 گذرندینم
 خوامی ھستم نمی و رسولی فقط نگران شادامی از پسشون بر بتونمیرادمھر من م-
  بفھمنیزیچ
  ھتلگردنی دادگاه ھستن کھ تا شب برنم گرفتارنقدرینگران نباش ا-

  کھ تنھات بزارمشھی نمیاصال دلم راض:  گفتدمی کشی راحتنفس
  بھتره مطمئن باشیلی خینطوریا-
  خبر نزاریپس مواظب خودت باش، منو ب-
 

 ناھار رفتم ی ظھر بود و چون گرسنھ بودم براکی را جمع کردم ساعت لمی وسایوقت
 برگشتم داخل نکھیبعد از ا.......کردیعصابم را ارام مخوردن ا......رستوران ھتل

  تلفن  زنگ خورد برداشتمتییسو
 بلھ؟-
 خانم سعادت؟-
 خودم ھستم-
  منتظرتون باشنی داخل البای کنم شونیی راھنماتیی آوردن بھ سوفیپدرتون تشر-

  باال لطفاانیب: دھانم را فرو دادم و گفتمآب
 بھ یآب......زدی مرونی ام بنھی کھ انگار داشت از سی جوردیکوبی بھ شدت مقلبم

 ی در پی بلند و پینفس ھا....... بوددهی فایصورتم زدم تا از استرسم کم بشود اما ب
  ی بترسدی نبای باشی قودیستاره با:  و با خودم گفتمدمیکش
 و می زندگقتی حقدنی داشتم آن ھم بعد از فھمازی داشتم آره نازی نیی تنھانی بھ امن

بغضم را فرو دادم و ....... در سکوت اتاق را بر ھم زدیصدا.... پدرمیارزشم برا
 ریآروم بگ:  قلبم گذاشتم و آرام ضربھ زدم  و گفتمیدستم را رو......رفتم سمت در

با صورت ..... دادن نفسم  بازش کردمرونی درگذاشتم و با برهی دستگیدستم را رو 
 شدم، پر از رهی بھ بابا خھیچند ثان..... بابام و پر از حرص بھزاد روبرو شدمیعصبان

اما ..... صورتم قلبم درد گرفتی کھ بھ صورتم زد بھ جای بودم اما با ضربھ ادیام
سرم را ...... ناعادالنھی ھای تو گوشنی بودم بھ اده خورد نشدم انگار عادت کرگھید

 گھی صورتش نگاه کردم اما دیورتم کنار زدم و تو صی را از جلومیبلند کردم و موھا
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 شد تییبھزاد با خشونت کنارم زد و وارد سو....... بودمی خالی داشتم نھ حسیدینھ ام
  پوزخند زدم و بھ بابا نگاه کردم

 کجاست؟؟: گفتبھزاد
 صورتم ی روی تفاوتینقاب ب..... را بھ کف دستم فشردم و در را بستممی ھاناخن

 ستین:  کاناپھ نشستم و گفتمینشاندم و رو
  نگاھم کردزی دستش را بھ کمرش زد و تکی و ستادی امیروبرو

 د؟ی با ھم بودنجایپس ا: گفت 
  روبروتییسو.... کھ نھنجای اقایدق:  را تکان دادم و گفتمسرم

 ذارمی نمیبا خودت بد کرد.....یستاره بد کرد: داد و گفترونی بنی را سنگنفسش
  چھ برسھ بھ رادمھرگھی دینیرنگ آسمون بب

 و دمی ام کوبنھی سی قلبم گذاشتم و با کف دست روی دستم را روستادم،ی اشیروبرو
 چھ طور از ذھنم ؟؟؟ی کنرونشی بنجای از ایخای چھ طور منجاستیرادمھر ا: گفتم

  از عالقھ ام بھش کم بشھیزی چدنشی نکنم با ند؟؟فکریکنی مرونشیب
 اش متورم یشانیرگ گردن و پ....شدی تر می لحظھ بھ لحظھ ارغوانصورتش

 را می قدم بھ عقب برداشتم کھ بھ سمتم ھجوم آورد و بازوھاکی بود زینگاھش ت.....شد
 ی کارذارمیداغش را بھ دلت م:  بلند گفتیگرفت و بھ جلو و عقب تکانم داد و با صدا

 شروع ی بدی بازد،ی از کنار ھم بگذربھیغر  مثل دو تادیدی دگروی ھر وقت ھمدکنمیم
 دی مرگ کنی ھزار بار آرزوی روزکنمی می کاریکرد

 کردمی فکرش ھم عذاب آور بود بھ نفس نفس افتادم حس میحت.... نگران شدنگاھم
 یبابا آمد کنار بھزاد و دستھا....... نداشتم بدنم شل شدستادنی توان اشمیدارم خفھ م

   کاناپھ نشستمی جدا کرد، رومیبھزاد را از بازو
  تھرانمیگردی را جمع کن برملتیوسا:  گفتبابا
 دستم بود، با یسرم رو.....دمی بلند و پشت سر ھم کشی ام را چنگ زدم و نفس ھانھیس

  تعھد دارم...... کار دارمنجایا...... برگردمتونمینم:  آھستھ گفتمیصدا
  تھرانمیگردی را جمع کن برملتی نکن گفتم وسایمنو عصبان-

 ھم ستاره بھ میریگی متیی سوکی جا نی کار داره ما ھم ھمنجایاالن کھ ستاره ا: بھزاد
 می و کنارش ھستمینیبی مرازوی ھم ما شرسھیکارھاش م

 لب ی گوشھ ی دستم بلند کردم و با نفرت نگاھش کردم لبخند مسخره ای را از روسرم
 او مقابلھ با ی بھم فھماند کھ ھنوز بچھ ام براشیداشت و با چشمھا

 ھم تحملت را ندارم قھی دقکی..... جالب بود:  و گفتمدمی نشستم و بھ مسخره خندصاف
  سر کنم؟تیی سوکی باھات داخل امیبعد ب
 کرد کی فرو برد سرش را بھ گوشم نزدبشی را داخل جشی شد و دستھاکی نزدبھم

  می با ھم خوش بگزونی حسابمیتونی مزمیچرا عز: وآروم زمزمھ کرد
 ھ؟؟ینظرت چ:  نگاھم کرد و گفتحانھی و وقدی را عقب کشسرش
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 و بھ عقب ھلش دمی اش کوبنھی و با کف دست بھ سدمی را درھم کشصورتم
 آب را ی بطرخچالیرفتم داخل آشپزخانھ و از ..... قھقھھ اش بلند شدیصدا.......دادم

چھ ......شده کھ صورتم سرخ دانستمیتنم تب داشت و م......دمی آوردن و سر کشرونیب
 بھش عالقھ دانستی بود و مکیھمھ بھم نزد نی انکھیرادمھر با ا...... بودای حیقدر ب

 ی ما فقط حس کردنیرابطھ .... اش دراز تر نکرده بودمی را از گلشیدارم تا بھ حال پا
 ......یبود نھ لمس کردن

 لتی تو ھم وسامیری اتاق بگمیری ممیمن با پدرت دار: دمی را از پشت سرم شنشیصدا
 را جمع کن

   تھرانمیگردیبرم:  نگاھش کنم گفتمنکھی ابدون
  ؟؟ی شد شما کھ تعھد داشتیااا چ-
 ھم ھی ثانکی ی کنم ولی ندارم حاضرم ھر کارگھید:  حرص نگاھش کردم و گفتمبا

 موضوع رادمھر را نی با اخامینم:  را باال دادم و گفتممی از ابروھایکیکنارت نباشم 
  کھیدونی کنم مناراحت

 کی را بھ چنگ گرفت و سرم را بھ صورتش نزدمی سمتم ھجوم آورد و موھابھ
 دمی کشغی جمی شدن موھادهیاز کش....کرد

 
 کھ ی زود مجبورای رید:  خانم کوچولو پوزخند زد و گفتی زدیحرف بد: گفت

   فقط منتظر باشیناراحتش کن
اتاقت کدومھ؟؟ اتاق را نشانش دادم و :  کشان بھ سمت اتاق ھا کشاندم و گفتکشان

 جمع لمی وسادی تخت پرتم کرد و رفت سراغ کمد کھ دیبا شدت رو.....میوارد اتاق شد
 و دی بود؟رفتار بھزاد را ددهیبابام داخل سالن بود؟من را د.....شده داخل چمدان است

 ھتل ی اش روبرونی ماشمی رفترونیاز ھتل ب.....شدم ای اصال نددانمی نکرد؟ نمیکار
بھزاد کنارم نشست و بابا ......پارک بود، راننده در عقب را باز کرد و من سوار شدم

 گشتمی برمیدلم پر از غم بود انگار بعد از روزھا آزاد.... گرفتیجلو کنار راننده جا
 من ی بودن امثال شھال ولادی زار داشتم؟انگی شھال ھا چھ فرقایمن با شھال ......زندان

 نکھی بھ ادمی امشھی باھام رفتار کند و ھمنگونھی ای کسی روزکردمی وقت فکر نمچیھ
 مقابلھ با آنھا ی برانیری شی زهی انگکیاما االن ..... مثل پدرم دارم گرم بودیحام

م بودم و ی امتحان ھاری برگشتم تھران درگیوقت........ داشتم آنھم حسم بھ رادمھر بود
 شھال بود کھ فرصت ی ترم و پرونده انی پای امتحان ھاری درگنقدریرادمھر ھم ا

 جز صبر نداشتم تا یدلتنگ رادمھر بودم اما چاره ا......مینی را ببگری ھمدمیکردینم
قرار بود بعد از مدتھا با رادمھر سامان و فرانک ....... کھ امتحاناتم تمام شدیروز

 می کردم و موھاکی و شمی مالشی آراکی گرفتم و یدوش حساب کی......می برورونیب
 می کوتاه با نی کرمی انداختم، پالتومیرا محکم پشت سرم بستم و شالم را پشت گوشھا

 یبا ادکلن محبوبم دوش گرفتم و راھ......دمی پوشیخی یچکمھ ھمرنگ اش و شلوار ل
 و میدور ھم نشستھ بود..... شاپ دوست رادمھری کافمیرفت..... رادمھردنی دیشدم برا
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 چھ طور توانستم شھال را نکھیرادمھر از ا......میدیخندی و ممیزدی حرف میاز ھر در
  بھ حرف زدن بکنم گفتیراز

  دانشجونھمھی کھ استاد ستاره را استخدام کرده با استی نیالک:  گفتفرانک
 تونھی خودش کرده پس مدی و عبری رادمھر غد و کلھ شق را اسیبلھ وقت:  گفتسامان

  ھم بکنھھی را با بقنکاریا
 بره و شی پنطوری بھم گفت ستاره اگر ھمکباریاستاد :  نگاھم کرد و گفتقی دقرادمھر

  بشھی خوبلی وکندهی در آتونھی گوش بده مشیبھ حرفھا
  بودهمی آرزوشھی ھمنی زدم البخند

 د؟؟یدی شدنتون را ملی فارغ التحصینیری شی کیراست:  گفتسامان
  بود؟ی چشبی دیتزایپ:  گفتفرانک
 با تو نبودم خانمم منظورم ستاره بود:  و گفتدی خندسامان

  فوقی ھم باشھ بعد از قبولی اصلینیری شکنمیباشھ من امروز حساب م: گفتم
 و تمرکز نصفھ و ری ذھن درگنی البتھ با اخواندمی درس می و حسابنشستمی مدی باگھید
 ..... بتوانم موفق بشم دانستمی مدی بعمھین

 بود ی کافنیھم!!! ! آوردم بابا بودرونی پالتوم ببی بلند شد از جمی زنگ گوشیصدا
 .... فاصلھ گرفتمزیبلند شدم و از م......ی نگرانیبرا

 بلھ؟-
 ؟ییستاره کجا-
 ؟ی واسھ چرونیب.... سالم-
 ادیبھزاد م.... فردا خونھ باش حتما-

  دمیقول نم:  دادم و گفتمرونی بنی را سنگنفسم
 ی خونھ باشدی کھ گفتم فردا بانیھم:  با تحکم گفتبابا
 دی ھم تھدباز

 خداحافظ......باشھ:  گفتمآھستھ
 را از گوشم دور کردم و با صورت گرفتھ ی گوشدیچی پی گوشی ممتد بوق تویصدا

 ....می ھای بر ھم زدن خوشحالی بود برای تماس کافنیھم.......زیبرگشتم سر م
  داشتن؟کارتی شده؟چیچ: دی پرسرادمھر

 ادیبھزاد قراره ب:  را باال دادم و گفتممی تا ابروکی قرار نزارم ییگفت جا-
  فرستادرونی بنی داد و نفسش را سنگھی تکی صندلی بھ پشترادمھر
  خونھ ماای نداره خب فردا بی نگراننکھیا:  گفتفرانک
اوضاع ......شھینھ نم:  بھ حرفش فکر کردم و گفتمی لب را بھ دندان گرفتم و کمگوشھ
 شھیبدتر م

 شی نرفتھ کھ دفعھ پادمیھنوز :  دستم را در دست گرفت و آرام فشرد و گفترادمھر
 باھات ی رحمی و با بی نرفتھ چھ قدر تنھا بودادمیباھات چھ طور رفتار کردن ھنوز 

  برخورد کردن اما حق ھم ندارم بھت بگم نرو
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  و سکوت کرددی کشقی عمنفس
  زدم و خوردمکی بھ کچنگال
 فعال ی جز گوش دادن نداری دست اوناست تو چاره ایبھ نظر من باز:  گفتسامان
  نطورهی رفتار کن کھ فکر کنن ھمیجور

  کردی فکر اساسکی دی بایول:  بھ رادمھر گفترو
 سرنوشت کدام نمی  بھ دست باد بسپارم تا ببدی خودم را باستی نی راھچی؟؟ھی اساسفکر

  ھاینیری شای ھایطرف تلخ......بردی و من را بھ کجا مرودیطرف م
 

 روبرو ی برگشتم خانھ ساعتھا فکر کردم اما ھرچھ قدر با خودم کلنجار رفتم برایوقت
صبح روز بعد زودتر از ...... در ذھنم بودرازیشدن با بھزاد موفق نشدم ھنوز رفتار ش

چند دست لباس ........ برومرونیمھ خواب ھستن از خانھ ب ھی شدم کھ وقتداری بشھیھم
 در آپارتمان خودم تنھا احساس آرامش گھید.......بمانم برداشتم کھ شب خانھ فرانک

 شانھ ی ام را روفیک....... وارد آپارتمان بشودتوانستی چون بھزاد راحت مکردمینم
دم اما در باز نشد دوباره  در را چرخانرهیدستگ......انداختم و رفتم سمت در اتاقم

باز .......ستی در نی تودیکل  نگاه کردم کھ متوجھ شدمرهیچرخاندم ھاج و واج بھ دستگ
 بھزاد کھ یحرف ھا...... بود در از آنطرف قفل بوددهی فای را چرخاندم اما برهیدستگ

 در سرم نمیبی رنگ آسمان را نمنمی رادمھر را ببگری دکباریگفتھ بود اگر 
م ی دستھانی دادم و سرم را بھیبھ در تک.....ختیقلبم فرو ر..... کردخی میدستھا.....دیچیپ

با حرص سمت در برگشتم و با مشت و لگد بھ در .........دمی کشیقیگرفتم و نفس عم
 ددددیدرو باااااز کن:  زدمادی و فردمیکوب

  بستمھااااااایخداااااا......پروانھھھھھھ درو باز کن-
اگر مجبورم کنند بھ ازدواج .... سر خوردم و نشستمنی زمیشدن و رو شل میپاھا 

 می گونھ ھای را با خشونت از رومی ممکنھ با پشت دست اشکھاری غنینھ ا!!!! ؟یچ
 کھ چھ قدر کردی میادآوری بھم نکھی بودم ازاری کردن بھی از گرشھیپاک کردم ھم

 آوردم و با رونی بفمی ام را از کیگوش.....می و چھ قدر تنھافمیحساسم چھ قدر ضع
 ستمی حس کنم او ھست و تنھا ننکھی داشتم بھ اازیرادمھر تماس گرفتم انگار ن

 نداشتم ی گفتم،اصال حالت عادمی کردم و از ترسھافی تعرشی را براانی ھق ھق جربا
 اشک شی وقت  جلوچی و ھکردمی خودم مشکلم را حل مشھیوگرنھ مثل ھم

 داشتم و بھ ازی افتاده بود؟؟؟انگار منم بھ داشتنش نمی برایھ اتفاقپس چ.....ختمیرینم
 کنم اما ی تفاوتی چھ قدر ھم تظاھر بھ بھر.......می مرد در زندگکیبھ وجود ....عشقش

 ..... دخترانھ، ھرچند با درصد کمتری ھاازی و نقیباز ھم دخترم با ھمون عال
 دم حس کرشی را از صداتی و عصبانی و ناراحتتعجب

 کش نی از انمیبی می وقتشمی دارم لھ مری نکن، نفسم را نگھی من گریچشم عسل:گفت
 یکنی فکر منمیبی چشماتو نمری زی گودی فکر کردیشی ھر روز آب میمکش ھا دار

 ؟یکنی مھی خلوتت گری شب ھا توفھمینم
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  رادمھر تنھام نزار....نمیی بھزاد را بخامینم: گفتم
 ی اونجا ھر جورامی موفتمی نکن ستاره االن راه مھیگر: بلند گفتی و با صدایعصب

 و عقد رمیگی از دادگاه اجازه مرمیم......رونی بارمتیھست از اون خونھ م
 گذرهی داره بھم سخت میلیستاره خدا شاھده بدون تو خ......میکنیم

 خودم ی را براشیحرفھا....... تعجبای بود جانی از ھدونمی خشک شدن نممیاشکھا
من عقد کنم؟ بدون اجازه پدرم؟ بدون حضورش؟ اما مگھ !!!!!  کردم عقد؟؟؟یحالج
 می بھش ندارم؟مگھ تنھای کند کھ عالقھ ای من را مجبور بھ ازدواج با کسخواھدیبابا نم

  بفھمم راه درست کدام استتوانستمیمن نم  مطلق بود ویاھینگذاشتھ؟ اطرافم س
 گھید.....شدمی من راحت مرفتی مشی پگفتیدمھر م آنطور کھ رازی اگر ھمھ چاما

ازدواج با .......خاستمی را نمنیمگر من ھم.... از وجود بھزاد نداشتمی و ترسینگران
   کھ دوستش دارم؟یمرد
 گذرهیبھ منم سخت م: گفتم
 ففتمیمن االن راه م:  گفتدی کشی کشدارنفس
بابا .......ستادمیبلند شدم و رفتم کنار پنجره ا.......دمی شناطی بابا را از حنی ماشیصدا

 رفتن رونی بی برای راھدیبا......دمی کشینفس راحت......رفتی مرونیداشت از خانھ ب
 خرت نی بلند شدم و از بدی مثل جرقھ بھ ذھنم رسی ناگھان فکرکردمی مدای اتاق پنیاز ا

 در را باز کردم و قفل را ی ھاچی ناخنم را برداشتم و با سرش پان سوھمیو پرت ھا
 شانھ انداختم و با سرعت از ی را روفمی وکدمی کشینفس بلند...... آوردمرونیکامل ب

 و ستادی ادنمیبا د.......خواندی کاناپھ نشستھ بود و کتاب می روایثر..... رفتمنییپلھ ھا پا
 رونیب از کنارش گذشتم و از خانھ یمعطل بدون......با دھان باز نگاھم کرد

 را بھم ای انگار خدا دندنشیبا د....... در پارک کرده بودیرادمھر جلو.....رفتم
 ی شاخھ گل رزی سوار شدم قبل از ھر حرفیوقت.......دمی دونیبھ سمت ماش.......داد

 سھم امروزت: داد دستم و گفت
 ی سھم امروز منم بددی نگام نکن کھ باینجوریا:  نگاھش کردم کھ گفتمھربون

 لبخند بزنم دی کھ بای کنیادآوری ستی الزم نگھی دیدی بھم گل میوقت:  زدم و گفتملبخند
 نھیشی لبم می گل لبخند رودنیچون ناخودآگاه از د

 راحت بھ خانھ الی رادمھر مطمئن شد خوبم با خی و وقتمیدی چرخابانی را در خیساعت
 رمیم با پروانھ تماس بگ گرفتمی تصمنی ھمی برازدیدلم شور م...... فرانک رساندمی

چھ خبر بعد از رفتن :  شدم گفتمشی صدای گرفتگی متوجھ ی از سالم و احوالپرسبعد
  رخ نداد؟یمن اتفاق

 جنگ شد!!!!!اتفاق؟-
 چھ طور؟؟-
 بحثش شد ای پدرت با ثریستی ندنی دیبعد از رفتن تو آقا بھزاد با پدرت اومدن و وقت-

  شده؟حرف بزن؟یچ: سکوت کرد گفتم
 کنھی مرونمی کرد کھ از خونھ بدمیفکر کردن من کمکت کردم تھد:  بغض گفتبا
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 خودت ی بھ زندگیزنی گند میآقا گفتن بھت بگم کھ کھ دار:  کرد و ادامھ دادینی فنیف
 و اونا

 ی توشیخاستم قطع کنم کھ صدا......دمی بابا را از پشت خط شنی زدم کھ صداپوزخند
 دیچی پیگوش

 رونیستاره برگرد خانھ مگھ من بھت نگفتم امروز از خانھ ب.....ویبده بھ من گوش -
 نرو
 دیقرار نبود در اتاقم را قفل کن:  گوشم خط انداخت گفتمی توادشی فریصدا

   خونھیردی کنم زود برمگکاری چی بھم بگیتو حق ندار-
  امی من کوتاه نمشمی بابا من خستھ نمااااامممم،،ینم-
 دنی پس مھیگفتم برگرد وگرنھ تاوان کارتو بق-
 ھ؟یمنظورتون چ:  گرفتھ گفتمی صدابا
  کنمی سر پروانھ و مشت رحمت خالتمی و عصبانی نکن تالفی کاریدونیخودت م-

  شدمرهی خی را از گوشم جدا کردم و بھت زده بھ گوشی را قطع کرد گوشتماس
 بھزاد نی ماشدمیوارد کوچھ کھ شدم د..... آرام تر شدم و برگشتم خانھی از ناھار کمبعد

 رونی بفمی را از کدیکل...... بودنیخودش ھم در ماش....... خانھ پارک استیروبرو
 اش را نی باز و بستھ شدن در ماشی و در خانھ را باز کردم، صدادمیکش
 ی بعد در ورودھی پشت سرم بست اما چند ثانا وارد خانھ شدم و در رعیسر......دمیشن

: دمی را از پشت سر شنشی افزودم کھ صدامیبھ سرعت قدمھا.... باز شدشیز داخل براا
  سالمکیعل

   ندارهدهیفا:  زدم کھ گفتیخود را بھ کر...... کم بودشی براپررو
  نداره؟دهی فایچ:  و گفتمدمی پاشنھ پا چرخی روستادم،یا

 یب:  کج کرد و گفتی شلوارش فرو برد و گردنش را کمبی را داخل جشیدستھا
  بھ منیتوجھ

 یی حرفھانی پررو تر از ادونمیم:  زدم و گفتمیپوزخند
 ازت شھی باعث نمتی توجھیپررو نھ عاشق و ب:  را آرام تکان دادن و گفتسرش

 دست بکشم
 بھ ی براشمی تر مصیبرعکس حر:  کرد و گفتیفی شد و اخم ظرکی قدم بھم نزدکی

 دست آوردنت
 مورد نیمثل بھ دست آوردن ماش!!!بھ دست آوردنم؟:  و گفتم افسوس خوردمشیبرا

   خانھ مورد عالقھ ات؟اما من انسانم احساس دارم حق انتخاب دارمایعالقھ ات؟ 
 وجدان یفھمیاما تو نم:  دادن نفسم بازشان کردم و گفتمرونی را بستم و با بمی ھاچشم
 یکنی و بھ من فکر نمیندار
 می حرف بزنرونی بمیبر:  پشت کردم کھ گفتبھش
 امینم:  و گفتمستادمی اشی روبرونھی بھ سدست
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 یدست....می بروفتی ندارم راه بی بچھ بازیحوصلھ :  و گفتدی را در ھم کشصورتش
  شدمری پیادی ھا زی بازنی ای براگھید:  و گفتدی کششی موھاانیم
 ی ھستری من پی برایادی کھ زیدونیپس خودتم م:  و گفتمدمی مسخره خندبھ

 یاما صدا...... نکردم و رفتم سمت اتاقمیبھش توجھ...... نشستشی ابروھانی باخم
 کیوارد اتاقم شدم و خواستم د را ببندم کھ با ......دمیشنی را از پشت سر مشیقدمھا

 در را قفل دی و قفل جددیبھ عقب رفتم در را محکم بھ ھم کوب......فشار در را باز کرد
 بھ من الی خیبھزاد ب...... ماندمرهیدادم و بھ در قفل شده خ روآب دھانم را ف......کرد

 سن ھر سال نی تا ای  کھ از کودکیی بھ اتاق انداخت و رفت سمت عکس ھاینگاه کل
 نصب واری دی روشی سال پی و کنار عکس ھاگرفتمی انداختم و قاب می مھیدر آتل

  تخت پرت کردم و نشستمی را روفمیبا حرص ک......کردمیم
 ؟ی وارد اتاقم شدی اصال با اجازه ک؟؟؟یچرا در اتاق قفل کرد: گفتم
 ستی بھ اجازه نیازین:  بود آھستھ گفتمی عکس ھای کھ محو تماشای حالدر
 ی کھ چھ قدر گستاخدونمیم-
 
باشھ امروز نشونت !!! پس گستاخم؟!!!!گستاخ؟: طرفم برگشت و نگاھم کرد و گفتبھ
 یخودت خواست......ی چیعنی ی گستاخدمیم

 حس کردم حالت د،ی بلند خنددمی ترسدی دی بدتر، وقتی کردم حتدای حال صبح را پباز
 یراھ....نچ:  و گفتستادی امیبھزاد روبرو.....  نداره، بھ در قفل شده نگاه کردمیعاد
  تا ابدی خودمریاس...یندار

 دیکوبیبم با شدت مقل...... نگاھش کردمرهی گرد شد خمیچشمھا........ نشستکنارم
 راه چی شده بود و ھری را داشتم کھ اسیحال گنجشک...... را چنگ انداختمی گلویزیچ

 ..... شودادشی صدی تا صماندی منتظر مدی نداشت و فقط بایفرار
  ی داریاتاق قشنگ: گفت

  گلھا قشنگ تر ھم شدهنیبا ا:  رز رادمھر اشاره کرد و گفتی گلدان گلھابھ
 شدی کھ مییخودم را تا جا.... را دو طرف تخت گذاشتشی بدنم و دستھای شد روخم

 یمعن..... بھ شمارش افتادندمینفس ھا.... شدکی بھم نزدشتری اما بدمیعقب کش
 ترسم لذت دنی و از دکردی میانگار داشت باھام باز.....کردمی را درک نمشیکارھا

 کرد و کی را بھ گوشم نزدصورتش.......دمیرسی جوش میداشتم بھ نقطھ ....بردیم
 شد رهی خمی چشمھای تودیعقب کش..... باشھنجای من ای گل ھادیاما با: زمزمھ وار گفت

 ست؟؟ی ننطوری برات ارزشمنده ایلیخ:و گفت
چون از ......نطورهیھم:  و گفتمدمی کشیقی را باز و بستھ کردم و نفس عممیچشمھا

  کھ حاضرم تا آخر عمر کنارش باشمیطرف کس
 از چپ بھ میگوشھ لبش را بھ دندان گرفت و بھ چشمھا.... کردزی را رشیچشمھا

 سر خورد پوزخند زد و صورتش را طرف راست می لبھایراست نگاه کرد و رو
 را ازم یصورتم چسباند، و با دستش آنطرف صورتم را گرفت و اجازه ھر حرکت
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سرنوشتت دست .... کنمست لمتونمی آنقدر کھ میکیبھم نزد: آھستھ گفت......سلب کرد
 یمونیتا آخر عمر کنار من م......منھ

 دست و یبا پشت دست جا...... بردشی موھاانی و دستش را مستادی عقب ارفت
 کی بودم کھ چرا راحت بھم نزدیشاک..... صورتم پاک کردمیصورتش را از رو

 را می و چشمھاستادمی اشیروبرو........ من قدرت پس زدنش را ندارمی ولشدیم
 برام چندش ی ولی لمسم کنیونتیآره م....یزنیحالم بھم م:  و گفتمشیکوبوندم تو چشمھا

 دمی تو ندیآدم بھ پست: دمی کشادیآوره بلند فر
 سمتم ھجوم آورد و با دستش دو طرف دھانم را گرفت و فشار داد، فکم در حال بھ

سر انگشتش را .......پوزخند زد......شکستن بود صورتش پر از حرص و نفرت بود
 بھ ی واادی برونی حرفھا بنی از لب خوشگلت اگھی دکباریفقط :  و گفتدی لبم کشیرو

 و با شدت دستش را از صورتم دمیزدحالت، پر ابھت نگاھم کرد کھ نگاھم را د
با بغض نگاھش ..... پرت شدمنی زمیبرداشت و بھ عقب ھلم داد، رو

 نکھیقبل از ا......ندی ضعفم را ببخواستمی نمندی شدنم را ببری حقخواستمینم....کردم
 کھ دمید...... روح و مچالھ ام را بلند کردم و رفتم داخل بالکنی ببارد تن بمیاشکھا

 کھ دادی مرونی بی غبار گرفتھ اش را طوری کھ نفسھادمید...... کردشنرو یگاریس
 گذشت در یمدت...... از ھمھ از خودمشتریاز ھمھ متنفر بودم ب.....استیانگار مالک دن

 دمی را از پشت سر شنشی بگزارد کھ صدامی تنھاکردمیدل دعا م
 زارمی نمگھی دشیدی گفتھ بودم اگر د،ی رادمھر را نداردنیبھت گفتھ بودم حق د: گفت

 باھات رفتار کنم کھ یمن مجبورم طور......ی نگرفتی اما تو جدینیرنگ آسمون بب
 ......اقتتھیل

 پا انداخت و با سر ری را زگارشی و بھش نگاه کردم سدمی را در ھم کشصورتم
ش چشم  لھ شده نگاھم را گرفتم و دوباره بھگاریاز س...... خاموشش کردشیکفشھا
  دوختم

 فراموشش شینی نبیوقت......نمی تا من تدارک عقد را ببیمونی اتاقت میتو: گفت
 رونی بی بندازتی کھ اون آشغالو از زندگدهی وقتش رسگھید....یکنیم

عقد؟ازدواج با !!!!عقد؟حبس شدن داخل اتاقم؟...... مثل پتک بھ سرم خوردشیحرفھا
 و بھزاد ضعفم را کنمی مھی مھم نبود کھ گرمی براگھیبھزاد؟ھق ھقم بلند شد و د

  کشمی بگم دوست ندارم بھ خدا خودمو میبستھ چھ جور:  زدمادیفر.....ندیبیم
 چرا زنمیدارم حرف م:  تفاوت برگشت داخل اتاق، پشت سرش راه افتادم و گفتمیب

  زارمی ازت بیداریدست از سرم بر نم
 دمیتا صورتش را د....ستادی ام انھی بھ سنھی سرم گذاشتم و زار زدم کھ سی را رودستم

 قدم کی.... قدم بھ عقب برداشتمکی.... ام بند آمدھی سرم سر خورد و گریدستم از رو
حالم از خنده کج .... قدم جلوتر آمدکی قدم بھ عقب برداشتم باز کیباز .....جلوتر آمد

 سرش را بھ نشانھ تاسف تکان داد و دی چسبواریپشتم بھ د......خوردی لبش بھ ھم میرو
 اش مشامم را آزار یشگی با ادکلن ھمگارشی سیبو...... شدکی بھم نزدشتریب
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چرا ....... شدندری سرازمیبا پشت دست گونھ ام را نوازش کرد کھ اشکھا......دادیم
 شیصدا........مروی از حال مکردمیھر لحظھ حس م......کردی مینجوریامروز ا

 دوست دارم منتظر نگاھم کرد نقدری چرا ایدونیم:  کھ گفتدیبھ گوشم رسزمزمھ وار 
 کھ تند تند سرم را تکان دادم

 نگذشتھ کھ باز دامی از حرفھا و تھدیزی ھنوز چیچون مثل خودم گستاخ: ادامھ داد 
 یاری کلماتو بھ زبون بنی ایکنیجرات م

 
 انگشتانم نی انگشتانش را ب بھ سر انگشتانم،دی تا رسدی کشمی انگشتش را بھ بازوسر

 تو تمام احساساتمو ادی نترس خوشم میاز زنھا:  گوشم زمزمھ کردریگره کرد و ز
 یرسونی و بھ اوج میکنی مداریب

 جانی بود من ھم از ھدهی بردهی برشی گردنم فرو برد نفس ھای را در گودصورتش
 شد رهی خمی و بھ چشمھادیسرش را عقب کش....دهی آزارم متیدور:  گفتدمیلرزیم

 موج شیعشق و محبت در چشمھا..... قابل درک نبودمیبرا..... نا آشنا بودمینگاھش برا
  یکنی منمووی دیدار:  گفتی باورری با لحن غزدیم

 را میچشمھا......دستم را رھا کرد و دور شد...... را بستممی چشمھادمی نگاھش را دغم
 گلھا ھم نیھم ا: ھا را از داخلش برداشت و گفترفت سمت گلدان و گل.....باز کردم

 گلھا شروع نی داشتھ باشن من با اتی زندگی تویی جادیعشقت نسبت بھش نبا
 یبرا......ی و خوب فکر کنی اتاق بموننیا ی مدت تونیبھتره تو ھم ا......کنمیم

 ....فراموش کردنش
کالفھ بھ عقب ...... بوددهی فای اما برمی کردم گلھا را بگی برداشتم و سعزی سمتش خبھ

 وقت چیتو ھ....پسشون بده: دنبالش راه افتادم و گفتم...... رفترونیھلم داد و از اتاق ب
 یرسیبھ ھدفت نم

 ییییییداریچرا دست از سرم برنم: دمی کشادی رفت فرنیی پلھ ھا پااز
 شی گلھا از دست دادنیوقت:  شد، بھزاد با افسوس گفتدای ھم پای و کلھ بابا و ثرسر
 ؟ی و ازش دست بکشی فراموشش کنیخای سختھ چھ طور منقدری اتیبرا
 بدون تونمی بھ خداااا نمتونمممممینم:  و گفتمدمی کشی بود نفسدهی امانم را برھیگر

 شم؟؟؟ی کھ نابود مستی مھم نست؟براتی برات مھم نشمی سنگ مرمیمیرادمھر م
از االن :  را پاک کرد و گفتمی شد و آرام با سر انگشت اشکھاکی قدم بھم نزدکی

 ی کسزارمی نممیکنیما با ھم ازدواج م....کشمیستاره بفھم کھ ازت دست نم.... کننیتمر
  منو ببرهی شده عشق ده سالھ داشیکھ شش ماھھ پ

 لحظھ عاشق و گرم کی رحم و سرد ی لحظھ بکی قدر رفتارش متفاوت بود چھ
 ی سست شد رومی پاھاکردم،ی حس ممیاسش را با تک تک سلول ھا کھ احسیجور

 نی اخامی عشق ده سالھ را نمنیمن ا.....شھی تمام می پس کایخدا:  نشستم و گفتمنیزم
 خامی را نمکطرفھیعشق 
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پروانھ بھ سمتم قدم برداشت ....... رفت کنار بابا و آھستھ در گوشش پچ پچ کردبھزاد
 تو دخالت نکن: ستادی اشی بابا سر جاادیکھ با فر
  آروم باش:  لب زمزمھ کردری نگاھش کردم کھ زملتمسانھ

 است کھ بھ خدا توکل نی منظورش ادمی قلبش و بھ آسمون اشاره کرد فھمبھ
 من را گم نی زمنی ایاھوی ھنی  انگار بیشنوی را نممی پس چرا صداایخدا......کنم

 یکرد
 توان مقاوت کردن ھم نداشتم یحت.....تاقم بردن بغلم را گرفتن و بھ اری و بھزاد زبابا

کرخت بودم بھ زور خودم را بھ ......بھ رفتن و قفل شدن در اتاقم در سکوت نگاه کردم
داغ داغ بودم ..... تا از ھوش رفتمختمی اشک رنقدری و ادمیتخت رساندم و دراز کش

 یرفت و آمدھا ندارم بھ جز ادی بھ یی از آن شب کذایزی چسوختمیانگار داشتم م
بعد از دو روز حالم بھتر شد پروانھ کھ از ...... آوردن تبمنیی پای و تالش براانمیاطراف

 مشھود بود بھ زور چند قاشق سوپ بھ خوردم داد ملتمسانھ نگاھش یچھره اش خستگ
 رادمھر زنگ بزنم حتما تا ھ بخامی بھم بده ممویگوش:  خش دارم گفتمیکردم و با صدا

 االن نگرانم شده
  برداشتھتیآقا گوش:  و بغضش را فرو داد و گفتدی سرم دست کشی روآرام
 داستان شوم فکر نی بھ آخر اخواستمینم.....دمی سرم کشی پشت کردم و پتو را روبھش
 از پروانھ کھ شام و ناھار و ریبھ غ........ بودمی ھفتھ در اتاقم زندانکی......کنم

 و ھر ینیریکشوھا پر بود از شکالت و ش......دمیدی را نمی آورد کسیصبحانھ ام را م
کالفھ و ......کردی شکالت از کف اتاقم جمع می پوستھ ھاامدیم دفعھ کھ پروانھ بھ اتاقم

 ی بالکن نشستھ بودم کھ صدای روز توکی...... ام داغون بودھی بودم و روحیعصب
 دمی شناطیبابا و بھزاد را از ح

 ستاره نی از اشتری بشھی نمیدونی می عقد را انجام بدی کارھادی زودتر بایھر چ: بابا
 را در اتاقاش نگھ داشت

 نقدری باھاش ازدواج کنم اینجوری اتونمی نمنمیبی مکنمی فکر میھرچ.....تونمینم: بھزاد
 خودش منو لی کھ با مکنمی می آخر ھرکاری کنم تا لحظھ ی کارنی کھ ھمچستمینامرد ن

  انتخاب کنھ
  نگرانشمستم،ی نی منم راضمی داخل اتاق حبسش کننی از اشتری بشھیپس نم: بابا

 راھھ کی از ستی نی اما چاره ای اون عوضشی پرهی باز ھم مدونمیھرچند م: بھزاد
  خوش باشندھمی و فعال اجازه مشمی وارد مگھید

 را بھ دندان گرفتم و با خودم فکر کردم میاز حرص لبھا..... دادمکھی تی صندلیرو
 کھ بھ اجبار با من ازدواج ستیبھزاد گفت کھ نامرد ن!!!!! بابا گفت کھ نگرانمھ

 حرفھا آرام نی بودم کھ بخواھم با انیاما من دلخور تر از ا....زھای، چھ چ!!!!کنھ
 !!!!!د ازدواج کنم؟ممکنھ با بھزا اگر مجبور نباشم چھ طور....بشوم
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 گذاشت فورا بھ رادمھر زنگ زی می را روی بابا در اتاقم را باز کرد و گوشیوقت
 با دیکوبی قلبم بھ شدت مجانی و از ھشی صدادنی شنیتمام تنم گوش بود برا....زدم
 رادمھرم: شد گفتمری سرازمی اشکھاشی صدادنیبا شن...... بوق جواب دادنیدوم

 ؟؟یکنی مھیچرا گر!!!!ستاره:  بغض گفتبا
  شکرتایخدا: و گفتدی کشی کش دارآه
 

  بودمشی صدادنی شنی لبم نشست اما ساکت ماندم تشنھ ی رولبخند
  در خونتون ھستمی جلوگھی ساعت دمیآماده باش تا ن:گفت
 سرم ی و باالدمی را سشوار کشمی موھای دوش حسابکی حمام شدم بعد از ی راھفورا

 کردن و شی از دوش گرفتن و آرانقدری کردم تا حاال اشیبا ذوق آرا.......گوجھ کردم
 پالتو و کی..... متعلق بھ من بودایانگار دن...... لذت نبرده بودمنھی خودم در آدنی دیحت

 ی زنگ گوشی سر انداختم کھ صدای شالم را با عجلھ روو دمی پوشی مشکنیشلوار ج
 بھ پا رفتمی منیی کھ پانطوری را ھمیکی کردم و آن میکمھ را پا چکی....ام بلند شد

 نداشتم نھ تنفر ی حسچی ساختمان با بھزاد روبرو شدم اما ھی در ورودیجلو.....کردم
سرم را بھ چپ و ......مستادیوسط کوچھ ا...... تفاوت از کنارش رد شدمینھ خشم ب

 را از ھم باز می دستھادیباریباران نم نم م......دمیراست تکان دادم اما رادمھر را ند
 باران صورتم را نوازش یکردم و سرم را رو بھ آسمان گرفتم، قطره ھا

 نم نم ای است می صورتم از اشکھایسی خدانستمیخوب بود کھ خودم ھم نم.....کردیم
ھ  آوردم و آھستنییسرم را پا...... اشکھانی شده بود انی عجمن باران، انگار با

با ....نیبا تحس....کردی بود و با لذت نگاھم مستادهی امیروبرو..... را باز کردممیچشمھا
 می تنگش بود، چھ مدت بود کھ فقط بھ ھم نگاه کردای دنی دلم اندازه ،یعشق و با دلتنگ

 و خودم را درآغوشش دمی دویبدون معطل  واوردمی طاقت نگرید......دانمیرا نم
اما من ......کندی کارھا نمنی وقت از اچی کھ شوکھ شده ستاره ھدانستمیم......انداختم

 داشتم بھ ازی آغوش بدون گناه ننیبھ ا....دلم نازک شده بود....پوست انداختھ بودم
 کھ دانستمیم،  من بودی زندگتمی کھ رشیبھ عطر تنش و نفسھا..... قلبشی صدادنیشن

 ای مھم نبود خدامی صحنھ ھستن اما برانی ابھزاد دم در و بابا از پشت پنجره تماشاگر
 باز ھم ی حالل ولیدونی کھ مدونمی پاکھ مازی ننی ایدونی کھ مدونمی کھ میفقط تو مھم

 گرم تر بود و با شھی و نگاھم کرد نگاھش از ھمدیرادمھر عقب کش....من را ببخش
چرا :  بود گفتی چشمانش بارونیھوا....دی من را بھ آغوش کشیعطل میاحساس تر ب

 ؟ی الغر شدنقدریا
 تا می سوار بشمیبر:  گفتادی کھ الغر شدم اما نھ آنقدر کھ بھ چشم بدانستمی زدم ملبخند

 یباز سرما نخورد
 ستاره؟:  گفتم،ی شدسوار
 جانم:  زدم و گفتمپلک

 ی دوستم دارنقدری ایعنی-
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 غصھ دنشی قدر از ند را بھزاد برد چھ قدر ناراحت شدم چھشی گلھای افتاد کھ وقتادمی
 پر می و چشمھادی نتونم کنارش باشم چانھ ام لرزگھی دنکھیخوردم و چھ قدر از ترس ا

 رمیمی می نباشیلیخ:از اشک شد گفتم
 شھی ھمدوزمی منیشده آسمون بھ زم:  را پاک کرد و گفتمی سر انگشت اشکھابا

 مونمیکنارت م
 نیا: بل صورتم گرفت و گفت دستھ گل رز قرمز برداشت و مقاکی عقب یاز صندل 

 تو ھم زود طلب منو بده.... چند روزنیطلب ا
 شتری کمھ بنیا:  نگاھم کرد و گفتقیدق..... زدملبخند
  را روشن کرد و راه افتادنیماش
 رادمھر:   و گفتمدمیخند

 جانم-
 یچرا اونشب کھ تب کردم تا صبح تو:  و گفتمدمی پنجره مھ گرفتھ کشی را روانگشتم

 ؟ی اتاقم موندی جلونیماش
 دمی خوب شدم از پروانھ شنی را وقتنیا

 یکشی کھ تو نفس میی ھوای توخواستمیم:  و گفتدی اش کشی مشکی بھ موھایدست
 نفس بکشم

 ام را صرف درس خواندن کردم و تا ی وقت و انرژی بود ھمھ کی فوق نزدامتحان
 و تا صبح روز بعد بعد از امتحان رفتم خانھ......روز امتحان در خانھ ماندم

آماده شدم تا برم دنبال ....دیباری بود و باران می کھ شدم باز ھوا ابرداریب........دمیخواب
 شدم و ادهیپ.... آمدرونینم را پارک کردم کھ از خانھ بی خانھ اش ماشیجلو.....رادمھر

 سالم:  بھش دادم و گفتمچوییسو
 شده حال ی چ؟ی سالم خوبکیعل:  گرفت و گفتچیی و سودی را در ھم کشصورتش

 ی نداریرانندگ
 دونمینم:  سمت در کمک راننده و گفتمرفتم

 رادمھر:  کھ گفتممیدیچرخی ھا مابانی ھدف داخل خیب..... شدمسوار
 جانم؟-

 اما من فرصت ادی است داره بارون مکھفتھیاالن :  دادم و گفتمھی تکشھی را بھ شسرم
 .... کھ بعد از امتحانم ھم ادامھ داشتھ باشھکردمی قدم بزنم  دعا دعا مرشینداشتم ز

 اتاقم ی بارون توی بوشمی مداری از خواب بی دوست دارم وقتیلیخ:  و گفتمدمی کشیآھ
 ھنوز ھم یشی مداری بی لذت بخش شب بارون بباره و صبح وقتیلیخ...... باشھدهیچیپ

 ابانی خدنید...... بارون قدم بزنم بدون چترریادامھ داشتھ باشھ،االن دوست دارم برم ز
 سی باشھ کھ تمام لباسام خیدوست دارم بارون بھ حد.....کنھی حسمو خوب مسی خیھا

 بارون ری زگھیاگر د:  گفتمطنتی جدا کردم و با خنده و ششھیسرم را از ش.....بشھ
 ..... بای بستنھھھی ھم بخورم کھ عالیبستن

  با کاکائویلی وانیبستن:  وسط حرفم آمد و گفترادمھر
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 شھیاون روزھا ھم:  گفتمنی و غمگدمی کم کم خنده ام محو شد نفس کشدم،ی خندبلند
 ی گاھمی بارون قدم بزنری کھ زمیرفتی مھی چقمی عالدونستی بابام مدیباری بارون میوقت

  کردی ممونیاوقات مامانم ھم ھمراھ
 دیخری می برام بستنشھیبابا ھم:  لبم نقش بست و گفتمی روی بودم لبخندرهی جلو خبھ
  خورمی کھ سرما مزدی ھم مدام غر می مامانمیخوردی می و بستنمیدیلرزیم

 زی ھمھ چیچھ طور:  بغضم را فرو دادم و گفتمی و بھ سختدمی را در ھم کشصورتم
  رفتمی رفت منم باھاش می مامانی کاش وقتی بد شد؟ انقدریا

 ھ؟ی حرفھا چنی شده؟ ایتاره چس:  گفترادمھر
 اون ی اون روزھا تنگ شده من ھمھ یدلم برا:  و ادامھ دادمدمی من انگار نشناما

 مثل سابق زی چچی ھگھی دی  ھنوز ھم ھست ولقمی عالیعادت ھا را دارم ھمھ 
  ی دلتنگای دنکیفقط من ھستم با ....ستیبابام ن....ستی نیمامان....ستین
تک ستاره ....دلتنگ نوازششم:  را از گونھ ام پاک کردم و گفتممی خشونت اشکھابا

 خوشحال باشم؟ چرا منو فراموش کرده؟ چرا ی چھ جوری دلتنگنیمن با ا....گفتناش
 ست؟ینگاھش مثل سابق ن

 باز و بستھ یصدا..... دادمدنی اجازه بارمی گرفتم و بھ اشکھامی دستھانی را بصورتم
 کردم تا آرام شدم از رادمھر ممنون بودم از ھی تنھا گری مدتدمی را شننیشدن در ماش

 بعد در سمت من را باز کردو یمدت...... کنمی گذاشت تا خودم را خالمی تنھانکھیا
  بھ دستم دادئو کاکاھی با رویلی وانیبستن

 م؟ی قدم بزنمیبر: قدرشناسانھ نگاھش کردم چشمک زد و گفت 
 بارون ریمن ز......می شدم و باز ھم شانھ بھ شانھ قدم زدادهی را تکان دادم و پسرم
 سوار یوقت..... خوردم ھمانطور کھ دوست داشتم درست مثل دختر بچھ ھایبستن
 یخوریانشا کھ سرما نم:  را روشن کرد و گفتنی ماشی بخاردمیلرزی ممی شدنیماش

 یکنی نممونیو منو از کارم پش
وارد رستوران کھ شدم فرانک ....میامان قرار داشت کھ با فرانک و سی رستورانمیرفت

ھر دو شاد و .... داشت نشستھ بودندرونی رو بھ ببای زیییو سامان کنار پنجره کھ نما
 یچھ قدر راحت زندگ.....خوردمی اوقات بھشون غبطھ میگاھ......خندان بودن

 بردنی مثل بھزاد لذت می کسی ھازاحمت و از با ھم بودن بدون وجود مکردنیم
کبوتر :سامان گفت..... فرانک کنار پنجره نشستمی روبروی از سالم و احوالپرسبعد
  کردن؟ری عاشق چرا دیھا

:  زد و گفتینیری نگاھم کرد و لبخند شی مھربون کھ نھ، فراتر از مھربونرادمھر
 دی داشت طول کششیخانمم چند تا خورده فرما

  بودهیاااا پس تنھا خور: فرانک گفت..... لبم را بھ دندان گرفتمگوشھ
 کھ دنیانگار فھم.... نگفتنیزی چگری چرخاندم و نگاھش کردم کھ سکوت کرد و دسر

 اردیلیبعد از ناھار سامان و رادمھر رفتن سالن کنار رستوران ب..... ھستمیزی چکی
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:  نگاھم کرد و گفتقیفرانک دق.....می کنن و من و فرانک ھم قھوه سفارش دادیباز
  شده؟؟یزیچ
 نھ چھ طور؟-

  حالم شدهی متوجھ شھی کھ مثل ھمدانستمی می ولدمی را دزدنگاھم
 ؟؟؟یمطمئن:  بود گذاشت و گفتزی می دستم کھ روی را رودستش

 ی از بابام کالفھ ام از رفتارھارمی دلگستی نی تازه ازیچ:  و گفتمدمی کشیآھ
 از دستم ی و من کاردهی بھزاد بھ ھدفش رسنمی کھ ببی از روزترسمی میلیخ.....بھزاد
 ادیبر نم
 تو مینگران نباش ما ھمھ کنارت ھست:  زد و گفتی را فشرد لبخند دلگرم کننده ادستم

 یاالن رادمھرو دار
 

 و شکر بھش ری شی کمدم،یقھوه ام را جلو کش.......می گرفتشخدمتی ھا را از پقھوه
:  گفتمزدمی کھ قھوه ام را ھم منطوری را برداشتم و ھمی خوریی چااضافھ کردم، قاشق

دوست دارم بدون ....آرامش دارم....گزرهی خوبھ خوش میاالن کھ با رادمھرم ھمھ چ
 و با غم دمی کشیقینفس عم.... ممکنھری غنی ااما استرس و مزاحمت با رادمھر باشم

 دمی چون من باز رادمھرو دشھیم کھ برم خونھ باز جنگ دونمیم: نگاھش کردم و گفتم
 کنھ وگرنھ ھمون چند روز کھ در اتاق حبست کرده ی کارکنمیمن کھ فکر نم: فرانک

 کردیبودن عقدت م
 وقتھا ی داره بعضی کھ تعادل روانکنھی صدق می کسی برانیا:  زدم و گفتمیپوزخند

 ی وحشنقدری ھم ای بھزاد باشھ گاھکنمی کھ باور نمشھی عاشق و گرم منقدرینگاھش ا
 نکھی کھ داخل اتاق حبسم کرد بعد از ایاون روز....ادی ازش برمی کھ ھرکارشھیم

   شدی عصبانیلی خزنھیبھش گفتم پست و حالمو بھم م
لمسم :  شد با حرص و بغض گفتمی تند و عصبمی نفس ھایی رفتم بھ آن روز کذاانگار

نفسھاش داغ بود دستم با خشونت ...... دستام بود و سرش داخل گردنمیکرد دستش تو
 کھ چھ دمی ،دکردمی مھی نتونستم بکنم فقط گری کارچیاما من ھ:  و گفتمدمیبھ گردنم کش

   نتونستم پسش بزنمنکھی از امدقدر تنھام از ضعف خودم بدم او
نھ از ترس .... دی لحظھ کھ نگاھش کردم تنم لرزکیاما :  را پس زدم و گفتممیاشکھا

  پر از حسرت بودن،ی بھزاد نبود عاشق و غمگیشگی نگاھش نگاه ھمنکھیاز ا
نگاھش پشت سرم ..... شد سرم را بلند کردمشتری دستم بی دست فرانک روفشار

 بشھ و ری سرازمی شده بود فورا سر چرخاندم و تند تند پلک زدم تا اشکھاخکوبیم
رادمھر !!!!!  بودندستادهی بره، سامان و رادمھر پشت سرم انی از بمی چشمھایتار

 رهی اش خی و بھ صورت ارغوانآوردم نگاھم را باال.... را مشت کرده بودشیدستھا
رادمھر با خشم سامان را ...دیچرخی من و رادمھر منیسامان نگاه نگرانش ب....ماندم

  رفترونیکنار زد و از رستوران ب
 نجانی ایاز ک:  و بھ فرانک گفتمبرگشتم
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پس چرا : دادم و گفتمھی تکی بھ صندلد؟ی شنزویھمھ چ:  را تکان داد گفتمسرش
 ؟؟ینگفت

   نزنمیبھم عالمت داد کھ حرف-
 ....برو دنبالش:  کھ سامان گفتدمی کشیپوف

 از رادمھر ی خلوت بود و اثرابانی آمدم، خرونی را برداشتم و از رستوران بفمیک
رفتم سمت .... بود حس کردم اونجا باشدابانی پارک آنطرف خکی....نبود

 یکم.... درخت سرو نشستھ بودکی ری زیمکتی نینگاھم را چرخاندم کھ رو.....پارک
 نگاھش دیکشی مگاری و با حرص سد داده بوھی تکشی و نگاھش کردم بھ زانوھاستادمیا

 را شیتمام حرکت ھا.... بھ فکر فرو رفتھقیھ عم بھ روبرو بود اما معلوم بود کرهیخ
 مھربون بود یوقت....رفتی ضعف مشی بود دلم برای عصبانیوقت.....دوست داشتم

 نگاھم را حس کرد و سرش ینی شدم سنگکیبھش نزد..... آسمان ھا بودمیانگار رو
نگاھم ناخوداگاه لبخند زدم ،گوشھ لبش را بھ دندان گرفت و چپ چپ .....کرد را بلند

:  و گفتمدمی مشت کوبشیآروم بھ بازو..... تر شد و کنارش نشستمقیلبخندم عم......کرد
  نکنینجوریچشمات واسھ من ا

  ناراحتت کنمخاستمیبھم حق بده کھ بھت نگفتم نم:  داد، گفتمشی ابروھانی بینیچ
 شمی موونھیدارم د:  و با حرص گفتستادی امیروبرو.... رژه رفتمی جلوی شد و کمبلند

  کھ عاشقشمی شده بھ دخترکیاون آشغال نزد
:  داد و گفترونی برد و نفسش را با صدا بشی موھاانیھر دو دستش را کالفھ بھ م 

 من اوردی سرت میی ازت دفاع کنم اگر بالتونمی نمی بگم حتی من آخھ چیعوض
  گرفت؟ دستتو:  شد و گفترهی خمی زانو زد و بھ دستھامی پاھایجلو....کردمی مکاریچ

  کردهس لمپرستمی کھ من میدختر......لمست کرد؟
 و پر از حرص بود، نی نگاھش غمگد،ی دست کششی و با خشونت بھ موھاستادیا 

 از دستم بر ی اما کاریکشی عذاب می کھ چھ قدر دارفھممی حاال میتنھا بود: گفت
 گھی دکباری خدا اگر یاما بھ خداوند:  حرکت داد و گفتمیانگشتش را جلو....ادینم

 تو گھی تو صبر کردم اما اون وقت داطر تا االن بھ خمونمیدستش بھت بخوره ساکت نم
 یری جلوم بگیتونیھم نم

 
 عالقھ اش بھ زانی بخاطر مشی ناراحتی ھمھ دانستمی سکوت فقط نگاھش کردم متو

 ھم حق  بھزاددیشا...... سختھ پس سکوت کردمشی کھ تحملش برادانستمیخودم ھست م
 من کامل کنارش باشم خواستیداشت کھ ناراحت باشد چون من را دوست داشت و م

 و حسم بھ بھزاد نیری بھ رادمھر شم بود کھ من حسنی رادمھر و بھزاد انیاما فرق ب
 کی و حتما شدی مدایطبق آمار بھزاد ھر پنج شنبھ و جمعھ سر کلھ اش پ......تلخ بود

 در یجلو... قرار شد جمعھ برم خانھ فرانکنی ھمی افتاد برای اتفاق مدیدردسر جد
 از ال استقبیفرانک برا..... شدم و زنگ را فشردمادهی را پارک کردم و پنمیخانھ ماش

 کوچک و اطیح... با ما فاصلھ داشتابانی داشتن کھ چند خییالی آمد خانھ ورونیخانھ ب
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انگار ھمھ .....ب بو کاشتھ بود و شی شمعدانی داشت کھ مادرش باغچھ را گلھایدنج
 کاناپھ یپدر و مادرش کنار ھم رو...... عالقھ دارنداهی مادرھا بھ کاشتن گل و گی

 ی احوالپرسیمی بلند شدن و گرم و صمدنمیبا د........داخل ھال نشستھ بودند
ھمان لحظھ در ...... بودیفی داشت و پدرش مرد شریمامان مھربون.......کردند
فرزاد :  نگاھم کرد کھ مادرش گفترهید و فرزاد وارد شد، چند لحظھ خ باز شیورود

 ؟؟ی صدا اومدی چھ بیجان خوب
  پارک کردمرونی بنیسالم ماش: سرش را چرخاند و بھ مادرش نگاه کرد و گفتفرزاد

...  و پدرش ھم دنبالش رفتندی خانم رفت سمت آشپزخانھ تا تدارک ناھار را بببایز
 امروز ی زدیزیچ:  و گفتمدمیصورتم را درھم کش...... شدرهیفرزاد دوباره بھم خ

  بدم؟؟؟؟شناسنامھی ھنوز نشناختایفرزاد خان 
 ؟؟یشی ھر روز خوشگل تر میکنی مکاری ھا چییگفتم آشنا:  شد گفتطونی شنگاھش

 تو ی برازمیمتاسفانھ تجو:  و پوزخند زدم و گفتمستادمی اشی روبرونھی بھ سدست
 را باال می ابروی تاکی صورتش چرخاندم ی اجزاینگاھم را رو......ستیکارساز ن

 ی داراجی احتیتو بھ عمل جراح:  گفتمیدادم و با لحن شوخ
 یی خنده و دستش را پشت کمرم گذاشت و بھ سمت اتاقش راھنماری زد زی پقفرانک

 گھی دشی ترکوندمی برایب: کرد گفت
 لب داشت و از گوشھ چشم ی لبخند روکی چرخاندم و از پشت سر نگاھش کردم سر

 کھ متوجھ ی از زمانی حتکردمی و کل کل می با فرزاد شوخادی زشھیھم......نگاھم کرد
 را در میپالتو.... شده بودم اما من ھمان ستاره ماندمضشی ضد و نقیعالقھ و رفتار ھا

 با شلوار کرم رنگ بھ تن دی سفتشری تکی تخت انداختم یآوردم و رو
 اما اگر کنمی مفی تعریزی چکیبرات :  و گفتمدمی تخت دراز کشیرو.......داشتم

 یدونی خودت می بھ سامان گفتیبفھمم رفت
 گمی بدونن مدی بادونمی کھ مییزھایمن فقط چ:  و گفتدی را در ھم کشصورتش

  بھ عھده خودمی بزارمشوی تصمشھیم:  و گفتمدمی پھلو دراز کشیرو
  شدهی باز چنمیبگو بب....خب حاال-

 کھ بابام از حبس آزادم کرد یروز:  شدم و گفتمرهی و بھ سقف خدمی کمر دراز کشبھ
 کھ ستمی نامرد و پست ننقدری اگفتی کھ بھزاد بھ بابا مدمیداخل بالکن نشستھ بودم شن

 نقدری اشھی مبھی غرمی وقت ھا برایستاره را مجبور بھ ازدواج کنم راستش بعض
 را از زنھی کھ ازش دم می اون عشقی حتششناسمی کھ نمشھی میمھربون و منطق

 ی ھر کارشھی می عصبانیاما اوفففف وقت:  و ادامھ دادمدمی کشی آھنمیبینگاھش م
 .....کنھیم
 کی خوب و مھربون باشھ اما تونھی میعنی.....کشھی داره عذاب میعنی رفتار ھا نیا-
 شھی مانع میزیچ
 ھنوز دمی من بھزاد را دی من بھ رادمھره چون وقتی گفت عالقھ شھی؟؟؟نمی چیعنی-

 با رادمھر رابطھ نداشتم
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 ی تماس رادمھر بھت تودیشا....میدونی فقط من و تو رادمھر و سامان منوی اما اینداشت-
 ی و وقتت را کنار ما و رادمھر گذروندی رستوران نرفتی کھ بھ مھمانی شبایشمال 
 ...... عاشقای ھی رواننمدوینم...... رفتار ھا بودهنیباعث ا

 ی اگر دوستم داشت راضدونمی مدی کھ واقعا دوستم داره؟؟؟اما من بعی اعتقاد داریعنی-
  عذابم بدهنھمھی کھ اشدینم
البتھ من اعتقاد ....... آروم بشھخوادی کارھا منیبا ا.....یدی عذابش میخب تو ھم دار-

 رفتی نمشی پدی زور و تھدقیدارم کھ اگر مورد اعتماد بود از طر
 وجود نداشت ممکن بود کھ بھزاد خوب ی اگر رادمھریعنی..... فکری رفتم تویحساب
 تونمینم......دنی ممکنھ آدم ھا در مواقع سخت خودشون را نشان مری غنینھ ا......باشھ

 ....ستی نفیشر......ستیعاشق ن.....ستیاز نظر من بھزاد خوب ن....درکش کنم
  دارمی خبر مھمالیخی حرفھا را بنیحاال ا:  گفتفرانک

 کی سرم را تکان دادم کھ ھی خبر مھمدمی فھمزدی برق مشی نگاھش کردم چشمھاقیدق
 کھ با خانواده اش مطرح رازی االن رفتھ شی خاستگارادی مکشنبھیسامان : نفس گفت

  تھرانانیکنھ شنبھ ھم ھمھ با ھم م
 یدونی نمیوا:  بغلش و گفتمدمی و پردمی کشغی نشستم و جخی را گرد کردم و سمیچشمھا

 چھ قدر خوشحال شدم
 نھ فقط من االن مامان یدی کھ کشیغیبا اون ج:  و گفتدیعقب کش... دی بلند خندفرانک

 ی کھ خوشحال شددنیبابا و فرزاد ھم فھم
  بلند بودنقدری ایعنی:  دھانم گذاشتم  وبا خجالت گفتمی را رودستم
 ھ، کر شدمکم ن: چپ نگاھم کرد و گفتچپ
  خبریچھ قدر ب.... کنفیکامل تعر:  کردم و گفتمشی حوالھ بازوی مشتآرام

 
 کھ خانواده اش را رازی شرهیفقط گفت م...... نگفتھ بودیچیسامان بھ من ھ-
 دادن مامانش با تی پدر و مادرش ھم رضای و وقتکنھیباھاشون صحبت م......نھیبب

 مامان و خواھر رادمھر یراست....  را گذاشتنیمامانم تماس گرفت و قرار خاستگار
 انیھم م

 می مستقری البتھ غننی عروسشون ببانیقراره ب:  نگاھم کرد و گفتطونیش
اصال فکرش را ھم نکن، من مراسم :  گفتمی و شاکدمی را در ھم کشصورتم

 ستمی نای بیخواستگار
 شھیھر حتما م نشم رادمفتیمنم حر.... نگران نباشیایم:  و گفتدی خندخونسرد

 امی ام کھ بکارهیاصال من چ.....اصالااا حرفشم نزن:  گفتمضیباغ
 خواھر عروس:  گفتی ھمان خونسردباز

 خودت ی ولدونمیبلھ م:  نگاھش کردم و دستم را انداختم دور گردنش و گفتممھربون
 ادی جور مراسما خوشم نمنی کھ اصال از ایدونیم
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 میدونستیمن و سامان ھم چون م:  زد و گفتیبخند موذل......یای بدی اما بادونمیبلھ م-
 می مجبورت کنینطوری امی گرفتمی تصمیاینم

نفسم را فوت کردم ....یلیخ... یلیخ:  را گرد کردم و گفتممی نشستم و چشمھاعقب
 اما من واقعا تحملش ندارم: دمینال....از دست شماھا:  و گفتمرونیب
 کشھی طول نمشتری ساعت بکی ھمھ اش گھیاه بس کن د-
 می عصر بردیبا:  بلند شدم کھ فرانک گفتمی کرد از جامانی ناھار صدای خانم برابایز

  لباسدیخر
 گھی دیامر:  را کج کردم و گفتمدھانم

 می خانم سر جابای زی صدادنی کھ با شنییرای را باز کردم و راه افتادم سمت پذدر
 ،ستمی قطع کردن صحبتشان فالگوش بای دادم بھ جاحی و ترجستادمیا

 نی بعد از مرگ مامانش زمکردمی من فکر میدختر خوب و سر زنده ا:  خانمبایز
از نظر اخالق و .... حرفھاست اون ھم با اون فضاحتنی تر از ای قودمیبخوره اما د

 کنھیرفتار کھ حرف نداره صورتشم کھ محشره چشمھاش آدمو جادو م
 مامان شما ھم: فت و گدی بلند خندفرزاد

 ی لب تر کن خودم بدون معطلیپس چرا معطل....ی جادو شدشترینھ بھ اندازه تو، تو ب-
 شی خواستگاررمیم

 ی عادت زشت ترک نکردنیتو ھنوز ا:  بھ شانھ ام زد و گفتفرانک
 کنمی مدای دست پی بھ چھ اسرار مھمیدونینم.....ھی خوبیلینھ کار خ-

 ی چنمیاوففف نگذاشت بب.....می و وارد سالن شددیا کش افسوس خورد و دستم رمیبرا
 کرد قدر شناسانھ بھ وونمی دی قرمھ سبزی وارد خونھ شدم بویاز وقت......گنیم

 دونستمیبکش دخترم چون م:  خانم گفتبای خانم نگاه کردم زبایفرانک و بعد ھم ز
  درست کردمیدوست دار

 ممنون-
  کنییرایاز ستاره جان پذ:  خانم بھ فرانک گفتبایز

 و کنار دستم گذاشت تشکر کردم و مشغول خوردن دی ھم ساالد و ماست کشفرانک
 بخاطر دیشا..... تو فکرهقی عمکردمی نشستھ بود و من حس ممیشدم فرزاد روبرو

 ..... خانم بودبایحرف ز
 لباس مناسب کی.....دی خردیستاره جان بعد از ظھر با فرانک بر:  خانم گفتبایز

 دی بخرکشنبھی یبرا
  ھای بخررهی رنگ تکی یدوباره نر:  بھ فرانک گفترو

 دیچشممم نگران نباش:  لقمھ دھانش را قورت داد و گفتفرانک
  رنگ شاد تو کمدش ندارهکیستاره جان :  خانم گفتبایز

 ی کال موافق رنگھاھی پوشرهیمامان بھ ستاره نگو کھ استاد ت: و گفتدی خندفرانک
 مثل خودم:  زد و گفتییمرده است لبخند دندون نما
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 قھی خوش سلیول: تکان داد و گفتیسر... تنم نگاه کردی خانم با شک بھ لباس ھابایز
 است
 می رنگ شاد بخرکی دمیدیقول م... ممنونیلیخ: گفتم

ر فرانک پد..... شده بود و  قاشق اش را در دست گرفتھ بودرهی خشی بھ غذافرزاد
 ؟یخوریفرزاد جان چرا نم: گفت

 بلھ؟:  نگاھش کرد و گفتجی گکردی مری ھپروت سی کھ توفرزاد
 ؟؟؟یخوریگفتم چرا غذا نم:  فرانکپدر

 خورمیم...خورمیم..آھان-
 نکھی فرانک از ارونی بمی رفتدی خری کھ از خانھ برایتا موقع.... خوردن شدمشغول
 نھمھی امی درست کند صحبت کرد، برای را چھ مدلشی موھاای کند و شی آرایچھ مدل

 کھ اصال ی مراسمنی ھمچیخودم ناراحت بودم کھ مجبورم تو...... بودبیوسواس عج
 چیی بود و دنبال سوفمی سرم داخل کمی آمدونریاز خانھ ب......دوست ندارم شرکت کنم

دماغم گذاشتم  یدستم را رو...اوخ دماغم...... برخورد کردمی کھ با جسم سختگشتمیم
 کاری چنجایا...... فرو دادمیآب دھانم را بھ سخت......آخ آخ.....و سرم را بلند کردم

فکرشو : و گفت  زدی بود پوزخنددهی فای بدنشی ندیداشت انگار فرار از خانھ برا
 ؟؟؟یکردینم

 کاری چنجایا:  را باز کردم و گفتممی را بستم، نفسم را فوت کردم و چشمھامیچشمھا
 ؟یدار
 دستش ری و با غرور بود انگار داشت بھ ززینگاھش بھش ت.... فرانک نگاه کردبھ

 ....کردینگاه م
 میبر:  فاصلھ گرفت، بھزاد گفتی و از ما کمدی کشی پوففرانک

 !!!!!!!کجا اونوقت؟؟؟؟:  گفتمشی تعجب و حرص از لحن دستوربا
 گمی راه می تومیبر-
 می حرف بزنای شب بی داری تو ھم ھر کاردی خرمیری ممی دارامی بتونمینم-

  خونھ؟یای میک: فکر کرد و گفتی لبش را بھ دندان گرفت و کمگوشھ
- ٩.٣٠.....٩ 
 منتظرتم ٩-
  خبیلیخ-
 

 ی وقتد،ی را پسندی آسمانی کت و دامن آبکی تا بالخره می آشنا را گشتی مزون ھااکثر
 قشنگھ یمطمئن: بار ھزارم بھ طرفم برگشت و گفتی براکردیپولش را حساب م

 گھ؟ید
 بھ جان خودت قشنگھ:  زدم و با حرص گفتمی مصنوعلبخند
 ای ترمی کفش ھمرنگ لباسش رفتدیبعد از خر...... و پول لباس را حساب کرددیخند

 خانھ می کھ برگردمی ساعت ھشت بلند شدمی و قھوه سفارش دادکی و کمینشست
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انگار داشتم جھت موافقشون ......سم و بھانھ دست بھزاد  بدھم برری دخواستمینم
 کھ ی کارشھی و ھمدمیترسی نمس کچی من کھ از ھواشی واشی آن ھم کردم،یحرکت م

 االن داشتم طبق حرف بھزاد خودم را سر ساعت دادمی درستھ را انجام مکردمیفکر م
 قابل ری داستان غکیاسترس ...... از استرس بودنی ادیای نشی پی تا مشکلرساندمیم

  باطل کھ وجودالی خیاما زھ..... آزارم دادنمی گرفتن بھانھ ھا برایبرا....دیتحمل جد
فرانک را در خانھ رساندم .... من پر از دردسر،استرس و اضطراب بودیبھزاد برا

 ؟یاسترس دار:  شدن گفتادهیموقع پ
 مختلف ی خواست با بحث ھای ھرچری مسیبود تو دهی فھمرمی را از ذھن درگنیا

 کردمی کوتاه بحث را تمام می نداشت و با جواب ھادهیآرامم کند فا
 آره متاسفانھ: گفتم

 در ظاھر حرفشون را ی کن خونسرد باشیسع:  کرده ام را گرفت و گفتخی دست
:  کن لبخند زد و گفتی اگر معقول بود خالصھ از بحث کردن باھاشون دورریبپذ

 نگران نباش
 بودم اما من باز ھم نگران بودم و دهی کلمھ را شننی مدت انیچھ قدر ا..... نباشنگران

 شدمیھر روز نگران تر م
 بود کھ ناراحت و دای کردم، پفی را تعرھی بھ رادمھر زنگ زدم و قضری مسیتو

 مواظب خودت باش:  نزد و فقط گفتی اما حرفھیعصب
 شدم و قفسھ ھا را از یوارد سوپر..... شدمادهی پنی و از ماشستادمی ای سوپرکی کنار

 ینیری بستھ شکی چند تا کاکائو با گشتمی منیری شزی چکینظر گذراندم دنبال 
 را روشن کردم و راه افتادم، بستھ کاکائو را باز کردم و خوردم با نیماش....دمیخر

 بودم ترس از ینیری شنھمھیگران خوردن ا نشھیھم....... آرام تر شدمیبستھ سوم کم
 اما  کردمی مختلف و ورزش جبران میگرفتن مرض قند ھرچند قبال ھا با کالس ھا

 ارد،یلی بوگا،ی کلوپ، استخر رفتمی مدادمی انجام مادیمال قبال ھا بود قبال ھا کار مثبت ز
اما االن فقط دانشگاه و ......کالس آواز..... تنگ بودانوی زدن پی چھ قدر دلم براانویپ

 ھر سھ داخل سالن بودن پروانھ را صدا زدم  و شھیوارد خانھ کھ شدم مثل ھم.....کار
   و کاکائو  را دستش دادم و گفتم بزاره داخل اتاقمینیریبستھ ش

 ایب:  جوابم را دادن، بھزاد بھ مبل کنارش اشاره کرد و گفتی سالم کردم و وقتبلند
 نی بشنجایا

 ھی بودم نشستم و بھ مبل تکستادهی مبل دم در کھ کنارش ایا بھ دندان گرفتم و رو رلپم
 سرخ بود و با شیچشما...... شدمرهی بھش خیدی قی افسوس خورد کھ با بمیبرا.....داد

  تمام شد؟؟؟دتونیخر:  گفتیلحن حرص درار
 ی خونھ فرانک اومدی کھ تا جلوی داشتیچھ کار مھم-

 قبل از رفتنم خواستمیم.... سفررمی می مدتیدارم برا:  و گفتدی کششی موھاانی میدست
 یگردی دنبالت شب برنمامی اگر ندونستمی منمتیبب
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 ادی کھ حتما زیآن ھم مدت!!!!  سفررفتی مطمئن نبودم بھزاد داشت ممی بھ گوشھاھنوز
 زدم و با ییلبخند دندان نما.......شھیباورم نم....... ممنونماااااایخدا.......ھم بود
 !!!!!ن؟یھم:  نگاھش کردم و گفتمیخوشحال

  ناراحتش کنم گفتمنکھی ای را برانیا
 زمیبخند عز.....نیبلھ ھم:  نگاھم کرد و گفتزی داد و ترونی را با حرص بنفسش

  نمونده کھ تمام بشھیزیچ
  شام آماده استزیآقا م: پروانھ وارد شد و گفت...... لبم خشک شدی رولبخند

:  کردن بابا کنار گوشم گفتیی شام راھنمازی بھزاد را بھ سمت مایند شد و با ثر بلبابا
  با ما شام بخورایتو ھم ب

 اتاقم یپروانھ من شامم را تو:  بلند گفتمی تفاوت بھ سمت اتاقم راه افتادم و با صدایب 
  خورمیم

 و ی تاپ طوسکی را با میلباس ھا...... اتاق شدم و در را پشت سرم قفل کردموارد
 را میپنجھ ھا...... را باز کردممیکش موھا...... عوض کردمی مشکیشورت کوتاه ل

شانھ را برداشتم و آرام آرام ...... فرو بردم و کف سرم را ماساژ دادممی موھاانیم
 سر و یبودن کھ عطر محبوبم را برداشتم و رو  خوشحالنقدری را شانھ زدم امیموھا

  آرزومھنیتو فقط نباش ا:  و گفتمدمی خودم چرخ کردم، دوریگردنم خال
 بھ یضربھ ا.....ارمی درش بی بدھم و از نگرانغامی ام را برداشتم تا بھ رادمھر پیگوش

 غامی و ادامھ پستادمی پروانھ است در را باز کردم و پشت بھ در انکھیدر خورد با فکر ا
 لطفا زی میپروانھ جون غذا ھا را بزار رو: را نوشتم و گفتم

 
 کھ دور کمرم حلقھ شده یی و بھ دستھادمی کشنیی شد،سرم را پادهیچی دور کمرم پیدست

با ھمان ساعت معروف .... مردونھ و پھنیدستھا..... کردخیتنم ......بود نگاه کردم
 کی.... من را بھ خودش فشردشتریب.....دمی کشغی و بلند جدمیاز جا پر....... دستشیتو

قدرت تکان خوردن نداشتم ...... دور گردنمگرشید دستش پشت کمرم بود و دست
چھ قدر خوشگل : و گفتدی کشیقیصورتش را بھ گردنم چسباند نفس عم

 از ی خوشحال شدیلیخ: نگاھم کرد و گفتطنتیچرخاندم و با تمسخر و ش.....یشد
 سرش را تکان  درستھ؟ی با رادمھر باشیتونی راحت می خودت گفتشیرفتنم نھ؟؟؟پ

 فعال خوش باش زمیعز:  گردنم فرو برد و گفتی گودی سرش را تونتداد و با خشو
 شھی تمام مھای خوشیچون بھ زود

 یآرام رو.....دی کشمیدستش را بھ موھا.....دیکوبی ام منھی سی وارهی بھ شدت بھ دقلبم
 ی کارتونستمیم و من نفشردی منو بھ خودش منقدریچرا ا..... را نوازش کردمیگونھ ھا

 ی تک تک اجزاینگاھش رو.....کردمیفقط مثل بھت زده ھا نگاھش م......کنم
 عرق سی دارد تنم خی چھ قصدنکھی فکر از لبانم قفل شد ای و رودیصورتم چرخ

صورتش لحظھ بھ ......جانی من از ترس و بھزاد از ھمیبھ نفس نفس افتاد......شد
 یوقت..... قرار گرفتمی مماس با لبھاشی و لبھاشدی تر مکیلحظھ بھ صورتم نزد



 @donyayroman   طعم شیرین رمان                    نیریرمان سرنوشت تلخ و ش

 119 

 نھی لبانم قرار گرفت مثل برق گرفتھ ھا با دو تا دست مشت شده ام بھ سی روشیلبھا
 وونھھھی دیکنی مکاریچ: دمی کشادی عقب رفت، بلند فری کھ کمدمیاش کوب

ا ب...ھی بوسھ خداحافظکینترس خانم کوچولو فقط :  شد و گفتشتری بشی دستھافشار
  اش باشھ بھ وقتشھیبق:  و گفتدی خندی شرمیب

 یزی حال خودش نبود معلوم بود چیتو.... جون تقال کردن ھم نداشتمگھی شدم دالل
 لبم قرار گرفت نفرت تمام تنم را در برگرفت من اگر یلبش رو..... مانعش بشھتونھینم
 گوشھ لبش را یبا حرص و نفرت جور....... بھ خواستھ اش برسدگذاشتمی ھم نمرمیبم

 و دیصورتش را عقب کش....... حس کردمنم خون را در دھایگاز گرفتم کھ شور
 کرد و خون کیدستش را بھ لبش نزد..... بودینگاھم کرد، نگاھش مثل گرگ زخم

 نیی ام با شدت باال و پانھی و قفسھ سزدمینفس نفس م......گوشھ لبش را پاک کرد
 بھ صورتم نواخت یلی تف کرد و با قدرت سرونیخون داخل دھانش را بھ ب.....شدیم

 ری و سرم تزدی شدم، گوشم زنگ منی و پخش زمدی بھ سمت مخالف چرخنمگرد
 می پاھایبھ سمتم حملھ ور شد و رو..... کھ تا بھ حال تجربھ نکرده بودمی دردد،یکشیم

ت  و با دسردی را ازم بگی دستش دستم را گرفت تا اجازه ھر مقابلھ اکینشست با 
 ی شده بودم فقط سردجی گجی گھگی بھ صورتم نواخت دی در پی چند ضربھ پگرشید

 ....کردمی بود را حس میخون را کھ از دماغ و گوشھ لبم جار
 ی خواب و خوراک ازم گرفتی ام کردچارهیب....کشمتیم: دیکشی مادی سر ھم فرپشت

  کھ راحت بشمکشمتیم
با ترس و التماس نگاھش کردم اما ...... گرفت و با قدرت فشردمی گلوی را رودستش
 دنینفس کش....  بستھ شدمیراه گلو.....فشردی را ممی با شدت گلودادی لب فحش مریفقط ز

 کردم مانع بشوم اما ی دستش گذاشتم و سعیدستم را باال بردم رو..... ممکن نبودمیبرا
 و من بھ کردی مشتری گردنم بیر دستش را رو بھزاد فشاھی ثانب ھیثان..... بوددهی فایب

چھ قدر نفس ....شدیجون داشت آرام آرام از تنم جدا م.....شدمی تر مکیجون کندن نزد
 جون کنارم افتادن تنم سرد ی بمیدستھا........ نفسمایخدا....... لذت بخشھدنیکش
 جون کندن نیا......شدی جدا ممجون داشت زره زره از کالبد.....دردناک بود.....شد
فقط حس کردم از ......دمیشنی و صداھا را نمزدی سوسو ممیچشمھا...... درد داشتیلیخ

 شد و من بھ سرفھ قی تزرمی ھاھی ھوا بھ ری اھی شد و بعد از ثاندهی کشمیرو
بابا و ..... لذت بخش بوددنی نفس کشنی ادمی نفس کشقیبھ پھلو شدم و عم.....افتادم

 بھ طرفم آمدن، پروانھ ایپروانھ و ثر....دمیشنی اما من نمدنکری با ھم بحث مادبھز
اشک از گوشھ چشمم .....دادی آرام آرام آب بھ خوردم مای و ثردادیکمرم را ماساژ م

تنھام : حالم کھ جا آمد بھ تک تکشون با نفرت نگاه کردم و گفتم........دیجوش
 دمی بستھ شدن در را شنیم را بستم تا صدای افتادم و چشمھانی زمیرو....دیبزار
 و ھمھ کس زی اتاق را بھ لرزه انداخت گلھ داشتم از ھمھ چمی بلند ھق ھق ھایصدا

 کی افتاد خودم را کشان کشان بھش نزدینیرینگاھم بھ جعبھ ش.....مخصوصا خودم
 نگاه ینیری شھی خالیبھ جعبھ ......پشت سر ھم داخل دھانم گذاشتم....کردم
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 رفتم و ھمھ را باال ییبھ دستشو.....رد حالت تھوع بھم دست داد خوچیدلم پ......مکرد
 از من دور یانگار خوش...... گرفتم و از تھ دل زجھ زدمری شریسرم را ز....آوردم

 ثابت کند کھ خواستیم...می تفاوتی بی مھم نبودنش، تالفی کرد، تالفیبود بھزاد تالف
 .... کنمی کارتونمیھست و من نم

 شدم، فرانک بود داری بمی زنگ گوشی در پی پیبود کھ با صدا کھ نھ ظھر صبح
 بلھ؟...بغضم را فرو دادم و دکمھ اتصال را فشردم

 ی از نگرانمی مرد؟ھمھییمعلومھ کجا-
  راحت شدالتیخوبم خ:  گفتمی سردبھ
  شده؟یچ-
 ؟ی نداریگفتم خوبم کار-
 نجای ایای میشی االن بلند م؟؟؟ھمنینزنی حرف مینجوریچرا ا-

 امی جا نمچیدست از سرم بردار من ھ:  خوش بود گفتمدلش
  امی تنھا نمی شده ولی چنمی ببامی خودم مای یای مایستاره :  بلند گفتی صدابا

 یچ:  کھ فرانک گفتدمی کشی آخ بلنددی کشری تخت نشستم سرم تی و رودمی کشیپوف
 ؟یشد

 کنھی سرم درد میچیھ-
 و نگران ی کھ خوبی دادامی افتاده ھرچند بھ رادمھر پی اتفاقکی شبی ددونمیمن کھ م-

 یدی جواب نمتوی بار بھم زنگ زده و گفتھ تو گوشستینباشھ اما از صبح ب
 رمیگی تنھا باشم فرانک حالم کھ بھتر شد باھات تماس مخامیم-
  شدهی چنمی اونجا ببامی مشمیباشھ پس من االن آماده م-
  بھ کارت برسنی بشستی نتیتو مگھ فردا مراسم خاستگار-

االنم ..... کمکت حساب کردمیمن رو.. کمکمیایبلھ ھست اما قرار بود ب:  گفتیشاک
 نجای اارمتی بھ زور مامی من میایکھ نم
 امیم: گفتم.....چرا نباشھ.... خوش بودیادی زدلش

 را در میلباس ھا....رمی بحث نداشتم تماس را قطع کردم و رفتم کھ دوش بگحوصلھ
 بھزاد ی انگشت ھای کھ نگاھم بھ صورت کبود شده و جانھی سمت آدمیآوردم چرخ

 ی بدبختنی بزار ھمھ استیمھم ن: شانھ باال انداختم و گفتم.... گردنم خشک شدیرو
 ننییب

در باز ......زنگ در را فشردم..... شدمادهی را پارک کردم و پنی خانھ ماشیجلو
فرانک ...... برنداشتممی چشمھای بزرگ را از رونکی عوارد ساختمان کھ شدم....شد

 ی بلندنی صورتم برداشت، ھی را از رونکی نگاھم کرد و دست برد عیبا نگران
 ؟؟ی شدیچ:  و با غم گفتدیکش

چھ قدر خوب بود کھ ...... کردمھی شانھ اش گذاشتم و گری شکست سرم را روبغضم
 در یمدت.... رفتھ بودن بازاردیم و خر تدارک مراسیپدر و مادرش خانھ نبودن و برا

 سرم بھ دمی تخت اش دراز کشی حال شدم و روی بنکھی تا امی کردھیآغوش ھم گر
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 نھی بھزاد را نبی انگشت ھایجا  شالم را سفت کردم تای گره کردیشدت درد م
  ناراحت بشودنی از اشتری بخاستمینم

  شده؟؟ی چی بگیخایم: گفت
سبک تر ....... نگفتمیزی از خفھ کردنم چی کردم ولفی تعرشی را براشبی دیماجرا

 مسکن آورد و کی می گفتن نداشت فقط برای برای حرفیشدم اما فرانک از ناراحت
  کم استراحت کنکی:گفت
 نھ اومدم کمکت کنم: گفتم
 میدی کارھا را انجام می شدداری بنکھی بعد از اشھ،ی نمرید:  را نوازش کرد و گفتدستم

  کھ خوابم برددی نکشھی ھم گذاشتم و بھ ثانی را رومینکردم و چشمھا مخالفت
 ھی فرانک گردمیتا د.... با رخوت چشم باز کردمدیچی گوشم پی توی ھق ھق کسیصدا

   شده؟؟؟یچ: دمی پرسی تخت نشستم و با نگرانی  روعی سرکندیم
 ھیچرا گر:  کھ خواب بودم گفتمشدی می ساعتکی نگاه کردم می ساعت روبروبھ
 ؟یکنیم

 ؟؟؟؟یچرا بھم نگفت:  را پاک کرد و گفتشیاشکھا
   گردنم کھ اشاره کرد آھم بلند شد و فورا شالم را سفت کردمبھ
  کارو کرده؟؟؟نیبھزاد ا-
 بغض کردم ،یی تنھایی اون شکنجھ، اون جون دادن سخت و تنھاادی افتادم، شبی دادی

  و سرم را تکان دادم
 ؟؟یپس چرا نگفت-

  ناراحتت کنمخواستمینم:  را بھ کف دستم فشردم و آھستھ گفتممی ھاناخن
 بھ دوش زوی ھمھ چیی تنھانمیبی میوقت:  را در دست گرفت و بغلم کرد و گفتدستم

  کرد؟کاریبابات چ.....شمی ناراحت مشتری بادی و صدات در نمیکشیم
 وصلت شوم نیبابا نجاتم داد اما مطمئنا ھنوز ھم اصرار بھ ا......ختی فرو رقلبم

 ستیباز ھم کنارم ن......دارد
رادمھر بود، .... را پاک کردممیاشکھا...... آمدمرونی زنگ خورد از آغوشش بمیگوش

  نگرانھیلیخ....جواب بده چند بار تماس گرفتھ: فرانک گفت
 ؟؟؟یفرانک بھ رادمھر کھ نگفت:  نگاھش کردم و گفتممشکوک

  دی باال انداخت و نگاھش را دزدشانھ
  از دست تویوا:  و گفتمدمی کشیپوف

 سالم:  ام را کنار گوشم گذاشتم و گفتمی اتصال را فشردم، گوشدکمھ
 آه ستاره:  داد و گفترونی بنی را سنگنفسش

 جانم؟-
  منھی چشم عسلیخوب-

 ...گنیم نشست ھرچند تلخ و غم لبی رولبخند
 خوبم-
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  کردم؟دارتیب-
 زمینھ عز-
  منتظرم نذارنی از اشتری بنمتی دم در تا ببایپس ب-
 ییمگھ کجا: دمی پرسی نگرانبا
 پشت در خونھ فرانک-

   بار فرانک را نگاه کردمسرزنش
 امیباشھ االن م: گفتم

 بھ کنھی جنگ بپا م؟؟رادمھریخواستی منویھم:  را کھ قطع کردم بھ فرانک گفتمتماس
 خدا توان بحث و جدل ندارم

 ی کبودی جاینتونستم ساکت بمونم، وقت:  فرانک با حرص گفتدمی را پوشمیپالتو
 یخوای تو را بکشھ مخواستھیبھزاد م... نتوستم درست فکر کنمدمی گردنتو دیرو

 اگر رهی نباشھ کھ جلوش را بگی کسگھی خطرناکھ اگر دفعھ دیلی؟؟؟خیساکت بمون
 ؟؟؟ی نبود کھ نجاتت بده چیکس
 کاری چتونھی رادمھر میکنی کنم؟ فکر مکاری چیگیتو م:  غم نگاھش کردم و گفتمبا

 شھی من بدتر میکنھ؟ فقط اوضاع برا
 ی تنھا بودیستاره بستھ ھرچ... کنھتتی کنارت باشھ و حماتونھینھ م-

 ...... اما چرا من دلم آرام نشدگفتی مراست
 
  کننداتی کھ نتونن پیی برنگرد برو جاگھی درونی بایاز اون خونھ ب-
 منھ ھی منھ اون مرد پدر منھ اون خونھ خاطرات کودکی تو؟؟؟ اونجا خونھ یگی میچ-

  اونجا بودممی زندگی روزھانی بھتردهی مامانم میبو
 آزار تو  اون خونھ االن بھ جزایستاره بھ خودت ب:  ھام گرفت و تکانم داد و گفتشانھ

 کھ ھنوز ھم بھ دونمی می بفھمیخای می نداره اون خاطرات خوش تمام شده کیزیچ
 بعد شھی مثل سابق نمیچی مثل سرابھ چشماتو باز کن ھدتی اما امی داردیپدرت ام

 ات ندهی و آی االن خودت زندگنی از ھمشھینم ای بعد از آمدن ثرشھیمرگ مادرت نم
 نجات بده

 ..... تلختی حقکی بود تی گوش بدم چون حقخواستمی زدم نمکنارش
اما نگاھش پر ....... شدم و لبخند زدمکی نگاھم کرد بھش نزدی با غم و نگرانرادمھر

 یصورتش رو بھ قرمز..... شدرهی خیاز درد و خشم بود بدون انعطاف بھ کبود
 شالتو باز کن:  گفتیبدون سالم و احوالپرس.... را مشت کردشیدستھا...... رفت

 ؟؟؟یواسھ چ:  گفتمدستپاچھ
 گفتم بازش کن:دی کشادیفر

 ....اما: گفتم....نمی را فرو دادم صورتم را چرخاندم تا نگاھش را نببغضم
 ام ی بدبختخواستمینم..... افتادریسرم بھ ز.... حرکت شالم را باز کردکی آمد و با جلو

دوست داشتم مثل ھمھ .... ھم حق داشتمدیشا..... مغرورو بودمنقدریچرا ا.....ندیرا  بب
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 و ری با تحقنطوری کنم نھ ای دخترھا با غرور خانواده ام را بھ عشقم معرفی
 دمی دی چشمریز....... بشناسدینطوری من را اخواستمینم.......خ تلنھمھینھ ا.......ییتنھا

ش  فکشدیھر لحظھ رنگش سرخ تر م...... شدرهی گردنم خیکھ چند لحظھ بھ کبود
بھت زده ..... کردی زد خالنشی ماششھی کھ بھ شیتمام خشمش را با مشت....منقبض شد

 اش یبھ دست خون کرد؟؟ی مھی بود؟؟؟داشت گری بارونشینگاھش کردم چرا چشمھا
 ؟؟ی کردکاریچ:  و گفتمھی گررینگاه کردم و زدم ز

 ستی نیزیچ:  اما عقب رفت و گفترمی بردم تا دستش را بگدست
 حس می را با تک تک سلول ھانی من ادیکشیداشت زجر م..... غم نگاھش کردمبا
 ......دنشی نبودم بھ زجر کشیراض.....کردمیم

 مارستانی بمی برایب:  کنار راننده را باز کردم و گفتمدر
 کنمی بھ سرم می خاککیالزم نکرده تو برو داخل من خودم -
  نکنیرادمھر کار احمقانھ ا: فتم جلو و گدمیپر..... شدنی سوار ماشی معطلیب

 کارش مطمئن نی از اگذرمینم... دستش بھت بخورهدیگفتم نبا: نگاھم کرد و گفتنیسنگ
 باش
 سکوت کوچھ را بر نشی ماشکی شدن الستدهی کشیصدا.....دی را بھ ھم کوبنی ماشدر

من  : کردم گفتفی تعرشی با سامان تماس گرفتم و ماجرا را برایبا نگران.....ھم زد
 کنمی مداشی راحت ھرجا باشھ پالتی خونھ خدمیتازه رس

 کھ بھزاد مثل دانستمی با بھزاد داشتھ باشد می برخوردخواستمی نگرانش بودم نمیلیخ 
 بھ دست عرض و یگوش.....گزردی کند راحت نمی و اگر رادمھر دخالتھیمار زخم

کھ بالخره تماس ..... و منتظر تماس سامان بودمرفتمیطول اتاق فرانک را رژه م
  رادمھر است وشیگرفت و گفت کھ پ

 کار ی آمد فردا مراسم فرانک و کلادمی تازه مغزم بھ کار افتاد و دمی کشی راحتنفس
 می کارھا را انجام بدمی بلند شو بریچرا نشست:  رو کردم بھ فرانک گفتممیدار

 فرانک با بغض بھ گردنم دمی برگشتم دیم وقت تخت انداختی را درآوردم و روشالم
:  و لبخند زدم و گفتمدمی کشیقی ھا گذاشتم و نفس عمی کبودی دستم را روکندینگاه م
  گھی دالی خیب!!!!!فرانک

  بود تمام شد رفتشبی دی ماجرا برانی انمیبلند شو بب:  شانھ اش زدم و گفتمبھ
 یھرچ!!!! باشم؟؟الیخی بیچھ جور:  گفتزدی از نگاھش موج می و دلواپسمحبت
محکم بھ .....شمی آمد داغون می از دستم برنمی کارچی من ھی کھ تنھا بودکنمیفکر م

 ی صبور باشنقدری ایتونیچھ جور م:  و گفتدیآغوشم کش
 چی وقت صبور نبودم اما انگار شدم ھچیھ!!!صبور؟؟؟:  زدم و با خودم گفتمپوزخند
  آب شنا کردنای برخالف جرشھیوقت نم

  دی گردنم را دی کبودی وقتنی ماشی شھی بھ شدی فرانک رادمھر دستش کوبیوا: گفتم
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 دوستت داره سامان یلیآخھ خ:  نگاھم کرد و گفتطونیش.....حق داره تحملش سختھ-
 خوش آھنگت، گفتھ ی صدات،ازی عسلی از چشمھازنھی شبانھ روز از تو حرف مگھیم

  با توئھ انگار زمان و مکان معنا نداره و بھشت ھمون جاستیوقت
 ھی احساساتنقدری ادونستمیگھ؟؟نمی را رادمھر منھایا:  را گرد کردم و گفتممیچشمھا
 انگار نھ انگار داره راجب تو کنھی مفتی توصیآره جور:  نگاھم کرد و گفتمسخره
 زنھیحرف م

 زنھی حرف می و پریاجب حورانگار داره ر:  را کج کرد و ادامھ دادصورتش
 کار ی کھ کلوفتیمزه ننداز عروس خانم راه ب:  کردم و گفتمشی حوالھ بازویمشت
 میدار
 ستی جدا، بھ نظرم اصال صدات خوش آھنگ نیول:  کھ گفترونی از اتاق بمیرفت
 یی ھم بد صدایلیخ

 ھی دوست داشتنبای براش ززمیرادمھر عاشقھ ھمھ چ:  چپ نگاھش کردم و گفتمچپ
 حسوووددد

 
 گرفتھ بود زکاری تمکی خانم بایز...... برگشتندی لحظھ مامان و باباش ھم از خرھمان

 لی بھ دلراتیی تغنی و امی شدونی دکوراسریی کند ما ھم مشغول تغزیتا خانھ را تم
 یخستھ دور ھم تو......دی طول کشی از حد فرانک دو ساعتشی بتیوسواس و حساس

 شد سمت رادمھر و دهیدوباره ذھنم کش......آورد یی ھمھ چای و فرانک برامیھال نشست
  را مزه مزه کردمامییفنجانم را برداشتم و چا...... نگران بودمیلیبھزاد خ

 دی ببخشدی بای خستھ شدیلیخ: خانم گفتبایز
  بودفھی نکردم وظیکار: زدم گفتمیحیلبخند مل 

 گفتم و رفتم داخل اتاق، در را یدی از اتاق فرانک بلند شد ببخشمی زنگ گوشیصدا
  بستم، سامان بود

   دادمجواب
 بلھ؟-
 ؟یسالم خوب-
  شد؟ی چنمی کن ببفی سامان زود تعریمرس-
  دنشی دمیرادمھر با بھزاد قرار گذاشت و با ھم رفت-

 خب؟؟:  حبس شد آھستھ گفتمنفسم
ترسو نوچھ ھات بفرست :  اومده  بھش گفتگارداشی با چند تا از باددی دیرادمھر وقت-

 گفت دخالت نکنن فقط گارداشیبرن تا نشونت بدم بھزاد ھم پوزخند زد و بھ باد
 زدم رادمھر خوردی بود تا مری کھ اسمش اماروی کنارش موند خالصھ من او شونیکی

  نامردھرسی زورش فقط بھ زنھا ممی در اومدتش از خجالی شد حسابزیھم با بھزاد گالو
 ی داشت با شانھ ھای ورزشکارکلی باور بود کھ بھزاد کتک بخوره چون ھری غمیبرا

 رومندی نیپھن و بازو ھا
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   رادمھر بره سراغ بھزادیسامان چرا من بھ تو زنگ زدم؟ کھ اجازه ند-
 ساکت ی خبر نداشتم فکر کردھیبلھ اما من از قض:  حرفم آمد و گفتوسط

بزار ......یستیبزار بفھمھ کھ تنھا ن...... نداشتھی کارنیبھزاد حق ھمچ.......مینیشیم
 کردی نمیستاره اگر رادمھر کار...... کھ خواست باھات بکنھی ھر کارتونھیبفھمھ نم

  شدمی مدی کھ ازش نا امیکیمن 
 االن کجاست؟؟....کنھی می بھزاد تالفگمی کجا دارم بھت منی بببیبلھ ول-
 دهیخاب-

 حالش خوبھ؟؟؟:  و گفتمدمی کشیآھ
 ....زنھیساکتھ حرف نم....دونمینم-

 ی وقتشھی مثل او کھ ھمکردمی کنارش بودم و آرامش مخواستیدلم م....ختی فرو ردلم
 ....   داشتم کنارم بودازیبھش ن

  دردسر انداختمیببخش تو ھم تو-
   حرفو نزننیا-
 مواظب رادمھر باش تا فردا خداحافظ-

 را یبا حرص گوش...... بھزاد شدمی تماس ھایھ قطع کردم تازه متوجھ  را کیگوش
 در ایبابا و ثر......شب برگشتم خانھ..... رفتمرونی تخت پرت کردم و از اتاق بیرو

 بچھ ھم نی اادی تعجب آور بود کھ بالخره می براکردنی میسالن با سپھر باز
 تا کردی میاستخدام کرده بودند ازش نگھدار  کھ دائمی اوقات پرستارشتریب.....افتادن

من ..... کندی سپری ورزشی و کلوپ ھاییبای وقتش را داخل سالن زی بتونھ ھمھ ایثر
 شیراه اتاقم را پ... مادر خوب و دلسوزنطوری داشتم ھمی خوبی و نوجوانیکودک

 ستادمی بابا ایگرفتم کھ با صدا
  کارت دارمنی بشایب-

 میاالن خستم فردا حرف بزن: م نگاه کردم و گفتبھش
 باز ھم حرف بھزاد و ازدواج با بھزاد کھ من گوشم ھم ستی نی حرف تازه ادانستمیم

  حرفھا حساس شده بودنیبھ ا
  دارم باھاتی کار مھمرمیگی وقتت را نمادیز-

بھزاد سر شب رفت اما :  نشست و گفتمیروبرو..... کاناپھ نشستمی و رودمی کشیپوف
 یکار اشتباھ....... سفرش را عقب بندازه اما نشدی مدتی براخاستی اتفاق ھا منیبا ا
 دی کھ جدل راه انداختدی اشتباه کردیدی کششی اون پسره را پی کھ پایکرد

 کنھ ی بھم دست درازخواستی کھ میستی واقعا متوجھ نیعنیبابا :  و کالفھ گفتمخستھ
  گرفتممی دستھانی و سرم را بدمی کشیآھ...  از شما نگرانم ھستنشتری ھا ببھیاون غر

بھزاد دوستت داره و فقط ...... بزرگش نکننقدری استی نیگی کھ منطوریا: گفت
 یمن زخم گوشھ ....ی کردی باھاش تندشھی بشھ اما تو مثل ھمکیخواستھ بھت نزد

  روت دست بلند کردهی کردنکاروی تو انکھی بعد از ادمیلبش را د
  بھم دست دادی بدحس
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 دینیبی صورتم را نمی رویکبود.....کشتیبھزاد داشت منو م-
 یکنی کارو سخت می داریکنی اشتباه میستاره دار:  گفتنی کالفھ و غمگبابا

 کنھی می و کارستیبھزاد دست بردار ن....یکشی عذاب مشتری فقط خودت بینطوریا
رنوشت را  بھتر باشھ سدیمن نگرانتم اما شا...... تلخ بشھ جھنم بشھتیکھ زندگ

 ده سالھ کھ شب و روزش ستی ند بیکنیبھزاد اون قدرھا ھم کھ فکر م......یریبپذ
 ی االن کھ ھمھ دخترھانیھم... دست زدهی بخاطر بھ دست آوردنت بھ ھر کارییتو

 جون بدن اون فقط چشمم بھ توئھ، بعد تو براش ناز شیدوست و آشنا حاضرن برا
 عشق بھ نفع خودت نی از ایتونی کھ می درک کنخامی می کھ بفھمخامی من م؟یکنیم

 حرف خوب از تو بشنوه تا کی ھی اون فقط کافی بھزاد رام کنیتونیم......یاستفاده کن
 ادامھ یاما اگر بھ لجباز:  و گفترونی نفسش را فوت کرد بکنھی متیآخر عمر غالم

وشت کردم  من فرامیگی تو مشھی خودت سخت تر و تلخ تر می فقط برازی ھمھ چیبد
 چی را بھ پول بفروشم اما ھترم تنھا دخشھی مگھ مستی ننطوری من فروختمت اما ایگیم

  لطفا درک کنادی دفاع از تو از دستم بر نمی برایکار
 

بابا : دمی با غم نگاھش کردم و نالن،ی خودم ھضم کردم ھرچند سنگی براشی ھاحرف
 اگر دوستش داشتم دی شاستمی ندنی بھزاد جون می کھ براییمن از جنس دخترا

 رمی تظاھر کنم بابا من تا آخرش متونمی بھ حرفھاتون گوش بدم اما ندارم، نمتونستمیم
 زهی انگکیاالن : و گفتم دمی کشیقینفس عم....... باشھیاھی راه سنی اگر آخر ایحت

 کنمی می با عشقش زندگکنمیدارم بھ اسم رادمھر عشقش را با تک تک سلوالم حس م
 یگرم نگاھش کردم بھ موھا......ستی کردن ھم کم باشھ مھم نی عاشقنیر مدت ابابا اگ

 ه کمتر بود آریلی چھار سال خنی صورتش کھ قبل ای دستش بھ چروک ھاکی دیسف
منتظر و ..... قول بدهکیبھم :  کھ بابام چھ قدر شکستھ شده دستش را گرفتم و گفتمدمید

 بابا  دی نکنی جدا کردنم از رادمھر کاریشما برا: گرم تر از خودم نگاھم کرد و گفتم
 ی وقت براچی اما قول بده کھ ھدیستی جلوش نای بکنھ حتخوادی میبذار بھزاد ھر کار

 کھ باشھ ی سرنوشتم را قبول کنم ھرچدمی منم قول می نکنیکار جدا کردنم از رادمھر
 دمی تن می کھ برسھ بھ ھمھ چروزش

ھنوز دوستم ..... نگاھش کردمدی نگاھم کرد و فقط سرش را تکان داد نا امنی غمگبابا
 بھزاد ی از خواستھ ری غتوانستی از حد بھ بھزاد وابستھ بود و نمشیداشت اما انگار ب

  حرفمیاما من رو...... فکر کنمینطوری ھم من دوست داشتم ادیشا......رفتار کند
 ......کنمینم  آب شناانی برخالف جرمانمیم

 تونمی نداره منم نمی خوشانی داستان پانی؟؟؟ای لجباز نبودنقدری کاش ایا:  گفتبابا
 یای کھ اگر کوتاه بدونمی فقط مادی نجاتت از دستم بر نمی برای کارچی انجام بدم ھیکار

 رهیگی بھزاد سخت تر ازتون انتقام می ادامھ بدشتری بی بھ نفعتھ ھرچیلیخ
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 بدتر و سخت تر از ازدواج با تونھی میآخھ چ: دمی گرفتم و نالمی دستھانی را بسرم
 ی کھ دوستش دارم را رھا کنم و با کسی مرددیخواھی از من میبھزاد باشھ؟؟چھ جور

 !!!!! کنم؟یکھ ازش نفرت دارم زندگ
 فوت کرد و رفت داخل رونیش را ب را نوازش کرد و نفسمی موھای آرام روبابا

 مادر و خواھر بردی خستھ بودم اما خوابم نمنکھی با ادمی تخت دراز کشیرو.....اتاقش
 با من ازدواج خواھدی من پس حتما رادمھر گفتھ کھ مدنی دی براانیرادمھر دارن م

کالفھ بلند شدم و .......گذاردی نممیچ وقت تنھای مطمئنم ھکندیمن را رھا نم......کند
 می با خداازی نماز و راز نکردی کھ آرامم میزی وقت ھا تنھا چنیوضو گرفتم ا

 آرام کردمی دارم فکر می بھ آن بزرگی پشتوانھ انکھی بھ بودنش و بھ ایوقت....بود
 صبر بھم  کھ باشھ فقطی تو ھر چی بھ رضامی لب زمزمھ کردم راضریز......شدمیم

اگر .....شدمی نگران نمگھی بھ بودنت اعتماد داشتم دکردمینقدر کھ ادعا ماگر آ.....بده
 و نشاندمی لبخند گوشھ لبم مکی ھم کھ داشتم یواقعا بھ بودنت اعتقاد داشتم ھر مشکل

 یچی نگران ھگری درست را بھم نشان بده و دری دست تو خودت مسمی ھمھ زندگگفتمیم
 را بعد از می ساعت نھ بود دوش گرفتم و موھا شدمداری از خواب بیقتصبح و.....نبودم

 کردم و چند ی کرم رنگشی سرم جمع کردم و با کش بستم،آرای خشک کردم باالنکھیا
 کفش و صندل تا با ی شب داخل کاور گذاشتم بھ اضافھ یدست لباس مناسب برا

 زنگ می بخورم کھ گوشانھ کھ صبحنییرفتم پا.... کدام را بپوشمرمی بگمیفرانک تصم
  خورد رادمھر بود جواب دادم

 ؟ی خوبزمیسالم عز-
  من؟ھی چشم عسلی ماھت تو خوبیسالم بھ رو-
 بلھ تو خوب باش منم خوبم-

 کھ دلم برات تنگ شده رونی بای خونھ منتظرتم بیمن جلو:  و گفتدی کشیقی عمنفس
 دیشد

 باشھ اومدم:  زدم گفتمیی دندان نمالبخند
 غرق شی و چشمھاکندیروانھ با محبت نگاھم م پدمی را قطع کردم، دتماس
  شده قربونت برمیچ:بلند شدم و بغلش کردم و گفتم.....اشک
 شاد و شھی ھمنکھی اخوامی کھ از خدا میزیتنھا چ:  را نوازش کرد و گفتمی موھاآرام

 یخندان باش
  و ازش جدا شدمدمی کشی بلندآه

 یی گرفت و داد دستم، دھانم گذاشتم و با چاری لقمھ نون و پنکی می تند تند براپروانھ
 رونی را بلمیپروانھ مشت رحمت را صدا زد تا وسا.... فرو دادم، شالم را سرم کردم

 ببرد
بھ دست بستھ اش .... را از مشت رحمت گرفت و داخل صندوق جا دادلی وسارادمھر

اضر نبودم  نبودم بھ خاطرم درد بکشد حیراض.... بغض کردماری اختی شدم و برهیخ
 کی فقط ای ام بود خدای بشود ھمھ زندگری درگیبھ خاطرم غصھ بخورد و با کس
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 با ستادی امیرادمھر روبرو.....زن سرنوشتم را کنار رادمھر رقم برشی ازم نگیزیچ
 ھی بارونشیچرا خانمم باز چشمھا:  را پاک کرد و گفتمیسر انگشت اشکھا

 نیا:  عوض شدن بحث گفتی و برادیکش ی پوفدی نگاھم را گرفت و بھ دستش رسرد
 ھ؟ی چی برالیوسا

  شبیلباسھام برا-
 !!!! ھمھ؟؟نیا:  کرد و گفتیاخم
  انتخاب کنم گفتم نظر فرانک را ھم بپرسمتونستمینم:  و گفتمدمیخند

 ی را روشیدنده را جا انداخت و پا.....می شدنیسوار ماش.... سرش را تکان دادرادمھر
   از جا کنده شدنیپدال گاز فشرد و ماش

  شب مناسب ترهی کدوم براگمی نگران نباش خودم بھت مگھیخب د:  گفترادمھر
  ھم خوووبیلیخ-
 
 بھش د؟؟؟یکشی مگاری سی را پر کرد، چرا صبح اول صبحنی ماشی فضاگاری سیبو
 ری حس کردم کالفھ است؟؟؟ھنوزم درگده؟؟؟چرای شدم چرا حس کردم رنگش پررهیخ

  بوددهی ھنوز بھ آرامش نرسی بھزاد را کتک زده بود ولنکھی با اانگار.......بود
  نگام نکنینطوری اھ؟یچ:  بھم کرد و گفتی نگاھمین

 یچھ جور:  و گفتمدمی را در ھم کشصورتم
 شمیآخھ معذب م:  ادامھ دادطنتیبا ش.......  گرمنقدریا-
  شدی چروزی دی کنفی تعریخاینم:  را باال دادم و گفتممی ابروی تاکی
  کردهفی تعرتی را برای سامان ھمھ چدونمینھ چون م-

   نگرانت بودمیلیاوھوم خ:  شدم و گفتمرهی خرونی دادم و بھ بھی تکی صندلبھ
  نخوردمیزی چروزی دم؟؟؟ازی صبحانھ بخورمیبر:  محبت نگاھم کرد و گفتبا

 ؟؟؟؟یکشی مگاریپس چرا س:  و با حرص گفتمدمی را در ھم کشصورتم
  پرت کردمرونی و از پنجره بھ بدمی کشرونی انگشتانش بنی را از بگاریس

 دی را تکان داد و خندسرش
 گل می سفارش بده بھ من گفتھ برم پس اول برکی بره گل و کرسھیسامان چون نم: گفت
  باشھ؟میخوری صبحانھ ممیری بعد ممی سفارش بدکیو ک

 باش-
 سامان گفتھ بھ سلقھ تو باشھ: گفت

 ارمیآخھ من سر در نم:  و گفتدیکردم کھ خند نگاھش قیدق
 را دادم میگرفتی مینیری گل و شمانی ھای مھمانی ازشون براشھی کھ ھمیی جاھاآدرس

 باال کھ دنج تر ی طبقھ شھی شاپ دوستش و مثل ھمی کافمیو بعد از سفارش دادن رفت
  سفارش دادکی تلخ با کی خواستم و رادمھر قھوه یی و من چامیبود نشست

  تلخ؟؟؟؟ی قھوه شھیچرا ھم: گفتم 
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 دوست دارم درستھ با اضافھ شتری را بیزیاصل ھر چ:  را با زبان تر کرد وگفتلبش
  دهی خودش را از دست می اما طعم واقعشھی و شکر قھوه خوشمزه تر مریکردن ش

  چرا بھت عالقھ مند شدم؟؟؟یدونیم:  شد و گفترهی خمی چشمھابھ
 ،یچون ناب بود: زد و گفتینیریان دادم جلو آمد و لبخند ش را بھ نشانھ نھ  تکسرم

 صاف و ساده درست مثل کف دست ،یدی را نشان می کھ ھستی ھمون،یاصل بود
 گھی جملھ کھ منیا......ی بدریی خودت را تغی بھ خاطر جلب توجھ کسیستیحاضر ن

 یدی کامال خودم ھستم را شنی ولستمیکامل ن
 نھ-
 اگر خوشحالم یدی نشون می اگر ناراحت باشی خود خودتکنھیراجب تو صدق م-

 کامال ادی خوشت نیاگر از کس....یکنی مطنتی و شیخندی مثل بچھ ھا از تھ دل میباش
 یاریبھ روش م

 یشی رنگش بھ تھ ری قھوه ای چانھ ام زدم و فقط نگاھش کردم بھ چشمھاری را زدستم
 ی ام برازهی ام، بھ انگی خوشحاللیل بھ دکردیکھ گذاشتھ بود و صورتش را جذاب تر م

:  و گفتدی کشششی بھ تھ ری و دستدی کشیآھ..... چھ قدر خوب بود کھ بوددن،یجنگ
 از دنتی دادی مخوادی ھر وقت منمی ببتونمیکنم نم  بھزاد را تحملی رفتار ھاتونمینم

 بشھ کی اجازه بدم بھت نزدتونمی ھمھ گستاخھ کالفھ شدم نمنی انکھیمزاحمت ھاش از ا
  و لمست کنھ

  حرفھا بودم، بالخره گفتنی ادنی صبح منتظر شناز
 نکھی گذاشت و بعد از ازی می را روینی نگاه کردم سشخدمتی شدن پکی نزدبھ

 دستم را بھش چسباندم و بھ دم،ی ام را جلو کشییچا.....رادمھر ازش تشکر کرد رفت
  کنم؟؟کاری چیگیتو م: گفتممن ھم خستھ شدم نگاھش کردم و :  شدم،گفتمرهیبخارش خ

 با من ازدواج کن:  گفتینی زد و بدون مقدمھ چیی دندان نمالبخند
 .... گرد شده نگاھش کردمی را باال دادم و با چشمھامیابروھا

 ؟؟؟؟یگی میچ-
 با من ازدواج کن:  داد و گفتھی تکی صندلھی بھ پشتخونسرد

 می کنکاری و بھزاد را چ؟؟؟بابامیچھ جور:  دھانم را فرو دادم و گفتمآب
 و قبل از میریگیاز دادگاه اجازه م:  داد و سرش را جلو داد و آھستھ گفتھی تکزی مبھ
 و ھمانجا ھم درس میریگی میانتقال.....رازی شمیری و ممیکنی متوجھ بشن ازدواج منکھیا
 خانواده ام ھم پشتمون ھستن من راجب تو باھاشون حرف زدم کنمی ھم کار ممیخونیم

 و ان ھا ھم موافقن
 کھ ھمھ شدیاما اضطراب داشتم انگار نم.....می تنھا آرزودی بود و شانیری ششیحرفھا

 بھ خواستھ ؟منی باشد اما اگر بشھ چدیگوی کھ رادمھر می و خوبی راحتنی بھ ھمزیچ
 بعد از ازدواج دست یعنی ؟یاما بھزاد چ.......بھ آرزو و بھ عشقم......رسمیام م
 تا حاال در دی کھ اگر نبود شادانمی مدادی مزهی انگھم رادمھر بدمی کشی پوفدارد؟یبرم

 غرق در افکارم ھستم دیرادمھر کھ د....... بھزاد کم آورده بودمیبرابر خواستھ 
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 کند میسرم را تکان دادم تا افکار آزار دھنده رھا...... صورتم تکان دادیدستش را جلو
:  گفتمطنتیبا ش...... خوب فکر کنمیو روزھا خوب یزھای بھ چخاستمیاالن فقط م

 اوھوم:  با لذت نگاھم کرد و گفت؟؟یکنی می ازم خواستگاری داریعنی
 پس حلقھ ات کو:  اخم گفتمبا

 ؟؟؟یکنی قبول میعنی:  کرد و گفتزی را رشیچشمھا
  فکر کنمدی بادونمیاااامممم نم:  دادم و گفتمھی تکی صندلبھ

 یساعت اش را جلو.... بشمکی و بھم اشاره کرد کھ بھش نزددی را در ھم کشصورتش
آره :  با تعجب بھش نگاه کردم و گفتم؟؟ینیبیعقربھ بزرگھ را م: صورتم گرفت و گفت

 ؟یواسھ چ
 ی فکر کنی وقت دارکی ی روادی می دوازده تا وقتیدقت کن االن رو: گفت

 
 قھ؟ی فقط پنج دقیعنی:  و گفتمدمی خندآرام

 ی کھ جواب بدی وقت دارقھی پس سھ دقاده؟؟؟؟باشھیز: د و گفت کم فکر کرکی
  دوست دارمیلی خیمیھمھ زندگ:  نگاھش کردم چشمک زد و گفتگرم

 رادمھر ی دوست دارم از لبھادنی شننی جملھ ھمنی ترنیری لذت شدم انگار شغرق
 ...بود
 نتتی دوست داره ببیلیمامانم خ:  رادمھر گفتمی شدنی سوار ماشیوقت

 ؟ی چادی ھستم اما رادمھر اگر از من خوششون ندارشونیمنم مشتاق د: گفتم
 ادی از تو خوشش نی کسشھیمگھ م:  پلک زد و گفتآروم

 یگی باشھ کھ مینیخدا کنھ ھم-
  ھست نگران نباش-

 در صندوق را باز کرد م،ی شدادهی خانھ فرانک پارک کرد و ھر دو پی را جلونشیماش
 لباس ھا را یکی یکی عقب انداخت ی صندلی و رودی کشرونی را بمیو کاور لباس ھا

 ی رنگ را انتخاب کرد کھ از روی عسلراھنی پنکھیدر آورد و با دقت نگاه کرد تا ا
 زانو ری سھ ربع، قدش تا زی ھانی با آستشدی مھ و بستخوردی گلو دکمھ مری تا زنھیس

 نیا: لباس را کنارم گرفت و با دقت نگاه کرد و گفت......نشستی بدنم میبود و رو
  فقط کوتاھھادیخوبھ بھ رنگ چشمھات ھم م

   شدرهی را از لباس گرفت و منتظر بھ لبانم خنگاھش
  شدیرتیباز غ:  و گفتمدمی کشیپوف

 با یآقا:  لباس را گرفتم و داخل کاور گذاشتم و گفتمکرد،ی ھم منتظر نگاھم مھنوز
 کنمی نداشتھ باش درستش می کارشی بھ کوتاھ شمارتیغ
  راحت باشھ؟المیخ:  تحکم گفتبا

 بلھ راحت راحت:  را برداشتم و گفتملمیوسا
حدس زدم فرانک از .... کردم و رفتم زنگ در بزنم کھ در خودش باز شدیخداحافظ

  آمدم و در را باز کردهدهیپشت پنجره د
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 خونھ یصاحب خونھ؟؟؟؟کس: بلند گفتم ی با صدادمی را ندی خانھ کھ شدم کسوارد
 ا؟؟؟؟ی آستین

 در را باز ی کستی خونھ جن داره و معلوم ننی کھ انگار ازدمی لب داشتم غر مریز
:  گفتدمی و سھ متر از جا پردمی فرزاد را از پشت سرم شنی شده کھ صدابیکرده و غ

 جن نداره من باز کردم
  دیکوبی قلبم گذاشتم کھ با شدت می را رودستم

  فرانک کجاست؟؟:  چپ چپ نگاھش کردم و گفتممیترسوند-
 تفاوت بھ من رفت داخل ی نگاھم کرد و بھ اتاق فرانک اشاره کرد، و بسرد

 وانھی لب دری باال انداختم و زی کرد؟؟؟؟ ناراحت بود انگار شانھ اینجوریاتاقش،چرا ا
 بود و داشت دهیچیحولھ را دورش پ....... نثارش کردم و بھ اتاق فرانک رفتمیا

 د متعجب نگاھم کردیکشی را سشوار مشیموھا
 ؟ی اومدیسالم ک-

 فرزاد در را  باز کرد.... االننیھم:  تخت گذاشتم و گفتمی را رولمیوسا
 کی داداشتم نیا:  نشستم و گفتمشی تخت روبروی را در آوردم و رومی و پالتوشال

  ھاشھی مشیزیچ
 تو شھی مشیزی چھی وقتھ یلیخ:  را خاموش کرد و بھ طرفم برگشت و گفتسشوار

  من موندمیدینفھم
 آمدم زنگ بزنم در باز شد فکر یرادمھر رسوندم وقت....ارمی بھ روم نمدمیمن فھم-

  ھم گرفتھ  و ناراحت بودیلی اما فرزاد بود خییکردم تو
  خوشحال باشھ؟ی توقع داردهی دبشیتو را با رق:  زد و گفتیپوزخند

 نسبت بھ شھی راجب فرزاد صحبت نکرده بود چون ھمحی صرنقدری بھ حال فرانک اتا
 فرق کرده ی ھمھ چگھی ناراحتم کند اما االن دخواستی نمگرفتمی موضع مونیآقا

 یبزار بھت نشون بدم امشب چ:  عوض کردن بحث گفتمیبلند شدم و برا....بود
 پوشمیم

 نویچھ طوره؟؟؟رادمھر گفت ا:  صورتش گرفتم و گفتمیلو آوردم و جرونی را بلباسم
 بپوشم
 کھی شیلیخ....ھیعال:  را تکان داد و گفتسرش

 یکردی کاش اصرار نمی امشب اامیاصال دوست ندارم ب:   و گفتمدمی کشیپوف
 رادمھر و سامان دست از سرت بر ی فکر کردای نگفتمیحاال منم م:  کرد و گفتاخم

  تو اومدهدنی دی مامان رادمھر براداشتنیم
 کنھی کالفھ ام منی ھمدونمیم-

 فرانک؟؟:  زدم و گفتمی محولبخند
 بلھ؟؟-

 یرادمھر امروز رسما ازم خاستگار:  تخت پرت کردم و با شعف گفتمی را رولباس
 کرد
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 !!!!!جدا؟؟؟:  گرد شدن،گفتچشمانش
 می تخت نشستی شد دستم را گرفت و با ھم روبلند

  گفت؟ی چنمی کن ببفیامل تعرک: گفت
 پس بھزاد ستی ھا نی راحتنیاما بھ ا:  کردم و گفتمفی رادمھر را تعری حرفھاھمھ

 شھ؟؟؟؟؟ی میچ
 شھی بسپار بھ خدا درست مویھمھ چ:  شانھ ام و گفتی را گذاشت رودستش
بعد از ...... خواھر دلسوز کنارم بودکی آرامم کرد و نگاھش دل گرمم، مثل حرفش

 قھی مخصوص با سلی ھاستالیری کی ھا را تووهی ھا و مینیری شمیخوردن ناھار رفت
 کارھا تمام شد با نکھیبعد از ا.......می و دوباره با وسواس خانھ را مرتب کردمیدیچ

مرنگ  الک ھشی ناخن ھایفرانک با دقت رو.....می اتاق تا استراحت کنمیفرانک رفت
 ندارم الک زده ادی وقت چی رنگم نگاه کردم ھی کوتاه و بی بھ ناخن ھازدیلباسش را م

کم :فرانک گفت.... نداشتمی بھش عالقھ انکھی اای بخاطر خواندن نماز بود دانمیباشم نم
 گھیکم آماده شو د

 
 ی ھنوز زود بود روانی بھ ساعتم انداختم ساعت پنج بود قرار بود ساعت ھفت بینگاھ

 چی ھنکھی بخاطر ادیشا.... اضطراب داشتمیکم......دمی کشیتخت جا بھ جا شدم و آھ
 فرانک را بھ ی نشستم اتو مونھی آیجلو...... حضور نداشتمیوقت در مراسم رسم

 تمام شد می کار موھایوقت..... لخت کردمرا میبرق زدم و با ظرافت و وسواس موھا
م پودر رنگ پوست زدم با رژ گونھ  کریکم..... صورتم را شروع کردمشیآرا

 ی تا از بدمی کشی ھم مداد مشکمی چشمھایتو... رنگ کھ با رنگ رژم ست بودیکالباس
 دی را سشوار کششیفرانک موھا...... کردملی را تکمشمی آراملی و با رندیای در بیحال

 را ھم بھ پا شی و کفش ھادیکت و دامنش را پوش...... را حالت دادشی موھانییو پا
 چھ طور شدم:  گفتی چرخ زد و با شادمیکرد، جلو

 دمی من کھ پسندی شدیاووومممم عال-
 یممنون چشم عسل:  و گفتدی خندبلند

 گھی رادمھر بھت مدونمیم:  را باال دادم  و چپ چپ نگاھش کردم گفتمی ابروی تاکی
 !!!!!از کجا؟؟؟؟:  را گرد کردم و گفتممیچشمھا

 ستادی انھی آیجلو... کندمی اسم صدانی با ای کسی بودم کھ رادمھر جلودهی حاال نشنتا
 صدات ی کھ پشت تلفن چشم عسلدهیشن....از سامان:  و گفتدی کششی بھ موھایدست

 کنھیم
 خدا در و تختھ را با ھم جور کرده ھر دو فضول و دھن لق:   و گفتمدمی کشیپوف
 گمیمگھ دروغ م:  نگاھم کرد، شانھ باال انداختم و گفتمیشاک

 ی رادمھر حسابشیدگی پوشی برھنھ ام را کھ برای و قسمت پاھادمی را پوشلباسم
 یلیخ: پوشاندم، فرانک بھم نگاه کرد و گفتیسفارش کرده بود با جوراب شلوار

 یخوشگل شد
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 نھای عروس خانم برات بھترشتریتو ب:  و گفتمدمی را بوسشی کردم و آرام گونھ ھابغلش
 کنمیرا آرزو م

 کی شھی میعنی:  گرفت و گفتشی چشمھای محبت نگاھم کرد و اشک را از گوشھ با
  توی مراسم خواستگارامی بیروز با خوشحال

 دییایدختر ھا ب:  آمدرونی خانم از ببای زی را در دست گرفتم و فشردم، صدادستانش
 رسنی االن مھمان ھا مرونیب

 نھی بود کھ فرانک با استرس بھ من و بعد بھ خودش در آی جملھ کافکی نی ھمانگار
 نگاه کند

 .... نگران نباشیخوب:  و گفتمدمی را کشدستش
 دست کت و شلوار کرم رنگ خوش دوخت بھ تن کی خانم بای زم،ی رفترونی اتاق باز

 بای پوش بود، زکی مرتب و ششھی آمد مثل ھمرونی از اتاقش بیفرزاد وقت...داشت
 از مھمان ھا استخدام ییرای پذی کھ برایخانم قربان صدقھ اش رفت و بھ خدمتکار

 کن نرگس خانم لطفا اسپند دود: کرده بود گفت
 یمن موندم برا:  کھ فقط فرزاد بشنود گفتمی و دھانم را کج کردم و آھستھ جورلب
  کننی تو اسپند دود میچ

 تو ھم دود ی براگمی نکن میحسود:  کرد و آھستھ گفتکی زد و سرش نزدپوزخند
 ی کننده شدرهی خیکنن کھ حساب

   زد و رفتی نگاھش کردم چشمکزیت
 پررو:  دادم و گفتمرونی را با صدا بنفسم

 
 رفت و اطی استقبال داخل حی زنگ در بلند شد، فرزاد در را باز کرد و برایصدا

 بود ستادهی در ایوفرانک و پدر و مادرش جل..... کردییمھمان ھا را بھ داخل راھنما
 را شی دستاھای کھ فرانک با نگراندمی شده بود و دنینفسم سنگ.....و من دم در سالن

پدر و مادر سامان  و ...... سکوت خانھ را شکستیس احوالپریصدا......فشردیبھ ھم م
 کردن اما با ی گرم با من احوالپرسیسپس مادر و خواھر رادمھر وارد شدن کھ ھمگ

سامان آقا ...... و مھربان بھ نظرم آمدیمی استرس نداشتم صمگھی مادر رادمھر ددنید
 یفضا......رد کیوار با پدر و مادر فرانک دست داد و محجوب با فرانک احوالپرس

 حبس شد ضربان قلبم با شدت نھینفسم در س...... داشتری ھمھ تاثی بود و روینیسنگ
 و ی آبراھنی با پیت و شلوار سرمھ ا دست ککی شده بود ری واقعا نفس گزدیم

 لختش را باال زده بود و صورتش مثل صبح ی بھ تن داشت و موھایکروات سرمھ ا
 ھم ی زمان متوقف شده بود و ما محو نگاه ھانگارا.....زدی نداشت و برق مشیتھ ر
 دی نگاھم کرد، پدر فرانک کھ دتی شد و سپس با رضادهی کشمی نگاھش سمت پاھامیبود

 ی پسرم خوش اومددییبفرما: رادمھر دم در خشک شده گفت
 رونی کرد، نفسم را بی دستپاچھ نگاھش را از من گرفت و شروع بھ احوالپرسرامھر

 وارد سالن شد، ھی را داد دست فرزاد و با تعارف بقینیریرادمھر ش......فوت کردم
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 یسامان نشست موذ سالن کنار مادر ی مبل کنار پدر سامان نشست و فرانک باالیرو
 بود و کف ریسرم ز... رادمھر نشستمیبرو مبل تک نفره دم سالن روی و رودمیخند

 با نگاه مادر رادمھر و لبخند آرام و کردمی بودن ھر وقت سرم را بلند مسی خمیدستھا
 و گل ھا را داخل آشپزخانھ کی کنکھیفرزاد بعد از ا.......شدمی مری اش غافلگنیدلنش

  بھ فرزاد خم سر بلند کردم و بھ رادمھر کھ با اعیکنارم نشست کھ سرگذاشت آمد و 
 ری غمی شدم، دوست نداشتم ناراحتش کنم اما عوض کردن جا ھم برارهی خکردینگاه م

 بخور:  بشقابم گذاشت و گفتی پوست گرفت و تویفرزاد پرتقال......ممکن بود
 ؟یمھربون شد:  نگاھش کردم و گفتمجیگ
  پر شدهی اگھی تو مھربونم اما تو چشمات از کس دی براشھیمن ھم:  لب گفتریز
 و من ملتمسانھ دیکشی خط و نشان ممی رادمھر نگاه کردم کھ با چشم و ابرو برابھ

 فکر بودم کھ با ری درگنقدریا....با حرص نگاھش را ازم گرفت......کردمینگاھش م
 بھ اطرافم نگاه کردم، جیکردم و گ دست  و مبارک باشھ سر بلند یبلند شدن صدا

 و یی دست فرانک کرده بود، خدمتکار چان نشای براینیمامان سامان انگشتر تک نگ
 بھ تنفس داشتم از ازی ام را برداشتم و رفتم داخل آشپرخانھ نیی را چرخاند، چاینیریش
 نبودن ادی پی را کھ براراھنمی پقھی...... نظرم داشتھ باشد معذب بودمری زی کسنکھیا

 دی داشتم شاغض دادم، بھی ام تکی ھا بستھ بودم را شل کردم و بھ صندلی کبودیجا
 ھم دوست داشتم باز ھم با عشق و گرم نگاھم کند دیبخاطر عبوس بودنرادمھر بود شا

  شده؟یزیچ: فرزاد وارد شد و گفت...... عشقنھمھیچھ قدر محتاجش بودم محتاج ا
 نھ:  تفاوت گفتمیب
 ؟ی نشستنجایپس چرا ا-

  دمی کشیآھ
 کنھی خستھ ام مشھی ھمی رسمیخستھ شدم مراسم ھا-

 ام را سفت کردم قھی عی شد سرخکوبی گردنم می نشست کھ نگاھش رومیروبرو
  شده؟؟؟یگردنت چ: دیمتعجب پرس

 یچیھ:  بھش زدم و گفتمی برداشتم و گازینیری شکی
 ی کسی و مشکالتت برای شخصلی از مسای کھ دوست نداردونمیم:  محبت گفتبا

 یحرف بزن
  قایدق-

 کنار میبر:  مقابلم و گفتستادی بردارم کھ دستم را گرفت و اگری دینیری شکی خاستم
 ھیبق

 ی با ناراحتستادهی رادمھر با خشم دم در آشپزخانھ ادمی تکان دادم و بلند شدم کھ دیسر
 می برادم،ی کشرونی فورا دستم را از دست فرزاد بکندی نگاه ممانیو حرص بھ دستھا

 ییدستشو:  رو بھ فرزاد گفت.... بودنی سنگیلی خمیافسوس خورد، نگاھش برا
 کجاست؟؟
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 کی نشستم و ی صندلی ھمراه رادمھر رفت، رویی نشان دادن دستشوی برافرزاد
  برداشتم و خوردمگری دینیریش

 تو ھمھ دارن سراغتو ییکجا:  گفت نگاھم کرد وقی شد دقدای وکلھ فرانک پسر
 رنیگیم

 !!!مھم شدم؟: زدم و گفتمی تلخلبخند
 نمی بلند شو ببیمھم بود-
 یاسترس دار:  برداشتم کھ فرانک گفتگری دینیری شکی و ستادمیا
 چھ طور؟:  داخل دستم انداختم و گفتمنیری نگاه بھ شکی
 یخوری مینی شرینجوری ای ناراحتای یچون ھر وقت استرس دار-
 خواھر و دی گذاشتیاوه امشب ستاره شناس:  را داخل ظرفش برگرداندم و گفتمینیریش

 برادر؟
بھ صورت رادمھر نگاه کردم باز ھم گرفتھ و ...... نشستممی بھ سالن و سر جابرگشتم

 عبوس بود
 می دوستت را خستھ کردیفرانک جان فکر کنم ما حساب:  سامان گفتپدر

 بودنش واضح بود زدم و ی کھ مصنوعی لبخندد،یورتم جھ شدم و خون بھ صریغافلگ
 کنھی سرم درد می فقط کمدی داراریاخت....نھ اصال: گفتم

 نی از بس اارهی برات قرص بگمی االن بھ نرگس خانم مزمی عزییالھ:  خانم گفتبایز
 میچند روز خستھ ات کرد

 ھمھ کارھا کمکش کرد ی خواھر کنار فرانکم بود توکیمثل :  بھ پدر سامان گفترو
 و تنھاش نذاشت

  ام بودفھینھ وظ-
 
 انداختم و دعا ریسرم را ز....کردی رادمھر نگاه کردم ھنوز ھم با خشم نگاھم مبھ

 مھمانھا یوقت...... زود برآورده شدمیخدا را شکر آرزو.....کردم ھر چھ زودتر بروند
 اش را در دست گرفتم و دهی و کشفی ظریرفتند بلند شدم و رفتم کنار فرانک و دستھا

 قھیچھ خوش سل: بھ حلقھ اش نگاه کردم و گفتم
  منو انتخاب کردن؟یبلھ پس چ:  گفتطنتی شبا

  داخل اتاق باھات کار دارممی برایب:  و گفتدی و دستم را کشدی را کج کردم، بلند خندلبم
دا را شکر خ:  و گفتمدمی کشی تخت رھا کردم و نفسی خودم را رومی اتاق کھ شدوارد

 گرفتی ام مھی داشت گرگھیتمام شد د
  غر نزننقدریا-
 رادمھر چش بود:  کرد و گفتزی را رشیکنارم نشست  و چشمھا 
  از داداشت بپرس -
  ازت خوشش اومده بودیلیمامان رادمھر خ:  کم فکر کرد و گفتکی

 ؟یدونیتو از کجا م:  و گفتمدمی در ھم کشصورتم
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  دلمی مھرش رفتھ توگفتی بھ مامان سامان مدمیاخھ شن-
: گفت... زدم، خوب بود پس با ازدواج ما موافقندی شدم و لبخند محورهی روبرو خبھ

  رادمھرهھی شبیلیرامش خ
 مثال خواھر برادرنا-
  و مھربونھی دوست داشتنیلیمامانش ھم خ-
 .....اره اما-

 رادمھر و رفتارش بودم کھ ری درگنقدری کھ امی ام اجازه نداد تا بگوی زنگ گوشیصدا
 اوه اوه اوه: رادمھر بود گفتم....... بھ اطرافم نداشتمیتوجھ

 ھ؟؟یک: نگاھم کرد و گفتی سوالفرانک
 رادمھر-

  فکر کردم بھزادوونھید:  کرد و گفتاخم
 االن رادمھر از صد تا بھزاد خطرناک تر-
 چرا؟؟؟-
  گذاشتھری بپرس کھ پا رو دم شتی برو از داداش گرامنمیا-

 پس زو جواب بده:  و گفتدیخند
  دنبالتامیآماده باش م:  ام را دم گوشم گذاشتم رادمھر گفتی گوشتا

  خونھرمینھ با آژانس م:  گفتمقاطع
  دلخور بودمھنوز
  تا من برسمنیاالن برو داخل اتاق فرانک بش.... دنبالتامیگفتم م:  و کالفھ گفتیعصب
دلم ....  شدمرهی دستم خی توی قطع کرد، بھت زده بھ گوشی را بدون خداحافظتماس
 می گوشی رویوقت.... را جمع کردملمی را عوض کردم و وسامیزود لباس ھا....گرفت

 شد و بدون ادهی پنی از ماشدنمیبا د!!!!!  چھ قدر زودی ولدهی کھ رسدمیزنگ زد فھم
 ساکت ریخم سوار شدم و در مس ابا  را گرفت و گذاشت صندوقلمیحرف وسا

 !!!؟؟؟ی گرفتشیدست پ:  و گفتاوردی طاقت نکربعیبعد از ...بودم
  شدشتری پدال گاز بی روشی زد و فشار پاپوزخند

 یزی چنی ھمچھی:  را با زبانم تر کردم و گفتملبم
 د؟؟؟؟یگفتی میتو آشپزخانھ چ:  نگاھم کرد و گفتزیت

  بودیخصوص:  شدم و خونسرد و کوتاه گفتمرهی خرونی ببھ
  بودیااااا پس خصوص:  و گفتدی خندمسخره

 متاسفانھ متوجھ ی رفتار امشبش ولی تالفنمی حرص بخورد ای بد نبود کمدمی خندزیر
 بلند ی پارک کرد و با صداابانی خی را گوشھ نیماش..... من شد و داغ کردیخنده 
 ؟؟؟یخره کرد مس؟؟؟منویخندی می بھ چیدار: گفت
  و واج نگاھش کردم زبانم بند آمده بودھاج
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 ی ولیزی اعصابم بھم برادی اول بھزاد بود االنم فرزاد، خوشت می بخنددمیآره با-
 یمی رفتار صمی کسخامی را تمامش کن نمھای مسخره بازنی اگمی االن دارم منیھم

  انگار عادتھبھی غری داشتن با مرد ھایکار خوصوص....باھات داشتھ باشھ
 نکھی بخاطر ای زمانکیاز ذھنم گذشت کھ .... شدم و فقط نگاھش کردمرهی خبھش

نگاھم ...... بھش حس خوب داشتمکردی نمی کنجکاوادی و در مسائلم زکردیدرکم م
  تند رفتمدیببخش:  بود چون فورا گفتی کافشی بود و ھمان نگاه برانیسنگ

 ..... نگویچیھ: ردم دادم و زمزمھ کھی با حرص تکی صندلبھ
 شد و پشت سرش ادهی را با شدت باز کرد و پنی و در ماشدی کف دست بھ فرمان کوببا

 آتش زد و دود کرد، با خودم فکر کردم چھ راحت یگاریس....دیدر را بھ ھم کوب
 اوقات ی گاھکنندی مھی خودشان را تخلگاری سدنی ھستن با کشیمردھا ھر وقت عصبان

 ی بعضکنندی مھی گرکنند،ی و فقط بغض مکشندینم گاریاما زنھا س.....ادیھم با داد و فر
 .....ماندی بغض مکی فقط تشانی و عصبانی ناراحتیوقت ھا ھم ھمھ 

 ؟؟؟؟یستاره جان ھنوز ناراحت:  شد و گفترهی داد و بھم خھی سوار شد بھ در تکیوقت
   تو را خدا نگام کندیمن کھ گفتم ببخش:  شب بود گفتیاھی ندادم و نگاھم بھ سجواب

 من ی اگر باھام حرف نزنیستاره عذابم نده اگر نگاھم نکن:  گفتدمی کشیقی عمنفس
  خودم را ببخشمتونمی وقت نمچیھ

  جمعش کردشھی نمگھی شده است دختھی کھ گفتھ شد مثل آب ریحرف:  گفتمآھستھ
:  گفتنکھی چند لحظھ ساکت بود تا ادی برد و بھ عقب کششی موھاانی را مشیانگشتھا

 ناراحتت شھی باورم نمزنمی کھ دم از عشق می آن ھم از من، منی توقع نداشتدونمیم
  ارمی لبات بی خنده روشھی کھ بھ خودم قول دادم ھمیکردم من

 دنید:  چانھ ام برد سرم را بھ سمتش چرخاند و گفتری شد و دستش را زکی نزدبھم
  نکنغیچشماتو ازم در

با شعف ,  لبخند زدم ھرچند تلخ اما رادمھر خوشحال شدزدی در نگاھش موج میمانیپش
  بام؟؟میبر: گفت
 میبر:  زدم و گفتمپلک
 کھ با بچھ ھا زنمیپس االن بھ سامان زنگ م:  آورد و گفترونی ببشی را از جلشیموبا

 ھماھنگ کنھ
 

 یوقت..... فرزاد باشدتی منظورش از بچھ ھا رامش و فرانک و در نھاکردمی فکر ممن
 اکثر دمی کھ دندیای بھی تا بقمی و منتظر نشستمی کرددای گوشھ دنج پکی بام میرفت

 و می شد، آتش روشن کرددای مشترک سامان و رادمھر کم کم سر و کلھ شان پیدوستھا
 در گوشش گفت یزی و رفت کنار فرانک چورد را آتارشی رادمھر گم،یدورش نشست

 در گوش رادمھر پچ پچ یزی مکث چیفرانک بھم نگاه کرد و بعد از کم
 آھنگ بخونم ھی خامیامشب م:  کنارم نشست و بلند گفتیرادمھر با خوشحال....کرد
   دادادی کردنو بھم ی کھ عاشقی کسیبرا
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  وکردنی معجزه مشی دستھاد،ی کشتاری گیمھای سی شد و آروم دستش را رورهی خبھم
 شروع کرد بھ خواندن یوقت..... جور خلصھکی ھم دی شابردی آدم را بھ اوج مشیصدا

   بھم زدی نگاھش کردم کھ چشمکرهیخ
 عاشقتم:  و گفتدی سر چرخاندم و بھ فرانک نگاه کردم خندفورا
 دهی آھنگ خندنیبا ا......می بارھا گوش داده بودی و ناراحتی بود کھ در خوشحالیآھنگ
 دانستیرادمھر خوب م......می در آورده بودی بازوانھی و دمی کرده بودھی گرم،یبود

 ی کھ براشناسدی کس من را بھتر از فرانک نمچی ھدانستیم.......چگونھ خوشحالم کند
   را بستم و  گوش دادممیچشمھا.....فتخوشحال کردنم از او کمک گر

  ستی شھر کھ ازت دورررر نکی عشق
 ادیاد کششش ب چھ قدر ھم کھ جاده بخھر

  اسی سی دختر با موھاکی عشق
 ااااددددی تا با ساکش بی نشستیوقت

  کھ نگاھت کنھنھی ھمعشق
 ی لرز کنی تب کنی کنعشق

  ادی داره مزنھی اس ام اس متا
 ی تھران مرتب کنھی یپاش

   آھنگھ پر از خاطره استھی عشق
  ھی عالی و لبخند ولاشک
 ی مثل دلواپسی حالکی عشق

 ھھھی مثل خوشحالی حسھیعشق  
  کھ اگھ خستھ بودنھی ھمعشق
 ی و درکش کنی باش،ی نشخستھ

  دودی از بوشھی متیاگھ اذ 
 ییی ترکش کنوی لعنتگاریس 
 یتمام وجودم پر از شعف و خوشحال.... بلند خواندندی قسمت را ھمھ با صدانیا

 ...... بود انگار در من حل شده بودرهینگاھش کردم کھ ھنوز ھم بھم خ.....بود
  روتنھیشی مثلھ برفھ کھ معشق

   تا آب شھکنھی در میخستگ 
  ابرا برن اونوور و آفتاب شھادی تا اسمش منھی ھمعشق

 و دست بچھ ھا گم شد، اشکم را از گوشھ غی جی صدانی کھ بییییمرس:  لب گفتمریز
 .....چشمم گرفتم

 فکر یرادمھر کم..... بخواندگریھنگ د آکی از رادمھر خواستند کھ ھمھ
 ی شروع بھ خواندن کرد صدای و وقتھی چی بعدزی سوپرانمیمنتظر بودم بب......کرد

 ....... بچھ ھا بلند شدغیج
   روشنی اندهی مون آندهیآ
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   نزن با منیی جداحرف
  رومونھشی پی خوبیفردا

 ونھی بھ رفتار تو مدایدن
   شروع بھ خواندن کردمناخودآگاه

   عاشقم کردهتی کھ خوبحاال
 گردهی عاشقت دور تو منیا
  بھتر باشیزیاز ھر کس و ھر چ 
  مھربونتر باشنیبا من از ا 
  مارمی تو بیترکم نکن من ب 
   وار دوست دارموونھید

  تنھام نزارشتمی پمن
اکت شدنم ادامھ  من شروع بھ خواندن کرده بودم ساکت شد بعد از سی کھ وقترادمھر

  داد
 تونھی نمی کچی ھی با منتا
 قلب تو را از غم بلرزونھ 
  پشت سرت کوھھیتا با من 
  درد و اندوھھی تو بیروزا 
 بخشمی تو دستام میھرچ 

 بخشمی من شعرامھ میایدن  
  ی از عمرم بھ تو حتبشخمیم 

 ای از دنرمی می نباشیوقت
 مارمی تو بیترکم نکن من ب 
 دوستت دارم وار وونھید 
 زارمی تنھات نمشتمیمن پ 
 شد نگاھش ری سرازمی اشکھادمی نگاه پر از التماسش را دی و من وقتخوندی سوز مبا

 زده ام خی قلب ی حتسوزاندیداغ داغ بود، گرم گرم کھ تا پوست و استخانم را م
 می و خواندمیبا ھم، ھم صدا شد......مینگاھمان غرق ھم بود انگار فقط ما بود......را
  روشنی اندهی آندمونیآ

  نزن با منیی جداحرف
  رومونھشی پی خوبیفردا 
 ونھی بھ رفتار تو مدایدن 
 بچھ ھا غی سوت و جی را پاک کرد کھ صدامی را رھا کرد و با سر انگشت اشکھاتاریگ

آن ..... انداختمری و من خجالت زده سرم را زدیبلند شد رادمھر خودش را عقب کش
 و می چھ قدر عاشقنکھی و ادانستی کھ داستان من و رادمھر را می کسلحظھ ھر
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 میبر:  گوشم گفتریرادمھر ز.....شد ی بارانشی عشق ممنوع است چشمھاکیعشقمان 
 م؟ی قدم بزنیکم
 تر کی خلوت تر و تارمیرفتی باالتر میھرچ...... پلک زدن موافقتم را اعالم کردمبا
  می نور ماه نشستری زشدیم

 ی آرامش باور نکردنم،ی خلصھ بودی آمد انگار توی نمیی صداچی ھم،ی تنھا بودیتنھا
 زارمی تنھات نمشتمیمن پ:  رادمھر زمزمھ کردم،یداشت
 ھر کلمھ اش را با تمام وجودم حس کنم تا باور کنم خواستمی انگار مدمی کشی عمقنفس

  کندمانی از ھم جداتواندی نمی کسچی تا باور کنم ھقتیحق
 بدون تو گھی درمیمی من می نباشی روزکیبعد اگر ....... خوب نباشنقدریرادمھر ا-

 ستمی کردن بلد نیزندگ
 یطی حرف نزن من در ھر شرایی از جداسیھ:  لبم گذاشت و گفتی را روانگشتش

 فقط م،ی و مزاحم ندارمیامشب کھ فقط من و تو ھست.... نگوییکنارتم، امشب از جدا
 شتری بخامیامشب باورم کن امشب باھام حرف بزن باھام در و دل کن امشب م

  بشناسمت
 اما پر اهی بود و بھ آسمان سمانی پاھاری کھ زیزی ری روبرو نگاه کردم بھ چراغ ھابھ

 االن کھ تو شدی تمام مای لحظھ دننی کاش االن تو ھمیا: از ستاره، زمزمھ وار گفتم
 امخی نمیزی چگھی دیھست

 
 ؟؟؟؟ی منو عاشق خودت کنیتو چھ طور تونست:  چشم دوختم و گفتمبھش

   شدرهی را گرفت و بھ پشت سرم خنگاھش
 بھت حس می کھ تصادف کردیاز ھمون روز:  زد ادامھ دادیراحت نبود پوزخند-

 تر قراری من بیکردی می لجبازشتری بیداشتم و رفتھ رفتھ بھت عالقھ مند شدم ھرچ
 ..شدمی عاشق مشتری بیکردی مقاومت مشتری ھر چھ قدر بشدمیم

 ؟ی را پنچر کردنمی چرا ماشی کردتمی اذیلیتو خ:  و گفتمدمی را در ھم کشصورتم
 کھ ادتی...... بودیتالف:  گرفت لبش را با زبون تر کرد و گفتطنتی رنگ شنگاھش

حاال ....... دست دادم دادگاه و من دادگاه ازیاوردی را برام نینرفتھ برگھ پزشک قانون
  را پنچر کردم؟؟نتی من ماشیدیاز کجا فھم

 یلی خیول..... سوال نداره فرانک بھم گفتگھید:  مشت زدم و گفتمشی بھ بازوآرام
 ینامرد

 ناچار بودم:  و گفتدیخند
 ی وقتکردی مبمی تعقشھی و او ھمشناختمی بودم ھنوز بھزاد را نمدهی ترسیلیاون شب خ-

 تو را ی کنھ وقتتمی را پنچر کرده تا اذنمی از قصد ماشکردمی فکر مدمی  رادنشیماش
  یی و ناراحت کھ اون شخص توستمی خوشحال شدم کھ تنھا ندمید
 لبخند ی بود مخصوصا وقتنیری ھرچند بھ زور اما شیآره اون شب ازم خواھش کرد-

  ی اومدبای زیلی آن لحظھ بھ چشمم خیزد
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 ی نکردیاما تا بھ حال ازم معذرت خواھ : و گفتدی را در ھم کشصورتش
 معذرت ی االن ھرچقدر کھ بخواستمی مثل سابق نگھید:  نگاھش کردم و گفتممھربون

 دلم ی ناراحتی وقتی کھ انجام بدم  دوست ندارم اخم کنی ھر اشتباھی براکنمی میخواھ
 رهیگیم

 رادمھر: را با دو انگشت گرفت و پشت گوشم گذاشت پلک زدم و گفتممیموھا
 جانم؟؟؟-

 ، شدمرهی بود خمی بغضم را فرو دادم و بھ تھران بزرگ کھ روبرودمی کشیآھ
 زده بود و وجودم پر خیقلبم ..... بوداهی سی خدا ھست، قبلش ھمھ چی ھستیاز وقت -

  ستمی نی خالگھی دارم ددی بود اما االن امنھیاز ک
 از ی دارمیبر.....نی فقط ھمی و ناراحت بودری قلبت صاف و زالل بود اما دلگشھیھم-

 یلرزیسرما م
بلند .......زدمی نمی حرفمی کنار ھم باششتری بنکھی اما بخاطر ازدمی مخی داشتم واقعا

:  انداخت با محبت نگاھش کردم و گفتممی شانھ ھای را در آورد و روشی پالتوم،یشد
 شھیخودت سردت م

  نگران نباشمیمن عال-
 و دور می کردن و رفتند فقط ما شش نفر ماندی بچھ ھا کم کم خداحافظمی برگشتیوقت
  می  نشستزدی کھ سو سو میآتش

 کرد فورا ی را حس کردم سرم را بلند کردم و نگاھم با نگاه فرزاد تالقی نگاھینیسنگ
  بود و پر از چرا؟؟؟نی اما غمگدیش را دزدنگاھ

 بودن ھر دنی داشت با رامش گرم صحبت کردن و خندی اجتماعتی کھ شخصفرانک
موقع رفتن قرار شد فردا ساعت نھ صبح با .......دو گرم، شوخ و خوش خنده بودند

 دی  اما صبح فرانک قرار را کنسل کرد چون بای تھران گردمیرامش و فرانک برو
 ... جشن عقدی دنبال کارھاندرفتیم

 و دمی پوشی شال کرم قھوه اکی بلند ھمرنگش و ی با چکمھ ھای کوتاه کرم رنگکت
 شدم و با رامش دست ادهیپ....نییرفتم خانھ رادمھر دنبال رامش کھ با رادمھر آمدن پا

 از طرز کرد،یدادم و برگشتم تا با رادمھر دست بدھم کھ داشت چپ چپ بھ کتم نگاه م
 رفتار ی کرد، رامش کھ متوجھ ی احوالپرساھام سرد بیلینگاھش خنده ام گرفت خ

رادمھر شد بھ بھانھ تلفن زدن از ما فاصلھ گرفت، من ھم چون حوصلھ بحث نداشتم 
 می برگھیما د:  گفتمعی اش در ذھن داشتم سرشبی کھ از رفتار دیمخصوصا با تجربھ ا

  شھی مرید
صبر :  و گفتدی بشوم کھ دستم را گرفت و آروم کشنیار ماش پشت کردم تا سوبھش

 کن کارت دارم
 ی بگی چیخای مدونمیم:  را باال دادم و گفتممی ابروی تاکی
 ؟؟؟؟یکنی کھ فرار میدونیم-

  حوصلھ بحث ندارمزمینھ عز!!! ھھھھ فرار؟:  زدم و گفتمپوزخند
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 ؟یدی پوشھی چنیآخھ ا: و گفتدی را در ھم کشصورتش
 با ی کت بارھا وقتنی نداره من ایاز نظر من کھ مشکل:  نگاه کردم و گفتممی سر تا پابھ

   چرا امروز؟؟ی نکردی وقت اعتراضچی و تو ھدمی پوشمیھم بود
 حق بده کھ ییاون موقع ھا منم باھات بودم اما االن تنھا:  سر تکان داد و گفتکالفھ

 نگرانت باشم
 بھزاد با من ی از رفتار ھانکھی بعد از اشدمیان م نگرریی ھمھ تغنی داشتم از اگھید

 ......  را دوست نداشتمینی بدبنیا.... کرد رفتارش عوض شدهدایاطالع پ
 کھ حساس دونمیرادمھر م.... مواظب خودم باشمتونمی من می و چھ نباشیتو چھ باش-
 درک نمتوی چند روزتو نمنی رفتار الی دلی ولستی برات مھم ندنمی و لباس پوشیستین

 کنم
 الی خیب:  را باال برد و گفتدستش

 داد و رونی بنی بزند، اما نفسش را سنگی نگاه کرد، خواست حرفی کممیبھ چشمھا 
 ماندم حس رهی رفتنش خریبھ مس...... شدنشی رفت و سوار ماشیبدون خداحافظ

  ستاره جان؟؟میبر: رامش آمد کنارم و گفت...... استری با خودش درگکردمیم
 میبر:  را تکان دادم و گفتمسرم
 م؟یکجا بر: دمی راه افتادم پرسیوقت

  کنمدی کھ من بتونم خریی جامیبر-
 لباس؟؟؟-
 اوھوم-
 میباشھ پس بزن بر-

 کیمنم ....دی چرم خری پالتوکی رامش نکھیتا ا......می ھا در مغازه ھا چرخ زدساعت
 ساعت بند کی ی فروش ساعتمیوبعد از آن رفت.....دمی پول چرم با دستکش خرفیک

 خوردن ی برالی دلنی بھ ھممیھر دو خستھ و گرسنھ بود......دی خرکی شیلی خدیسف
 و مشغول دمیظرف ساالد را جلو کش.........ی در ھمان حوالی رستورانمیناھار رفت

 گذاشت، اول بھ جعبھ و می روبروزی می جعبھ باکس روکیرامش ........خوردن شدم
 سپس بھ رامش نگاه کردم و ساالد داخل دھانم را قورت دادم

 قابلت ونداره:  جعبھ را بھ سمتم ھل داد و گفترامش
 ھ؟؟؟ی چنیا: دمی پرسیسوال
بازش کن ...... ناقابل از طرف پدر و مادرمھی ھدکی:  زد و گفتیی دندان نمالبخند

 ؟؟؟ی دوست دارنیبب
 کی برق زد، ی از خوشحالمیچشمھا......برداشتم و بازش کردم کوچکش را جعبھ

 قلب وسط قرار داشت ی مھی نکیدم،ی کشرونشیدستبند داخل جعبھ بود دست بردم و ب
 و زرد رنگ وصل شده بود رامش با دی سففی ظرری بود و بھ زنجنیکھ پر از نگ

 پشت قلب بخون:  گفتیخوشحال
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 نوشتھ بود نی کردم و فورا پشت دستبند را نگاه کردم کھ بھ التزی را رمیچشمھا
 رادمھر من را بھ عنوان عروسشون قبول کردن با ی خانواده یعنی نیا....رادمھر

 واقعا قشنگھ ممنونم:  بود گفتمنیمحبت نگاھش کردم، نگاھم پر از تحس
  نوشتھ ستاره قلب دست رادمھر البتھ مدل مردونھ و پشت قلبشنی ای گھی دینصفھ -

   دوستش دارمیلیخ:  را گرفتم و آرام نوازشش کردم و گفتمدستش
 من و مامان نظرمون انگشتر بود  ،یخوشحالم کھ دوستش دار:  را فشرد و گفتدستم

 عکسش میدی را پسندنی گشتن ای خاص تر بود و بعد از کلزی چکیاما رادمھر نظرش 
 استقبال کرد ی  کھ خوشش اومد و حسابمیرا براش فرستاد

 لبخند وفتمی رادمھر مادیھر وقت بھش نگاه کنم :  را دستم کردم و با خودم گفتمدستبند
  حس را داشتنی دستبند ھمنی ادنی لبم نشست خوب بود کھ رادمھر ھم با دیرو
 شی رامش زنگ خورد از حرفھای گوشمی شدنی سوار ماشی از خوردن ناھار وقتبعد
  کھ مامانشدمیفم

 ازشون تشکر کن:گفتم
  نھای یدی بوده پسندی نظرت چننیتماس گرفتن بب:  بھ من گفترو

 یباشھ چند لحظھ گوش:  بھ گوشش چسباند و گفتیگوش
  باھات صحبت کنھخادیستاره جان مامان م-

 را گرفتم و بھ گوشم ی پارک کردم، گوشابانی را گوشھ خنی را تکان دادم، ماشسرم
  چسباندم

  سالم-
 زم؟ی عزیسالم دخترم خوب-
 د؟؟؟ی راحت رفتدی ممنون شما خوبیلیخ-

 رازی برگشتن شمای با پدر و مادر سامان با ھوا پصبح
 دمی تازه رسزمیآره عز-
  قشنگھیلیاز بابت دستبند ممنونم خ......یبھ سالمت-
 خوشت اومد؟؟-
 ادی زیلیبلھ خ-
 سپارمشی بھ بعد بھ تو منیمواظب رادمھرم باش از ا:  و گفتدی کشیخدا را شکر آھ-

 کنمی قلبم  خوب مواظبت مگھی دمھیحتما از ن: گفتم
 کرده االن دای پی ھمسری تو برای بھ خانمیخوشحالم رادمھرم دختر:  و گفتدیخند

 زم؟ی عزی نداریکار.....ی راحتھ کھ تو ھم دوستش دارالمی خگھید
  خداحافظدیگتون ممنونم مواظب خودتون باش قشنھینھ باز ھم از ھد-

خانواده اش ھم مثل خودش مھربون و .... دادم بھ رامش و دوباره راه افتادمیگوش
 م؟؟؟یریحاال کجا م: رامش گفت.... بودنیدوست داشتن

 ؟ی را در نظر داری خاصیتو جا-
 نھ:  را تکان داد و گفتسرش
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 ششونی پمی کجان برنمیبزار بھ فرانک زنگ بزنم بب-
 یبعد از سالم احوالپرس.... ام را در گوشم گذاشتم و شماره اش را گرفتمیریھنسو
  عروس خانمییکجا:گفتم

  لباس عروسدی خری برامیاومد-
 خب کجا؟؟-
 یمزون خانم موحد-
 مییای ما االن مدیاونجا باش-
  رادمھر  ھم ھست؟پرسھیسامان م.....باشھ منتظرم-
 نھ-
 کجاست؟-
 صبح رفت شرکت-
  کجاستمینی ببمیریگی ما ھم با رادمھر تماس مدییایباشھ زود ب-
 و می مزون پارک کردی را جلونی سر سام آور ماشکی ساعت بعد با آنھمھ ترافمین

 از دنمی با دیخانم موحد...... کھ مزون طبقھ ھفتم بودی داخل ساختمان ده طبقھ امیرفت
 زمی عزیخوش اومدبھ چھ عجب  ستاره جان :  بلند شد و گفتزشیپشت م

  مزاحمتون ھستمشھیممنون، من کھ ھم-
  نیبفرما بش:  کرد و گفتتی را پشت کمرم گذاشت و بھ طرف مبل ھا ھدادستش
 اری جان سھ تا قھوه بایپر:  گفتارشی بھ دستیخانم موحد...... ھم کنارم نشسترامش

 ی نگاھم کرد و لبخند شرورقیدق...نجای اانی مادی خانم زایثر....دمتی وقتھ کھ ندیلیخ-
  زمی عزگمی مکی بھت تبریراست: زد و گفت

 ؟؟؟یبابت چ: دمی تعجب پرسبا
  میستی نبھیما کھ غر:  و گفتدی را در ھم کشصورتش

:  گذاشت، بھ رامش ھم تعارف کرد و گفتمی برداشت و جلوینی سی ھا را از روقھوه
 دییبفرما

 رداشت ھم تشکر کرد و فنجان قھوه اش را برامش
 شمیواقعا متوجھ منظورتون نم:  نگاھش کردم و گفتمجیگ
 گھی دگمی پور مانی کی با آقاتینامزد-
 نگاھش کردم، نگاھم پر از سوال بود، پر از نفرت و رهی دھان باز خبا

 بھ رامش نگاه تواستمینم.... از بھزاد باشدی رامش حرفیدوست نداشتم جلو....خجالت
 کھ انگار یخانم موحد.... شدنی من نفسم سنگی خدایوا....نمیکنم و عکس العمش را بب

 االن رنیگی کلوپ؟ ھمھ سراغتو مییایگھ نمیچرا د:  بحث عالقھ داشت ادامھ دادنیبھ ا
 اون نکھی مھم ای دنبالشھ ولادی باش چشم زپتیحرف حرفھ توئھ، مواظب نامزد خوشت

 تو را انتخاب کرده
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 ست،ی اما دست بردار نیدر ھم براش ناز کرد کھ چھ قدمیالبتھ شن:  و گفتدیخند
  عاشقتھیانگارحساب

  حرفھا را زدهنی ایک:  گفتمیشاک
 دنتونی ھا با ھم دیلی خی ولایزن پدرت، ثر-

 انی با جناب کی نسبتچی من ھستی نیزی چنیھمچ:  دادم و گفتمرونی بنی را سنگنفسم
 گھی حرفھا را دنی اگر اشمیممنون م......نی ھمھی دوست خانوادگکیفقط ....پور ندارم

 دی نزنییجا
باشھ چرا :  گفتجی تعجب کرده بود سرش را تکان داد، گی کھ حسابی موحدخانم

 ؟؟یناراحت شد
  رفت منتظرتونھادمی حرف زدم نقدری امینی لباس فرانک جون ببمیبر:  شد و گفتبلند

 نشستم با رامش میا و سرجکنمی حرکت نمدنی دی انداختم و وقتری را زسرم
 کھ می تلخ تر از زندگگھی ددمی تلخ سر کشنباریقھوه ام را برداشتم و ا.......رفتند
 ستاره جان فرانک منتظرتھ: رامش برگشت و گفت......نبود
با ...... بودی اشکمی چشمھادانستمیم...... را بلند کردم و با عجز نگاھش کردمسرم

 و دیصورتش را در ھم کش.......دمی رو برگرداندم و رادمھر را دیی قدمھادنیشن
 باال ی رامش شانھ اد،ی نگاھم کرد و بعد نگاھش بھ سمت رامش چرخیسوال

 اتاق ی رفتم توی و بدون معطلختم شانھ ام اندای را روفمیبلند شدم ک....انداخت
 ؟ شدهیچ:  و گفتدی صورتش را در ھم کشدنمیفرانک با د......پروو
 یچیھ:  را باال بردم و گفتمدستم
  بپرسھیزی چی رفت دوست نداشتم کسعقب

 شده بود ی پف دار دوست داشتندی نگاه کردم چھ قدر در آن لباس سفشی سرتاپابھ
 محشر شده نھ؟: سامان را نگاه کردم و گفتم

 بھ:  و گفتمدمی کشیقیاما شاد نبود انگار نگران بود، نفس عم..... را تکان دادسرش
 ھ؟ی خودتون نظرتون چھینظرم کھ عال

من کھ دوسش دارم فقط منتظر :  باال انداخت و گفتی کھ دمغ شده بود شانھ افرانک
 مینظر تو بود

 ھیبھ نظر منم عال-
 ؟یکنی مھیستاره چرا گر:  کنارم آمد و گفتسامان

 کنمی نمھینھ من گر:  را با پشت دست پاک کردم و گفتممی کردم و اشکھایظی غلاخم
 مبل نشستھ بود و یرادمھر رو......رونی شد کھ زود از اتاق زدم بکی بھم نزدفرانک

 بھ صورت رامش نگاه توانستمینم......کردندی بود و صحبت مستادهیرامش کنارش ا
بھ ..... نگاھم کندری با تحقدمیترسی کرده باشد، مریی کھ رنگ نگاھش تغدمیترسیکنم م

 نیتحمل ا.... و صورتش گرفتھ و کالفھ بودکردیم گاھم نرهیرادمھر نگاه کردم کھ خ
 از دست ی و کارکشدی زجر مدمیدی مکردم،یحالت رادمھر را ھم نداشتم احساس گناه م

 رادمھر را ی رفتم صدارونی و از مزون بدمیسرم را تکان دادم و دو.... آمدیمن برنم
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 نی فورا سوار ماشو ادم ندیتی صبر کنم اما اھمخواستی کھ ازم مدمیشنیاز پشت سرم م
 یصدا...... دادتی بھم امننمی ماشی ھاکی شدن الستدهی کشیصدا.....شدم و راه افتادم

 خلوت اعصابم را آرام ی ھاابانی با سرعت باال در خیرانندگ..... کردمادیضبط را ز
 چھ طور دانمیاصال نم......شدی بھشت زھرا ختم مای راه بھ بام نی آخر اشھی و ھمکردیم

 بھ سمت بام رمی مسمی جور عادت بود کھ موقع ناراحتکی بام در آوردم، انگار زسر ا
 بی از جدمی ام را شنی زنگ گوشی شدن صداادهیموقع پ....شدی بھشت زھرا کج مای

رادمھر و فرانک ...... قطع شدشی آوردم رادمھر بود جواب ندادم تا صدارونیکتم ب
 دهی بود نشنادی ضبط زیچون صدا تھ بودند اما بار تماس گرفستی از بشتریب

 روزھا نی کھ ایآھنگ..... شدمرهی نشستم و بھ تھران دود گرفتھ خیگوشھ دنج......بودم
 .... لب زمزمھ کردمری را زدادمی گوش مادیز

 خوامشی روزھا بھ حد مرگ منی کھ ای آرامش ھمون حساحساس
 امی کھ عاشق شم آخھ فکرت شده دنخادی مدلم

 خامی دردو ازت منیاگھ عاشق شدن درده من ا 
 ستی باشھ من از مردن ھراسم نی زندگنی ااگر

 ستی مردم حواسم ندی روزا شانی دارم ای حسھی
 ایآخھ خدا....گذشتی روزم بدون درد نمکیچرا ...... شدندری سرازمیاشکھا

 ی ھای کنم؟ چرا شادی راحت زندگایلی کھ من ھم مثل خشھیچرا نم!!!!!!چرا؟؟؟؟
 بار عاشق نی اولی خستھ ام حاال کھ براایخدا.......ینیبی مادی زمی را ھم براکمیکوچ

 کردم االن کھ دای پدی بعد از سالھا باز ھم امھ تنھا نباشم حاال کشھی مگھیشدم حاال کھ د
 شی درست پیچی باشھ چرا ھبانمی ھست کھ پشتیکی ھست کھ نگرانم باشھ یکی

 می را برای دلخوشنی اایخدا...... رادمھرو بھم ببخشای خدارشی ازم نگایره؟؟؟؟خداینم
 زد زنگ  کھ خودشرمی آوردم تا باھاش تماس بگرونی ببمی از جیگوش....نی نبادیز

 بلھ؟؟:  کردن گرفتھ بود جواب دادمھی کھ از گرییبعد از سھ تا بوق با صدا
 ؟؟؟یخوب....ستارھھھھھھ -
 خوبم-
 شم؟؟؟ی نگرانت میگی نمکدفعھی یکجا رفت-
 خونھ کار داشتم اومدم خونھ-
 من بھ پروانھ زنگ زدم اصال از ؟یگیچرا دروغ م:  خشم گفتی و کمی ناراحتبا
  خبر نداشتیچیھ
  نکنچمیرادمھر گفتم کار دارم سوال پ-
 ؟یچرا جواب تلفنم نداد-
 نشد-

 شتی پامی بییاالن کجا:  داد و گفترونی بنی نفسش را سنگرادمھر
 مینی ھم ببگھی فکر نکنم امروز دکشھی طول مکارم-
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 خونھ با پدرت ی بری بلند نشم؟؟؟؟ستارهی خبری ما ازش بی کھ ھمھ ی داریچھ کار-
  ھای دعوا کنایو ثر
 باشھ:  را ھم داشتم اما گفتممی تصمنی ھماتفاقا

 
 می ھمھ نگرانتی رفتی بھ خدا زشتھ ستاره بدون خداحافظنمتی ببامی بییپس بگو کجا-

 ؟؟یستاره تو بام......م؟؟؟نکنھی بام کباب بخورمیمگھ قرار نبود شب بر
 نھ:  قاطع گفتمدی چھ طور فھماوففف

 امی دروغ نگو  ھمون جا بمون االن میچرا بام-
  تنھا باشمخامی رادمھر ماین:  گفتمعاجزانھ

 امی تا بیکنی صبر مست،یالزم ن-
 بھش کردم ناراحت و ی نگاھمین......بود کنارم قھی دقستی را قطع کرد و بعد از بتماس

 ؟یکنی فرار می از چنجا؟ی ایچرا اومد:گفت.... شدم بازرهی خمیبھ روبر....گرفتھ بود
 یچیاز ھ:  را بھ ھم فشردم بغضم را فرو دادم و گفتممیدستھا

  کرددیتاک
 ،یدی از نگاه رامش ترسیدی ترسھیاز برخورد بق....یدی ترسیکنیچرا فرار م-

 وقت برخورد چی تو ھ؟ی کردریی ھمھ تغنی ایاز ک.......ی کھ سرزنش بشیدیترس
 آدمھا برات مھم نبود

  و سرم را بھ دو طرف تکان دادمدمی لبم را گزی گوشھ
 خبر دارم و با زی من از ھمھ چ؟یدی آدم نفھم چرا خودتو آزار می سرکیبا حرف  -

 از ما ری بھ غبالمی داشتنت می مشکالت عاشقتم خودم خواستم و بھ خودم برانیھمھ ا
  ندارندی ارزشھیبق

از بابت رامش و خانواده ام نگران :  کردم نگاھش دلگرمم کرد پلک زد و گفتنگاھش
  خبر دارنزینباش اونھا از ھمھ چ

  کھ دلخور شدهدونمیاما رامش ناراحت شد م: گفتم
 تعجب کرد کھ ،ی ھمھ تحت فشارنی انکھیبخاطر ا......اره ناراحت شد اما بخاطر تو-

 ی نظرت بھ ھمھ بگن کھ نامزد داردنی بدون پرستوننیچھ طور م
رامش :  و گفتدیخند.......ی راحتنی ناراحت نبودم بھ ھمگری آرامم کرد و دشیحرفھا

 و یستادی من ای ھمھ مشکل ھنوز پانی با ای داشتھ باشم وقتشتریبھم گفت قدر تو را ب
 یکنی مقاومت میدار
 یبرام ارزشمند:  نگاھم کرد و گفتگرم

 وقت منو چی ھگھید: گفت....زدی مادی صداقت را فرشی لبانم نشست چشمھای رولبخند
   چند ساعت دروغ نگفتمنی شدم تو اری خبر نزار اگھ بگم صد سال پیاز خودت ب

 باش:  نگاھش کردم و آھستھ گفتممظلوم
  منتظرتننی ماشی کھ ھمھ تومیبلند شو بر-
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 دربند شام می شام رفتی و برامی سفره عقد فرانک را سفارش دادمی رفتیگھم
 و من می استقبال کردی شھر کھ ھمگرونی بمی داد فردا بروشنھادیرادمھر پ.....میخورد
  من  در لواسانیالی ومی برمیتونیگفتم م

 مشت ی خانھ برادمی رسیوقت..... مادرم کھ بعد از مرگش مطلق بھ من بودیالی والبتھ
 نندی فردا را ببیرحمت و پروانھ آژانس گرفتم و فرستادمشان لواسان تا تدارک مھمان

 نھی آی و جلودمی تن پوشم را پوشیحولھ .....دوش گرفتم...... شدمداری صبح بپنج
 نبستم و گری و مرتب لخت کردم و ددمی را سشوار کشمیطبق عادت موھا.....نشستم

آنجا لباس ..... بودمی چشمھای برق لب و مداد توکی شمیآرا......آزاد دورم رھا کردم
 ھمرنگش ی با شلوار لی بافت طوسکیتون..... برنداشتمیزی چنی ھمیداشتم برا

 سرم یشال را شل رو.... بافت تن کردمی کت کوتاه ھم روکی دمیپوش
 را برداشتم و از خانھ فمی و کچیی و سودمی ام را پوشیکفش اسپرت مشک......انداختم

فرانک با فرزاد ...... خانھ رادمھر بودمی سر ساعت شش جلوقایدق..... زدمرونیب
بعد از ...دندیکشی بودند و انتظار رامش و رادمھر و سامان را مدهی رسمن زودتر از
 ستن؟یھنوز آماده ن:  با فرانک و فرزاد گفتمیاحوالپرس

 انیچرا االن م:  گفتفرانک
 دای بعد سرو کلھ شان پقھیپنج دق....میستادی دادم و منتظر اھیفرزاد تک لگسوز بھ

 بود بھ تن رونی برشی زی مشکراھنی پقھی کھ ی صورتوری پلکیرادمھر ....شد
 آمد ی بھش می ماندم چھ قدر رنگ صورترهی بھش خ،یداشت، با شلوار کتان مشک

 باھام دست داد ی رامش کدمی نفھمال محوش بودم کھ اصنقدری بود اشھیجذاب تر از ھم
 را فشرد کھ با اخم نگاھم میفرانک بازو!!!!!!  کردمی باھاش احوالپرسیو چھ جور

  باباشیچتھ خورد: را از رادمھر گرفتم و نگاھش کردم گفت
 ساکت باش پررو:  کردم و گفتمی را وحشمیچشمھا

ک نگاه کردم و  فکر بھ فراننیبا ا......فکر کردم کھ چھ قدر آن لحظھ مضحک بودم 
  خندهری زمیھردو با ھم زد

:  و گفتمنمیرفتم سمت ماش.... فرزاد و مننی ماشمی برونی شد با دو تا ماشقرار
 دی سوار شدییای محترم بیخانمھا

  چند تا دختر در جاده تنھا باشندستی و سامان اعتراض کردن کھ درست نرادمھر
بھ .......ردم، دستم را بھ کمرم زدم و نگاھشان کدمی پا چرخی پاشنھ ی و روستادمیا

  بشودنیفرانک چشمک زدم و اشاره کردم کھ سوار ماش
 کنمی منمی اما من فقط خانمھا را سوار ماشدیھرجور راحت: گفتم 

 و دی و صورتش را در ھم کشنی شدم و در را بستم، رادمھر آمد کنار ماشنی ماشسوار
 کنمی میخودم رانندگ... شوادهیپ: با تحکم گفت

 چرا اونوقت؟؟؟؟:  را باال دادم و گفتممی ابروی تاکی
 برات زمیآخھ عز:  رادمھر گفتدند،ی سامان نگاه کرد و ھردو بھ مسخره خندبھ

  خطرناکھ
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 ززززمی خطرناکھ عزی کی برادمینشون م:  دادم و گفتمرونی بنی را سنگنفسم
 ونی آقایجاده کال رانندگ ی خوبھ اما نھ توتیستاره لج نکن درستھ رانندگ:  گفتسامان

 بھتر از خانم ھاست پس کل کل نکن
 ....میکنیباشھ امتحان م:  را تکان دادم و خونسرد گفتمسرم

 
 کھ نرفتھ بار اول ادتی ی تصادف کنیخوایانگار باز م:  و گفتدی بلند خندرادمھر

 ی بھ بار آوردی چھ خسارتیبخاطر حواس پرت
 تصادف گھی نفر دکی یاطی احتیاون بار ھم بخاطر ب:  نگاھش کردم و گفتمخونسرد

 کردم
 دنی و سامان بلند خندرادمھر
 امیمن کھ با ستاره م: فرانک گفت.... خونسرد بودم اما بھ ظاھردرستھ
 ... امی منم با ستاره مد،ی کردی احترامی بھ خانمھا بیلیخ:  ھم گفترامش

  ھر دو سوار شدنو
 بردم و بھ فرزاد کھ تا آن لحظھ فقط شنونده بود رونی بنی ماشی شھی را از شسرم
  روت کم بشھ از االن اعالم کنیترسیفرزاد اگر م: گفتم

 حی من ترجدی دعواھاتون نکنیمنو قاط:  را داد بھ سامان و گفتنشی ماشچیی سوفرزاد
  تماشاگر باشمدمیم

بھ ..... ھوا گرفتشیو رادمھر تو رادمھر پرتاب کرد ی را براچیی ھم سوسامان
 بزار نیی پاای بطونیاز خر ش: رادمھر چشمک زدم، لبش را با زبون تر کرد و گفت

  کنمیمن رانندگ
 قابل کنترل می اش است اما حس لجبازی فقط بخاطر نگرانشی حرفھای کردم ھمھ حس
 سرم ی را از رونکمی لب نشاندم، عی روی شدم و لبخند کجرهی خشیبھ چشمھا.....نبود
 با نی پدال گاز فشار دادم و ماشی را رومی چشمانم سر دادم، دنده را جا انداختم، پایرو

 وونھی و دمیخواندی کردم و ھمھ با ھم مادی ضبط را زیصدا.....سرعت از جا کنده شد
 ی ھا پشت سرمان مگاردیرادمھر ھم از اول جاده مثل باد....می آوردی در میباز
 کم کم سرعتم را آھستھ تر کردم، ھم ی ولراندمی لواسان با سرعت مکی نزدتا......آمد

 چراغ زدم کھ ادمھر ری و برادمی را کنار جاده کشنیماش.....خستھ بودم ھم گرسنھ
 و بلند میبا تعجب بھ ھم نگاه کرد..... اما رادمھر با سرعت از کنارم گذشتستدیبا

 ....یی دستشورفتمی مدی نگھ داشتم بای رستوران سنتکی یکنار جاده روبرو.....میدیخند
 میینجایفرانک بھشون زنگ بزن بگو ما ا:  شدم و گفتمادهیپ

   نگھ دارنخواستنی مزنمیزنگ نم:  شانھ باال انداخت و گفتفرانک
  میخوریصبحانھ ھم م:  نگاھم کرد و گفتطونیش

  گرسنمھیموافقم من کھ بدجور:  گفترامش
 نندی تا ببرندیگی زود تماس میلی کھ خدانستمیم.......ییم و رفتم دستشو را تکان دادسرم

  زنگ خورد رادمھر بودمی آمدم گوشرونی بیی از دستشویوقت....... میما کجا ھست
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 بلھ؟؟-
 د؟ییکجا....سالم-
  داشتمازی نیی بھ دستشودیشد...می جا نگھ داشتکی سالم، کیعل-
 دیچرا نگفت-
 ی و رفتیسرعتم را کم کردم، برات چراغ ھم زدم اما تو گازشو گرفت-
 متوجھ نشدم-
 می کھ صبحانھ بخورنجای ادییایآھان پس ب-
 باشھ-

  تخت نشستھ بودند گفتم کھ رادمھر زنگ زدهی و رامش روفرانک
 نشستند و از ی تخت کناری گروه پسر روھی کھ می و منتظرشان بودمی سفارش دادییچا

  انداختنی مکھی و مدام تداشتندی برنمما چشم
 پسرھا دنی ورود با دی آمدند، و از ھمان لحظھ نھای کھ رادمھر امی بلند بشومیخواست

 جا گھید:  گفتی فرانک را نگاه کرد و با لحن تندزیسامان ت....صورتشان در ھم شد
 د؟؟؟؟ینینبود بش
 نکھیسامان با ا...دمی و با ترس نگاھش کرد، راستش من ھم ترسدی رنگش پرفرانک

با ....دیرسی بھ داد طرفش مدی خدا باشدی میمھربان بود اما جذبھ داشت و ھروقت عصب
 با توئم جوابمو بده:  بلند گفتیصدا

 آرام کردن سامان خواست ی با بغض نگاھش کرد و بھ تتھ پتھ افتاد، فرزاد برافرانک
 نبود نجای ای کسمی ما اومدیوقت...سامان آروم باش لطفا:  بزند کھ من فورا گفتمیحرف
 دیدی کھ شماھا رسرونی بمییای بمی ھم آمدن ما خواستیوقت

 د؟ی سفارش دادیزیچ:  بحث گفتنی خاتمھ دادن بھ ای برارادمھر
 یینھ فقط چا:  را باال بردم و گفتمسرم
 بھ سامان یزی بود کھ چی و منطقدهیاد پسر فھمفرز........ فرزاد را گرفت و برددست

 حواسم یبا رامش مشغول حرف زدن شدم اما ھمھ ......دادی بھش حق مدینگفت و شا
 کردی می بازشی آن دو نفر بود کھ با فاصلھ از ھم نشستھ بودند، فرانک با ناخنھاشیپ

  نشودریسراز  کھ اشکشرفتیو با خود کلنجار م
 نگاھم را کھ حس کرد سرش را باال آورد و نگاھم کرد ینیسنگ...... سامان زل زدمبھ

 تر ظیاخمش غل.... بودم اشدهی ندنی خشمگنقدری تا بھ حال ادمیاز حالت صورتش خند
  خنده داره؟یچ: شد و بلند گفت

 صورتت:  گفتمرک
 چشھ مگھ؟:  کرد و گفتزی را رشیچشمھا

 ی طلبکاراین کھ انگار از دی اخم کردیجور-
 د؟؟؟ی کنی و معذرت خواھدیاری وقت کم نھی:  زد و گفتپوزخند

 ؟؟یبابت چ-
 ؟ی کھ چدی نشستنجای ادی سر خود اومدیدی حرف گوش نمنکھیبابت ا-
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 الزم بودم بعدم سرعتمو کم کردم یی دستشوزمیعز:  را باال دادم و گفتممی ابروی تاکی
 دقت شتری بھ بعد بنی نشده از ایزیاالنم چ.....دی اما رفتدی صبر کنمیکھ بھتون بگ

   آقامیکنیم
اما :  نزدم بھ فرانک نگاه کرد و گفتیباشھ من کھ حرف:  داد و گفترونی را بنفسش

 بعد  با فرانک  کار دارم
 کردمی تصور نمی بودمش حتدهی ندنطوری مظلوم شده بود کھ تا بھ حال انقدری افرانک

  باشد مظلومتواندی حدم منیدر ا
 منم با تو حاال حاالھا کارر دارم:  اخم کرد و گفتی کنارم نشست مصنوعرادمھر

 
 از میتسل:  نگاھش کردم و گفتمکردی کھ دل سنگم آب می را باال بردم و جورمیدستھا

 نکھینھ ا:  گفتمطنتی من کجاست؟؟؟؟با شی صبحانھ نیحاال ا....ی تو بگیاالن ھرچ
 دیم کردم گرسنھ شدم شد چند تا مرد پر مدعا را کیرو

 خنده، بھ فرانک نگاه کردم لبخند زد و من بھش چشمک زدم، سامان با ری زد زرامش
 تمام شده ھی اما قضکردی ناز مشی ھرچند فرانک برازدیفرانک حرف م

 ازم گرفت و پشت فرمان نشست و من کنارش نشستم و رامش چوییرادمھر سو.....بود
 رحمت در را باز شت و بوق زد کھ مستادی االی در ویجلو....... عقبیصندل
 یپلھ ھا.....می شدادهی و پمی ھا را پارک کردنی ماشبانی ساری زالی ویجلو......کرد
 را چرخاندم و در را باز کردم، ی در چوبرهی و دستگمی را باال رفتالی وی جلویسنگ

 بود و مانیوبرو سالن گرد رکی بھ بچھ ھا تعارف کردم تا وارد بشنوند ستادمیعقب ا
 ھال و سھ اتاق خواب داشت وصل کی بھ طبقھ باال کھ ی چوبیپلھ ھا وسط سالن

آرام در را ...... و حمام وجود داشتیی اتاق خواب با دستشوکی پلھ ھا ری زشدیم
دور ....ستادمی و وسط سالن ادمی رنگ کشی قھوه ای پارکت ھای را رومیپاھا......بستم

 ترک یمبلمان راحت...... شده بوددهی چم مامانی قھی بھ سلزیتا دور را نگاه کردم ھمھ چ
 نیی و پاشدی قسمت ھا جدا مھی از بقی سمت راست با تک پلھ اون،یزیسمت چپ با تلو

 رنگ و ی  و چوب نقره ادی سفی مشکلی استی ناھار خورزی کھ با مگرفتیتر قرار م
  سالن بغض کردم من وی گوشھ انوی پدنیبا د......شده بود دکور زیمبلمان ست م

 را با پشت دست میاشکھا...... آن موقع فقط ھفت سالم بودمیرفتیمامان با ھم کالس م
 یقینفس عم...... را نوازش کرد نگاھش کردم و لبخند زدممیپاک کردم، پروانھ شانھ ھا

  ما خانمھای باال برایااتاق ھ:  و اشکم را پاک کردم و برگشتم و گفتمدمیکش
 رونیھوا ب:  پروانھ و گفتمشی اتاق را بھ رامش و فرانک نشان دادم رفتم پنکھی از ابعد

  بھتره نھ؟مینی بچنیی پاییرای پذزیسرده م
 آره خوبھ-

 اوردی ھا را بینیری گذاشتم تا پروانھ نسکافھ و شینی سی و بشقاب را تووهی مظرف
 ی روی کرمئوشرتی سکی بود و دهی پوششرتی تکی شلوار گرمکن با کی رادمھر

 کنھی داره کار منمیخانمم نب:  کنارم آمد و گفتدنمی اش تن کرده بود با دشرتیت
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 لوس نشو:  غره رفتم و گفتمچشم
  خانممممارمیبده من ب:  را از دستم گرفت و گفتینیس
 دهی چسبالی بود کھ بھ ساختمان وی استخرنیییمنظورم از پا... محبت نگاھش کردمبا

 ی و صندلزی دست مکی بود، دای بود و منظره باغ پی اشھیبود و دور تا دورش ش
 الی با صفا تر از داخل وشی استخر قرار داشت و فضای شش نفره روبرویچوب
 رهیو شروع کردم بھ پوست کندن، دا  پرتقال برداشتمکیکنار رادمھر نشستم، ....بود
 کارھا ھم نینھ پس  از ا:  را گرد کرد و گفتشیا گذاشتم چشمھشی و جلودمی بررهیدا
  یبلد

  افتھیبلھ بلدم اما بھ ندرت اتفاق م:  چپ نگاھش کردم و گفتمچپ
 کنھی می دلبریپس دار:  کرد و گفتزی را رشیچشمھا

 و خواستم جوابش را بدھم کھ پروانھ با رامش و فرزاد وارد شدند پروانھ دمی کشیپوف
 ھیچند ثان...... ازش تشکر کردند رفتی ھمگنکھیو بعد از ا گذاشت زی می را روینیس

 و بھش دمیخند...... بود کھ کامال صلح کردنددایبعد ھم فرانک و سامان آمدند و پ
 بود، بھ رامش نگاه دهی پوشدی شلوار کتان سفبا  سبزوری پلکیچشمک زدم فرانک 
 من ی عوض کرده بود ولی و شلوار لی را با بلوز زرشکشیکردم او ھم لباس ھا

چون ھوا گرم بود کتم را در ..... ھنوز ھم با ھمان لباس ھا نشستھ بودمیبخاطر تنبل
 را در ش زانو نشست و سر انگشتیرادمھر بلند شد و رفت کنار استخر رو.....آوردم

 آبش گرمھ: آب فرو برد و گفت
 پر شبیر د استخنی زمستان آبش گرم بود البتھ ای تویشی گرماستمی سبخاطر

 آمدن ی عادیلی گفت بعد خیزی گوشش چریسامان ھم بلند شد و رفت کنارش ز....شد
 حواسش باشد می کس جز من حواسش نبود تا آمدم بھ رامش بگوچیکنار رامش ھ

 زدن و غی کرد بھ جع را گرفتند، رامش شروشی بغلش و سامان پاھاریرادمھر ز
 بھ جلو و عقب تکانش دادن و با ستادنیر ا کنار استخالی خیالتماس کردن اما آنھا ب

 طنتی فرانک کھ نگاه شمیبا بھت نگاھشان کرد.....شدت بھ داخل استخر پرتابش کردند
 سمت در کھ وسط راه با فرزاد گرفتنش و کشان کشان دی بلند شد و دودیبار سامان را د

 کھ خورده بود را با یی آب باال آمد و آب ھاریفرانک از ز..... بردندتخرسمت اس
 پسرھا با ی گفتن، ولراهی نگاھشان کرد و شروع کرد بھ بد و بزیت..... دادرونیسرفھ ب

منم خونسرد نشستھ بودم و .....دنیخندی بودند و مستادهی دم استخر ایلودگ
 ی تاکی و چپ چپ نگاھم کردن گشتند برمی خنده ھای صدادنیبا شن.......دمیخندیم

 وقت چی فرزاد و سامان ھدانستمی زدم چون میادم و لبخند حرص درار را باال دمیابرو
شانھ باال ....... آمد و ی از پسم بر نمیی و رادمھر ھم تنھاکنندی را با من نمنکاریا

  انداختن و برگشتن سمت استخر
 د؟؟ی کردینجوری ھا چرا اوونھید:  گفتفرانک
 و من یکنی کل کل نمگھی د؟یدی تقاص گوش ندادن بھ حرف شوھرتھ فھمنیا: سامان

 یفروشیرا بھ دوستت نم
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  دادی لب فحشری قھھ قھ ام بلند شد، فرانک زیصدا
 

 دوتا دستم ستادمی پا رفتم پشت سر سامان و رادمھر ای پنجھ یرو...... بلند شدمآھستھ
 می دستھای و تمام زورم را تودمی کشیقیرا با فاصلھ پشت کمرشون گذاشتم نفسم عم

جمع کردم و ھمزمان با ھم دستانم را با قدرت بھ پشت کمرشان فشار دادم و چون 
حاال ....... دست دادن و بھ استخر پرتاب شدنداز انتظارش را نداشتند کنترلشون را

 نھینوبت فرانک و رامش بود کھ بلند بخندن و رادمھر و سامان پر از حرص و  ک
 ...نگاھم کنند

 سھ ستارهدستم بھت بر:  گفتسامان
 شنا ی لباس عوض کرده بود و داشت برادمی فرزاد کجاست کھ دنمی چرخاندم کھ ببسر

 و نسکافھ ام را ینیری نشستم و شی صندلی راحت روالیبا خ......شدیوارد استخر م
ستاره : رادمھر گفت.... را عوض کننشانیخوردم، رامش و فرانک رفتند کھ لباس ھا

 یاریب برام حولھ و لباس یریجان م
 باشھ:  شدم و گفتمبلند

 ارهیبھ فرانک ھم بگو برام لباس و حولھ ب:  ھم گفتسامان
 را دادم یکیاز داخل اتاقم دو تا حولھ برداشتم ....الی را تکان دادم و رفتم داخل وسرم

 یسامان گفت براش لباس ببر: بھ فرانک و گفتم
 پسرھا یبرا...... را دورش رھا کردسشی فر خی را عوض کرد و موھاشیلباسھا

گذاشتم : گذاشتم و گفتمی صندلی رادمھر را رویلباس ھا.......می و رفتمیلباس برداشت
 دییای شماھا ھم زود بالی داخل ومیری ما منجایا

  بھم بده لطفااری حولھ ام بزمیعز: گفت
  بردارایخودت ب:  را باال دادم و گفتممی ابروی تاکی

 گھی داریااا چرا ب: لوم کرد و گفت اش را مظصورت
 متاسفانھ نھ دم دارم نھ گوشم درازه:  زدم و گفتمپوزخند
 بغلش کرد و دوباره برد سمت دی آمد و بھ طرف فرانک دورونی از استخر بسامان

 دی کشغیاستخر فرانک ج
   لباس ندارمگھینکن سامان د -

 غی شد بلند جدهی  و حواسم بھ اطرافم نبود کھ دستم کشکردمی و واج نگاھشان مھاج
 نی زمی رادمھر ھر دو دستم را گرفت و کشان کشان برد سمت استخر رودم،یکش

 بغلم را گرفت ری زستادی استخر ایجلو...... گرفتمی کھ گلودمی کشغی جنقدرینشستم و ا
 تو را خدا نکن ،نکن:  و گفتمدمی کشغیو بلندم کرد ج

 آب ی آب و چون دھانم باز بود کلریرفتم ز.... استخر پرتابم کردی زد و توی ققھ اققھ
   باال آمدم بھ سرفھ افتادمیخوردم وقت

  نفسمی قصر در برشدیھمھ نقشھ مون بخاطر کار صبح تو بود نم:  گفترادمھر
 نفسممم:  را در آوردمشی را کج کردم و اداصورتم
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 یبشھ و رادمھر بتونھ پرتت کنھ  تو حواست پرت نکھیمن بخاطر ا:  گفتسامان
  استخریاستخر دوباره فرانک را انداختم تو

 کھ یزی آمدم ھرچند چرونی صورتم کنار زدم و با حرص از آب بی را از جلومیموھا
  کنم؟؟کاری لباس ندارم حاال چگھیمن د: دیفرانک نال.....عوض داره گلھ نداره

 دمیغصھ نخور من بھت لباس م-
 من ی تو اندازه ی لباسا؟یآخھ تو ھم قد من:  بھم انداخت و گفتھی عاقل اندر سفنگاه

 ستین
 انگار یزنی حرف می جورھیبعدم ....ی نداریغر نزن چاره ا:  و گفتمدمی را کشدستش

  و تو مورچھلمیمن ف
 دی پوشیوقت.... داشتم بھش دادم کھ بپوشدی طوسی دست کاپشن و شلوار صورتکی

   تنتھتی فایب:  و گفتمدمیخند
 ی داشتم شاد و رنگنجای کھ اییی ھمھ لباس ھادم،ی و شلوار بنفش پوشکی ھم تونخودم
 کی را پشت سرم گوجھ کردم و میموھا.....متعلق بھ قبل از مرگ ماردم بود.....بودند

 ی را خشک کن سرما نخورتیموھا: کاله بافت سرم گذاشتم و بھ فرانک گفتم
 اش کار ی رامش ھم با گوشکردن،ی میدمھر داشتن تختھ باز سامان و رانیی پارفتم

 لطفا نسکافھ درست کن نتونستن بخورن سرد شد: رفتم بھ پروانھ گفتم......کردیم
 کنمی االن درست مزمیباشھ عز-

  آمدمرونی و از آشپزخانھ بدمشی بوسیمیصم
 دی خندیرادمھر سرش را بلند کرد و موذ...ستادمی سر رادمھر ای باالرفتم

 ؟؟یخندی میبھ چ:  کردم و گفتمی را وحشمیچشمھا
 یچیھ:  نگاھش را گرفت و گفتخونسرد

 رفتم سمت در کھ رادمھر کندی درست مانی نشستھ و دارد قلوانی ای رودمی را دفرزاد
 ؟؟یریکجا م:گفت

  درست کنمونی قلرمیم-
  خودش بلدهستیالزم ن:  و گفتدی را در ھم کشصورتش

 اااا کار دارم:  گفتمیشاک
  زدمرونی بالی منتظر بمانم از ونکھی ابدون

 ؟؟؟یخوایکمک نم:  را بستم و گفتمی اشھی شدر
  آماده استگھینھ د:  و نگاھم کرد معلوم بود تعجب کرده گفتبرگشت

 میآخ جون چاقش کن بکش:  و گفتمدمی را بھ ھم مالمیدستھا
 میدی کس ھم نمچی بھ ھمیکشی و ممینیشی جا ممنیھ:  پلھ ھا نشستم و گفتمیرو

 اگر گھی دی قھیتا چند دق:  زد و گفتی گذاشت پوزخندنمانی را بونی نشست و قلکنارم
 شھی مدای رادمھر پی داخل سر و کلھ ینر
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 نی تھ دلم قنج رفت چھ قدر خوب بود کھ حواسش بھم بود، ادی در نگاھم دویشاد
 قی آورد دقرونمی از فکر بونی قل قل قلیصدا..... را دوست داشتمرتی و غتیحساس

 ھ؟ینظرت راجب رامش چ: نگاھش کردم و گفتم
 چھ طور؟؟: نگاھم کرد و گفتمتعجب

 ھیدختر خوب: باال انداختم و گفتم شانھ
 داستیآره از رفتارش پ:  داد و گفترونی را بونی قلدود

 دییای بھ ھم میلیپس حواست بھش بوده، خ: نگاھش کردم و گفتمطنتی شبا
  زدونی بھ قلینی انگار کالفھ بود، پک سنگد،ی کشی کرد و آه کشداراخم

 ؟؟؟یاز حرفم ناراحت شد: گفتم 
 آره:  گفترک

 چرا؟؟؟-
 ؟؟؟یدونی تو نمیعنی:  نگاھم کرد و گفتقیدق
 
  بدونم؟؟دی باویچ-
  بستھ ستاره خودتو بھ اون راه نزن-

 شده از دود لی تشکی داد بھ حلقھ ھارونی زد و دودش را بونی بھ قلینی پک سنگباز
 من تو را دوست دارم؟ اگر دنبال یدونی ھمھ سال نمنیبعد از ا: نگاه کردم کھ گفت

  کرده بودمدای پدمی کھ ازت دی توجھی ھمھ بنی بودم تا االن بعد از ای اگھیدختر د
ل  حرف بزند اما فقط داشت درد و دحی صرنقدری گرد شدند توقع نداشتم امیچشمھا

 اگر دانستی ھست میگری قلبم متعلق بھ کس دگری ددانستیم..... مثل وداعکردیم
  با من بودن ندارهی برایرادمھر ھم نباشد شانس

 رهی حرفھا دنی ایاما برا: گفتم
 دونمیم:  و گفتدی کشیآھ

 بھ ی اگھی با اومدن کس ددیپس فراموشم کن شا: درست بود لبخند زدم و گفتم حدسم
 ی راحت تر فراموشم کنتیزندگ

 کنمی خودم میچشم سع:  را تکان داد و گفتسرش
 من ی نھ تو بکشمینوبتھ منھ گفتم با ھم بکش:  و گفتمدمی کشرونی را از دستش بونیقل

 نگاھت کنم
 رونی کھ در ساختمان باز شد و رادمھر بدی بگویزی نگاھم کرد، خواست چمھربون

 احساسم ی زد و رفت، اما من تمام وجودم پر از عشق شد با ھمھ یآمد، فرزاد پوزخند
  بھ ھمدیگفتی میچ:  زد و کنارم نشست و گفتینیرینگاھش کردم، لبخند ش

 یرتی غی نبود آقای مھمزیچ:  و گفتمدمیخند
 گھ؟ی دیمطمئن:  شد و گفترهی بھم خقیدق

 نھ:  را مظلوم کردم و گفتمصورتم
 بگوخب پس راستش :  و گفتدیخند
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  می نزدی حرف بدی ولشھیآخھ نم: را کج کردم و گفتمصورتم
  نکنتی خودتو اذستی مھم نزمیبھت اعتماد دارم عز: را تکان داد و گفتسرش

 میبر:  بلند شد و گفت؟؟؟یکشیم:  دادم و گفتمرونی زدم و دودش را بونی بھ قلیپک
 یخوری سرده سرما منجای بچھ ھا اھی بقشیداخل پ
 و فرانک و رامش کنارشون نشستھ بودن و راجب کردندی می و فرزاد تختھ بازسامان

 شدم سامان با دنی را وسط گذاشتم مشغول کشونیقل.......زدندیمراسم عقد حرف م
   بدش بھ منشھیبستھ االن حالت بد م:  نگاه کرد گفتونیحسرت بھ قل

 دهی ملمونیحواول من، برسھ دست سامان سوختھ ت:  کنارم نشست و گفتفرانک
 ی حرفم حرف زدیخانمم باز رو:  بغلش را کنار گذاشت و گفتی بالشت توسامان

  نرفتھادتیاستخر کھ 
 زھای چی بعضدی انگار بای نرفتھ ولادمینھ من :  چپ چپ نگاھش کرد و گفتفرانک

 ارمی بادتیرا 
 یای کوتاه بکنمی مشنھادیاوه اوه دعوا باال گرفت سامان پ:  و گفتدی خندرادمھر

 ستاره بده اول دست خانمم...شھی تا ھممیما کھ مخلصشم ھست-
 تا حس کردم کم کم زدمی مونی پشت سر ھم پک  بھ قلشانی تفاوت بھ بحث ھای بمنم

   افتادشھی انگار فشارم مثل ھمشومی حس میدارم ب
 ده؟ی شد؟ چرا رنگت پریستاره چ:  را از دستم گرفت و گفتونی قلرادمھر

 ستی نیزیچ: گفتم...زدی موج مشی از صداینگران
   کردهمارستانمونی بی چند بار تا بھ حال راھشھی حالت بد مدونستمیمن م:  گفتسامان

 گھ؟یسامان راست م:  گفترادمھر
 سامان شلوغش نکن: زدم و گفتمی جونی بلبخند

  ستاره بھم قول بده،یکشی نمونی وقت قلچی ھگھید:  گفتی شاکرادمھر
 نبات بخورم یی چاستی نمیزیرادمھر بست کن چ:  گرفتم و گفتممی دستھانی را بسرم

 شمیخوب م
 شد، با رهی خمی چشمھای نشست و چانھ ام را گرفت، سرم را بلند کرد و تومیروبرو

 کشمی نمگھید: گفتم.... شدمری دلواپس کردنش دلگی از خودم برای آنھمھ نگراندنید
 قول
پروانھ ... حالم خوب خوب شدییعد از خوردن چا شد عقب نشست و من بی راضیوقت

 نم؟؟؟ی ناھار بچزی میستاره جان ک: گفت
 می تا درست کناریرادمھر برو جوجھ ھا را ب:  جمع نگاه کردم سامان گفتبھ

 ؟ی چی شکم پر درست کردم جوجھ برای و ماھیمن قرمھ سبز:  فورا گفتپروانھ
 ی ھمھ زحمت بکشنی ستاره قرار نبود اد،ی ببخشدی بامیباعث زحمت شد:  گفتسامان

 میدیدیما خودمون تدارک ناھار م
:  ستاره،اخم کرد و گفتی موررد عالقھ ی غذا،ی و ماھیبھ قرمھ سبز: گفت فرانک

  پروانھ خانم؟؟میداشت
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 حاال کھ فرصت شد خورنی وقت خونھ غذا نمچیستاره جان ھ:  و گفتدی خندپروانھ
  باشھ کھ دوست دارهییگفتم غذا

گرسنھ : رو بھ بچھ ھا گفتم....دمی تپلش را بوسی بار گونھ ھادنی بغلش کردم و چندرفتم
 د؟یا

 رمیمن کھ س:  گفتفرزاد
 میری کھ ھنوز سمی صبحانھ خوردنقدریما ھم ا:  و رادمھر ھم گفتندسامان
 ستمیمنم گرسنھ ن:  ھم گفترامش
 ی بازبالی داخل باغ والمی قرار شد برونی ھمی نظر را داشت برانی ھم ھمفرانک

 الی ومی و خنده، خستھ و گرسنھ برگشتیبعد از دو ساعت باز.....میکن
 کمک ی شد، کھ فرانک و رامش بلند شدن برازی مدنی مشغول چدنمانی با دپروانھ

 مینیچی خودمون مزمی عزنیرامش جان شما بش:  و بلند شدم و گفتمدمی کشیکردن پوف
 می من و تو نداریکنیمچرا تعارف -
......  آوردنفی تشرزی شدن مدهی محترم بعد از چونی آماده شد و آقازی کمک ھم مبا

 ستمی بلد نییرای من پذدی تعارف نکنگھید:کنار رادمھر جا گرفتم و گفتم
  راحتالی خمیستیما ھم تعارف کردن بلند ن:  گفتفرزاد

 شناسمتیبلھ کامال م-
 ی کھ عصباندانستمی سرش را بلند کرد و بھم نگاه کرد نگاھش نکردم مرادمھر

 گذاشتم و خودم ھم شی و بشقاب خورشت را جلوی و ماھدمی برنج کششیبرا...شده
 ....مشغول شدم

 
 یستاره بھ جا:  رو بھ من گفتمی من عاشقھ قرمھ سبزھیھوووومممم عال: رادمھر

 شام و ناھار درست ی از ازدواجمون بتون تا بعدری بگادی ی برو آشپزی سوارنیماش
من معتقدم درس و دانشگاه اصال بھ دردت ......ی سوختھ جلوم نذاری و غذایکن
 ری بگادی یپز مدت کنار دست پروانھ ازش آشکی برو خورهینم

 برم پروانھ ھم باھام یینگران نباش من ھرجا:  لب نشاندم و گفتمی روی موذلبخند
 من ھم بھ درس و دانشگاھم کنھی غذا درست متیبعد از ازدواج پروانھ برا...ادیم
 رسمیم

 ؟؟؟یخاستی منویآھان خوب شد رادمھر، ھم:  گفتفرانک
من :  و گفتدی بشقاب گذاشت و کامل بھ طرفم چرخی قاشق و چنگالش رورادمھر

 دوست دارم ھمسرم برام غذا درست کنھ نھ پروانھ خانم
 بلده ی کھ آشپزی با کسی بریتونیخب م:  و قورت دادم و گفتمدمیجو را می غذاخونسرد

 یازدواج کن
 نھی بشدیزن با....ستی بلد نباشھ اصال زن نیبھ نظر من اگر زن آشپز:  گفتفرزاد

 ..... خونھ بھ شوھرش برسھ ویتو
 ارهی بای بچھ بھ دنکیو حتما ھر سال : دی حرفش پرانی بھ مفرانک



 @donyayroman   طعم شیرین رمان                    نیریرمان سرنوشت تلخ و ش

 158 

 قای دقنیآفر:  گفتی با خوشحالسامان
 نی چون ادی نظر کندیااااا پس بھتره در انتخابتون تجد:  را کج کردم و گفتمصورتم

 می را ما سھ نفر نداردی کھ گفتییزھایچ
 افکار نیافسوس از ا:  رنگ اش را پشت گوش گذاشت و گفتیی طالی موھارامش

 دی کرده ھستلیمثال تحص...دهیپوس
  واالھی چالتی تحصفھمھیآدم گرسنھ چھ م: گفتسامان
 عشقم شما نگران شام و ناھارت نباش:  گفتفرانک
 دی و سفاهیبھ جون خودم اگر بذارم دست بھ س:  زد و گفتی مندتی لبخند رضاسامان

  خودم دربست مخلصتمیبزن
: گفتم..... بھ دست آوردن دل مردھای براھی زبان چرب و نرم کافکی فقط داشتن نیھم

 می خوردی چمیدی نفھمدی حرف زدنقدریا
 می کنار ھم باشمیچون دوست داشت....می اتاقم تا استراحت کنمی از ناھار دخترھا رفتبعد

 ی تخت دونفره و رامش روی من و فرانک روم،ی در اتاق من استراحت کردیھمگ
 ی لباسم را کمنیدستم را باال بردم و آست....میدی اتاق دراز کشیکاناپھ بزرگ گوشھ 

 و دی لبم نشست، فرانک غلتی رویلبخند کمرنگ ، شدمرهیعقب زدم و بھ دستبندم خ
 ؟؟یدی خری کنویا:  دستبندم ماند و گفتی روشیچشمھا

  گرفتمھی ھددمینخر-
 ؟؟؟یاز ک: دی نگاھش کرد و با تعجب پرسقی را در دست گرفت و دقدستم

 مطمئن شدم ی شدم و بھ رامش نگاه کردم تا مطمئن بشوم خواب است و وقتزی خمین
 اما مردانھ اش نیمثل ھم..... رادمھریاز طرف خانواده : رو کردم بھ فرانک  وگفتم

  دست رادمھر ھم ھست
 قشنگھ مبارکت باشھ پس موافقتشون را اعالم یلیخ:  برق زد و گفتشی چشمھافرانک
 کردن

 پدرم و خواستی نمنکھی اما رادمھر قبول نکرده ھم ارنی حلقھ بگخواستنیاوھوم م-
 رهی خودش بگقھی حلقھ را با سلخوادی منکھیبھزاد مشکوک بشن ھم ا

از بھزاد : دی تا بخوابم کھ پرسدمی سرم کشی خبر مسرور شد پتو را رونی از افرانک
 ی نداریخبر
 اریاووففف فرانک اسمشو ن: م را گرد کردم و گفتمی را با شدت کنار زدم و چشمھاپتو

  وقت بر نگردهچی کاش ھیا
 نی آمیالھ:  را باال برد و با لج گفتشیدستھا

 دھانم زدی قلبم با شدت مدمی از خواب پرشمی پرتاب می بلندکی دارم از نکھی حس ابا
 ام گذاشتم قھی شقی بھ جانم افتاد دستم را روی دلشوره بدسوختی ممیخشک بود و گلو

 بھ سر و ی آبیی رفتم داخل دستشومی آمدم و مستقرونیو ماساژ دادم، از تخت ب
 رونی بیی از دستشویق حالم بھتر شد و وقتی چند نفس عمدنیصورتم زدم و با کش

 انداختم ساعت پنج ی ام نگاھیرفتم رامش و فرانک ھنوز خواب بودن بھ ساعت مچ
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 رونی کردم و آھستھ از اتاق بمی مالشی آراکی را شانھ زدم و میموھا......بود
 ھش بود چند لحظھ بدهی کاناپھ دراز کشیرادمھر رو......ھمھ جا ساکت بود......رفتم

 ی پروانھ مشغول تدارک برادمیرفتم آشپرخانھ کھ د.... بوددهینگاه کردم کھ آرام خواب
 میخاھیگرفتن م درست نکن بچھ ھا جوجھ یزی شام چیپروانھ جان برا: شام است گفتم

 می و جوجھ ھا را کباب کنمی روشن کنشی آتقی آالچیتو
 با محبت نگاھم کرد و ادامھ پزمی اما برنج مزمیباشھ عز:  و گفتختی ریی چامیبرا
 یخوریچون جوجھ بدون برنج نم: داد
 مطمئنا تا االن کردمی مکاریمن اگر تو را نداشتم چ:  را از دستش گرفتم و گفتمییچا

  آوردمیکم م
 رفتم دمی شنیی کھ درست کرده بود خوردم، از سمت سالن صداھایکی ام را با کییچا
 د،ی کشی اازهی تماس را کھ قطع کرد خمکند،ی صحبت ملی رادمھر دارد با موبادمید

 ؟ی شدداری بیک: لبخند گوشھ لبم نشست گفت
 ؟یدیخوب خواب...ستی وقت نیلیخ:  باال انداختم و گفتمشانھ

  تھ بودمآره خس-
 ارمی بییپس بلند شو دست وصورتت بشور تا برات چا-

  پروانھ خانم؟؟ایخودت :  و گفتستادی امیروبرو
  داره؟؟یچھ فرق-

 کھ خودت ییفرق داره دوست دارم چا:  گفترفتی میی کھ بھ طرف دستشونطوریھم
  را بخورمیختی رفتی ظریبا اون دستا

  داره؟یاشکال:  نگاھم کرد و گفتطنتی و با شبرگشت
 
 از کھی تکی گذاشتم و ینی و در سختمی ریی چاشی خنده سرم را تکان دادم و رفتم برابا
 مشت رحمت از گلخانھ دانستمی کھ ممی مری و در بشقاب گذاشتم  و گلھادمی را برکیک

نھ : فتم گذاشتم و با خودم گینی دستھ اش را جدا کردم و گوشھ سکی را دهیآخر باغ چ
  ام ھاقھیمنم خوش سل

 بخور دست رنج خودمھ:  رادمھر گذاشتم و کنارش نشستم و گفتمی را جلوییچا
  خوردن دارهیی چانیا:  و فنجان را برداشت و گفتدی باال پرشی ابروی تاکی

 قدم زدن ی برامی خوردکی و کیی چانکھی شدند و بعد از اداری ھم از خواب بھی کم بقکم
کنار .....دمی بلوزم پالتو پوشی ام راسرم کردم و رویکاله بافتن.......میدر باغ آماده شد
 ی و سامان و فرانک ھم جلوتر از ھمھ کنار ھم قدم برمزدمیرادمھر قدم م

 ی کنار ھم بودن از سر ناچارنی ادانمی ھم بودند و نمکنار رامش و فرزاد ھم.....داشتند
 نھ ای شانھ بھ شانھ قدم زدن کنار رامش مناسب ھست ی فرزاد برادانمیمن.....ری خایبود 

  خاصھیلی نگاه رامش بھ فرزاد خیول
 بود اشاره کردم، ری بھ فرزاد نگاه کردم و بھ رامش کھ سرش زانھی و موذبرگشتم

  را برگداندممی و رودمی  کرد کھ خندیفرزاد اخم
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 ؟یکنی نگاه میبھ چ: دی شد و پرسی شاکرادمھر
 یچیھ:  باال انداختم گفتمشانھ

  شده حواست ھست؟؟؟ادی ھا زیچی ھنیچند وقتھ ا:  گفتھی کنابا
 ریآره حواسم ھست، تو ھم حواست ھست چند وقتھ بھانھ گ:  جواب دادمخونسرد

 ؟؟یشد
 ستی ننطوریا-

 با ؟ستارهی بودی با ک؟ستارهیریچرا ھست ستاره کجا م:  نگاه کردم و قاطع گفتمبھش
 چرا لباست تنگھ؟ چرا ؟ی گفتی؟چی چرا حرف زد؟ستارهی حرف زدیک

 ؟؟یکنی خستم می دارگھیکوتاھھ؟؟بستھ د
  ازمیچھ زود خستھ شد:  نگاھم کرد و پوزخند زد و گفتقیعم

  مشھود بودشی از صدایناراحت
 ی بکنمی میدارم سع...از تو خستھ نشدم از رفتارت خستھ شدم:  گفتمی لحن آرامبا

 و یشی ھر روز بدتر می و خنده تمام کنم اما تو داری با شوخیم و ھمھ چتفاوت باش
  یدی ادامھ مشتریب
 ساکت منتظر شدم تا رامش و فرزاد از کنارمان رد  ستادی امی او ھم روبروستادمیا

 من حرف کنھ؟؟؟بای متتی اذنقدری داره ایچ:  شدم و گفتمرهی خشیبھ چشمھا....بشوند
 یکنی می خود خوری دارفھمممیبزن بگو چت شده م

 از د،ی گردن کشی برد و بعد روشی موھاانی داد و دستش را مرونی بنی را سنگنفسش
 را ندارم، ھی کنار بقدنتی تحمل دستیدست خودم ن:  گفتدمینگاھش غم درونش را د

 ک،ی ھمھ بھت نزدنی بھزاد انکھی از ا،ی کھ تو کنارم نباشیی از فرداترسمیاز فردا م
 دنتیاد دی ھر وقت بخواد منکھیم از انگران

 کنھی دوست داره باھات می ھر کارنکھیاز ا: با حرص و نفرت گفت 
 ھ؟ی چیمنظورت از ھرکار:  گرفتھ گفتمی و با صدادمی را در ھم کشصورتم
 یدونیخودت م:  گفتدی را دزدنگاھش

  بگو تا بفھممدونمینھ نم-
 دیلرزی ممی صدای ناراحتاز
 فی فرانک تعری براادتھی:  شد و آھستھ گفترهی خی پشت سرم و بھ نقطھ نامعلومبھ

 بھم یگفتیم: ادامھ داددی کشیقی و من ناخواستھ بھ حرفات گوش دادم؟ نفس عمیکرد
  دستاتو گرفتی گفتکی نزدیلی شد خکینزد

 را مشت کرد و با شی نگاھم کند دستھاینجوری نفرت نگاھم کرد باور نداشتم ابا
 دستھا نیا:  شد و گفترهی خمیلمست کرده، بغلت کرده بھ دستھا:  بلند گفتیصدا

   لمسش کنھی کسخامیمتعلق بھ منھ ستاره نم
 بگو کھ متعلق یمونیبگو کھ کنارم م:  و ملتمسانھ نگاھم کرد و گفتدیلرزی مشیصدا
  بگوووووووی  لعنتیبھ من
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 شد با ری سرازمیاشکھا..... تنم را لرزاندادشی فریدا گوشم گذاشتم صی را رومیدستھا
 عشق دیدوستت دارم رادمھر بھ خاک مامانم دوستت دارم ھر نفسم بھ ام: ھق ھق گفتم

  تو زنده ام باور کندی فقط بھ امرهی و مادیتو م
 اش نھی ام شدت گرفت با کف دست بھ سھی گردی در آغوشم کشدی تری لحظھ ابدون
   بگم دوستت دارمی چھ جورگھی دوونھیاحمق، د:  و گفتمدمیکوب

 کنمی بشھ اجازه نده لمست کنھ خواھش مکی نذار بھت نزدگھیستاره د:  گوشم گفتریز
 اما رمی رادمھر شده بمدمیقول م:  و گفتمدمی آمدم، دماغم را باال کشرونی آغوشش باز
  بشھکی بھم نزدزارمینم

 در سکوت ی را دو طرف صورتم گذاشت و نگاھم کرد، نگاھش کردم مدتشیدستھا
فرانک و سامان کنارمان آمدند و ....... خندهری زمی و بعد بلند زدمی را نگاه کردگریھمد

 سامان قی آالچمیبر:  و گفتدیفرانک دستم را گرفت و کش...... نگاھمان کردندقیدق
  من گرسنمھاریبرو جوجھ ھا را ب

 ی خوردکی تو کھ االن کزمی عزوا: سامان
باشھ چرا :  و سامان گفتدی خط و نشان کششی و با چشم و ابرو براستادی افرانک

 رمی االن میشی میشیآت
 

 می کردن جوجھ ھا شدخی مشغول سی ھمگمی و نشستمی پھن کردری حصنی زمیرو
 صورت ی دستش را روی شوخی پر بود از مواد جوجھ و سامان برامانیدستھا

 و میدیدویھمھ دنبال ھم م.... بود تا جنجال بھ پا شودی حرکت کافنی و ھمدیفرانک کش
 باغ را پر ی ھمھ مانیو خنده ھا غی جیصدا.....میزدیمواد جوجھ را بھ سر و کلھ ھم م

 و کردندی آمدند و با لذت نگاھمان مرونی بالی مشت رحمت و پروانھ از ویکرد حت
 میستادی بھ فرزاد برخورد کردم ھر دو ادمیدوی کھ منطوریھم....دنیخندیھمراه ما م
 یلی دستم را باال بردم و بھ صورتش پرتاب کردم و خی بود جوجھ توزیصورتش تم

 رمی خنده ام را بگی نتوانستم جلودمی رامش را دی وقتیوا..... بھ فرار گذاشتمازود پ
 ؟؟یدیرادمھر ند: دمی شده بود ازش پرسفیھمھ موھا و صورتش کث

 نھ-
 ؟؟؟ی شدمیترسو کجا قا.....ییییرادمھررررر کجا:  بلند گفتمی صدابا

 غیبلند ج.... کھ از پشت ھر دو دستم گرفتھ شدگشتمی و دنبالش مداشتمی قدم برمآھستھ
  ترسوئھ؟یک: زدم، رادمھر در گوشم گفت

  ترسوئھ؟؟ی کینگفت:  بردم مشکوک نگاھش کردم گفتقی کشان سمت آالچکشان
  دستم ول کن تا نشونت بدمیکنی کھ از پشت حملھ مییتووو ترسو: حرص گفتم با

 اااا نھ بابا:  و گفتدیخند
  شددای را صدا کرد و کم کم ھمھ سر و کلھ شان پسامان
 زمی خود تقال نکن عزیب:  و گفتدی کھ محکم تر چسبدمی را کشدستم

 ول کن دوستمو:  گفتفرانک
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   و از ما فاصلھ گرفتدی برداشت کھ فرانک دوزی سمت فرانک خسامان
 سامان ظرف دمی دیمشکوک نگاھشان کردم و وقت.... بھ سامان اشاره کردرادمھر

 ی ادهی فادمی دی و وقتدنی کشغیجوجھ کھ پر بود از مواد را برداشت شروع کردم بھ ج
رادمھر ولم کن :  بھ رادمھر نگاه کردم و گفتمشدی کھ دل سنگ ھم آب میندارد جور
 رمیگی گند جوجھ می بوکنمیخواھش م

 یاشکال: صورتش را کج کرد گفت.... نکن واسھ منینجوریچشماتو ا:  گفتآھستھ
 رهی حمام بوش میرینداره م

 دی سرم بھ صورتم چکی کرد و مواد از روخی آمدم حرف بزنم سرم تا
 ییییییھ:  گرد شدند رامش گفتمیچشمھا
بھ جان تو ستاره .... رادمھر خر حرفات بشھدمیترس:  شانھ باال انداخت و گفتسامان
 استخر و ی توی کھ پرتم کردبردی از عذاب وجدان شب خوابم نمکردمی نمنکارویاگر ا

  کنمیمن نتونستم تالف
 یعقده ا:  گفتمبلند
 دندی با رادمھر خندبلند

 ی خوشگل شدیلیخ: رادمھر
 برو بھ خودت بخند دستم را ول کن:  کند گفتممی کردم تا رھاتقال

 کنمی دستت وول می آرام تر شدی وقتینھ ھنوز خطرناک-
 ھمرنگ ی با شلوار لی آبوری پلکیبعد از حمام ...... کرد رفتم حمام اتاقممی رھایوقت

 رامش دمی کھ دنیی و کالھم را سرم گذاشتم و رفتم طبقھ پادمی پوششرتیی سوکیاش با 
  بود تازه از حمام آمدهدایھ نشستھ و از حولھ دور سرش پ کاناپیرو

 پسرھا کجان؟: دمیپرس
 نیریگیاستخر ھمانجا ھم دوش م-

 ای تعارف نکنی خواستیزی؟؟؟چیلباس گرم دار:  نشستم و گفتمکنارش
 ممنونم ازت... بھم خوش گذشتیلی خزمیممنون عز-

 کنمیخواھش م:  زدم و گفتمی مھربانلبخند
 ... خوش گذشت خدا را شکریلیبھ من ھم خ:  و گفتمدمی کشیقینفس عم 

 منم با حسرت نگاھشان دنی نشستند و کشی درست کرد و ھمگانی از شام فرزاد قلبعد
معصومانھ بھ رادمھر نگاه کردم .......کردم امروز دو تا قول بھ رادمھر داده بودم

 حرفشم نزناصال :  اشاره کردم کھ بلند گفتونی نگاھم کرد بھ قلیسوال
باور :  بھم زد و آھستھ گفتی نگفتم فرانک سقلمھ ایچی ھگھی انداختم و دری را زسرم

 ی ھمھ حرف گوش کن شدنی ای ستاره برام سختھ از کنیا
 بار ری بگم؟؟من زتونمی می خب چگھی خودم می سالمتیبرا:  نگاھش کردم و گفتمزیت

 قتی نھ حرف حقرمیحرف زور نم
 بلھھھ: فت را کج کرد و گصورتش

  اشاره کردانویستاره اجازه ھست و بھ پ: بلند شد و گفترادمھر
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 بلھ چرا کھ نھ:  ذوق گفتمبا
 مکث کرد و شروع ی کمکی دی کششی نشست و آرام انگشتش را روانوی پشت پرفت

 ..... خلصھی تورفتمی مشدی من حسم خاص مخواندیکرد نواختن ھروقت م
  مھی تو زندگی من نبند چشمای را روچشمات

 نھی طننی تربای تو بھ گوش من زیصدا
  محتاج آغوش توئمرمیمی نگاھت مواسھ

  ھر لحظھ تن پوش توئمدنیی بووونھید
 وونھی دل دنی ندارم واسھ تو جز ایچیھ

 خونھی تو می کھ جامونده و برای قلبجز
  زنده بودنی برای ترانھ انی بھترتو

  با تو بودنی برادمی را مای دنلذت
 را فدا یزی با من بودن ھر چی کھ حتما برادانستمی ارزشمند بود و ممی آخر براتیب
  بھش مطمئن بودمکندیم

 اسم بھزاد دنی آوردم، تنم لخت شد، ھنوز با درونی ببمی بلند شد از جلمی موبایصدا
بودن ......می زندگتیانگار برگشتم بھ واقع.....شدی تمام ممیاھای رویھمھ 
 می و دستھازدیقلبم بھ شدت م!!! مگھ خارج از کشور نبود؟؟.....ندادمجواب .....بھزاد

 دهی کھ رنگم پردانستمی کرده بود مخی
  متوجھ حالم نشود رفتم در اتاقمی کسنکھی ای زنگ خورد برادوباره

   را بھ گوشم چسباندمی ناچار دکمھ اتصال را زدم و گوشخوردفی سر ھم زنگ مپشت
 الوو-
  سرت گرمھ؟؟یلینگار خ ایدیچرا جواب نم-

  زدی بلند حرف می و صدانتی ھم با عصباباز
  کارت بگونطورهیھم -

  رفتار آن شبش در خاطرم بودھنوز
  تھران خونھ منتظرتمیگردی االن برمنیھم: گفت

 
 گردمیمن ھروقت خواستم برم:  گفتمقاطع

 و بھ زور الی داخل وامی بی کنی کھ کاری احمق باشنقدریفکر نکنم ا-
 رهی جلوم  بگتونھی نمی کسچی نداره و ھی کارمی کھ برایدونیم.....ببرمت

 کردم خونسرد باشم ی و ھر کاردمی حرص تماس را قطع کردم پشت سر ھم نفس کشبا
 چھ؟؟ نجای آمد ای بود آرامشم بر ھم خورده بود تمام وجودم استرس بود، اگر مدهی فایب

 دست انی تخت نشستم و سرم را میرو.... بود فکر کردن بھش ھم عذاب آوریوا
 بود و با ستادهی و فرانک در چارچوب در امگرفتم، در اتاق باز شد سرم را باال برد

 یینجای شده؟؟چرا ایچ:  گفتکردی نگاھم مینگران
 برتمی مادیگفت اگر برنگردم بھ زور م.....بھزاد زنگ زد و گفت زود برگردم تھران-
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  کنم؟؟کاریحاال چ:  شدم و گفتمبلند
 غلط کرده مگھ شھر ھرتھ کھ بھ زور ببرتت-
 یزی رادمھر دوست ندارم آبرورنطوری رامش متوجھ بشھ ھمخوامیاوففف نم-

 ی تالفی برادونمی و مادی لشکر از نوچھ ھاش مھی با ادی تنھا نمادیبھزاد اگر ب......بشھ
 رتمبیکار رادمھر و نشان دادن قدرتش بھ زور م

 ؟یکنی مکاریحاال چ:  را نوازش کرد و گفتدستم
 ی خودمون باشھ فرانک نشنوم بھ سامان گفتنی موضوع بنیا-

 کننی کھ االن ھمھ شک منیی پامیبر..... راحتالتی خگمینم:  را تکان داد و گفتسرش
 گری ددانستمی من بود و من مخی نگاه رادمھر مزدنی ھم نشستھ بودن و حرف مدور

 ی را رادمھر راحت متوجھ شد بلند شد و گوشھ انی و استمیمثل قبل از تماس بھزاد ن
  شده؟؟؟یچ: کشاندم و گفت

 دیبا:  انداختم و گفتمری سرم را زمی نگاه کنم و دروغ بگوشی نداشتم در چشمھاتحمل
 برگردم تھران بابا تماس گرفت

 ن؟؟؟؟یفقط ھم:  و گفتدی کشیقی عمنفس
 اوھوم:  سرم را تکان دادم و گفتمدم،ی لبم را گزگوشھ

  تھرانمیگردی اما اشکال نداره برمستی ننی ھمدونمی منکھیبا ا:  نگاھم کرد و گفتزیت
  باور کننیھم-

  انداختم و با نگاھش بھم فھماند ساکت باشمری چپ نگاھم کرد کھ سرم را زچپ
 ....  ستارهی تھران بابامی برگرددیبا:  و گفتھی کنار بقرفت

 کھ رودی مدانستمی رفت، مرونی بالی افسوس خورد و از ومی نگاھم کرد و برارگشتب
 ی بپرسند رفتند تا آماده بشوند برایزی چنکھیبچھ ھا بدون ا..... بکشدگاریس

رادمھر .... تماس برھم خوردکی با می ھای کاناپھ نشستم ھمھ خوشیرو......برگشتن
 را نگفتم قتی چرا حقیول...... نداشتمدنش قانع کری برایباور نکرده بود و من حرف

 اگر بفھمد بخاطر دانستمی و مندی بببی آسخاستمی نمدی شا؟؟ی ترس؟ ترس از چیبرا
 زنگ خورد بھزاد بود، لمیموبا....شودی برگردم مانع مخاھمی مدشیتماس بھزاد و تھد

 کرده  عرقمیکف دستھا..... را خاموش کردمیباز زنگ زد، گوش.....رد تماس کردم
 نگاھم نکرد و بھ الی رادمھر برگشت داخل ویوقت.....دیکوبیو قلبم بھ شدت م.......بود

 بخورم کھ در ینیریبلند شدم بروم داخل آشپزخانھ ش.....دلم گرفت.....طرف اتاق رفت
پوزخند ..... با التماس نگاھش کردمدی رنگم پردنشیبرگشتم و با د..... باز شدالیو

نگاه ھمھ پر از سوال بود اول از ھمھ بھ رادمھر نگاه .... شدنیسنگ مینفسم ھا......زد
 بود و سامان مراقب بود تا اگر خواست بھش حملھ کند رهیکردم کھ با خشم بھش خ

 را بر ھم کتونی شب رمانتخوامیمعذرت م:  و گفتدی پاشنھ پا چرخیرو.....مانع بشود
  را برگردونم تھرانره ستادیاما با:  رادمھر زل زد و گفتیزدم در چشمھا

 یکنی می چھ غلطنجایا:  خشم و نفرت نگاھش کردم و بھ سمتش قدم برداشتم و گفتمبا
   آمدمیمن خودم داشتم م
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: دمی بود نالدای پمی از سر و روی را بھم فشردم و آھستھ باز کردم، بدبختمیچشمھا
 امی برو من االن خودم مکنمی خواھش م؟ی آبرومو  ببریاومد

 بھش التماس نکن: دی کشادیفر رادمھر
 د،یولم کن: دی کشادی برداشت کھ فرزاد و سامان مانعش شدند فرزی سمتش خبھ
  نداشتھ باشی بھش کاروووونییح

 ھی صفتت چدمیدھنتو ببند وگرنھ نشونت م: دی کشادی با خشم فربھزاد
بستھ تو را خداااااا بست :  سرم گذاشتم و گفتمیدستم را رو....... شدری سرازمیاشکھا

  دیکن
 و با بھزاد دمیکشیاگر راھم را م.... کنمکاری چدی بادانستمینم........ ساکت شدندھمھ

 و بھزاد بھ زور ھم کھ شدی میری درگرفتمیاگر نم......کردمی رادمھر را خورد مرفتمیم
 می بروفتیراه ب:  شد و گفتکیزدبھزاد بھم ن.......بردیشده بود من را ھمراه خود م

فقط دستت :  و گفتستادی اشی کھ بھ سرعت نور رادمھر جلوری دستم را بگخواست
 کنمیبھش بخوره قلمشون م

 یدستم را رو....کردنی بھ خون نشستھ نگاه می بودند و بھم با چشمھانی خشمگھردو
  بھترهینجوریبزار برم رادمھر ا:  رادمھر گذاشتم و گفتمیبازو

: آھستھ گفت..... و دھانم خشک شدختیدلم فرو ر.... و نگاھم کرد با خشمبرگشت
درم قفل .....یای نمرونی شد بیزی و ھرچینیشی اتاقت می تویری میگردیبرم

  نعش من رد بشھ تا بتونھ ببردتی از رودیبا: بھ بھزاد نگاه کرد و گفت.....یکنیم
  تو اتاقدی بردییاید؟؟بیکنی نگاه میچبھ : دی کشادی فرانک و رامش نگاه کرد و فربھ

 برمیمن ستاره را م....یکنی شروع می را داری بدیباز:  زد و گفتی پوزخندبھزاد
 برمشی جنازتم رد بشم میشده از رو

 
آخھ ...... را گرفتن و من مثل عروسک دنبالشان راه افتادممی و رامش دستھافرانک

 ...... امر واجب بودکی مثل می رادمھر برایرادمھر گفتھ بود و عمل کردن بھ حرفھا
اما من نتوانستم .....الی در وختنی آدم ھاش ری و بھ چشم برھم زدندی کشادی فربھزاد

 میاشکھا....... شل شد و ھمانجا نشستممی پلھ ھا پاھایباال..... کنمی کمکش کاریبرا
 دست پا لھ ریرادمھرم را داشتن ز....رادمھر......داغ بود انگار داغ دلم بود

 فرانک و رامش ھی و گرغی جیصدا.....سامان را  فرزاد ونطوریھم...... کردنیم
نستم ..رادمھرم صورتش پر از خون بود اما من نتوا......کردی تر میروحم را زخم
 ی چوب بھ رادمھر کھ بکی از افراد بھزاد کھ با یکیبا بھت بھ .....ازش دفاع کنم

 یقصد  چھنکھی فکر ایحت.... نگاه کردمشدی مکیزد افتاده بود ننی زمیجون رو
 و بھ سرعت نور خودم را بھ نیی پادمیاز پلھ ھا دو..... باور بودری غمیداشت ھم برا

 بدنش ی چوب بھ تن رادمھر اثابت کند خودم را رونکھیرادمھر رساندم و قبل از ا
 نیا....... شددی سفمیچشمھا...... حبس شددیچی تنم پی کھ توینفسم از درد.....انداختم
انگار برق بھم وصل ..... مثل برق رد شدمی نوک پاھاتا  کھ از گردنمھیدرد چ
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اما من ...... ھنوز ھم ادامھ داشتی درد لعنتنی و ارفتمیاز حال داشتم م......کردن
 ادی و در دل فرفشردمی ھم میلبم را رو.....ختمی اشک ھم نریساکت بودم حت

 نکارویا..... اچر!!!!!ستاره؟؟:  جون بود زمزمھ کردمھیھ نرادمھر ک......دمیکشیم
 ؟؟؟یکرد

 دورم حلقھ شد انگار شی بلند بشوم کھ دستھاشی را باز کردم و خواستم از رومیچشمھا
 نگران و شینگاھش کردم چشمھا...... تکان بخورمتوانمی کھ از درد نمدانستیم

 نشست می بازوی روی دستکی زدم کھ ی جونیلبخند ب....شی بود و پر از تشونیغمگ
 جون و پر درد بودم بھ تقال افتادم ی بنکھی با ااده بھزدمی دیوقت........و من را بلند کرد
 یزاریبھم قول بده نم: دیچی گوشم پی رادمھر تویصدا..... نشودکیو خواستم بھم نزد

  بشھکیبھت نزد
انگار ھمھ دردم ..... بزنھ بھم دستزارمی ھم نمرمی قول داده بودم کھ اگر بممن

 ی بی ولزدمی بودم پسش مدهی کھ در خودم ندیقدرت....فراموشم شد چون با تمام قدرت
 دنیبا د...... بردرونی بالی را گرفت و کشان کشان از ومی ھر دو بازوریز.... بوددهیفا

 و از داشتن آن ھمھ درد از ھوش رفتم...... دلخراش شکستمیآن صحنھ ھا
 توانستمی عنوان نمچیانگار بھ بدنم وزنھ وصل کرده بودند بھ ھ..... بودنی سنگسرم

 شی کھ چشمھادمی را بھ زحمت باز کردم و فرانک را کنارم دمیچشمھا......حرکت کنم
 !!!! کرد؟؟ی مکاری چنجای انی بود ایبارون
 یبالخره بھ ھوش اومد:  زد وگفتی تلخلبخند
 کھ مھی روز و نکی:  و گفت نگاھش کردم دستم را نوازش کردیسوال

  گذشتری بود، بھ خنیی پایلی فشارت خمارستانی آوردنت بیوقت......یھوشیب
 از کمرم ی جا بھ جا بشوم کھ درد وحشتناکی جونم را حرکت دھم و کمی بدن بخواستم

 ام نشست فرانک ھول زده بھ یشانی پیعرق سرد رو..... گذشتمیتا نوک انگشت پاھا
 دهی دبی کتفت آسزمی نخور عز؟تکونی شد؟درد داریچ: طرفم آمد و گفت

 ییفکر نکنم کھ چھ بال.... فکر نکنمیی کردم بھ آن شب کذای دادم  و سعرونی را بنفسم
 چقدر شرمنده بودم.....سر رادمھر و سامان و فرزاد آمد

 پزشک مرخص شدم و برگشتم خانھ و باز ھم فرانک و صی روز بعد با تشخصبح
 با فرانک تنھا شدم از آن شب یوقت..... بودند کھ کنارم ماندندیپروانھ تنھا کسان

 دمیپرس
 ؟؟؟ی بدونیخوای بود چرا میشب بد:  و گفتدی کشی آھفرانک

 کنمی بدونم، بھم بگو خواھش مدیمن با-
 یلی کھ خورده بود را خیی کتک ھایففقط بدون تال:  شد و گفترهی خشی روبروبھ

 کھ از یی و با صداکردی می بازشیبا ناخن ھا....سخت از سامان و رادمھر پس گرفت
  ھستنی بسترمارستانی بیھنوز ھم تو:  گفتدیلرزیبغض م

 ....یگی دروغ میبگو دار....نھ:  سرم گذاشتم و گفتمی را رودستم
 .... ستارهقتھیحق:  اشک آلود اش بھم نگاه کرد و گفتی چشمھابا
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  منی خدایرادمھر چطوره؟؟سامان؟فرزاد؟؟وا-
 شنی بھتر ھم مشاالیا....بھترن-

 بھ درد ی آمدم و توجھرونی تخت بی کھ با حرص از رونقدری داغم کرد اشیاشکھا
پھ در حال خواندن  کانایبابا رو.....نیی پایبدو بدو رفتم طبقھ ......کتف و کمرم نکردم
 اون آشغال کجاست؟؟؟؟؟: دمی کشادی و فرستادمی اشیروزنامھ بود روبرو

 ؟؟یگی میچ:  شد و گفترهی روزنامھ را کنار گذاشت و با بھت بھم خبابا
 بھزاد کجاست؟؟؟ -

آروم : دستم را گرفت و گفت......شدی درد آرام نمنیچرا ا...... از درد جمع شدصورتم
 ی تو از مرگ برگشتیکنی مینجوریرا با خودت اباش ستاره جان چ

 باھام نکاروی تو امی کھ ما لواسانیتو بھش خبر داد:  را پس زدم و گفتمدستش
 ؟؟؟یک....  کردکمی بھ مرگ نزدی از مرگ برگشتم کیگیم......یکرد

 ....من....آروم باش-
   بشنومیزی چخوامی نمگھید:  و گفتمدمی گوشم گذاشتم و وسط حرفش پری را رودستم
 چھ نجایتو ا:  وارد ساختمان شد با نفرت نگاھش کردم و بھش حملھ کردم و گفتمبھزاد
 نمتی ببخوامی نمگھی دی خونھ بذارنی پاتو تو ای حق ندارگھی دیکنی میغلط

 خواستمیمن نم:  شد و گفترهی خدمیکوبی اش منھی کھ بھ سییی بھ مشت ھاخونسرد
  کنم باور کنتتیاذ
 می و جوونندهی آی من کنار کیخوای منیبابا خوب بب...... نگویچیبستھ ھ: دمی کشادیفر

 تباه کنم
  داد و ھوار نکننقدریاھھھھھ بستھ ا: دی کشادیبھزاد بلند فر 
 رونی خونھ بنیگمشو از ا: نگاھش کردم و گفتم زیت

  اتاقتیستاره برو تو:  دستم را گرفت و گفتبابا
  کرده؟کاری چدینیبی برم مگھ نمدیچرا با-
  اتاقشیپروانھ ستاره را ببر تو-

  آره؟یکنی مھی بخاطر اون گریباز دار:  و گفتستادی امی روبروبھزاد
 کھ ی صبرم تمام شده مجبورم کارگھید:  تکان داد و گفتزی آمدی تھدمی را جلوانگشتش

  و انجام بدمدینبا
 ی بکنیتونی نمی غلطچیھ:  نفرت نگاھش کردم و گفتمبا

  اتاقتیبررووووو تو: دی کشادی فربابا
 

 مالقات رادمھر و فرزاد و سامان بھ ی بعد حالم بھتر بود آماده شدم تا براروز
 کاناپھ نشستھ بود و ی رفتم بھزاد کنار بابا رونییاز پلھ ھا کھ پا...... بروممارستانیب

 سرش را بلند کرد و بھ می پاھای صدادنیبا شن...... گرفتھ بودشی دستھانیسرش را ب
کجا  :گفت..... نداردی آشفتھ بود و معلوم بود حال خوبصورتش...... نگاه کردمیسرتا پا

 ؟یریم
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  ندارهیبھ تو ربط:  را برگرداندم و گفتممیرو
   تو ھنوز حالت خوب نشدهی بریخوایکجا م:بابا

  کار دارمییجا:  گفتمسرد
 میریبا ھم م: اشت و گفت مبل بردی  بلند شد و کتش را از روبھزاد
 دنی دی بریخواینکنھ م:  کرد و گفتزیچشمانش را ر.... چپ نگاھش کردمچپ

 رادمھر؟؟
 ؟ی داریآره مشکل:  زل زدم و گفتمشی چشمھاتو

از گوشھ چشم بھ بابا نگاه ..... ھم فشردی را روشی انداخت و و لبھاری را بھ زسرش
 ستیدست بردار ن: کرد و گفت

 خواستم حرف بزنم دستم را گرفت و کشان کشان بھ  اتاقم برد و در را پشت سرش تا
خوب :  کردم گفتفی تعرشی بھ فرانک زنگ زدم و ماجرا را برایوقت.....قفل کرد
 یومدیشد کھ ن

 !!!!چرا؟؟؟-
 راستش رادمھر-

  شده؟؟یرادمھر چ: گفتم..... نزدگھی و دستادی انگار اقلبم
 ....... بھترهمینی نبگری مدت ھمدھیگفت بھت بگم ......فقط گفت..... نگران نشویچیھ-
 .....آھان-
 تونھی نمگھی حرفھا را پشت تلفن بزنم اما رادمھر گفت کھ دنی اخواستمیستاره من نم-

 عشق داره ھر دوتون نیا......یکشی عذاب می دارنقدری تو انھی ببتونھینم......ادامھ بده
 گھی روز ھم بدون فکر تو سر نکرده مکی ی چند روز حتنی اتو......ارهیرا از پا در م

 من یچھ جور خودش را سپر من کرد و اون ضربھ را بھ جا  فراموش کنمتونمینم
 .....شھی متی اذنقدری کھ ستاره بخاطر وجود من اھی خودخواھنیگفت ا.....خورد

 فھمھی نمیعنی سختھ یلیخ.....اما بدون رادمھر سختھ.....اما-
 نھیگفت صبر کن تا تدارک ازدواجتون را بب....گفت کھ صبر کن....چرا چرا-
 عذاب آور تر زی از ھمھ چمی رادمھر برادنیند..... حس خوب وجودم را پر کردکی

 ی دستبند توی و رودینگاھم چرخ....... بودی منطقشیاما حق داشت و حرفھا....بود
 میخند زدم و با نگاه کردن بھش چشمھا و رفت، لبدی پر کشمیدستم قفل شد تمام غم ھا

 ما خالصھ ی رابطھ ی تماس نداشتم و ھمھ دمھر با راگرید.....گرم شد و خوابم برد
با .......شدی مبی غمی چشمھای زود از جلویلی خدنمیبھ محض د...... در شرکتشدیم
 کار را نی خودم اتی امنی کھ برادادمی می اما بھ خودم دلدارگرفتی کارش دلم منیا
 ی حوصلھ  امسالمیشدی مکی بھ روز تولدم نزدمیبھمن ماه بود و داشت.....کندیم

 مثل ھر سال جشن خواستی بابا قبول نکرد و می جشن بزرگ را نداشتم ولھیبرگزار
 میکردی و ما تظاھر مشدنی دوستان و اقوام جمع میھرسال ھمھ ..... برپا کندیبزرگ

 ی حتھی بھ ھمھ ثابت کند پدر خوبنکاری با اخواستیا م و بابمی ھستی خوبیکھ خانواده 
 ام سرگرم بودم کھ ی اتاقم نشستھ بودم و با گوشی کاناپھ یور......بعد از آن اتفاق
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 رونی بنی بھزاد نفسم را سنگدنیبا د...... بھ در خورد و بالفاصلھ در باز شدیضربھ ا
 مزاحم شدم؟:  گفتستادی امی ام دادم روبرویدادم و نگاھم را بھ گوش

 اصالح شده بود بھ زی تمشھیصورت اش مثل ھم..... تفاوت و سرد نگاھش کردمیب
 تفاوت و ناراحت بھ نظر ی دارد بی باز چھ قصددمی شدم اما نفھمرهی خشیچشمھا

 ستیمھم ن:  گفتمدیرسیم
چند :  نشست و گفتمی روبروی صندلیرو..... ام فرو بردمی باز سرم را داخل گوشو

  بخاطر رادمھره؟ینی کھ ناراحت و غمگنمیبیھ دارم موقت
 ی بزنم تو مقصرادی فرخواستمیم.... اسمش بغض کردم و سرم را تکان دادمدنی شنبا

 من کنار رادمھر شاد و خوشبختم، اما فقط در ی بخاطر توئھ اگر تو نباشزیھمھ چ
 سکوت نگاھش کردم

 ؟ی دوستش دارنقدری ایعنی: فت گرفتھ گی و با صدادی کشی آھدی را ازم دزدنگاھش
 !!!!! داره؟؟؟یتی تو اھمیمگھ برا:  بود با خودم گفتمبی عجمی براسوالش

 ؟؟؟ی تا حاال متوجھ نشدیعنی: گفتم
 سرش را دی کشرونی اش ببی اش را از جگاری سی جعبھ طالستادی کنار بالکن ارفت

  کنھ؟؟ی نمتتیاذ: دیچرخاند و ازم پرس
 ی کاری وقت نظرم را براچی نبود ھی عادمی بھت و شک نگاھش کردم رفتارش برابا
  نھ:  گفتمدم،کوتاهی رفتارش ترسنی از ایی جوراکی دادی فقط دستور مشھی ھمدیپرسینم

 در ی اش را دود کرد کنجکاو بودم بدانم چگاری و سستادی ااطی بھ من رو بھ حپشت
  داردی و باز چھ نقشھ اگذردیسرش م

 آنقدر کھ من ی روز بفھمکیآرزو دارم ....ی کھ ازش جدا شدی خوب کردیلیخ: گفت
 رفتمی مرونی بتی از زندگی معطلی بود بنی از اری اگر غستیعاشق تو ھستم اون ن

 نی اقی الی تو حتدمی ندی من از تو عاشقھ،ی کافمی برانیمن کنار رادمھر شادم  ھم-
 یستیکلمھ ھم ن

 
 ستم؟؟؟یمن عاشق ن:  بلند گفتی بمب منفجر شد، بھ طرفم برگشت و با صدامثل

 دارم بخاطر ی رفتارای یاگر االن کار...... منھی تو تنھا نگرانیخوشبخت
 بود نی از اری اما اگر غی دوستم ندارنکھیبخاطر قد بودن خودتھ بخاطر ا......خودتھ

 ی تا روزدمی را بھ جون خریفالکت  وی سال ھر بدبخت،دهیدیدی را مگھی بھزاد دکی
 چی تو ھی مثل رادمھر کھ برایکیبرسھ کھ بتونم کنار تو باشم بھم حق بده اجازه ندم 

 از دست موی با خودش ببره من ھمھ جووناھامی آرزو و روی تحمل نکرده  ھمھ یسخت
 ی کھ تو کنارم باشی بھ روزدنیدادم بخاطر رس

 من ی ولکردی جلز و ولز متابھیمثل روغن ماھ.......دمی و حسرت را در نگاھش دغم
بھت ثابت :  و گفتدی سرش کشی دستش را روکردمیدر آرامش و بھت نگاھش م

 ،یمونی اونوقت تو کنار من مگذرهی راحت ازت میلی خکنمیم
 گذرهیرادمھر ساده از من نم-
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 یستی اول اون نتی اولو؟؟؟توی کرد چنکارویاگر ا:  و گفتدیخند
نگاھم را .....اگر حرف تو درست بود و رادمھر راحت از من گذشت من:  گفتمقاطع

 مونمیکنار تو م: گرفتم و آھستھ گفتمکردیاز نگاھش کھ مشتاقانھ نگاھم م
اما من از رادمھر ..... گوشھ لبش داشتی را بلند کردم و نگاھش کردم لبخند کجسرم

  دادمی قولنیمطمئن بودم کھ ھمچ
 کردمی می تفاوتی تظاھر بھ بی مھم بود ولمی براشھی کھ ھم روز تولدمبالخره

 با خواستمیم...... برنامھ داشتمی با ھر سال فرق داشت کلمیامسال برا...... دیرس
 و شدمی دلتنگ مشتریھر روز ب.......کی جشن تولد دونفره و رمانتکی.....رادمھر باشم

 ھنوز در یوقت.......ش وابستھ ام چھ قدر بھدمیفھمی حاال مرفتمی در خودم فرو مشتریب
 من ی زود اومدنقدریچرا ا:  پتو گفتمریاز ز....  سرم آمدیرختخواب بودم فرانک باال

 ھنوز خستم
 ظھره  زود کجا ازدهیساعت :  را کنار زد و رفت در بالکن را باز کرد و گفتپتو

  بود؟
سوز بھ داخل اتاق آمد و تنم را مور مور کرد اما فرانک باز پتو ....دمی پتو غلتری زباز

 ھیزی چھ صبح دل انگنیبلند شو بب:  و گفتدیام را پس کش
 نگاھم نکن بلند شو برو ینطوریخب بابا ا:  و گفتدی ھا نگاھش کردم خندوانھی دمثل

 ریدوش بگ
ره صد تا آدم در  چھ خبنی ببنییاوف ستاره برو پا:  تخت نشستم فرانک گفتیرو

 رفت و آمدن
من اصال .......دمیفھمی را نملشی امسالم انگار مفصل تر از ھرسال بود و من دلتولد

 اوقات بابا ی تدارک ھستن بعضریمدتھاست درگ........ بھ گرفتن جشن نبودمیراض
 ی بھتر است و من از بیی کدام گل آراای پسندمی را مکی کدام مدل کدیپرسی آمد و میم

 دی دوست داری ندارم خودتون ھر کاری نظرچیمن ھ:  گفتمی روز شاککی یصلگحو
 .....دی نظرم را نپرسگریو از آن روز بھ بعد د....دیبکن

 دست و صورتم را نکھیبعد از ا......اوردی صبحانھ بمانی را صدا کردم تا براپروانھ
 شستم نشستم و مشغول خوردن صبحانھ شدم

 ؟ی زود اومدنقدریجدا چرا ا: گفتم
  برگردمیناراحت:  کرد و گفتاخم

 ھی چھ حرفنینھ ا-
 ی ھنوز حمام ھم نرفت؟یخوابی منقدریچرا ا:  و چپ چپ نگاھم کرد و گفتدی کشیپوف

 میرسیبھ کارامون نم
 ؟؟یچھ کار: در دھانم گذاشتم و گفتمی القمھ

 می آماده بشدیااااااا مثال تولدتھ با-
  تو؟ی داری چھ عجلھ اانیاوووو ساعت ھفت مھمانھا م-
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 ی بلند شو زود برو حمام کلرینھ خ:  دستم را گرفت و گفتستادی سرم ای شد و باالبلند
 میکار دار

دلت ..... فرانک دستمو ول کنیوا:  دادم و بلند شدم و گفتمرونی را با حرص بنفسم
 بابا و ی مھمان ھا دوستای نشان دادن خودشونھ و ھمھ ی فقط برای مھماننیخوشھ ھا ا

 ی من حتامی ساده مکنمی ھم نمی کارچیھ....من کال سھ تا مھمان دارم..... ھستنایثر
 دمیلباس ھم نخر

 بلند شو ستی نمی حرفھا حالنیمن ا:  فکر کرد و گفتی برق زد کمشی چشمھافرانک
 برو حمام لباست ھم با من

 الی خیتولدو ب.... رونی بمی برایاصال ب-
 بھ دلم صابون زدم بعد از ی برو من کل؟ی شدوونھید:  گفت ودی را در ھم کشصورتش

 گذرونمی کم خوش مکیمدتھا 
 نیدوش آب گرم حالم را تسک...... حولھ ام را برداشتم و داخل حمام رفتمزانی لب آوبا

 ی باشتیعاف:  آمدم فرانک با خنده گفترونی بیداد و وقت
 سالمت:  حوصلھ گفتمیب
 چتھ؟؟:  نگاھم کرد مشکوک نگاھش کردم و گفتمطنتی شبا

  گرفتمشگاهی خودم و خودت وقت آرایبرا:  را مظلوم کرد و گفتصورتش
 امیاصال حرفشم نزن من نم:  را گرد کردم و گفتممیچشمھا

   نکن بخاطر من قبول کنتمیاذ:  گوشم گفتری آغوشش گرفتم و زدر
  ھا را ندارمیز مسخره بانی نکن من حوصلھ اخودینھ اصرار ب-

  ندارمی ازهی انگچیاالن ھ....رفتمی مدیاگر رادمھر بود شا:  دلم گفتمدر
 ذارمی خونھ و امشب تنھات مرمی من مای شگاهی آرامیری مایستاره -

 من می بگردمی بریی دوتاایبھت کھ گفتم ب.....امیچھ بھتر منم باھات م:  زدم و گفتملبخند
  ندارمی مھمانیحوصلھ 

 ھم کباری ی حوصلھ ندارم برای حواست ھست چند بار گفتیوا:  نگاھم کرد و گفتزیت
  بھم بگوی خواستی ھرچی شدمونیکھ شده بھ حرفم گوش بده اگر پش

 ؟ی وقت گرفتشگاهیکدوم آرا: و گفتمدمی کشیپوف 
 نینازن:  کھ خوشحال شد از نرم شدنم گفتفرانک

  نننننینازن: دمی کشغیج
 امی اصال نمگھید:  گرفتم و تکان دادم و گفتم را بھ سمتشانگشتم

 
 خونھ حبس ی خودت را توای بخاطر ثریستاره دقت کرد:  را گرفت و گفتمیدستھا

 کلوپ؟ ی نرفتگھی چرا دیری نمگھی دیرفتی کھ قبل از فوت مادرت میی؟ھرجایکرد
 !!!!ایفقط بخاطر ثر:  افسوس خورد و گفتمیگذشت؟؟برای بھت خوش منکھیبا ا

  کرده بودمی خالای ثری براشھی را ھمدونی من مگفتیراست م.... انداختمری را زسرم
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 کھ یی کھ در محلھ ما معروف بود و اکثر آدم ھانی نازنشگاهی آرامی کردم کھ بروقبول
 با ھم در حال دم،ی را دممی قدی چند تا از دوستھامی رفتیوقت......رفتندی آنجا مشناختمیم

 داشت ای بھم زد و بھ آخر سالن اشاره کرد کھ ثریانک سقلمھ ا کھ فرمی بودیاحوالپرس
 دنبال می تفاوت رفتی و بدمیصورتم را در ھم کش....کردی مکوری را مانشیناخن ھا

 ی برامی و بعد از آن رفتیاول از ھمھ ماساژ و سنگ درمان...... خودمانیکارھا
و ......  را صاف کرد و دورش رھا کردشیفرانک موھا..... موھا و صورتشیآرا

 اما برعکس اندم صورتم نشی رویمی مالشی کردم و آراونینی را ساده شمیمن موھا
چھ :  زد و گفتی چرخمیجلو........ آمدی داشت کھ بھش میظی غلشیمن فرانک آرا

 طور شدم؟
  یییعاال-

 اوردمیاما من لباس ن:  گفتمنیغمگ
 لباس سبز رنگ کیاز داخلش .......شیلباس ھا بھم زد و رفت سر کاور یچشمک

  را بپوشنیا:  بود گفتی کننده ارهی صورتم گرفت، لباس خی و جلودی کشرونیب
 لباس تو را بپوشم؟؟؟: دمی شک پرسبا
  تولدتھ از طرف منی کادونیا-
  قشنگھیلی خزمی عزیمرس:  و گفتمدمشی محبت بھ آغوشم کشبا

 خوشت اومد:  و گفتدمی را نرم بوسصورتش
 و چشمھا دیدرخشی بود و می نقره اینھای پر از نگنیی کھ از باال تا پایشمی سبز لباس
 لباس گرد بود و پشت آن کامال باز بود و با تور ھمرنگش ی قھی کردی مرهیرا خ

 از شھیدرستھ ھم...... داشت از جنس تور لباسیی بدن نماینھایپوشانده شده بود و آست
 فرق داشت واقعا محشر و منحصر بھ فرد نی اما آمد ایساده خوشم م یلباس ھا

 شتری لباس بنی کھ با ادمی و بھ پوست سفستادمی انھی آی و جلودمیلباس را پوش.....بود
 را بھم نی بود اشگاهی داخل آرای شده بودم و ھر کسبای نگاه کردم واقعا زکردیجلوه م

 اشک در دنمی با دنھ خانھ و پالتو و شالم را در آوردم پروادمی رسیوقت.....گفت
 نگاھم رهی ھاج و واج خدنمیبابا بھ محض د... اسپند دود کردمیچشمانش حلقھ زد و برا

  ی مامانت شدھیچقدر شب:  لرزان گفتییکرد سرش را تکان داد و با صدا
در .....ازم دور شدبھم پشت کرد و ......کندی مادشی غم نگاھش کردم پس ھنوز ھم با

 اوقات ی و گاھزدی حرف میفرانک مدام با گوش..... تا موقع آمدن مھمانھامیاتاق نشست
چند وقتھ :  نگاھش کردم و گفتمی شاککردمی داشتم بھش شک مگھی دکردیپچ پچ م

 د؟؟؟یدی ندگرویھمد
 از صبح تا حاال:  را از گوششش دور کرد و گفتیگوش

 د؟؟؟ی چھ قدر با ھم حرف دارگھیاوووو خب بستھ د: تم و گفدمی را در ھم کشصورتم
   شدیشی ستاره آتزمی برم عزگھیمن د:  را بھ گوشش چسباند و گفتی و گوشدیخند

 نھی بھ خودم در آی نگاھکی ساعت ھفت بلند شدم کینزد.... خنده تماس را قطع کردبا
 دل و دماغ نداشتم،رژ لبم کمرنگ شده بود دمی کشیانداختم و لباسم را مرتب کردم آھ
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 بھ ریکار دکوراتور ھا تمام شده بود، متح........نیی طبقھ پامی ندادم و رفتیتیاما اھم
 ی شمع ھاوارھای دی تا داخل سالن کنار ھمھ یدم در ورود از..... شدمرهیاطراف خ

 ید!!!! بود؟؟؟ی چی ھمھ تدارک برانی شده انیی بودند و کل خانھ با گل تزدهی چیبلند
 ستادهی استقبال مھمانھا ای دم در براایبابا و ثر....... کردی را پخش می آھنگ شادیج

 ی باھام احوالپرسدنمی با دمھمانھا بودند اما من در سالن کنار فرانک نشستھ بودم و
 یاگر بعد از آن اتفاق لواسان م.... نبودیھنوز از سامان و فرزاد خبر......کردندیم

 حاضر باشند پا بھ خانھ ام گری دکردمیفکر نم...... بودنی بزرگواریآمدند آدمھا
  و آهکردی اش نگاه می و مدام بھ گوشدیرسیفرانک نگران بھ نظر م....بگذارند

 آمد امکان ندارد ی اما حتما مستی نیخوشحال بودم کھ ھنوز از بھزاد خبر.....دیکشیم
 کرد، بلند شدم و رفتم می صدایانک از دم در ورودفر....  را از دست بدھدتی موقعنیا

چشمھام ......اطی سامان آمده باشد، دستم را گرفت و کشاند سمت حزدمیکنارش حدس م
 چھ خبره دستم ول کن کنده شد: فتمرا گرد کردم و با غر غر  گ

 نمی ببایغر نزن ب:  و گفتدیخند
 شدم سامان وارد رهی خی ورود دستم را رھا کرد سرم را چرخاندم و بھ دروانی ایرو

 کی ی کرد ولخی می دستھاد،یکوبی ماندم قلبم بھ شدت مرهیشد و من بھ پشت سرش خ
 حس خوب تمام وجودم را در بر گرفت

  ابرا برن اونور و آفتاب شھادی کھ تا اسمش منھی ھمعشق
 خواستی شدند دلم مدهی بردهی برمی نفسھاستمی سر ھم پلک زدم تا باور کنم خواب نپشت

   چند قطره اشک از گوشھ چشمانم روان شدشی بکشم اما بھ جاغیج
 ی لرز کنی تب کنی کھ نگاھت کنھ عشق کننھی ھمعشق
  بودستادهی امی نبودنش تمام شده بود االن بود درست روبروی برامی ھاینگران
   آھنگھ پر از خاطره استھی عشق
  ھی عالی لبخند ولاشک
 ی مثل دلواپسی حالھی عشق
 ھی مثلھ خوشحالی حسھی عشق

 
 سبز کھ ھم رنگ لباس من بود با کروات نقره بھ راھنی با پی و شلوار نوک مدادکت

 دم در خشکش دنمیرادمھر ھم با د...... اصالح شده بودزیصورتش تم.........تن داشت
   آقا رادمھرنمی اایب:  داشت سامان جلو آمد و گفتیزده بود و چشم ازم برنم

 یخوشگل شد:  تشکر کردم کھ با محبت نگاھم کرد و گفتازش
 لبم نشست کھ رادمھر بھ کمرش زد و با اخم نگاھش کرد سامان ی روینیری شلبخد
  اوه اوه صاحبش اومد:  و گفتدیخند

 ی دست فرانک را گرفت و رفتن داخل ساختمان، رادمھر دستھ گل رز قرمزسامان
 دستم داد
  ود بی اما جددیخندی مشیچشمھا
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 ممنون -
 ادی حد بھت بنی تا اکردمیفکر نم:  را نگاه کرد و گفتمی تاپاسر

 ؟؟یچ:  و گفتمدی باال پرمی ابروی تاکی
 نقدری اما نھ اادی حس کردم بھت بدمی لباسو دنی ایوقت:  لباسم اشاره کرد و گفتبھ

 ی کادوی برادهیمن فکر کردم فرانک خر...پس تو:  را گرد کردم و گفتممیچشمھا
 تولدم

 امشب زی سورپراخواستی نمی گفت کھ شک نکنینطوریا:  را تکان داد و گفتسرش
 خراب بشھ

 کنم دور خودم بچرخم و یکوبی بزنم پاغی جخواستی بود دلم مجانی وجودم پر از ھتمام
 و موقر فقط لبخند زدم، فرزاد جلو آمد نی متجانی ھمھ ھنی بپرم و من با انییباال و پا

واقعا ھمشون ...... خوبیزھایانگار امشب پر بود از سورپرا.....ر شد تقیلبخندم عم
 از ما فاصلھ گرفت، فرزاد یرادمھر کم....... دوستم دارندتمدانسیبرزگوار بودند و م

 ازش تشکر کردم موقع ای دنکی گفت،من ھم کی دستم داد و تولدم را تبریجعبھ باکس
 چھ قدر دوستت دمی مدت فھمنیا:  برود داخل ساختمان آھستھ گفتخواستیکھ م
 دیقدر ھمو داشتھ باش....داره
 و دمی کشیقی را تکان دادم و از کنارم گذشت و داخل ساختمان رفت، نفس عمسرم

 داخل،کادو می با عشق نگاھش کردم و با ھم رفتدم،یبرگشتم رادمھر را پشت سرم د
 یرفتم در اتاقم تا گلھا..... کادوھا بگذاردھیفرزاد را بھ دست پروانھ سپردم تا کنار بق

از خدا :  گلھا بود را برداشتم و خواندمی کھ رویکارت......رادمھر را در گلدان بگذارم
 و ی آرامشم، خوشحالدنتی دردمھ، خندنی تسکدنتی ممنونم، ددنتی آفریبرا

 ....ی ازم دور نباشی کھ لحظھ ای روزدی تنھا آرزومھ، بھ امتیخوشبخت
 لبم پاک ی از روکردمی لبم نشست کھ فکر نمی لبخند روکی گرم شدم و دل

 خوشبختم کند تواندی کھ می داشتم تنھا کسمانی اگرید....رادمھر خوش قلب من....بشود
 ورژ ستادمی انھی آی حوصلم برگشتھ بود جلوگھیاالن کھ د....تنھا و تنھا رادمھر است

 ازش نی از اشتری بخواستمی، نم رفتمرونی باتاق از...... کردمدیلبم را با وسواس تجد
 نگاھش کنم خواستمی مای دنکی......کردمی مدت را جبران منی ای دوردیدور بمانم با

 آسمانھا بودم حال آن ی رفتم رونیی از پلھ ھا پایوقت...... حرف ناگفتھ داشتمای دنکی
 بود می بود و محو تماشاتادهسی پلھ ھا انیی بھزاد کھ پادنیبا د..... نبودینیلحظھ ام زم

 و نگاھش مھربان و کردی را گرفت اما او با لذت نگاھم مشیلبخندم محو شد و اخم جا
 تر رفتار یمی کنارش باشم و صمنکھی ای براکردی بھم التماس مشیگرم بود، با چشمھا

 را حس کردم سر ی نگاھینیسنگ...... شدمرهیکنم، اما من فقط با نفرت بھش خ
 ی اخمم محو شد و تمام اجزادنشی با ددمیدمھر را دور تر از بھزاد د راو چرخاندم

 رادمھر انگار وا دنی لبخندم بھ پشت سر نگاه کرد و با ددنی بھزاد با ددیخندیصورتم م
 دستم در ستادمی رادمھر ای محکم گذشتم و روبرویاز کنارش با قدمھا......رفت

 و حرص یکالفگ....می نشستھی کنار بقو می قفل شد و کنار ھم قدم برداشتشیدستھا
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رادمھر در ..... کار آن شبش بودی برای تالفکی نی و اکردمیخوردن بھزاد را حس م
 یدرخشی کھ امشب مثل اسمت ممی برقصمیبر: گوشم گفت

 وسط می را تکان دادم و بلند شدم، دستش را در دست گرفتم و رفتسرم
 نمانی بیفاصلھ ا....شی در دستھامیدستھا بود و شی بھ چشمھارهی خمیچشمھا....تیجمع

نگاھش گرم گرم بود و من از درون ......ی خوشبختیعنی نینبود و ا
 شھیھم:  بارھا گفتو  گوشمم زمزمھ کرد کھ دوستم داردریھزاران بار ز.....سوختمیم

 اما می تا حرف بزنمیستادی ای خلوتی گوشھ می رفتمی خستھ شدیوقت....کنارم باش
 بھ سراغم آمد ی و نگرانختیدلم ر.... شددای بھزاد پی زود سر و کلھ یلیمتاسفانھ خ

 نگران نباش ستیمھم ن:  و با نگاھش آرامم کرد و گفتدی کششی بھ موھایرادمھر دست
   خوردهرص حیامشب حساب

   نگاھش کردری با تحقو
 ھفتھ کی نکھیامثل :  لب داشت گفتی روی و لبخند ژکوندستادی کنارم ابھزاد

  شدنت برات درس نشدهیمارستانیب
 تفاوت بھش پشت کرد و رفت، منم دنبالش راه افتادم کھ ی زد و بی پوزخندرادمھر

 می صدایری شد اما از ترس درگشی فشار داد کھ دلم ری را گرفت و جورمیبھزاد بازو
 دمی کشرونی را از دستش بمی بازوامدیدر ن
 تو بمون کارت دارم: گفت

 ....... تکان داد و اشاره کرد کھ بمانمی سررادمھر
 دی بای نگرفتی را جدمیانگار ھنوز حرفھا:  فشرده اش گفتی از پشت دندان ھابھزاد

  ندارمی شوخی کنم تا بفھمیکار
 خرابش یتونیامشب شب من و رادمھره تو نم:  گفتمی و با خونسرددمی کشیقی عمنفس

 یکن
 ؟؟؟یمطمئن: گردش بود گفت در می چشمھای نی ننی بنگاھش

 
از کنارم جم :  گوشم زمزمھ کردری زدمی کشی را چنگ زد و محکم فشرد آھدستم

  قابل باورری غکنمی می چشمام باش وگرنھ کارینخور جلو
 ی بدبختیلی خسوزهیدلم برات م:  تمام نفرتم نگاش کردم و گفتمبا

 و من شدی در دستش فشرده ممی بازودیباری نگاھش عوض شد از چشمانش خون مرنگ
 از ی رددی بای شد، تا کی جارمی چشمانم اشکھای و از گوشھ شدیطاقتم داشت تمام م

 بھم ثابت کند کھ خواستی منگونھیانگار ا.... بدنم نقش بندازدی روشیدستھا
 محکم ی را پاک کردم و با قدم ھامیا را رھا کرد، با پشت دست اشکھمیبازو.....ھست

پنج سال بود کھ بھش دست .... سالن افتادی گوشھ انویالن، کھ چشمم بھ پرفتم داخل س
بھ رادمھر نگاه ...... پر زدشی ھادی لمس کلیاما دلم برا....اما...نزده بودم

  قدمانویبھ طرف پ...... وقتش بوددیشا......دیتمام تنم قلب شد و تپ......کردم
 آھنگ قطع یصدا.......دمیست کش دشیآرام رو....... نشستمشیروبرو......برداشتم
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 ادمی ھنوز ھم شی لب زمزمھ کردم، آره ملودری بنوازم را زخواستمی کھ میآھنگ.....شد
شروع کردم بھ نواختن آھنگ مورد ....شدی ھمھ ھمھ رفتھ رفتھ کمتر میبو،د صدا

 رهی رادمھرم خیبھ چشمھا..... بودتی بھ جمعرو قای دقانوینظرم، ھمھ جا ساکت شد پ
 انوی دست بھ پگری بعد از مرگ مادرم ددانستی بود می کھ در آن مھمانیشدم ھر کس

 کردمی کھ بنوازم اما من قبول نمشدی درخواست ازم منینزدم و ھر سال تولدم ا
  و خاندمدمی کشیقی عمنفس

  دردوکنمی گم میینجای اھروقت
  لحظھ برگردوھی دم رفتن یحت 
 درمون بغضم باش 
 یینجای آروم آرومم ھروقت ا،مییدرمون تنھا 
 چشماش دلشوره است 
 دستاش آرامش 
 خوامشی وقفھ میتا آخر عمرم ب 
  رو بھ سر شونھ اشخوابمیبا عشق م 
  اشوونھی دی محضھ چشمانتیام 
 ییبایبا خنده ز 
 ییابیبا اخم ز 
 یینجایحالم سر جاشھ ھروقت ا 
 تو بند آغوشت خوشبخت و آزادم 
  رو ھم دادمامی احساسم دنیمن پا 

  تو بند آغوشت من خوشبخت و آزادم:  و زمزمھ کردمستادی برداشت و کنارم اقدم
 دست و یصدا......  عاشق ترشھی نگاھم کرد کھ تا بھ حال نکرده بودم از ھمیجور

 شانھ باال کردی فرانک با بھت نگاھم ممی نشستزی سر ممیرفت.... و سوت بلند شدغیج
  نگاھم نکنینجوریا: انداختم و گفتم

 ..... دانمی را نمی را فشرد اما نگران بود از چدستم
موقع فوت کردن شمع بود و ...... آھنگ تولدت مبارک پخش شدی صدایقی از دقابعد

 با  غم بھ رادمھر رفتمی مدیبا....... کردنمی بودم، صدازاری قسمت تولد بنیمن از ا
 می با ھم برایب:  شدم و گفتمرهیخ

  بھترهی تنھا برزمینھ عز:  و گفتدی خندمھربون
 زدیقلبم بھ شدت م.... وزنھ وصل کرده بودندمی بلند شدم انگار بھ پاھازد،ی شور مدلم

 ی دست از سرم برنمی دلشوره لعنتنی اما ادمی کشقیپشت سر ھم نفس عم
مھمانھا ھم مقابلم بودند و رادمھر و فرزاد و سامان و .....ستادمی سن ایرو....داشت

 نور سالن کم شد و با نور شمع ھا ستادی اکنارم  باباکردندی ممی اول تماشافیفرانک رد
 شرکت در تولد ی برایاز ھمگ: بابا بلندگو را گرفت و گفت......ھمھ جا روشن بود
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 شی از تولدش جشن نامزدریبھ غاما امشب ..... ستاره جان ممنونمی چھار سالگستیب
 ھم ھست

با بھت نگاھش .... بھ طرفش برگرداندم کھ گردنم ترق ترق صدا دادی را جورسرم
 .... را با من نکندنکاری و ادیبا نگاھم بھش التماس کردم کھ نگو....کردم

  پورانی بھزاد ککمیآن ھم با دوست و شر-
 ی توشیدستھا.... بود نگاه کردمستادهی سرم را چرخاندم و بھ بھزاد کھ آخر سالن اباز
آھستھ بھ سمتم قدم .......خوردی لبش بھ ھم میحالم از لبخند گوشھ ..... بودبشیج

 ستادی اگرمیبرداشت و طرف د
 رهی شد و من مثل مھ و مات ھا بھشان خدهی سرم کوبی مثل پتک توی اتفاقھانی اھمھ

بودم بھزاد دستش را دور کمرم حلقھ کرد و من را بھ خودش چسباند و از داخل جعبھ 
 را بھ ھم میدستم را گرفت و باال آورد انگشت ھا.... آوردرونی بینی انگشتر تک نگیا

 من ی و لبخند زد ولتیدستم کرد و برگشت سمت جمع چسباندم اما با خشونت حلقھ را
 و دست باال غی جیھ رادمھر را نداشتم صدا بود تحمل نگاه کردن بریسرم ز

 دھانش ی دستش جلوکی بود یسرم را باال آوردم، رادمھر صورتش ارغوان.....رفت
 منو:  لب زمزمھ کردمری شدند زری سرازمی اشکھاکردی نگاھم میبود و با ناباور

 ببخش
 ی کارچیچرا ھ....... رفترونی را کنار زد و از سالن بتی افسوس خورد و جمعمیبرا

 دی شاکردی کھ دل سنگم آب میبھ بابا نگاه کردم جور..نکردم؟؟چرا بدنم کرخت بود؟؟؟
 دی بود کھ نگاھش را دزدنی ھمیبرا

 شی و با بغض صدازدمی مھمانھا را کنار مدم،ی دنبال رادمھر دوی معطلیب
 و سرد نگاھم کرد، دی پا چرخی پاشنھ ی و روستادی ادمی بھش رساطی حیتو...کردمیم

 چرا؟؟؟!!!  گرم نبودشی چشمھاگری پس آنھمھ عشق کجا رفت؟؟ ددمیازش ترس
  نروو تنھام نذار: گفتم
  برستی برووو برو بھ نامزدرمیدست از سرم بردار بذار برم بم: دی کشادی فربلند

 تو ھی چھ حرفنیا:  گفتممی ھق ھق ھاانیم..... بودی انگار اشکزدی برق مشیچشمھا
 ؟؟ینوز منو باور ندارھ
 
 حلقھ ای ردت؟ی آغوشش بگی توی راحت بھش اجازه دادنکھی باور کنم؟ ادی باویچ-

  دستش را ی نکردی سعی حتومد؟ی صدات در نی اون ھمھ آدم ولیدستت کرد جلو
 یپس بزن
چند نفس ....نباش...  رحمیب....نقدریا:  گفتمی بھ سختخوردی وار بھ ھم مانوی پمیدندانھا

 جیگ...من...حلقھ را بھ زور دستم کرد من :  و ادامھ دادمدمی پشت و سر ھم کشقیعم
  شھیباورم نم....من....بودن
 ی دستش را رودی کشیآھ.... کردن بستھھیتوج:  لبش را بھ دندان گرفت و گفتگوشھ

 ھر لحظھ منتظر بودن انگشتر کردی داشت حلقھ دستت میوقت:  و گفتدیصورتش کش
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با خودم گفتم .... کھ دروغھی صورتش و رو بھ ھمھ بگی توی پرت کن ویاریرا در ب
 ستی ازدواج ننی بھ ایض کھ راگھی بھ ھمھ مرهی بار نمرینھ ستاره ز

اما تو :  برد و مستاصل گفتشی موھاانی مشت شده اش را باز کرد و بھ میدستھا
 یسکوت کرد

 لحظھ از لرزش آرام و قرار ھی آتش بودم اما بدنم ی آتش گرفت، از درون کوره دلم
 میاشکھا... ستادی شد و امانیبھم پشت کرد و رفت سمت در اما وسط راه پش......نداشت

 بیاز داخل ج.....  نگاھش کردمدی با امستادیآمد کنارم ا....... پس زدمیرا با خوشحال
 حلقھ دنی با دمیچشمھا.... در جعبھ را باز کردآورد، رونی بی کوچکیکتش جعبھ 

 انگشترو نی داشتم تو خلوت امیامشب تصم:  برق زد با حسرت گفتبای و زفیظر
 خودم امشب الیبھ خ:  زد و گفتی کنم پوزخندیدستت کنم و رسما ازت خاستگار

   من با تو بودیشب نامزد
 منتظر نکھیبدون ا!!!!! شده بودم؟؟فی آنھمھ ضعی شدن، از کری باز سرازمیاشکھا
 داشتی برمنی را سنگشیبھم پشت کرد، قدمھا از طرف من باشد یجواب

  انگار ھنوز بارونھرونی اون بیری ممی پشاز
 داخل کوچھ دمیدنبالش دو....آسمان ھم دلش گرفتھ بود...... را رو بھ آسمان گرفتمسرم

   کردمشیبا التماس صدا
 ینفسم باال نم..... صبر کنکنمیرادمھر خواھش م......رادمھرم صبر کن....رادمھر-

 ..... ھق ھق و اشکنھمھیآمد از ا
  برات آسونھمی انگار دوری ولیدی داشکھام
 وونھی بارونھ، آسمونم انگار شده دامشبم

:  زدمادی نداشت از تھ دل فرستادنی تحمل امی پاھاگری نشستم دنی زمیرو
 خدااااااااااااااااا

  کند برنگشت نگاھمی اما رفت حتدمی کوبنی را مشت کردم و بھ زممیدستھا
  داغوووووونننننھیکی نجای روزات آرومھ، اتو

: دمی بلند کردم و نالنی زمی و سامان و فرزاد کنارم آمدن،سرم را از روفرانک
 بگو گردهیبگو برم:  را پاک کرد گفتممی را گرفت و اشکھامیرفتتتت، فرانک دستھا

  ندارهقتیحق
 بغلم را گرفتند و بردن داخل ریفرانک و فرزاد ز.....دی دنبال رادمھر دوسامان

 شروع کرد کمرم را نوازش کردن، شھی آب قند بھ دست آمد و مثل ھماط،پروانھیح
  گرفتممی دستھانیسرم را ب

 ادتھ؟؟؟؟ی.....شھی واسھ ھمیونی با من می در گوشم آھستھ گفتادتھی ھنوز بگو
 ..نی سرم بعد از اادی می نداشت کھ چی وفا، واسھ تو فرقی بی رفتیول

 شھی درست می ھمھ چزی اشک نرینجوریتو را خدا ا:فرانک
  نیخوب بب.... درست نشدیچی ھی ولیگی منوی ھمشھیتو ھم:  را بلند کردم و گفتمسرم
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 مطمئن گردهی برمارهی بدون تو دوام بتونھیرادمھر نم:  زانو زد و گفتمی روبروفرزاد
  باش

 از آب قند بھم خوراندن تا لرزش بدنم کم تر شد، سرم داشت منفجر یکم
 را با خشونت پاک کردم االن وقتھ نشستن نبود، فرانک و فرزاد را میاشکھا...شدیم

 ی بلند رفتم داخل ساختمان  سر چرخاندم تا گوشھ یکنار زدم و بلند شدم و با قدمھا
 نگاھم را ینی حرف زدن بود، سنگگرم  کردمکھ با چند تا دختر و پسرشیدایسالن پ

 کرد و یروزیپوزخند زد و اعالم پ....حس کرد سر چرخاند و باھام چشم در چشم شد
 پست:  لب زمزمھ کردمری زدمیکشی منی را سنگمینفسھا...... داغم کردشتری بنیا

 نی از اروننننننیبرو ب....پسسستتتتتت: دمی کشادی شدم و فرکی بلند بھش نزدی قدمھابا
 رونی گمشو بمیونھ از زندگخ

 رهی ساکت بھ ما ختی ھمھ جمعخوردی ترسناک شد، خون خونش را مصورتش
:  و گفتدیفرانک دستم را کش.....ستادندی و کنارم ادنیفرانک و فرزاد دو....شدن

 کنمیستاره آروم باش خواھش م
   زدمادی و فردمی کشرونی را از دستش بدستم

  کنمی ھم با تو ازدواج نمرمیمن بم...دیدست از سرم بردار-
 اش باز و ینی بی و پره ھافشردی را بھم مشی و لبھاشدی لحظھ صورتش قرمز تر مھر

 شدنیبستھ م
 بگم عاشق ی چھ جورزارم؟؟ی بگم ازت بی چھ جورگھی د؟؟یخوای از جونم میچ-
  ھستم؟؟گھی نفر دکی

 ت شوساک.... ستاره بست کن: دی کشادی کنارم آمد و با خشم فربابا
 ؟؟؟ی زنده بھ گورم کنیخوایم.... بستمھگھید:  سرم گذاشتم و گفتمی را رودستم

  اتاقشی تونشیببر:  بھ پروانھ گفتبابا
 برگشتم و دم،ی کشرونی بمی بغلم را گرفتن، انگشتر را از دستھاری فرزاد و فرانک زبا

 نی زمیپرت کردم رو
 کشان کشان بھ داخل اتاقم برده شدم.....دی خط و نشان کشمی با نگاھش برابابا
 ی دلش برای کسچیچرا ھ!!! د؟ی بکننکاری چشم رادمھر ای طور دلتون آمد جلو چھ

 نا معلوم از نبودن ی ترس داشتم از فرداھاد،یدی من را نمیچرا کس!!!سوخت؟؟یمن نم
 ......رادمھر

   براش آسونھمی دوردمی رفت فھمشمی پاز
 ووونھھیده د بارونھ انگار شآسمون

 
 ... ازدواج بھ بودن با بھزاد بھ نبودن کنار رادمھرنی بھ اکننی اونھا من مجبور مآره

 رهی خمی در سکوت بھ روبرویمدت...... کاناپھ رھا کردمی رمق ام را رویتن ب 
 اورمی تا لباس را در بستادمیا... آوردی بود و نفسم را بند میادیلباسم در تنم ز.....شدم
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 اورمش،فرانکی برونی از تنم بشدمی و موفق نمدمیچرخیاما فقط با حرص دور خودم م
  آروم باش بزار کمک کنم:  را گرفت و گفتم لرزانی و دستھاستادیکنارم ا

 کاناپھ دراز ی راحت رودم،ی بھم داد و پوشراھنی پکی کمد ی را در آورد از تولباسم
 و کالفھ یم بھتر شده بود ھرچند ھنوز عصباالن با عوض کردن لباسم حس.......دمیکش

 .....بودم
  فرزاد کجاست؟؟یینجایچرا ھنوز ا:  گفتمبھش

 رفت خونھ:  گفتآھستھ
 یپس تو چرا نرفت-
 مونمیامشب کنارت م:  کف دست پشت سرش را ماساژ دادگفتبا

 تنھا خوامیم.... مینیبی مگروی برو فردا ھمدستیالزم ن: و گفتم دمی را در ھم کشصورتم
 باشم

 ؟؟یمطمئن: دی شک پرسبا
 آره:  را تکان دادم و گفتمسرم
 شاپ کھ رادمھر را ی گذشت تا بھ اصرار سامان و فرانک رفتم کافی روزچند

 نی اما با ھمھ ادیکشی نگاھش قلبم را بھ آتش نمگریرادمھر نگاھش سرد بود د....نمیبب
 نانیاگر دلت ھنوز با منھ و بھم اطم:  گذاشت و گفتمیاوصاف حلقھ شب تولدم را جلو

من ھم بھت ... می محضر عقد کنمیبر....میریبگ  دادگاه باش تا اجازهی فردا جلویدار
 سخت پشت سر یبا ھم روزا.... لحظھ بھ بعد ھمھ جوره کنارت باشمنی از ادمیقول م
 تی از زندگیواج کن ازدینجوری ایستی نی و راضستیاما اگر دلت با من ن....میبزار

 مینی وقت نبچی کھ ھی جوررمیم
 ھم بعد از شب کردم؟؟آنی بودم قبول مشی ستاره چند ماه پکردم؟؟؟؟اگری قبول مدیبا

 گذاشت؟؟؟ھرچند می تنھایچارگی شب تولد با بنکھیتولد و رفتار آنشب؟؟؟آن ھم بعد از ا
 تمام وجودم قلب کردی عقل من اصال کار نمیگفت؟؟ولی میحق داشت اما عقلم بھم چ

من ھم حلقھ را .... کنار رادمھر بودنی برازدیپر م تک تک سلوالم.....بود و احساس
 من ای ھمھ خواب بودن یآخر شب وقت..... مای شد نامزدنیبرداشتم و دستم کردم و ا

 نمی جمع شده ام را در صندوق عقب ماشلی کھ خواب ھستن، وساکردمیتصور م
 خواندم ازآنشب تا صبح نم.....رازی شمی بری مدتیرار بود براگذاشتم،بعد از محضر ق

 تا ھفت ی ساعتکی... راز از بابام طلب بخشش کردمنی پنھان کردن ایو از خدا برا
 را خشک کردم میموھا..... شدم دوش آب سرد گرفتمدارمی بنکھی و بعد از ادمیصبح خاب

 بھ چشمانم ملی کرم پودر زدم و ریکم...... و بستمدمیو ھمھ را محکم پشت سرم کش
 قرمز قفل شد مردد بودم اما امروز فرق داشت، رژ قرمز ب رژ لی نگاھم رودم،یکش

 دی سفی با شال و شلوار لدی سفیپالتو....دمی لبم کشی روزیرنگ را تم
 قرار بود رادمھر خودش ھمھ دم،ی دادگاه رسیساعت ھشت و ربع جلو.....دمیپوش

 رادمھر  ازی دادگاه قدم زدم اما خبری جلویکم....ا انجام بدھد اش ری قانونیکارھا
 نی نکردم، چندشیدای زودتر آمده و رفتھ دادگاه،رفتم داخل دادگاه اما پنکھینشد با فکر ا
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نگران بودم نکند .... دادی نداشت جواب نمی ادهی فاچیبار باھاش تماس گرفتم اما ھ
 سر وقت شھینھ امکان ندارد رادمھر ھم.....کھی ترافیخواب مانده باشد؟؟ نھ حتما تو

 ؟؟؟؟ییپس کجا.... باشمنجای داشت سر ساعت ھشت ادیتاک  آمد و خودشیم
 ی اتفاقکیحتما ..... باور کنمخواستمی بود کھ نمیی حسھاکی مغزم ی دلم، آخراتھ

باز ھم ...... بودامدهی شد اما ن٩ رادمھر؟؟؟ساعت یی سکو نشستم پس کجایرو....افتاده
حالت تھوع ...... خاموش بودگری دشی نشد گوشی شد اما خبرمی نھ نستادم،یمنتظر ا

با سامان ...... خانھ نبودی دم در خانھ رادمھر اما کستم شدم و رفنیسوار ماش.....داشتم
 ؟؟ی از رادمھر خبر داردمیفورا پرس....تماس گرفتم بعد از سھ بوق جواب داد

 د؟؟ینی ببگری دادگاه ھمدینبود جلونھ مگھ قرار -
 اگر شمی نشد سامان دارم نگران می منتظر شدم ازش خبریھرچ...امدی نیآره ول-
  شده بھم بگویزیچ
 اومد سمت تو... می آمدرونیصبح با ھم از خونھ  ب-

  سرش آوردهیینکنھ بھزاد بال:  دادم و گفتمرونی بنی را سنگنفسم
 ؟ییاالن کجا-
  خونھ شمایجلو-
  مییایھمونجا بمون تا ما ب-
 ی خانھ مجردکی....می وارد خانھ شدی ھمگدنی ساعت بعد سامان و فرانک رسمین

 سالن نشستم از استرس قلبم ی کرم رنگ باالی مبلھایرو......کی و شزیکوچک، تم
 درست ییفرانک چا......شدی و ھنوز حالت تھوع داشتم،سرم مور مور مدیکشی مریت

 اپن نشست با حرص ی رنگ جلوگا رنی ھای صندلیورد، سامان رو آمانیکرد و برا
  شده؟؟ی چیعنی...خاموشھ:  کنار گذاشت و گفتشیگوش

 د؟یشما کجا بود:  برداشتم و بھ فرانک گفتمییچا
 دنبال تدارک عقد-
 ؟؟یمگھ مراسم ک:  دادم و گفتممی بھ ابروھاینیچ
  رفتھ؟؟؟ادتی گھیده روز د-

مشکوک ..... ھمھ مشغلھنی با امونھی نمادمی یزی چگھیآره د:  زدم و گفتمیپوزخند
 سامان رادمھر کجاست؟؟:سامان را نگاه کردم و گفتم

 یپرسی چند بار مدونمیگفتم کھ نم-
 ؟یزنیخب چرا داد م:  و گفتمدمی کشیپوف

 بھش باز ھم زنگ بزن:  گفتمدوباره
  از ده بار زنگ زدمشتریب:  گفتکالفھ

  پس کجاستتت؟ی وایا ویوا-
 

 شھی مداشیصبر داشتھ باش ستاره ھرجا باشھ پ:  گفتیمی با لحن مالفرانک



 @donyayroman   طعم شیرین رمان                    نیریرمان سرنوشت تلخ و ش

 182 

 واضح شده بود تمام وجودم میاحساس گنگ صبح برا......می منتظر ماندکی ساعت تا
 می دستھانیسرم را ب.....غرورم لھ شده بود...... کھ رادمھر جا زدهدیکشی مادیفر

بھ شماره نگاه ...... سامان زنگ خوردیگوش....کردی ام مھوانیفشردم، دردش داشت د
 رادمھر:  گفتدیکرد و از جا پر

 اما دلم گرفت و سرخورده شدم کھ چرا اول با من تماس نگرفتھ دمی فنر از جا پرمثل
 ..... نگرانشمداندیمگر نم

آره :  را آھستھ کرد و گفتشیصدا....ی از نگرانمی تو؟؟ مردییرادمھر کجاا-
 .....باشھ...نجاستیا

 اتاق و در را پشت سرش ی پرسشگرم گذشت و رفت توی چشمھای جلواز
 نی داشتم بدتری آن لحظھ چھ حسمی بگوتوانمینم......  لبم نشستیپوزخند رو......بست

 گریلبم را بھ دندان گرفتم فکر نکنم د..... متعلق بھ حال آن لحظھ ام بودای دنیحس ھا
 میفرانک ظرف کاکائو را از جلو..... بودمدهیھمھ را جو داشتھ باشد چون یپوست

 شھی کاکائو نخورحالت بد منقدریبستھ ا: برداشت و گفت
 و گرفتھ یصورتش عصبان..... آمدرونیسامان ب..... اش نگاه کردمی خالمھی ظرف نبھ

 فقط......رفت در آشپرخانھ و فرانک ھم دنبالش راه افتاد.....دیبود، نگاھش را ازم دزد
احمق :  شانھ انداختم و با خود گفتمی را روفمیبلند شدم ک......دمیشنی پچ پچ میصدا

  تو؟؟؟ی بودی کنگران ،ی منتظر بودیبستھ ھرچ
 ھمھ نی فرانک و سامان ای جلونکھی داشت از ای حقارت دست از سرم برنمحس

از خودم متنفر بودم کھ ..... بودمی تماس نبودم کفرکی قی اما الدمیانتظارش را کش
 خواستمیبغض داشتم اما نم.... ھمھ واضح بودی احساسم برانیدوستش داشتم و ا

 و فرانک تا متوجھ شدن از امانس......یرفتم سمت در خروج...... بشکندشانیجلو
 ؟؟یریکجا م: و گفتستادی امی آمدند وسامان جلورونیآشپزخانھ ب

 خونھ: ن خستھ گفتم فروغ بود، با لحی بنگاھم
 چرا؟؟-

 ... نبودهی نگرانی براییچرا داره؟؟؟من  نگرانش بودم اما جا: و گفتمدمی خندتلخ
  شده؟؟ی چی بدونیخواینم-
  نھ از زبون تویچرا ول:  لرزان گفتمی صدابا

 چشمھام نگاه کنھ و بگھ ی مرد بود کھ تونقدری کاش ایا:  دھانم را فرو دادم و گفتمآب
 جا زدم
 می تا حرف بزننی بشایب:  کرد و گفتزی را رشی چشمھادی کششی بھ موھای دستسامان

  گفتن ندارمی برایبرو کنار سامان من حرف-
  بھ زمان دارهازیستاره رادمھر جا نزده فقط ن -

 یلی زمان داشتن خی براکنھیفکر نم:  بلند گفتمی را گرد کردم و با صداچشمانم
دستم .....شی شب بازمھیعروسک خ... شدم مثل مترسکدی نگاه بھ من بکنکیره؟؟؟؟ید

بھش بگو لعنت : دمی کشادی و رژ قرمز رنگم را پاک کردم و فردمی لبم کشیرا رو



 @donyayroman   طعم شیرین رمان                    نیریرمان سرنوشت تلخ و ش

 183 

 کھ بھ چشمھات نگاه کردم و جز ی روزبھ لعنت.....دمتی کھ دیلعنت بھ روز.....بھت
 یبھ روزلعنت .... کھ بھت  اعتماد کردمیلعنت بھ روز....دمی ندیزیصداقت چ

 ی تا جلوفشردمی ممی را بھ کف دستھامیناخن ھا.....عاشقت شدم: زمزمھ کردم.....کھ
   تمام شدزیھمھ چ: گفتم.....رمی را بگمی اشکھازشیر

 آمدنم خودم را بھ رونی و بھ محض بدمی دورونی را از سر راھم کنار زدم و بسامان
 ......  سپردممی اشکھالیس
  خواب بودهنی انمی ببشدی کاش میری مشمی پاز
  براش آسونھمی دوردمی رفت فھمشمی پاز

 کھ دوستم یکس..... کھ نگرانم باشدیکس... را نداشتمی کسچیھ.... سر خاک مامانمرفتم
 ادمی یوقت..... خودمی نھ براخواستندی خودشان من را میھمھ فقط برا........داشتھ باشد

 رفتم خانھ کھ ھمھ یموقع....خوردی م افتد عروسک دستش بودم حالم از خودم بھمیم
 ام را کھ ی شدم و در را پشت سرم قفل کردم و گوشقموارد اتا......خواب بودن

 ای ثرزی آمری نگاه تحقدنی از دنم،ی را ببی کسخواستمینم....خاموش بود را روشن نکردم
من بھ بھزاد گفتھ بودم مطمئنم ..... بھزادروزمندی و از نگاه پدمیترسیو پوزخند بابا م

 امر بھم ثابت نی بودم اگر اداده و بھش قول.....ماندی کنارم میطیرادمھر در ھر شرا
بخاطر .... کردمکاری ام چندهی من من با آی خدایوا....کنمیبشھ باھاش ازدواج م

ب درآمد و  امروز اشتباه از آقتھی درست و حقکردمی کھ تا صبح فکر میزیچ...؟؟؟یک
 من گم شده بودم.....ی و عشق و درماندگ،نفرتی دلتنگای دنکیمن ماندم و 

 یمونی با من می در گوشم آھستھ گفتادتھی ھنوز بگو
  سرمادی می نداشت چی وفا،واسھ تو فرقی بی رفتیول
 

 سپارمیخودم را دست سرنوشت م.... مشکلنھمھی ھمھ دروغ، انی شده بودم در اگم
پروانھ ...... حق آمدن بھ اتاقم را نداشتیروزھا بھ جز پروانھ کس...... بادا بادیھرچ

ھر روز بھزاد بھم سر .... آمدی می  خالمھی نی آوردن غذا و بردن ظرفھایھم برا
 اجازه بدھم تا باھام حرف بزند اما کردی ماھش  و خونشستی و پشت در اتاقم مزدیم

 رهی دستم خیروزھا تا آخر شب بھ دستبند تو......من کر شده بودم، انگار سنگ شدم
 نھ رادمھر ی ولدمیدی شدم انگار خودم را کنار رادمھر می دور مای دننی شدم و از ایم

 بھزاد راجب ی حرفھایادآوری اوقات با یگاھ.... کھ دوستش داشتمیامروز رادمھر
کند اشتباه  و قرار بود بھم ثابت ستی نکنمی کھ من فکر می رادمھر آن شخصنکھیا
 ترکم یطی رادمھر در ھر شراکردمی چھ طور فکر مشدمی موانھی دکنم،یم
 دی کھ در لباس سفی کرد درست زمانمی رھاطی شرانیرادمھر در بدتر......کندینم

  ازدواجیمنتظر آمدنش بودم برا
در بالکن ..... تنھای شب، تنھایاھی مثل سیی کرده بودم جاری گداری خواب بنی بانگار

 و من از دیباری باران مشھی مدت ھمنی اکردمی باران نگاه مزشینشستھ بودم و بھ ر
 آن ھمھ محبت را چھ جور فراموش کنم؟ چرا ی قلبمیجونم....کردمیتراس اتاقم نگاه م
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 زی میسرم را رو....؟؟ی کردمی رھاازیبعد در اوج ن  وی عاشقم کردیوابستھ ام کرد
 شدن در اتاق آرامش و سکوت را بر ھم زد، فرانک با دهی کوبی گذاشتم صدایریحص

 کھ در را باز کنم، بلند شدم و در اتاقم را باز کردم، پشت بھ در کردینالھ التماس م
 می زانوھایرا رو  دلم جمع کردم و سرمی را تومی و بھ تراس برگشتم پاھاستادمیا

 خواھرت داره شمی من نگرانت میگینم: گذاشتم کنارم نشست و بغض آلود گفت
  ی و زانو غم بغل گرفتی نشستنجای بعد تو اشھیعروس م

  رفت کھ رفت بھ درک ولش کن بھش فکر نکن:  را پاک کرد و گفتمیاشکھا
   را بلند کردم و با نگاھم التماس  کھ ساکت باشدسرم

 شمی میروان نگاھم نکن االن دوھفتھ است دارم ینجوری اشمیساکت نم:  گفتفرانک
 دی بایدونی مم؟ی دانشگاه قبول شدیدونیبا ھمھ در افتادم تو م.....خواب خوراک ندارم

 م؟؟؟ی ثبت نام بری زود برایلیخ
 دیفرانک کھ د. تفاوت بودم مگھ دانشگاه مھم بود؟؟؟ی نگاھم کرد اما من بی خوشحالبا

 ی دارایھ خودت بب:  شد و گفتی از رادمھر داغونم کرده شاکیمن ساکت ھستم و دور
 ارزش کھ امروز با ی آدم بھی ی؟؟؟برای چی؟؟؟برای کی برایکنیخودت داغون م

 کنھی مدای پدیجد ی معشوقھ دنتی روز بعد از ندکیتوئھ 
 چھ دی کرد صورتش قرمز بود و متوجھ نبود شاانی حرص پشت سر ھم کلمھ ھارا ببا

 معشوقھ؟؟؟؟: گفتھ سرم را بلند کردم و با بھت نگاھش کردم و گفتم
  تو؟یگی میچ:  و گفتمدمیصورتم را در ھم کش.... را بھ دندان گرفتلبش

  دارهقتیمتاسفانھ حق:  را تکان داد و مستاصل گفتسرش
  شده؟؟ی چنمیحرف بزن درست بب-

 رازیرادمھر رفت ش:  و گفتدی کشیپوف
  خب؟:  لب گفتمریز

 نامزد کرده:  دھانش را فرو داد و من من کنان گفتآب
 قلبم دم،ی بردم و عقب کشمی موھاانی را مستادم،انگشتانمی و ادمی پری صندلی رواز

   نشستمنی زمیرو.... آمدینفسم ،نفسم باال نم....زدیقلبم انگار نم....
  بشنی نمونده بادبان ھا زخمیزی چنی ابرآسمونا

 دنی دخی کوه شی قدمکی کھ یی مثل ناخوداگھی ددمیبر
 کردم،زجھی می احساس پوچکردی صدا نبود دل سنگم آب می بمی ھاھی گری صداگھید

 زدم
 فکر ی اگھی بھ کس دی زودنی ارزش بودم کھ بھ ای بنقدری ایعنیرادمھر چرااااا  -
 .......یکنیم

 ی سوزش قلبم از چنیا.... ترک کردهگھی نفر دکیپس من را بخاطر ...... کھ نھ فکر
 را چنگ میگلو!!!... نبوده؟یعنی عاشقمھ؟گفتیمگھ نم....شھی باورم نمایخدا.بود؟؟؟
 بود و با ی اگھی دلبستھ کسھ دیعنی داد و زجھ؟؟؟نھمھی با اادی نفس چرا باال نمنیزدم ا

 بلندم نی زمیرو از دیھمھ بھ تراس آمدن شا.....یوا......یوا... منو زده؟؟؟دیآمدنش ق
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 خواب نبودم فقط کرخت بودم و یکردم، با آمپول آرامش بخش از حال رفتم ول
 کنم تا آرام بشم اما ھی بزنم گرغی جخواستی کنم دلم مھی گرای حرف بزنم و توانستمینم
 و ختیری بھ لولھ مری و با تاخنھ دانھ بھ داشینگاھم بھ سرم بود کھ قطره ھا......شدینم

 شد و بھ نی سنگمیکم کم پلکھا......شدنی مقی و بھ پوستم تزرخوردنیآھستھ سر م
 ....ی خبری خواب لذت بخش بود خواب بنیچھ قدر ا..... فرو رفتمقی عمیخواب

 ی سعکردندیانگار فرانک و سامان مشاجره م.....دیرسی بھ گوشم می گنگیصداھا
 چرا فرانک نکھی اسر.....انگار سر من بود.....کردم حواسم جمع بشود تا بشنوم

   رادمھر را بھم گفتھی حالم را نکرده و ماجرایمالحظھ 
 حال نی بھ استی نالشمی خنی ستاره بخاطر اون نامرد کھ عدمی دیوقت:  گفتفرانک

 افتاده نتونستم حرف نزنم
 دی خبر ندارزی شما از ھمھ چستیرادمھر نامرد ن!!! ؟یتو عقل ندار-
  منو بزندی کال قیدونی خودت میاع کرد ازش دفگھی دکباریسامان اگر -

 گرفتم و آرام بلند می دستھانی را بنمیسر سنگ.....بدنم سر بود...... را باز کردممیچشمھا
 یکنی مکاریچ: فرانک کنارم آمد و گفت.... دمی کشرونیسرم را از دستم ب.... شدم
 زمیعز

 دی باستیستاره تو اصال حالت خوب ن:  زدم و بلند شدم سامان جلو آمد و گفتکنارش
 یاستراحت کن

 کمک کردن جلو یفرانک و سامان برا..... رفت، دستم را بھ لبھ تخت گرفتمجی گسرم
 خوبم: آمدن کھ فورا دستم را باال بردم و گفتم

 ی گوششمی آرازیکنار م و آھستھ رفتم دمی کشیقینفس عم....ستادنی اشانی سر جاناچار
نھ زنگ ..... از طرف رادمھر نداشتمیغامی پچیھ.....ام را برداشتم و روشن اش کردم

:  رفت سامان کنارم نشست و گفترونیفرانک از اتاق ب..... داده بودغامیزده بود نھ پ
 ستاره؟؟؟

 ھوم-
 منو ببخش-
 ؟یواسھ چ-
 ستی نیکنی اون جور کھ تو فکر مزی چچی اما بدون ھدونمیمن خودم مقصر م-
  بشنوم سامانخوامینم-

 سوپ ینی سکی بعد فرانک با یقیدقا.... بھ فکر فرو رفتقی سکوت کرد و عمناچارا
 دود گاری داد و رفت داخل بالکن و سرونی بگنیسامان نفسش را سن....وارد اتاق شد

بعد از خوردن سوپ ..... قاشق سوپ را در دھان گذاشتمنی و اولدمی کشیآھ......کرد
 بروم سامان جلو آمد رونی کردم کھ از خانھ به شال و کالنی ھمیحالم بھتر بود برا

 مییای من و فرانک ھم باھات م؟؟یریکجا م: گفت
 رمیتنھا م:  و با تحکم گفتمخشک
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 تھران ی ھاابانی را در خیساعت.... بزنن و از اتاق خارج شدمی نشدم تا حرفمنتظر
 شر شر اش را ی صداخورد،ی منمی ماششھیباران بھ شدت بھ ش..... کردمیرانندگ

 ادیچرا؟؟؟؟..... رادمھر پارک کردمی خانھ ی ام را جلونیماش........دوست داشتم
 شدنم در اتاق تب کردم و ی و زندانشی افتادم کھ بخاطر از دست دادن گلھایروز

 ی چرا چدمی ازش پرسیوقت...... خانھ ام ماندی جلونی ماشیرادمھر تا صبح تو
 کھ تو یی ھوای توخواستمی منکھیواسھ ا:  لبانم نشست گفتی رویگفت؟؟؟؟لبخند تلخ

 ی ارضای ھم برادیشا... وداع آمده باشمی من برادیشا.... نفس بکشمیکشینفس م
 دلم ستادم،ی خانھ اش ای شدم و کنار درخت روبروادهی پنیاز ماش.....میھا یدلتنگ

 .....طنتی شدن و شسی خخواھدی میوانگید
 تلخ ی از سر کوچھ بود، سر چرخاندم، لبخندد،ی بھ گوشم رسی زنانھ ای خنده یصدا

 دنشی دای معشوق بود دنی از دی خوشحالی برادانمی کھ نمی لبانم نشست لبخندیتلخ رو
 .... فقط متعلق بھ من نبودشیپس رادمھر شانھ بھ شانھ قدم زدن ھا....بیکنار رق
  ازمی کھ خستھ شی روزدی رسآخرش

 ادتھ؟ی نوی بودم اگفتھ
 التھی خی بی چشمھای ھام توھی کھ عکس گری روزدی رسآخرش
  رابطھنی ادی بھ آخرش رسآخرش

 سر ی فشردم، بغض لعنتمی گلویدستم را رو!!!!! نامزدش دختر خالھ اش نگار بودپس
نگار ....داشتندیکنار ھم قدم برم.... خوشحال بشھمی اشکھادنی از دخواھمیباز نکن نم

خشکم زده بود و !!!!! درست مثل منشدی مسی باران خریچتر بھ دست و رادمھر ز
 نگاھم کرد لبخند یوقت...... نگاھم را حس کردینیسنگ..... رفتن نداشتندیاری میپاھا
 در خانھ یجلو تند شد و بھ شی را نداشت، قدمھادنمیتوقع د..... لبانش خشک شدیرو
 در را باز کرد، نگار را فرستاد داخل خانھ اما خودش نرفت، در را بست، د،یرس

 اھش چرا حس کردم نگکند؟یبرگشت و نگاھم کرد چرا حس کردم با حسرت نگاھم م
 و چرا مھاست؟ی نگاھش ھنوز ھم مثل قدکنمی چرا فکر مکنم،یپر از حرفھ؟ چرا فکر م

 باران در ی با صداشی صداکردمی حس مد؟یکوبیشدت م قلبم با شی چشمھادنیمن با د
 ..... شدهختھیآم
  من تمام شھی ھاھی امشبم با گرھی را خدا نزار تو

   از امشب آخھ آرزوم شھدنتی دقراره
  توی پشت پازهی اشکھ چشم من برنذار

  توی جاادی میک
لبش ..... را نداشتمی نگاه کردن بھ چشمھای رودی شاکردی شد اما نگاھم نمکی نزدبھم

دستش !!!!! کردی مھی صدا گریانگار ب.....دیلرزی مشی گلوبیرا بھ دندان گرفت و س
 ختی نگاھم بھ حلقھ دستش خشک شد، قلبم فرو رد،ی کششیرا بلند کرد بھ چشمھا

 ھی قشنگیحلقھ : پوزخند زدم و گفتم
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 یچیھ:  و گفتم آور و خواست حرف بزند کھ دستم را باال بردمنیی را فورا پادستش
 دمی ازت نشنیزینگو کھ جز دروغ چ

بھ خودم پوزخند ..... تاب نگاھش بودم؟ دوست داشتم باز ھم قانعم کندی ھنوز بچرا
 زدم
  وقت بھت دروغ نگفتم باور کنچیمن ھ: گفت

 را عقب می پالتونی صورتش گرفتم و آستی دست چپم را جلودمی را در ھم کشصورتم
 تو یھنوز دستمھ برا....نیخوب بب...نیبب: زدم و دستبند را نشانش دادم و گفتم

 ی گفت؟؟؟دروغیکنی وقت از خودت جداش نمچی ھیکجاست؟؟؟مگھ نگفتھ بود
 !!!!درستھ؟

 
 کردم و راحت می مثل تو را وارد زندگیآدم....من احمقم:  افسوس خوردم و گفتمشیبرا

  بھش دل باختم
 تی راحت منو از زندگییییلی خبر و خی کھ بییتو:  زدم و گفتمیزی آمریق تحپوزخند

 نمیگزی را جای اگھی کس دی بھ من فکر کنی لحظھ انکھی بدون ا،ی کردرونیب
 کنمی کارو منی منم ھمی کردیکار خوب...یکرد
  نگویچی ھگھیبستھھھھھ د: دی کشادیفر
 ستی نیکنی اونجور کھ تو فکر مزی چچیھ:  لب گفتریز

 بود و رادمھر، آه رادمھر سی خسی سر و صورتم خخورد،ی وار بھ ھم مانوی پمیدندانھا
 ای تا آخر دنخواستی دلم غوغا بود دلم میتو... بودختھی اش ریشانی پی روشیموھا

 مرتبشان شی و براشی دست بکشم بھ موھاخواستیدلم م.....ھمانجا بمانم و نگاھش کنم
 ..... ازم دور بشھاوردین افکار کھ من را از پا در می اسرم را تکان دادم تا....کنم

 یتو.....ی جا زدیگفتی و بھم میومدی کھ خودت می مرد بودنقدری کاش ایا: گفتم
 کھ ی دخترکی با یخوای نمیگفتی می شدمونی پشیگفتی و میکردیچشمام نگاه م

 ی مشکل داره ازدواج کننھمھیا
 دادگاه منتظرش ی جلودی با ھزار امنکھینھ ا:  پنھان کردم و گفتممیصورتم را با دستھا 

 .... رادمھری نابودم کرد،یبزار
 زی من اشک نری جلوزیاشک نر:  سرش گذاشت و ملتمسانھ گفتی را رودستانش

  خدااااااااایا.... نداشتم یمن چاره ا.... کنمیالتماست م
 شھ؟ید تمام م ھمھ درنی ایک:  را رو بھ آسمان گرفت و گفتسرش

 را گرفت کھ با خشونت دستش را پس ؟؟؟؟دستمی بدونیخوایم: بھم نگاه کرد و گفت 
 چرا رفتم؟ چرا تنھات گذاشتم؟ پس ی بدونیخوایمگھ نم:  نگاھم کرد و گفتیزدم شاک

  سوار شوایب
 مانی بدانم، اما بعد پشیزی چخواھمی نممی نگاھش کردم اول خواستم بگویکم

 می شدنیسوار ماش...شدم
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 دمی بھ ھشت رسکربعیروز قرارمون :  شد و گفترهی بارون خورده خی شھی شبھ
 داره ی نقشھ ادونستمیم..... بودستادهی منتظرم اری دادگاه اما بھزاد با نوچھ اش امیجلو
 من را از ازدواج با تو تونھی نمی جورچی ھکردمی مانع بشھ اما من فکر مخوادیو م

 ی چھ جور من را منصرف کنھ تودونستی مبود را بلدمنصرف کنھ اما خوب کارش 
 تا بھتر من را بشناسھ و دیخری خودش زمان می اون برامی مدت کھ ما با ھم بودنیا

 کھ نشی ماشی تومیرفت:  و ادامھ داددی کشیقینفس عم..... کنھدای را پمینقطھ ضعفھا
 کی پدرم شرا بوده و آنجا برازی سفر خارج شی کھ بھ بھانھ دمی اونجا فھممیحرف بزن

 دستش بود اول باورم نکردم و ری اما  ھمھ دار و ندار پدرم زی چھ جوردونمی نمشھ،یم
 بھ اسم ی کسدمی با پدرم تماس گرفتم و پرسی کرده اما وقتیفکر کردم پرونده ساز

 اگر من با تو ازدواج..... کرددیی بھزاد را تای حرفھای ھمھ شناسھی پور مانیبھزاد ک
 و تار رهی تمی برازی اون لحظھ ھمھ چشدی مکسانی ندارمون با خاک رو ھمھ داکردمیم

آبرومون ....کردی افتاد پدرم سکتھ می اتفاق منی شد اگر ادی نا امدمی امیشد ھمھ 
 ی عذاب وجدان چون بخاطر من ھمھ ماندنی و من مشدیمادرم سرخورده م....رفتیم
  اتفاق ھا افتاده بودنیا

 یا.... کرده بودمی کاش بخاطر ترس رھایا....گنگ بودم.... بودمجی کرد من گنگاھم
منو ببخش :  زل زد و گفتمی چشمھای نی نیتو..... کرده بودمیکاش بخاطر خودم رھا

  خوشبختت کنمتونستمیمن نم... نداشتمی اگھی دیستاره چاره ا
 عنوان و چیف کھ بھ ھ ھمھ حرنیپس ا.... بودری دیلیاالن خ!!! گفت؟ی را منی ااالن
 ی براستی کھ حاضر نگفتی دروغ بود؟ بھزاد راست مکندی نممی رھایمتی قچیبھ ھ

 ستی را گفت کھ امروز با منھ اما فردا معلوم نقتیبدست آوردنم تالش کند، بابام حق
 نی ای روزه مردھا دل بست، بھزاد برنده کی  بھ عشقشودی باشد و نمیکنار چھ کس

 وقت چیفکر نکنم ھ..... کس بھ فکر من نبود؟؟؟؟من نابود شدمچی بود اما چرا ھیباز
 آن ھمھ شدی عالقھ مند بشوم باورم نمی دوباره بھ کستوانمی وقت نمچیبتوانم بلند بشوم ھ

 کھی قلبم ھزار تنیماش  شد با بستھ شدن درادهی پنیاز ماش.....تصور مثبتم سراب بوده
 .... شکستمیاشد، آرزوھام شکست، فرداھ

  شدش از من بعد از رفتنش کجا را بگردمجدا
  چھ قدر نخابم؟نم؟ی قدر بشچھ

  چھ قدر خرابمفھمی متازه
  زد و رفتشمیآت
  برگشتزیی پاھوی بھار تو

 رفتی زود نمنقدری اکاش
 کردی کاش قلبم خورد نمیا

 شنی وقت خوب نمچی زخمھا ھی بعضآخھ
 
 ..... قلبمی توی خالی جاکی بغض بود و کیفقط ..... نبودختنی ری ھم برای اشکگھید



 @donyayroman   طعم شیرین رمان                    نیریرمان سرنوشت تلخ و ش

 189 

 را ببرد داخل لمی را جمع کردم مشت رحمت را صدا زدم تا وسالمی خانھ وسارفتم
 کھ انگار از اول ھم ی از وجودم انداختم جوری بھ اتاق خالی نگاه کلکی ن،یماش

   بودی بارونشیپروانھ وارد اتاق شد باز چشمھا.....نبودم
 ارم؟ی دوام بنجای ایبعد از رفتن تو چھ جور :گفت
 ییای کھ بدمی ساکن شدم بھت خبر میینگران نباش اگر جا:  زدم ھرچند تلخ، گفتملبخند

 شمیپ
گرفتھ .... بودستادهی پلھ ھا منتظرم انیی آمدم، بابا پارونی و از اتاق بدمشی بوسسرد

 ....د رادمھر ،نبوخواستی نشد کھ میچرا؟؟؟ مگر ھمان!!!!  بودشانیپر
 ؟؟یری م؟کجای را جمع کردلتیچرا وسا:  و گفتستادی امیجلو

  موندن ندارمی برایلیدل: گفتم...  کردم نگاھم سرد بود و زبانم تندنگاھش
  ھستم؟؟ی چنجای پس من ا؟ی چیعنی: را گرد کرد و گفت شیچشمھا

 ی کار را کردنی گفتم اگر ادی گفتم ازم جداش نکنرمیمیبھتون گفتم بدون رادمھر م-
 رمی مشھی ھمی و برازی بھ ھمھ چزنمیپشت پا م

 دی بھ بعد خوش باشنی از ادیتونیم:  بود نگاه کردم و گفتمستادهی کھ پشت سرش اای ثربھ
 بدون من

 راحت بود کھ الشی خگھی ددی رفتم، مانع نشد شارونی کنارش گذشتم و از خانھ باز
 ترس وجود ی برای رادمھرگری و درمیبھزاد مواظب ھست کھ کجا م

 وقت بھ کنار چی ھگری کنن کھ من ھم دکاری چدانستنیھمشون خوب م....نداشت
 گری کند دمیھا رتی اگر رادمھر در آن وضعدانستنیم....رادمھر بودن فکر نکنم

 درست کردن یرفتم آپارتمانم و صبح روز بعد پروانھ برا....ارمیاسمشم را ھم نم
 شد شیدای ساعت بعد پکی مادر  دلسوز آمد، فرانک ھم کیل  بھم مثیدگیناھار و رس

  داشتممی ارزشمند در زندگی ھازیانگار ھنوز چ..... خواھر دلسوزکیمثل 
 ... دانشگاهمی بردی ثبت نام بایبعد از ناھار برا:  گفتفرانک

 باشھ: سرم را تکان دادم و گفتم-
 ی لواسان و کل کلمون برایرادآوی درست کرد اما من نخوردم با ی قرمھ سبزپروانھ

 زود بھ یلی خزیچھ قدر ھمھ چ.... کور شدمیدرست نکردن غذا بعد از ازدواج اشتھا
 ...دی رسانیپا
   را از دست دادمتو
 بازهی ماشی لحظھ آدم دنھی یتو

 از مراسم عقد زدیفرانک مدام حرف م..... ثبت نام ترم اول فوقی دانشگاه برامیرفت
 کردم و برگشتم خانھ ی زود ازش خداحافظیلیخ.... از درس و دانشگاهنده،یگفت، از آ

....  بھتر بود، خدا را شکر فرانک اصرار نکرد کھ کنارم باشد و درکم کردییتنھا
 کھ رادمھر را ی فوت کرد و من خوب نشدم تا زمانم بود کھ مادری حالم مثل وقتدیشا

 باز ھم ؟ی اما حاال چم،ی زندگی کھ بھش دل بستم و شد ھمھ ی کردم تا زماندایپ
 نھ کسھ شومی بلند منی زمی بخاطر خودم از روگریاما د....شکست خوردم
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 ھم ز دادم، باھی شدم سرم بھ پنجره تکرهی خرونی پنجره نشستم و بھ بیجلو.....یگرید
  لب زمزمھ کردمری زدیباریبارون م

  احساسھی بارون صدانم
 شناسھی بارون چشمات منم

 برداشتم نی ماشچیی سودم،ی کاله و شالگردن را پوشدمی لباسم پالتو پوشی شدم و روبلند
  لب گفتمریز

  خانھنی سکوت اتلخھ
 شھی تودلم آتدونھی می از خدا کری غآخھ

 وونھی دنی حال اشھیبا تو بھتر م 
. ...سوختمیاز درون م.... ھرچند سرد بود اما مھم نبود... بام و ساعتھا آنجا نشستمرفتم

  تفاوت تر از سابقی سرد تر و بیحت.... شدمی باز  سرد مدی بازدمی مخی دیبا
 یلی ھا خدنی دنی اوقات کنار نگار، ای و گاھدمیدی شروع شد، رادمھر را مدانشگاھم

 ی کاردیچی سرم پی حرف بھزاد توم،یگذشتی ھا از کنار ھم مبھیتلخ بود اما مثل غر
 دی ھا از کنار ھم بگذربھی مثل غرکنمیم
 نا مرتب شی ھاشی بود ،رگاری سدنی در حال کششھی چشمانش گود افتاده بود و ھمریز

 شھی بلند تر از ھمشیبودن و موھا
 ی کھ باور کنی روزا سخت تر از اوننیا

 ؟ی خاطره سر کنھی با شھی ممگھ
  نگم بھترهیزی من چیدونی متو
  از ما عاشق ترهی کای دنتو
 و کردمی مری ھپروت سی بود؟؟؟؟؟سر کالس فقط توی چی برای ھمھ آشفتگنیا

 ام بود، اما ی زندگی خاطرات خوش تنھا خوشنی انگار اکردمیخاطراتم را مرور م
 نمانده می برای شبانھ ام جونی ھاھی از گرگری دشدم،ی قرار می از قبل بشتریھر روز ب
 و نشستمی دانشگاه ماطی حیمکتھاین ی رورفتمی مرونی اوقات از کالس بیبود بعض

 آمدم کھ ی بھ خودم می و زمان و وقتنی دور از زمشدم،ی مرهی خنیساعتھا بھ زم
 بھ سرم آمد کھ نی ای ھا برای سختنی باشم  و ھمھ افی ضعدینبا.... بودسیصورتم خ

  داشتمدی امیگری دی از خدا بھ کسریبھ غ
 سراغم آمد مھی و بلند شدم کھ فرانک سراسدمی کشی نگاه کردم، آھی آسمان ابربھ

 نجاستی اون انجاستیا:  را گرفت و گفتمیدستھا
 ؟؟؟یک: و گفتمدمی در ھم کشصورتم

 بھزاد:  و گفتدی کشی عمقنفس
باز ھم خوب بود تا االن بھم فرصت داد، .... را تکان دادم منتظرش بودم، پس آمدسرم

 شانھ ام انداختم و با دست سفت یا رو رفمیک....ستی نی فرصتگری دیعنی آمدن نیا
 نگران بودند اما مھم نبود دی بودند شاستادهی امیرادمھر و سامان روبرو...نگھش داشتم

   شدم بھ صورت آشفتھ اشرهیبھش خ....... را گرفتھ بودممیمن تصم
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 شھی واسھ ھمرمی آخره می ھاقھیدق
 شھی ھمون کھ عشق تو تمومھ زندگمنم

  نداره بعد توی کھ دلخوشھمون
 

 شھی متموم
 شھی مثل تو میک

 بود، با راننده ستادهیمنتظرم ا..... را  محکم برداشتم و رفتم سمت در دانشگاهمی ھاقدم
 ھمھ لشکر نی کھ ممکنھ باھاش نروم کھ اکردی فکر مدیشا.... گارداشیو چند تا از باد

 ار شدم باز کردم و سونی تفاوت از کنارش گذشتم در ماشیآورده بود ب
 شد و یی جلونی سوار ماشریام... گفتیزی چری نگاھم کرد و درگوش امتی رضابا

  را روشن کردنیرفتن،ب ھزاد ھم سوار شد و ماش
 کھ یی نگاھش پر از حرف بود، حرفھاکرد،ی بود، نگاھم مستادهی امی روبرورادمھر

 ی بارونشیچشمھا....ماندی کھ تا آخر در دلش میی حرفھاستی ندنشی شنی برایگوش
 !!!!!بود
 وفتی من نادی یری من ھرجا مبعد

  بشھ من عاشقم راحت برو عشق منیھرچ
  نکن آخھ طاقت ندارمھیگر
  تورو، راحت برو عشق منخوامی مرمو،یمیم

 بھزاد سرم را ی با صدامی بودرهی آخر بھم خی ازش دور شد ما تا لحظھ نیماش
 ؟یخوب:چرخاندم گفت

 را میچشمھا.... فشار دادمنی ماششھیسرم را بھ ش!!! نبودم خوب باشم؟؟؟؟نھ خوب دیبا
  ندادمیبستم و جواب

 رنگ باز ی قھوه ای چشمانم را باز کردم، بوق زد تا در بزرگ آھنستادی انی ماشیوقت
سمت چپ و راستمان تا چشم کار ....می سنگفرش شده شدی جاده کیشد و ما وارد 

 شد ادهیپ... رنگ نگھ داشتدی عمارت سفکی یجلو..... درخت بود و درختکردیم
با لذت وشوق بھ اطرافم نگاه ....داشت ینی و دلنشی خوبیچھ فضا.... شدمادهیمنم پ

 حوض گرد با آبشار وجود داشت و اطرافش چمن بود کھ کی عمارت یکردم جلو
 حوض کھ ی کرد از جلودنی آبشار شروع بھ رقصکدفعھی.... داشتی رنگیچراغھا

بھزاد ....... کرددنی آب از فواره ھا شروع بھ پاشمانی پای بود تا جلوکھی راه بارکی
 و نشستم، خودش ھم دی را عقب کشیصندل......زی و برد سمت مگرفت دستم را
 و فندک دی کشرونی نخ بکی آورد رونی اش را بگاری سی نشست جعبھ میروبرو

 وخاموش کردن قی کام عمکی...... کردکی نزدگاری را روشن کرد  و بھ سشیطال
 کن فیخب تعر: گفت.... داد و با غرور نگاه کردنرونیفندک، دودش را ب

  بگم؟؟؟یچ-
 ... ھنوزای ازدواج با من ی برای گرفتمتویتصم-
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 یستیتو دست بردار ن.... دارمنی جز ای بگم مگھ راھدی بای نگاھش کردم چقیدق
  اجبارکیازدواج باھات 

 موافقم: دمینال
 دود دشی مرتب سفی دندان ھانی زد و از بگاری بھ سیقیپک عم...... برق زدچشمانش

 نی انکھی و قبل از انی زودتر از ادیبا.....ی گرفتموی تصمنیبھتر:  داد،گفترونیرا ب
 یکردی را منکاری ای بشتیھمھ اذ
 من را بھ مرز جنون دیرسی بالخره بھ خواستھ اش منکھیا... نگاھش کردمکالفھ

 ھمسرش تونمی چھ طور مای دوستش داشتھ باشم؟تونمی می چھ جوررساند،یم
 خدا خواست ی دلم خواست نھ آن شد ھرچیھرچ.... دادمرونی بنیباشم؟؟؟نفسم را سنگ

دستم گرم شد .... تویبھ رضا میراض: بھ آسمان نگاه کردم و زمزمھ کردم...ھمان شد
دستم را ناخودآگاه از ....ھ بود دستم گذاشتیبھزاد دستش را رو....  آوردمنییسرم را پا

 نیاز ا:  گفتیبعد از مکث کوتاھ.....  چپ چپ نگاھم کرددم،ی کشرونی دستش بریز
 بدون...یای دانشگاه و میری استخدام کردم متی کھ برای من و راننده انیبھ بعد با ماش

 با نشیزای خانھ و دلی عمارت تا وسای تومیریاالن با ھم م....یری نمیی من جایاجازه 
 کھ ی خانھ ایری و تا آماده شدن عمارت می خودت با دکوراتور ھا انتخاب کنقھیسل
 ی تا برامیخوانی متی محرمی غھی صی آماده کردم و تا موقع عقد دائم و عروستیبرا

 میرفت آمد راحت تر باش
 گفتن نداشتم ی برایحرف..... استشھی تر از ھمدی صورتم سفدانستمی کرد مخی میدستھا

 موافقم ھر روز با راننده برم و یعنی.... ھم ندارمی خواستھ اچی بود انگار ھیزم خالمغ
 کی اجباره، نھای ھم دارم ای اگھی دی نظر باشم؟؟؟مگھ چاره ری زشھی و ھمامیب

 ستی مھم نمی برایچی ھستیمھم ن....دستور
 ؟؟؟ی نداریتو حرف:  ھپروت بلند گفتی باز رفتم تودی کھ دبھزاد
 نھ:  را بھ چپ و راست تکان دادم گفتمسرم
 خوبھ:  لب نشاند و گفتی گوشھ یلبخند

  مقابلھ نداشتمی برایی ناگھی بودم کھ ددهی کوبنی بھ زمی خوب بود جورآره
با دکوراتور ھا آشنا شدم و ... بودمی روبروی سالن بزرگ خالکیم،ی عمارت شدوارد

 باالتر از ی وسط سالن با تک پلھ ا دریسطح....می تک تک اتاق ھا رفتنیزای دیبرا
 ھشت نفره ی نھار خورزی مکی دکوراتور ھا قرار شد شنھادیبھ پ...سطح سالن بود

 و پشت بلند با روکش مخمل یی طالی با چوب ھازی مکی...ردیقرار بگ
 بھزاد قرار شنھادی از اتاق ھا بھ پیکیسمت چپ سالن سھ اتاق قرار داشت،...یزرشک

 بود با مبلمان ونیزی اتاق تلویاتاق بعد... و تختھ و شطرنجاردیلی،بیشد بشھ اتاق باز
 ق اتانی بود کھ قرار بود کف انیجالب تر از ھمھ ا....ی مشکونیزی و سبز و تلودیسف

 انتخاب ھر ی من باشد و برای قھی بھ سلزیبھزاد اصرار داشت ھمھ چ... باشدومیآکوار
 ھا یواریاب پرده و مبلمان سالن و کاغذ د انتخیبرا.... دنیپرسی نظر من را میزیچ
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طبقھ ......شدی می بود کھ بھ طبقھ باال متنھیطرف راست سالن راه پلھ ا....کالفھ شدم
  بستھیو دراز بود با درھا  طولی راھروکیباال فقط 

 
 ھم اتاق مھمان کھ بھ ھیبق.... منھی اتاق ھا اتاق کار و کتابخانھ نیا: بھزاد گفتکھ
  اتاق خوابمونھی ندارن و فقط میازی ننیزای درییتغ

 با ی متر٩٠ اتاق کی....می بھزاد وارد اتاق خواب شدیی و با راھنمادمی کشی راحتنفس
طرف ....  کننده بودوانھیتراسش د.... بھ باغ داشتیی بلند کھ نمای سرتاسریپنجره ھا

 یھداشت بشی و سروی اتاق ده مترکی راھرو قرار داشت کھ بھ کی یچپ در ورود
کف اتاق .......ردی کمد لباس ھا قرار بگی مترده  اتاقنی شد در اشد،قراری میمنتھ

 رنگ دی تخت سفکی.... بودندی کارنھی پنجره ھا آی روبروواری و دی مشککیسرام
 گوشھ یو برا....شی آرازی و میی و طالی الوست مشککیبا تاج بلند انتخاب کردم و 

بعد از .....شدی بھزاد گذاشتھ مشنھادی بھ پی کوچک گرد و دو تا صندلزی مکیاتاق 
 می و شام بخوررونی بمی تمام شد بھزاد خواست برونکھیا
 ؟؟یمونی مدت تو کجا منیتو ا:  گفتمدی مثل جرقھ بھ ذھنم رسیزی چکی

  رفتنی دارم براادیمن جا ز:  از من راه افتاد و گفتجلوتر
 مدت بتوانم با نی در ادی کھ من ھستم نباشد خوبھ، شایی جا کھنی ھمدمی کشی راحتنفس

 امی مسئلھ کنار بنیا
گوشھ ... کھ بارھا با رادمھر آمده بودمیرستوران..... آشنا بودمی کھ رفتیرستوران

 سست شد دم در خشک شدم، بھزاد میپاھا..... شھر پر از خاطره استنی ایگوشھ 
 رستوران نیاز قصد من را آورده است بھ ا....دستم را گرفت و بھ دنبال خود کشاند

 نھیبھزاد از من ک...... آزارم بدھدخواھدی مدارم  کھ من کجاھا با رادمھر خاطرهداندیم
کنان  کاریھمھ .... سخت تر تاوان بدھمدیدارد، از رادمھر انتقامش گرفت اما من با

 ی خالیزی فورا در طبقھ باال مشدن،ی خم و راست مشی و جلوشناختنیبھزاد را م
 ی زندگدم زیپوزخند..... خوشمزهی غذا ھاشی پر شد از پزیم.....میکردن و نشست

 نی و در حمینشستی می و گوشھ انیی طبقھ پامیبا رادمھر کھ آمد.... داشتیشاھانھ ا
 گذشت زمان ی کھ متوجھ نقدری امیزدی حرف میخوردن غذا با ھم از ھر در

 مانی بھزاد سفارش داده شد براقھی را کھ بھ سلیی ساالد خوردم تا غذایکم......میشدینم
 لبانم ی افتاد ناخودآگاه لبخند رونیی پای سالن طبقھ ی گوشھ باز ھم چشمم بھ....آوردند
 کرد زی چشمش را رکی بھزاد سرش را از بشقاب اش بلند کرد دم،ی کشیآھ....نشست

 و سرش را تکان داد
 ھ؟یچ: گفت
 خوش گذشتھ ی روزھاادی یچیھ:  کردم، گفتمی بازمی انداختم و با غذاری را زسرم

 افتادم
 نگاھم کرد قاشق و چنگالش را زیبھزاد ت.... اما گفتمگفتمی را منی ادی نبادمی را گزلبم
 نشستھ بودن چپ زمانی میکی کھ در نزدیی آنھاشی پرت کرد کھ از صدازی میرو
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بھ بھزاد نگاه کردم صورتش وحشتناک شده بود و با جذبھ، قلبم ....چپ نگاھمان کردن
 رونی پول اش چند تراول بفی کی از تودم،یش کیقینفس عم....زدیمثل گنجشگ م

 دهیاز کش....بلند شد و دستم را با خشونت گرفت و بلند کرد.... گذاشتزی می و رودیکش
:  کھ بلند گفتمی بگویزیلب باز کردم تا چ.....دمی کشیفی خفغیشدنش دردم آمد و ج

  نگویچیھ...سسسسسسیھ
 ی چھ حسد،ی را باز کرد و بھ داخل ھلم داد و پشت سرم در را بھ ھم کوبنشی ماشدر

 بودم و شی  دستھاری اثگری ددمیترسیاما م!!!  روح بودمیداشتم؟؟؟؟ھنوزم سرد و ب
 از جاکنده نی گاز فشرد و ماشی را روشیپا..... دفاعمی براستی نی وقت کسچیھ

 دست بردم و دم،ی چسبیبھ صندل.....ردکی می رانندگیبا سرعت وحشتناک.... شد
 دیشا: با خودم گفتم... دیکشی میی ھا النی ماشنیاز ب..... و بستمدمیکمربندم را کش

 راهی باطل شروع کرد بھ داد و ھوار و بد و بالی خی آرامتر بشود اما زھینجوریا
 لند نگاھش کردم بزی اسم مادرم را آورد تی وقتد،یرسیگفتن،داشت خونم بھ جوش م

 ااررررررری اسم مامان من بھ زبون ندی  کشادیفر
 یدھانم ب....دی کشریسرم ت.... شدمرهی و بھت زده بھ جلو خدی چسبی صندلی بھ پشتسرم

 کھ بھ دھانم زده بود یضربھ ا....را از گوشھ لبم حس کردم خون یحس بود و سرد
اشک ... دندانم نشکستھ باشدکردمیدعا دعا م!!!! محکم بود کھ دھانم پر خون شدنقدریا

 الل شو فقط الل شو: دی کشادیفر بھزاد..... چشمانم حلقھ زدیتو
 الل شدن، کر شدن، کور یعنی کردن با تو یآره زندگ... شدری سرازمیاشکھا
 دوست نداشتھ یزی چیعنی...ی من فکر کنی بھ جادی فکر نکنم چون تو بایعنی....شدن

 کور شم،یباشھ الل م... اسارتیعنی...ی من دوست داشتھ باشی بھ جادیباشم چون تو با
 مرده متحرک بدون قلب بدون کی شمیم   ندارمی اگھی دی چاره شم،ی کر مشم،یم

 کھ دوستت داشتھ باشم قلبم متعلق بھ تو ی مجبورم کنیتوانی نماحساس تو فقط
 .....ستین
 

 را داد دست نگھبان تا چیی شد سوادهیپ....ستادی ای مجتمع پنجاه طبقھ اکی یجلو
 را باز ی اشھی در شمی مجتمع باال رفتی جلوی ببرد، از پلھ ھانگی راش بھ پارکنیماش

 و ھشت ی طبقھ سیدکمھ ....می و سوار آسانسور شدمی گذشتی از البم،یکرد و وارد شد
 و دھان پر از خونم را شستم یی دستشوی رفتم تومیمستق میوارد ساختمان کھ شد.....زد

 راحت دمی کھ آمدم درونیب.... را چک کردم خدا را شکر سالم بودنمی دندانھانھی آیجلو
 گره کرواتش را شل کند،ی منیی را باال و پاونیزی تلوی کاناپھ لم داده و کانال ھا یرو

 آب را ی بطرخچالی آشپزخانھ از ل را باز کرد، رفتم داخراھنشی پییکرد و دکمھ باال
 و دمی کشیقی را بھ لبانم چسباندم و قلوب قلوب آب خوردم، نفس عمیبرداشتم، بطر

:  اپن گذاشتم و دھانم را با پشت دست پاک کردم، پوزخند زد و گفتی را رویبطر
 خچالی ی بزار تویبطر
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 باز است و فمی در کدمید.... آمدمرونی و از آشپزخانھ بدنی را زدم بھ نشنخودم
 سر یتو رفت:  کردم و با حرص گفتمیظی مبل پخش شده، اخم غلی رواتشیمحتو

 ...اوھوم:  گفتردی بگونیزی نگاھش را از تلونکھی ایبدون...فمیک
 گرفتمی م اجازهدینکنھ با:  را گرد کرد و گفتچشمانش

 ی بکنی ھرکارینھ شما مختار:  تمسخر گفتمبا
 کتک گنی مشھیھم.....یشی عاقل میخوبھ دار:  زد و گفتتی رضای از رویلبخند

  زن خوبھ
اتاقم :  گذاشتم و گفتمفمی را داخل کلمی و وسادمی کشی حرفش چندشم شد، پوفاز

 کجاست؟؟؟
 ...اتاق سمت چپ-

 دیبا.....دندی اتاق چنی از آپارتمانم آوردن و در المی ھمھ وسادمی اتاق کھ شدم دوارد
 تخت رھا ی،خودم را رو..... نبوددی از بھزاد بعزی چچی اما نکردم ھکردمیتعجب م

 نشی شکمم جمع کردم و سرم را بی را تومیپاھا...... بودبھی غرمی اتاق برانیکردم ا
 نظرم را لمیکردن وسا جمع ی برای نداشتم حتیاری اختم از خودگھید...پنھان کردم
نگاھم بھ .... بزندلمی خودم دست بھ وساری بھ غی من دوست نداشتم کسدینخواست شا

جالب بود کھ ...... آورمی مرونی و از دستم بکنمی مدای جرات پی کدانمیدستبندم افتاد نم
 تفاوت یانگار ب.... مھم نبودار ذھنم را مشغول نکرده بود انگادی کھ بھم زد زیتو دھن

 زیبودم نسبت بھ ھمھ چ
 بعد از مراسم عقد فرانک و ی را بگذارد براشی برنامھ ھایھمھ :  بھ بھزاد گفتمصبح

 بھ ییقبول کرد و قرار شد من تنھا... روز بعد از عقد فرانک خوانده بشودغھیص
 می عقد کنشی دنبالم و فرداادیمراسم بروم و آخر شب ب

روز عقد فرانک، روز عقد .... ام را بگذرانمیاد آزی روزھانی آخرخواستی مانگار
 اما خوشحال نبودم، د،ی کھ دوستش دارشتم رسیتنھا دوستم، تنھا خواھرم و تنھا کس

 ی بدمیناراحت ھم نبودم، روزھا با خودم کلنجار رفتم تا قبول کنم اگر رادمھر را د
 و اشک دری قلبم نگدمی را کنار نگار دو ایوقت....سرد سرد....تفاوت باشم

 شگاهیدر آرا...شگاهیفرانک و سامان دنبالم آمدن کھ با فرانک بروم آرا.....زمینر
 ام زنگ خورد، ی و من تماشا کھ گوشکردی مکورینشستھ بودم و فرانک داشت مان

  بھزاد بود جواب دادم
 بلھ؟؟-
 ؟؟ییکجا-
 یکی نھ علی نھ سالمدم،ی کشینفس پر حرص-

 شگاهیآرا:  گفتمخشک
  حلقھدی خری برامی دنبالت برامیآماده باش االن م-
 ...ی؟؟؟؟؟ولیچ-

  بحث ھم ندارمی حوصلھ رسمی نداره آماده باش االن میول:  حرفم آمد و گفتوسط
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 امی ھم نمیی جاچیمن االن کار دارم ھ....می برمیتونیاما فردا ھم م:  گفتمیشاک
 ببرمت امی بھ زور بینکنھ دوست دار:  گفتدی مسخره خندبھ
 دی حلقھ خرشھی کار دارم، فردا ھم می امروز مراسم فرانک و من کلیدونیاما تو م-
 یگردیمراسم شبھ تا اون موقع برم-

 کنار فرانک باشم لطفا دی نکن بھزاد امروز من باتیاذ:  زدم و گفتممی بھ موھایچنگ
 درک کن

 بھ فکر دی بای شوھر دارگھی تو دیکنی فرانک فرانک می ھھیچ:  بلند گفتی صدابا
 تی نھ دوست بازیمن باش

 بھ ای واجبھ بنقدری اگر اامیمن نم:  و فقط گفتمدمی کشی آھمی بگوی چدانستمی نمگرید
 زور ببرم

 نثارش کردم، برگشتم کنار یشعوری لب بری تماس را قعط کرد زی خداحافظبدون
 فرانک

  بود؟یک: دیپرس
 ستیمھم ن-
 خواستمی نکرد، نمی کنجکاونی از اشتریرا شکر ب بود کھ خدا شی سرگرم کارھانقدریا

 نی و اامدیبھزاد ن....... خراب کنمکنمی من با بھزاد ازدواج منکھی ادنیروزش را با فھم
 میساعت چھار آماده بود...... اما مھم نبودکندی می تالفیی جاکی دانستمیخوب بود اما م

 لباس کیمن ...... کم گفتم مثل پرنسس ھا شده بودمی فرانک بگوییبایھرچھ قدر از ز
 شدی گشاد می چسبان بود و  بعد از آن کممی بھ تن کرده بودم کھ تا وسط ران ھایمشک

 میموھا..... تنم نشستھ بودی داشت،، جنس پارچھ تافتھ بود و توی مترمیو دنبالھ ن
 ی بود و رژ کرم رنگبایش چشمانم زیآرا.... کرده بودمونینیراکنار گوش چپم ساده ش

 سرم ی روری شال حرکی و دمی لباسم پوشی ام را روی کتیپالتو.....بر لب زده بودم
 شگری لباسش بپوشد شاگرد آرایبھ فرانک کمک کردم تا کت اش را رو......انداختم

 داماد اومد: آمد و گفت
 خوبم؟: نگاھم کرد و گفت ی فرانک برق زد، با نگرانچشمان

 یییعال:  زدم و گفتمپلک
 

 کیدستش را رھا کردم و رفتم .....می رفترونی بشگاهی را گرفتم و با ھم از آرادستش
 را حس کردم ی نگاھینیسنگ......ردی بگلمی بردار راحت ازشون فلمی تا فستادمیگوشھ ا

 داده بود، ھی اش تکنیرادمھر بود کھ بھ ماش.... ام حبس شدنھیسر چرخاندم، نفس در س
نگاھم را بھ روبرو ..... است برود دنبال نگار و رامشهاما فرانک گفتھ بود قرار

 لمیکار ف.... داشتمشی در پی و درازی شب سختیول..... کردم آرام باشمیدوختم سع
 و ستادمیصاف ا.....بردار تمام شد سامان دست فرانک را گرفت و بھ طرفم آمدن

 م خانیاوووفففف چھ خوشگل شد: مان گفت لبانم نشاندم سای رویلبخند
 مگھ نھ عشقم؟:  لبانم نشست رو بھ فرانک گفتی رویی دندان نمالبخند
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 ھمھ امشب بھ ترسمیآره م:  گفتی بھ خود گرفت  و بھ شوخینی صورت غمگفرانک
  من بھ ستاره نگاه کننیجا

نگران .....امشب فقط شب توئھ:  را نوازش کردم و گفتمشی را تکان دادم بازوسرم
 نباش

 کرد و بھش ی با چند قدم کوتاه کنار سامان قرار گرفت و با فرانک احوالپرسرادمھر
 سالم و خواستی دوختم منی بھم کرد نگاھم را بھ زمی گفت، نگاه کوتاھکیتبر

 داشت سوار ی شد و سکوت کرد، فرانک وقتمانی کارم پشنی کند، اما با ایاحوالپرس
  دنبالتادی داره مفتم،با فرزاد تماس گر:  گفتشدی عروس منیماش

 بشود نشی سوار ماشرفتی آمده بود و داشت می بردارلمی گروه فی کھ برارادمھر
 خشک شد و بھت زده سر چرخاند، اول بھ فرانک نگاه کرد،فرانک بھش شیسرجا

 افسوس خوردم شی شد، بھ من نگاه کرد برانیمان سوار ماشپوزخند زد  و با کمک سا
 گھی مرد دی غھیفردا صبح من ص.... داشتھ باشھتی حساسدی نباگری دنکھی ایفقط برا

 شدمی میا
 سامان راه افتاد، ی وقتکرد،ی نفس اش را دم و باز دم منی شد، سنگی ارغوانصورتش

  دنبالتامی خودم مچونمیپی را منای من اشگاهیبرو آرا: شد و گفت کیرادمھر بھم نزد
 کم بود باز با رادمھر تنھا باشم و نمیھم.... نگاھش کردمزی را بھ دندان گرفتم و تلبم

 ی اگر بھزادی حتند،ی نظر داشتھ باشد ببری را گذاشتھ تا مرا زی کسدانستمیبھزاد کھ م
  برومیی باھاش جایی چھ برسد تنھاشدمی وقت ھم کالمش ھم نمچیوجود نداشت ھ

 ؟یکنی نگاھم مینجوریچرا ا: گفت
 درد داره؟؟:  تر از نگاھم گفتمسرد

 ؟یچ-
 نگاھم-

 یلیخ:  گرفتھ زمزمھ کردی و با صدادی را دزدنگاھش
  پس برو و از من دور باش:  تحکم گفتمبا

  رفتم سوار شدمنی بلند و سنگمی بھش پشت کردم و با قدمھادی فرزاد رسنیماش
   سردمی اشک و لبھای شوربازم
  صد دفعھ دوره کردمی بازنی امن
   ندارهی راھنھ

  دستھامو تنھا بزارهگھی دیکی قراره گمونم
   اعتبارهی بھ چای دنی توگھید

  دوستت ندارهگھی دیمردی کھ براش میکس
  زیاشک نر:  طرفم گرفت و گفتی دستمالفرزاد

 لطفا:  غم نگاھم کرد و گفتبا
 ؟یگردیبرنم....مونھی پشیلیرادمھر خ:  را آرام پاک کردم گفتمیاشکھا

  وقتچیھ-
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 وار باشم بھ دی امتونمیمن ھنوز ھم دوستت دارم م:  نگاھم کرد من من کنان گفتمردد
 یکنیمن فکر م

 نقدری کھ ایاون..... مسخره بود دوست داشتن و عالقھ مند بودنیلیخ....دمی خندتلخ
   راحتیلی داشت رفت خی عاشقیادعا
 کنمیمن فردا دارم ازدواج م: گفتم

 گرد شده نگاھم ی با چشمھاستاد،ی ای ناھنجاری با صدانی ترمز و ماشی زد رومحکم
 ؟؟؟؟یییییچ:کرد و گفت

 ؟یبگو با ک: پوزخند زدم و گفتم 
 !!!!نھ:  نگاھم کرد و گفتمشکوک

 چرا فردا صبح با بھزاد:  را تکان دادم و گفتمسرم
  باور کنمتونمینم:  و گفتدی کف دست بھ فرمان کوببا
 بھ فرانک یزی نگفتم تو ھم چی حواست باشھ ھنوز بھ کسی ولست،یباورش سخت ن-

 دمیو سامان نگو فردا صبح بھشون خبر م
  چرا؟؟؟یول:  و گفتدی موجدارش کشی بھ موھایدست

  جز بھزاد ندارمی اگھیانتخاب د -
 میتونیستاره ما م-

   دوست خوبکی مثل یمونیفرزاد نگو لطفا، تو مثل برادرم م: دمینال
 را روشن نیماش.... دادرونی را ازم برگرداند و نفسش را بشیرو..... غم نگاھم کردبا

 ...کشدی مگاری فرزاد ھم سکردمی فکر نمدی آتش زد و کشیگاریس...کرد و راه افتاد
 شاد باشم پس تو ھم نگران و ناراحت خوامیامشب م:  نگاھش کردم و گفتممھربان

 دونمی اما مادی مشی پی چستیفردا معلوم ن...... منھی شب آزادنیامشب آخر.....نباش
  خوب بشنومی امشب فقط حرفھاخوامیم......ستیخوب و راحت ن

 یچشم، ھرجور تو بخوا:  کرد و گفتلی متمانیی بھ پای را کمسرش
کت و شالم را در آوردم و .... بودنامدهیمان ھا ن تاالر ھنوز مھمیدی رسنکھی از ابعد
 دای پی دنجی رفتم آخر باغ گوشھ ھی گذاشتم و بھ دور از چشم بقفمی کنار کی صندلیرو

 دم،یدی رادمھر را در کنار نگار می آمدم کھ وقتی با خودم کنار مدیکردم و نشستم، با
 ھم صحبت است ی اگھی دستھاش و با کس دی تویگری دس کھ دست کدمیدی میوقت
 یتی اھممی از درون بسوزم اما لبخند بزنم و تظاھر کنم آرومم و برادی و من بارمینم

 .... ندارد
 سر چرخاندم و دم،ی فرزاد را از پشت شنی کھ صدادانم،ی مدت آنجا بودم را نمچھ

 ، نگاھش کردمیسوال
شتم فرانک و ھمھ جا را دنبالت گ:  تر شد و گفتکی قدم نزدکی ؟؟ییچرا تنھا: گفت

  ی تو ھم باشدی فرانک گفتھ بای کنن ولی عقد را جارغھی صخوانیسامان آمدن، م
 م؟؟؟یبر
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 میبر:  و گفتمدمی بھ لباسم کشیبلند شدم و دست....  تکان دادمسر
 بودند نگاه کردم،ھمھ ستادهی عروس و داماد اگاهی کھ کنار جای و بھ جمعستادمی در ادم

: رو کردم بھ فرزاد کھ گفت....اوففففف..... پدر و مادر رادمھر و رامشیبودن حت
 ؟؟؟یستادیچرا ا

 خوبم؟: دمی پرسیسوال 
 یی عالشھیمثل ھم:  نگاھم کرد و گفتنگران

 را استوار و محکم برداشتم، می دھانم را فرو دادم، سرم را باال نگھ داشتم و قدم ھاآب
 بود و دستش را دور دست ستادهیار رادمھر انگار کن.......نگاھم پر از غرور بود

نگاھم بھ دستبند دستم !  نفس بکشم؟توانمیرادمھر حلقھ کرده بود نفسم حبس شد چرا نم
 ....افتاد

  قرارو از تو دارمی قلب بنیا
  حس انتظارو از تو دارمنیا

  ھنوز دور گردنم ھستاسمت
  طناب دارو از تو دارمنی امن

  ھشی نوشتھ رو بخار شاسمت
 شھی تو باشھ دل نمی کھ بیدل

 و قی گذاشتم و چند تا نفس عممی گلویدستم را رو.....میستادی نگاھم کرد ھردو افرزاد
 زد یسرم را کج کردم و فرزاد را نگاه کردم لبخند آرامش بخش.....دمیپشت سر ھم کش

اول از ھمھ با پدر و مادر فرانک .... گاھم کردھیدستم را گرفت و خودش را تک
 دمی رسی گرم جوابم را دادن و وقتیلی سامان کھ خدر کردم بعد با پدر و مایاحوالپرس

 کردن اما ی باھام احوالپرسیمی گرم و صمیبھ مادر رادمھر و رامش نگران بودم ول
 و کنار فرانک  جمع کردمی لباسم را کمیدنبالھ .... بودگنینگاه مادر رادمھر غم

 نخور  چشمام تکانیامشب از جلو..ی کردھیباز کھ گر:  دلخور گفتستادمیا
 فرانک در دستم ی زده خی عقد دست ی غھی شدن صی جارنیدر ح.... پلک زدمآرام
 گفتن و دادن کادو کی تبری شد مھمانھا برای جارغھی بلھ را گفت و صیوقت.... بود

 ی رودیم سر چرخاندم رادمھر بود، نگاھم چرخ را حس کردی نگاھینیجلو آمدن،سنگ
 با حسرت بود، بھ چشمانش نگاه کردم مدست قفل شده نگار دور دستش، فکر کنم نگاھ

 کردی مفی تعرشی را برایزی لبانم نشست، نگار داشت با خنده چی رویو لبخند تلخ
 نگاھم را از نگاه دی رادمھر، رد نگاھش را گرفت و بھ من رسرهی نگاه خدنیکھ  با د

 را  بود؟؟؟؟نفسمنی قرار رادمھر گرفتم و بھ نگار چشم دوختم، نگاھش چرا شرمگیب
 نشستھ یگوشھ ا........ فرانک و سامان را دادمی ھاھی دادم و رفتم ھدرونی بنیسنگ

 ھم از کنارش جم قھی دقکی نگار کردمی مدام با نگاھم رادمھر را دنبال میبودم ول
 ینی بود بھ سنیریدھانم ش..... کھ بھزاد ھم داشتی ھمان ترسدیترسیم دی شاخوردینم

 بھ ھم ینیری ھمھ شنی حالم داشت از خوردن ادم، نگاه کرزمی سر منیری شیخال
 بھ فکر درمان دی باکردی متمی داشت اذگری خوردن ھا دینیری شنی اخوردیم
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 ام بلند شدم و ی صندلی از رودی خط و نشان کشمیفرانک با چشم و ابرو برا.....باشم
 عروس رفتم کنارش، ھمان لحظھ رادمھر و پدر و مادرش و نگار و رامش آمدن کھ با

 و ھمھ با ھم گرم حرف ستادنیو داماد عکس بندازند و بعد از عکس گرفتن ھمانجا ا
 یلی دلم برات خیستاره جان خوب:  شدند، رامش رو کرد بھ من و گفتدنیزدن و خند

 تنگ شده بود
  یمنون لطف دارم- 

 کرد و یرو کرد بھ پدرش و من را بھش معرف.... جواب کوتاه اکتفا کردمنی ھمبھ
 می بھشون زحمت دادیلی تھران خمی قبل کھ آمده بودیسر: گفت
 د؟؟ی رادمھر ھستیھمکالس: دی پرسیمی رادمھر تشکر کرد و با لحن صمپدر

  ھمکارشون ھستمریخ:  را بغل گرفتم گفتمدستم
 لب ی روی تکان داد، بھ رادمھر نگاه کردم لبخند کجتی رضای از روی سرپدرش

 گرم معذبم ی نگاه ھانی اداشت؟؟ی چرا چشم ازم برنمکردی نگاھم مرهی خرهیداشت و خ
 آخر را ری تدی تفاوت باشم، بای سرد و بنقدری سخت بود کھ نسبت بھش امی براکردیم
 وقت نشد زودتر بھتون ی صادقیآقا:  گفتمو  لب نشاندمی لبخند ژکوند روکی زدمیم

  دی سال خوشبخت باشانی وارم کنار ھم سالدی بگم، امکیتبر
 گمی مکیبھ شما ھم تبر:  نگار نگاه کردم و گفتمبھ

 من شدی تر می و ھر لحظھ کھ صورتش ارغواندی صورتش را در ھم کشرادمھر
 کردن، ی تظاھر و نقش باز ھمھنی ای گفتم برانی بھ خودم آفرشد،ی تر مقیلبخندم عم

 چون با کس می بگوکی بھ رادمھر تبری روزکی دمیدی وقت بھ خواب ھم نمچیھ
 و با حرص نگار را دی کشنشان  خط ومیبا چشمانش برا....... نامزد کرده استیگرید

 نی بھ زمی ناھنجاری سر راھش را با پا ھل داد کھ با صدایکنار زد، صندل
 نگاه ھا بھ من بود، نگار پر از ی سرم را چرخاندم ھمھ ی زدم و وقتیپوزخند.....افتاد

 ریمادر رادمھر کنارم آمد و ز.....ینفرت و حرص و خانواده اش با غم و ناراحت
 گوشم
 ی انتخاب بودنی رادمھرم بھتری شد اما دلم خونھ تو براینجوری چرا ادونمینم: گفت

 با نگار ازدواج کنھ اما خوادی و م چرا لج کردهدونمیچون واقعا دوستت داشت نم
 کنارش باش و باھاش حرف ،ی کمکش کنخوامی نداره ازت می کھ بھش عالقھ ادونمیم

 ادیبزن تا سر عقل ب
 

لب باز .....  نگاھش کردمیبا غم و بدبخت!!!گفتم؟؟ی می مادر نگران چنی بھ ادی بامن
 پسرتون بھم گفتمی مدیبا.... اما مھر سکوت بھ لبانم خورده بودمی بگویزیکردم تا چ

 بگم بخاطر شماھا از من دی دادگاه منتظرم گذاشت؟ بایقول ازدواج داد و صبح جلو
 ی خالی جاکیمن گذشت و باعث شد من تا آخر عمر   بگم بخاطر پول ازدیگذشت؟ با

 نھ؟؟؟من ای باشم نیاحتھ، غمگ رادمھر نارنکھی از ادی قلبم داشتھ باشم؟ و من  بایتو
 فتم؟؟؟؟ی مگی چدیبا



 @donyayroman   طعم شیرین رمان                    نیریرمان سرنوشت تلخ و ش

 201 

 با ھم بودن اما ی برامی کردی سعیلی خستی ساختھ نی اما از من کاردیببخش: گفتم
 شھینم
 و دی دستم کشری را از زینیری شینیس.... کنارش گذشتم و رفتم کنار فرانک نشستماز

 نای بھ جون ای کم بود کھ افتادزتی سر مینیس: گفت
 ؟یدیتو د:  نگاھش کردم و گفتممظلوم

 دمیبلھ د-
  متوجھ نشده باشھ آبروم رفتیاوففففف کاش کس-
 خوردنت ینیری شدوننی ھمھ مگھی دره،ینگران نباش آبروت نم:  گفتطنتی شبا

 ھیضی جور مرکی ستی نیبخاطر پرخور
 ی خودتضیمر:  و گفتمدمی را در ھم کشصورتم

 سامان کجا رفت؟: نان گفت را برگرداند و غر غر کشی و رودیخند
 رفت دنبال رادمھر:   و گفتستادی کنارمان افرزاد

  برقصمخوامی کن من مشیبرو صدا:  و گفتستادی افرانک
 .... با من برقصی برقصیخوای تو ھم اگر مرمیمن نم:  ،فرزاد گفتدمیخند

 پھی آقا خوشتلیبا کمال م:  دستش را گرفت و گفتی لبخند زد و با خوشحالفرانک
ھمان لحظھ ..... حسرت نخورمشتری تا بدمی کشینفس..... برادر داشتمکی من ھم اگر

 و برد وسط سن، رادمھر بھ محض دیسامان آمد دست فرانک را از دستان فرزاد دزد
 دست نگار را کھ نشستھ بود گرفت و بلند کرد و بھ سن کشاند، بغضم را فرو دنیرس

قرار :  گرفت و گفتمی فرزاد دستش را جلودم،ا فرسترونیخوردم و نفسم را آه مانند ب
 ی و با حسرت بھش نگاه کنی گوشھ کز کنکی مدام نکھی نھ ایشد امشب خوش بگذرون

  کندای رقص پی براگھی دی ھمپاکینھ حوصلھ ندارم تو برو :  باال انداختم و گفتمشانھ
 م با تو برقصخوامیمن م....گھی ناز نکن دنقدریا: را گرفت و گفت دستم

 تفاوتھ اما ی کھ بکنھیتظاھر م: فرزاد در گوشم گفت...... باھاش ھمراه شدمناچار
 داغونھ

 ؟یدونیاز کجا م:  را باال دادم و گفتممی ابروی تاکی
 شناسمشیم:  زد و گفتینی شد لبخند دلشنرهی چشمانم خبھ
 ی نبودیمی باھاش صمادیتو کھ ز:  اخم گفتمبا
 رنیگی نظر مری زادی زبشونی مردھا رقیآره ول-

 آھا:  را باال دادم و گفتممیابروھا
  تو ھم برو با رامش برقص کھ منتظرتھنمی بشرمیمن خستھ شدم م:  گفتمطنتی شبا

  بھت گفتھیزی چیدونیتو از کجا م:  را گرد کرد و گفتچشمانش
 ی تو دلشون چمیفھمی مگھی ما زنھا ھم از نگاه ھمدپھ،ینھ آقا خوشت:  و گفتمدمیخند

 گذرهیم
  لپ اش را بھ دندان گرفت  و سرش را تکان دادگوشھ
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 عکس چھار خواھندی فرانک و سامان بودم کھ نگار و رادمھر آمدند و گفتند کھ مکنار
 کردی فرزاد باھام صحبت مستادم،ی بندازند، ازشون فاصلھ گرفتم و کنار فرزاد ایییتا

 عکس یوقت.....زھای چیلی خری بود، درگری ذھنم درگدیگوی چھ ممیشندیاما من نم
رادمھر از نگار فاصلھ ... کنارشانمی زد و رفتانمیانداختنشان تمام شد فرانک صدا

 دییای بھ ھم میلیخ: آھستھ گفت ستادیگرفت و کنارم ا
 بھ ھم عالقھ نقدری ادونستمیاگر م:  بھش انداختم، پوزخند زد و ادامھ دادی تندنگاه
 رفتمی مرونی بتی از زندگنی زود تر از ادیدار

 ی پستیلیخ:  غم نگاھش کردم نگاھم پر از حرف بود، زمزمھ کردمبا
  نگاھمان کردنی متعجب و سوالانی و اطرافدی بلند خندی صدابا

  می ما ھم بخندھ؟؟بگویچ:  گفتی شاکفرزاد
 گھیاز ستاره بپرس بھت م:  چپ چپ فرزاد را نگاه کرد و گفترادمھر

 .... کندمی صدایمی صمدی نبامیستی نیمی صمگھید!!!!!ستاره؟؟؟
 یشی کلمھ پست خوشحال مندنی از شنقدری ادونستمینم:  گفتمخونسرد

 آوردن یفرزاد برا:  بحث سبک و آزار دھنده گفتنی خاتمھ دادن بھ ای براسامان
 ارنی بکی زودتر کمی بگمی نشده؟؟برری دکیک

  نشدهرینھ ھنوز د:  حوصلھ گفتی بفرزاد
 یسر جا.... داد و رفت و فرانک دنبالش راه افتادرونی بنی نفسش را سنگفرزاد

 نی بھزاد چنددمی کھ ددمی کشرونی بفمی ام را از کیبعد از شام  گوش.......فرانک نشستم
 ادی زود میلیفورا باھاش تماس گرفتم کھ گفت آماده باشم خ.....بار تماس گرفتھ

 نقدری ایری میکجا دار:ب گفت کھ فرانک با تعجدم کریاز ھمھ خداحافظ.......دنبالم
 ؟؟ی کنکاری خونھ تنھا چی بریخوای میزود؟الک

لحظھ آخر .....  راه افتادمی را بھانھ کردم و بھ سمت در خروجی درد و خستگسر
   و بھ رادمھر نگاه کردمستادمیا

  توییی توتنھا
 یی رھانی بھ نبض ایتپی مکھ
 یی ھاھی فارغ از وفور ساتو

   نداردیقتیان من حق کھ جز تو جھی آباز
  کھ ابر غم بباردیروی متو
  چرا؟یشوی نمیی سمت ماندنت راھبھ

  کن بھ مشت پوچ شب ھاھی ستاره ھدیگاھ
  یی آرامشم توآشوبم

 یی توکشمی سر می ھر ترانھ ابھ
  تو من، ھمھ دو صد خزانمی کھ بایب

 ی باغ منتظر آمدن بھزاد بودم کھ ضربھ ای را چرخاندم و از سالن خارج شدم توسرم
 یدیترس:  بھ پشت سرم نگاه کردم، رادمھر بود آروم گفتعیبھ سر شانھ ام خورد سر
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 نھ:  را برگردانم و گفتممیرو
 

  برسونتیگفتی آقا فرزاد قالت گذاشت؟م؟یستادی انجایچرا ا:  و گفتستادی امیروبرو
  فرزاد مثل برادر منھ....ی ابلھیلیخ:  افسوس خوردم و گفتمشیبرا

آھان برادر، :  شلوارش فرو برد،کج نگاھم کرد و گفتبی را بھ داخل جدستانش
 ؟ی ھستیمنتظر تاکس:  گفتدیصورتش را در ھم کش

 چشمانم را کوبوندم بھ اورمی را سرش در بیی تنھانی ھمھ ای داشتم تالفدوست
  شھیفردا شوھرم م: خونسرد ادامھ دادم...نھ منتظر نامزدم ھستم: چشمانش و گفتم

 نگاھم کرد و ی و دھانش باز ماند، با ناباوردی زده نگاھم کرد انگار رنگش پربھت
 ؟؟؟ینامزد؟؟؟؟ک: گفت

 شینیبی مادیصبر داشتھ باش االن م-
  ھا را پشت سر ھم ادا کردکلمھ

انگشتش را مقابل صورتم ......یاری حرصمو در بیخوای م؟؟یکنی می شوخیارد -
 یکنی می تالفیدار: گرفت و گفت

  بودی شوخکی نکھیآرزوم ا:  فروغم را بھ صورت ماتم زده اش دوختم و گفتمی بنگاه
بگو ...بگو دروغھ:  را چنگ زد و بھ جلو عقب تکانم داد و گفتمی ھا بازووانھی دمثل
 یگی م دروغیدار
فردا با بھزاد ازدواج ...راست راستھ...ستینھھھھ دروغ ن: دمی کشادیفر
 چون من بھ تو دیبھزاد بھ ھدفش رس:  آوردم با افسوس گفتمنیی را پامیصدا.....کنمیم

 مقالبش تونستمی االن مکردمی صرف عشق تو نمموی اگر از اول انرژدیاعتماد کردم، شا
 ستمیبا

 غلط یتو کھ عاشق نبود....ی ام را تباه کردندهیآ....ی سوزوندمویزندگ: دمی کشادیفر
 یتو حق نداشت...ی من را بھ خودت عالقھ مند کردیغلط کرد.... ی دروغ گفتیکرد

 ساکت گھیاالن د......ی عاشق شدم بھم پشت کننکھی بعد از ای حق نداشتیرھام کن
 کنارم نباش....حرف نزن....شو
 ستادنی توان امیپاھا...... آمدندرونی بادمانی داد و فری از مھمانھا از صدای اعده

سامان و ..... سرد نشستمی سنگھای آورد روی استرس داشت از پا درم منھھینداشت ا
 شده؟ چرا دعوا یچ: سامان جلو آمد و گفت....فرزاد مھمانھا را فرستادند داخل سالن

 د؟یکنیم
 از ستاره بپرس:  و گفتدی کشششی بھ تھ ری کالفھ دسترادمھر

 مشکوک بھشان نگاه کنھ؟؟؟ی دوستت داره فردا ازدواج میدونیم:  بھ فرانک گفترو
 !!د؟؟ی اما بھ من نگفتدیدونستیشماھا م: کرد  و ادامھ داد

 ؟؟؟؟یبا ک:  نگاھم کرد و گفتدی با ترسامان
   اشک آلود فرانک را نداشتمی چشمھادنی انداختم تحمل دری را زسرم
 یبا بھزاد، با اون عوض: دی کشادی فرمھرراد
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با دستش بھ رادمھر ..... نگاھم کردنی دھانش گذاشت و غمگی دستش را روفرانک
 گھ؟یستاره رادمھر راست م....ستاره: اشاره کرد و گفت

  کردمدیی رادمھر را تای سر حرفھابا
 و بھ طرفش رفتم، سامان ستادمی امی پاھای روی افتاد بھ سختنی زمی دوزانو روبا

 زم؟؟ی عزیخوب: کنارش نشست و گفت
 گھ؟ی میسامان ستاره چ:  سامان نگاه کرد و با بغض گفتبھ

   بعد از مراسم عقد بھت بگمخواستمیم: دمینال....  کردنسی را خشی گونھ ھاشیاشکھا
  مراسم ات را خراب کنمخواستمینم

 ذارمی من نم،ی ازدواج کنیخوای میکنیتوغلط م:  و گفتستادی سرم ای باالرادمھر
 یبھ توچھ؟؟؟ھان بھ تو چھ ربط:  و گفتمشی چشمھای را کوبوندم توچشمانم

 با تو ؟؟؟؟منی فکر نکردنی بھ ای بھزادو قبول کردشنھادیاون روز کھ پ....داره؟
  پس از من دور باش و دخالت نکنی و زن خودتو داری ندارم تو زندگیکار

   بھش گفتیزی و آھستھ چدیر کش رادمھر را کناسامان
 بھزاد اومد.....ستاره؟:  گفتدادی آمدن بھزاد را مکی در کشی کھ جلوفرزاد

 کن ما ازت ی با ما زندگای بکنمینرو ستاره خواھش م:  دستم را گرفت و گفتفرانک
  یکنی متیحما

 مگھ نھ فرزاد:  فرزاد نگاه کرد و گفتبھ
 اش را گرفتھ راحتش میمن عصر باھاش حرف زدم، ستاره تصم:  گفتی عصبفرزاد

 دیبذار
من غلط کردم اما ....ستاره نکن:  و گفتستادی امی سامان را کنار زد، روبرورادمھر

  ات نکنندهی با خودت و آنکارویا
 آن طور کھ زی کاش ھمھ چیا....  را تکان دادم و بھشون پشت کردم و راه افتادمسرم

 حق ای ھم داشتم، یگری دی کاش من بھ جز بھزاد چاره یا......راحت بود گفتندیم
 مقابل شی دارم کھ برای نداشتم، نھ عشقدنی جنگی برای ازهیمن انگ.....یگریانتخاب د
 و ستادمی ایدم در باغ لحظھ ا..... کنندتیازم حما  کھی نھ خانواده استمیبھزاد با

 کردی نگاھم میمانی بھ رادمھر انداختم کھ با حسرت و غم  وپشینگاھ
 می عمره دو تا خط صافکی و تو من
 می ببافای عادت ما کھ روشده
 اخم دم،ی لب سالم کردم و نشستم و سرد جوابم را شنریز..... را باز کردمنی ماشدر
 را بستم و نفس می چشمھاد،یرسی بھ نظر می صورت داشت و عصبی رویظیغل
 متفاوت شی بوشھی مشامم را نوازش کرد انگار با ھمشی ادکلن خوشبودم،ی کشیقیمع

 و در را پشت سرم بستم و قفل اقم اتی حرف رفتم توی خانھ بمیدی رسیوقت.....بود
 دنبال زدمیبا آن چھره عبوس حدس م..... را نداشتمدنشیکردم، اصال تحمل د

 در قفل دی دی در را چرخاند و وقترهی بھ در اتاقم خورد دستگیضربھ ا....دعواست
 ؟؟؟یچرا درو قفل کرد:  گفتیاست شاک
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  فکر کردم و جواب دادمیکم
  برم حمامخوامیم -
  کارت دارمرونی بایبعد از حمام ب-
 میزنی فردا حرف مکشھینھ تو برو من کارم طول م-
  رفتھ؟؟ادتی مونمی جا منیمن از امشب ھم-
 
دوش ..... را در آوردم و رفتم داخل حماممیلباسھا...... و جوابش را ندادمدمی کشیآھ

 و  چکھ چکھ ختیری ممی موھای آب گرم رویقطره ھا..... نشستمرشیباز کردم و ز
 کردم باز ھی صدا گری گردنم گذاشتم و بی دستم را روداد،یبدن برھنھ ام را نوازش م

 یوقت.....ارمی برونشیستم بنھ ھنوز آماده نبودم تا از د....نگاھم بھ دستبند رادمھر افتاد
 ھی کھ باز گرندی اگر بھزاد ببدانستمیم.... آمدم چشمانم پف کرده بودندرونیاز حمام ب

 را خشک کنم می موھانکھیبدون ا......ستی چلشی دلداندی چون مشودی میشیکردم آت
 ستاره در را باز کن: گفت  بھ در خورد، بھزادیضربھ ا.....دمی تخت دراز کشیرو

  ندادمجواب
 شکونمشی در باز کن وگرنھ مستم؟؟؟؟یمگھ با تو ن: دی کشادیفر

 زدی مادی و فردیکوبی گوشم فشردم اما محکم بھ در می دستانم را رود،ی بھ در کوبمحکم
 برووو بھزاد بذار بخوابمممم: کالفھ گفتم.....کھ در را باز کنم

  نککننننمیدرو باز کن عصب-
 تخت نشستم، در را با شدت باز کرد و یم و برگشتم رو شدم و قفل در را چرخاندبلند

 ؟یکردی می چھ غلطیداشت:  نگاھم کرد و گفتزی شد، تدهی کوبواریدر بھ د
 یچیھ:  باال انداختم و گفتمشانھ
 ؟؟؟یکردیاااااا پس چرا درو باز نم:  بھ کمر زد و گفتدست
  بخوابمخوامیخستم م:  را بھش دوختم و گفتمدمی سرد و نا امنگاه

 ......ی نا ندارگھی دیدی از بس رقصی بخوابدمیبا:  و گفتدی را در ھم کشصورتش
 فقط دمیشنی من نمی ولزدی داد مزد،ی جملھ انگار من کر شدم،حرف منیبعد از گفتن ا 

 راهی بودم، فکر کنم بھم بد و برهی خدادیبھ دستانش کھ با حرص در ھوا حرکت م
 ...... کھ بشنومخواستمی ھم نمدی شادمیشنیم نیزی خوب بود کھ چگفت،چھیم

 فرانک تماس میخوردی و صبحانھ ممی نشستھ بودزی با بھزاد سر می وقتصبح
 بھت یزی چکیستاره راستش تماس گرفتم تا :  گفتیبعد از سالم و احوالپرس...گرفت

 بگم
  شده؟؟یچ:  واضح بود گفتمشی فرانک از صدایشانیپر.... شدمنگران

   فاصلھ گرفتمکردی نگاھم می از بھزاد کھ با کنجکاوی بلند شدم و کمزی پشت ماز
 دنبالت راه افتاد نشی ھا با ماشوانھی رادمھر مثل دی رفتی وقتشبیراستش د: گفت

 .... بخاطر سرعت باالری مسی شد و تووانھید
 فقط بگو سالمھ:  کرد در دل گفتمخی حبس شد و تنم نھیسکوت کرد و من نفسم در س 
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 مارستانیادف کرده االن بتص-
 االن خوبھ؟؟؟:  لب گفتمری دادم و زرونینفسم را آه مانند ب 
 خوبھ خطر رفع شده خدا را شکر-

 خدارا شکر:  را از گوشھ چشم گرفتم و گفتماشکم
 ی کاناپھ نشستم گوشیرو....ردی کھ خوبھ تا دلم آرام بگدمیدی خودم مدیبا.....رفتمی مدیبا

بھزاد کنارم نشست و .... فرو بردممی موھانی را بمی گذاشتم و دستھازی گل میرا رو
  شده ستاره؟؟یچ: گفت
  برمدیمن با: گفتم
 کجا؟؟: شدم کھ بروم لباس بپوشم کھ دستم را گرفت و گفتبلند

 .....تصادف کرده.....مارستانیب......فرانک:  فکر کردم و  با بغض گفتمیکم 
 ؟؟یمطمئن:  نگاھم کرد و گفتقیدق

 آره:  و گفتممی را دزدنگاھم
  درستھ؟؟؟یگیدروغم نم:  کرد و گفتاخم
 م؟یگوی را نمقتی از چشمانم خواند کھ حقدی شادانمینم
 نگرانشم...نھ فرانک-

 ی و برگردی ساعتھ برکی فرستمتیباشھ با راننده م:  را رھا کرد و آھستھ گفتدستم
رفتم ..... بھ بعدش ھم فکر نکردمی؟حت دروغ گفتم اما چرا مھم نبودفھمدی کھ مدانستمیم

 از مارستانی بیجلو.....دمی کھ بھ چشمم خورد را پوشی لباس مناسبنیداخل اتاقم و اول
  جا منتظرم باشنیھم:  شدم و بھ راننده گفتمادهی پنیماش

 چشم خانم-
 نھ بھ حرف او ای را گفتھ ام قتی اگر بھزاد بھش گفتھ باشد کھ بفھمد من حقدانستمیم

 ی خشک بود،آب دھانم را بھ سختمیگلو..... باز ھم مھم نبودی نھ من، ولدھدیگوش م
 بود، سامان و سروش برادرش در راھرو ی کھ رادمھر بستریفرو دادم و رفتم بخش

 ؟؟یکنی مکارینجاچیتو ا:  شد و گفتکینزد  بھمدنمی بودن، سامان با دستادهیا
 نمی رادمھرو ببدیبا-

  خانواده اش کنارش ھستنشھیاالن کھ نم:  خورد و گفتینگاھم کرد، افسوس قیعم
 اما دنشی پرسیمردد بودم برا....مونمیآھان منتظر م:  و گفتمدمی را در ھم کشصورتم

 نگار ھم ھست؟؟؟: دمیبالخره پرس
 ادی مینھ ول:  مھربون و دلسوزانھ نگاھم کرد و گفتدی کشیقی عمنفس

 ...... ساعت سامان تماس گرفتمی بعد از نمارستان،ی و رفتم کافھ بدمی کشیآھ
 ی دروغ سر ھم کردم تا رازیکل: گفتدنمی بود با دستادهی در اتاق  رادمھر تنھا ایجلو

 شدن برن خانھ
 ممنون:  کردم و گفتمی قدردانازش

  بزند و فورا وارد اتاق شدم و در را آھستھ پشت سرمی منتظر نشدم تا حرفگھید
 دستش کی شده بود و یچی نگاھش کردم، سرش باند پقی و دقستادمی امیبستم،سر جا
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 ستادم،فورای چشمانش بود، آھستھ قدم برداشتم و کنار تختش ای صورتش و جلویرو
رت زده نگاھم کرد، اخم از صورتش یدستش را کنار زد و چشمانش را باز کرد و ح

 قلب من ی گرم بود ولمھایاھش مثل قد را گرفت، نگشی جانیری لبخند شکیمحو شد و 
 عطرت کھ بھ مشامم خورد یبو...یشگیعطر ھم: زمزمھ کرد.....سرد سرد.... بودخی

 دارمیاما نھ ب...نمیبیفکر کردم خواب م
 نگاه شی محبت بھ چشمھادی عشق و شادیبا حسرت و شا...نی زدم ھرچند غمگلبخند

 شھی داشتم و بھ لبانش کھ ھمدی بھ فرداھا امدنشی با دی کھ روزیکردم بھ چشمان
 ...اشکم را از گوشھ چشمم گرفتم...دمیشنی کھ دوست داشتم ازش مییحرفھا

 ؟؟یکنی نگاھم مینجوریچرا ا:  غم گفتبا
 ؟؟یچھ جور:  را باال دادم و گفتممیابروھا

 ینیبی کھ انگار بار آخرتھ کھ منو میجور:  و گفتدی کشیآھ
 نھی از اری غمگھ:  حسرت گفتمبا
 .... ھنوزمیعنی-

  شدرهی خرونی را چرخاند و از پنجره اتاق بھ بسرش
من :  شانھ ام جابھ جا کردم و گفتمی را روفمیک.... عوض نشدهیزیچ...ھنوزم: گفتم

  راحت شدالمی خدمتی االن کھ دگھیبرم د
 یشیپس ھنوزم نگرانم م-
 ی دارم براازی شبھ اون ھمھ عشقو فراموش کنم بھ زمان نکی تونمیآره من نم-

 آشنا را ی بھی غرکی انگار اسم دمی اسمت را شنی وقتنکھی ایبرا....فراموش کردن
  شنومیم

 نرو تنھام نذار:  نگاھم کرد و گفتزدی کھ دلم را آتش می چرخاند و جورسر
 کھ تنھا یاون..ی و نموندیاما تو رفت:  سرم را تکان دادم و گفتمدمی لبم را گزگوشھ

 یگذاشت تو بود
 فکر کنمیآره من اشتباه کردم، غلط کردم بھ خدا جبران م:  سر تکان داد و گفتکالفھ

  حد بھم بدون تو سخت بگذرهنی تا اکردمینم
 کھ بھ طرف در اتاق نطوری حرفھا را بشنوم ھمنی اخواستمی پشت کردم، نمبھش

 االن یکردی قبل از رفتن فکر مدی باست،یجبران ن اشتباھات قابل یبعض:  گفتمرفتمیم
 رهید

 و برگشتم نگاھش کردم با تمام وجود نرفتنم ستادمی را باز کردم و در چارچوب در ادر
 کردیرا طلب م

 شدن، سامان و فرانک را کھ پشت در ری  سرازمی در را بستم و با بستن در اشکھاآرام
 دمیمنتظرم بودن را کنار زدم و  بھ طرف در خروج دو

  از ھمدهی کھ بوده پاشیھرچ
  بغض در ھم شسکتھھی مثل
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  درا را بستم  و رفتمخودم
  اما من برنگشتمی خواستتو

  با نفس تودمی کشنفس
  سنگ نبودم آخر شکستممن
 نی تکان دادم و بھ طرف ماشیسر....نگار روبرو شدم آمدم با ی منیی از پلھ ھا پایوقت

 پلھ ھا نگاه کردم، نگار یرفتم و سوار  شدم،راننده راه افتاد سر چرخاندم و بھ رو
 کردی بود بھ رفتنم نگاه مستادهیھنوز ا
  سختھی دلتنگسختھ

  لحظھکی سالھ برام کی قدر
  دردهنی بدتری کسی تلخھ بیی تنھاتلخھ
  بستھی خودخوربستھ

  تنم بلرزهدی شب و روز بای کتا
 بھ خودم نگاه کردم جا خوردم رنگم از نھی سوار آسانسور مجتمع شدم و در آیوقت
 چشمانم ری باد کرده بود و سرش قرمز بود و زی بود و دماغم حسابدهی پرشتری بشھیھم

پشت .... بودنشھی روح تر و سرد تر از ھمی رنگ چشمانم بیگود افتاده بودن و عسل
 انداختم و آھستھ سالم کردم، ریشد، سرم را ز  ھنوز زنگ نزده در بازدمیدر کھ رس

 و وارد دی اتاقم شدم و خواستم در را پشت سرم ببندم کھ بھزاد با مشت بھ در کوبھیراھ
 در دل کرد،یشد، نگاھش کردم،گوشھ لبش را بھ دندان گرفتھ بود و چپ چپ نگاھم م

 ممکن بود و  حوصلھ بودمی چون خودم کالفھ و بدیگو نیزی کھ چکردمیدعا دعا م
  صبر کنمشینتوانم در مقابل حرفھا

 ؟؟ی کردھیبخاطر اون پست فطرت نامرد گر:  کرد و گفتزی را رچشمانش
   را از تنم در آوردم و در کمد را  باز کردم و داخل کمد گذاشتممیپالتو
  د حرف بزنستمیمگھ با تو ن: گفت
 ھمھ نگران نیبخاطر اون ا: رکمد را بست، سرش را کج کرد و گفت و ددی را کشدستم

  شده؟؟ی اون باز چشمات بارون؟؟بخاطریشد
 گوشم گذاشتم و فشردم اما لحنش پر ی گوشم زنگ زد دستم را روادشی فری صدااز

 ....از افسوس و حسرت بود
 اش دهی بھ ھم چسبی را بھ چنگ گرفت و از پشت دندان ھامی پالتوقھی حملھ کرد بھم

 ؟؟؟؟؟یچرا دروغ گفت: گفت
 رنگ ذارمی نمگھید:  صورتم تکان داد و گفتی کرد انگشت اشاره اش را جلومیرھا

 ی دروغ نگگھی تا دینیآسمونو بب
 ی حرف داشتم ولای دنکی چون شدی مزی دادم، صبرم داشت لبررونی را با صدا بنفسم

 را می رفتم کھ از پشت بازورونی باز اتاق......مھر سکوت بھ لبانم زده بودم
 نھ دست بردار نبود.....دیکش
 کجا ھنوز حرفام تمام نشده: دی کشادیفر
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رگ ... را در ھر دو دست گرفت و فشردمیبازوھا....بھ طرف خودش برم گرداند 
 ناراحت نبودم و برعکس خوردی حرص منجوری انکھی زده بود و از ارونیگردنش ب

  بردمیلذت م
 دنشی دی رفتیغلط کرد......ینی فرانکو ببگھی دیحق ندار: گفت

 بودم و بھ   رهی صورتش خی خنده، توری ھا زدم زوانھی حرف ھا مثل دنی ادنیبا شن 
 دمیخندی می ھمھ سر درگمنی و بھ ایصورت عصب

 یبھ چ:  گفتشدندی اش با حرص باز و بستھ مینی بی را گرد کرد،پره ھاچشمانش
 ؟یخندیم

 ی را باال دادم و با لحن لج درارمی ابروی تاکی تمام کردم، ی را با تک سرفھ ا امخنده
 ... نگران رادمھر شدمبھیآره بھ تو کھ برات عج...بھ تو: گفتم
 یدونیمگھ نم:  شدم و گفتمرهی را کج کردم و در چشمان بھ خون نشستھ اش خسرم

 اگر یجونم بھ جونش بستس؟؟؟؟بھت گفتھ بودم رادمھر تا ابد مالک قلب و روحمھ حت
  یتو فقط مالک جسم من:  کنم پوزخند زدم و گفتمی عمر با تو زندگھی

 کی اگر یذحت: بازوانم سر خورد و بھت زده نگاھم کرد ادامھ دادمی از رودستانش
  کردمیر باشم نگاھتم نم راحت کنار رادمھتونمی بود کھ منیدرصد احتمال ا

 داشت خودش را آرام کند و من ی سعدمیشنی را مشی نفسھایصدا..... پشت کردبھم
  آرام بشومی تا کمگفتمی دلم را بھش می حرفھادی باگفتمی مدی ساکت باشم باتوانستمینم
 .... وقتچیھ!!!! شمی بھ تو عالقھ مند مدنشی با ندی کردالی خی بدبختھیتو  -

 بھ صورتم نواخت بخاطر شدت ضربھ ی ضربھ محکمدی بھ طرفم چرخ کھنجوریھم
 شده دوباره بھم حملھ ور ی شدم تا آمدم بفھمم چنیکنترلم را از دست دادم و پخش زم

 ی در پی شکمم نشست و پیرو.......بھزاد طوفان شد...... پرتم کردواریشد و گوشھ د
 قطره کی یدرد داشتم اما من حت....د آوری فرود مفمی بدن نحی را روشیمشت ھا

 بگو غلط کردم، التماسم کن تا رھات کنم اما من ساکت دیکشی مادی فرختم،یاشک ھم نر
 شکمم بلند شد و با لگد بھ شکم و کمرم یاز رو.....کردی تر اش می جرنیبودم و ھم

 یرو  داد وھی تکواری ازم فاصلھ گرفت و بھ دیبھ نفس نفس افتاد کم....زدیضربھ م
 یب.... قلبم....کردیروحم درد م.... خودم مچالھ شدم، درد داشتمیتو.... سر خوردنیزم

 تختم ی بھ ھوش آمدم رویاز حال رفتم و وقت.....ی کسی ھمھ بنی کردم از اھیصدا گر
 نک زده شی ھاشی و ردیرسی بھ نظر مشانیبودم و بھزاد کنارم نشستھ بود پر

 چشمانم را باز کردم چشمانش از دی دی وقتبود؟ چرا چشمانش سرخ سرخ....بودند
 ؟یخوب...خدا را شکر:  برق زد دستم را در دست گرفت و گفتیخوشحال

 ......نمشی ببخواستمی را چرخاندم نمسرم
 یاشک از گوشھ چشمانم جار....دی کرد و نرم بوسکی را بھ لبش نزددستانم

 کردیتمام بدنم درد م...... بلند شد تخت جا بھ جا شدم کھ آھم از آن ھمھ دردیرو.....شد
 ؟ی شدیچ:  و گفتستادی بھزاد فورا بلند شد و اسوختیو م
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 رونی و از اتاق بدی کششی بھ موھای انداخت و دستری نگاھش کردم سرش را زیوقت
 ی تخت بلند شدم و جلوی از رویبھ سخت.... درد داشتشیانگار نگاھم برا......رفت

 شناختم،یخودم را نم!!!!!!ستمی من ننی نگاه کردم، اما انھیآ رفتم و بھ خودم در نھیآ
صورتم کامل کبود بود و لبم پاره .....حس کردم  چشم چپم رایتازه درد طاقت فرسا
 از خودم چندشم زدی میاھی خشک شده بود دور چشمم بھ سشیشده بود و خون رو

رفتم ...... نداشتمنمی تسکی برای اشکگری دی گرفتم حتنھیبا نفرت نگاھم را از آ.....شد
 مسکن بخورم دیبا....دمی وان را پر از آب داغ کردم داخلش دراز کشی حمام و وقتیتو

 دادم، نگاھم بھ ھیسرم را بھ بالشتک وان تک.... استادی زمی ھمھ درد برانیتحمل ا
 کھ دوست داشتم و ییزھای دور چدیکشی حمام بود اما ذھنم ھمھ جا سر می اشھیسقف ش

 را دوست ی رقم زده امی کھ برای اندهی آنی اایخدا.....شدی در گذشتھ ام خالصھ مھمھ
 تحمل توانمی میعنی اما سختھ تی بھ رضامی کنم گفتم راضی نا شکرواھمخینم....ندارم
 ی خنک گذشت آره اگر تو کنارم باشمی نسکیتھ دلم ....اورم؟ی دوام بتوانمی میعنیکنم؟ 

 رهی بھم خدنمی آمدم بھزاد کنار تخت نشستھ بود با درونی از حمام بیوقت......توانمیم
ستاره :  و گفتستادی امیروبرو.... عوض کنماس لبخوامی مرونیبرو ب: شد،سرد گفتم

 .....من
 داد و از اتاق رونی بنی را بشنوم، نفسش را سنگشی صداخواستمی پشت کردم نمبھش

 ی و پتو را رودمی تخت دراز کشی و رودمی گشاد پوشی نخراھنی پکی.... رفترونیب
 خوب یبو.... آب وارد شدوانی لکی بشقاب و کیخودم مرتب کردم کھ بھزاد با 

بھزاد کنارم ......کردمی می گشنگسسوپ مشامم را نوازش داد، با تمام وجود احسا
 شی پاھای را از روینی دھانم گرفت، فورا سینشست و قاشق پر از سوپ کرد و جلو

 سوپ تمام شد یوقت.... خودم گذاشتم و تند تند سوپ ام را خوردمی پایبرداشتم و رو
 لبخند نگاھم کی بشقاب بلند کردم بھزاد با ی و سرم را از رودمی کشیقینفس عم

 ؟؟؟یخوایبازم م:  گفتدکریم
 نھ:  را باال بردم و گفتمسرم
   فرستادم بره دنبال عاقدریام:  ،نگاھم کرد و گفتمردد

 ی و پتو را رودمیبدون حرف دراز کش...  خواب نبودیچی داشت ھقتی رفتم پس حقاو
 و ری مثل من تعجب کرد و مشکوک بھ امی عروسدنیعاقد آمد و از د.....دمیسرم کش

   گفتیزی گوشش چری رفت و زریام.... بھزاد نگاه کرد
 .... انشاهللا کھ بھتر باشنحیصح:  تکان داد و گفتی آقا سرحاج
بدون پدرم، بدون دوستام و من با بغض بلھ را ....  دوماھھ خوانده شدی غھیص

 ھا فقط نی ای من مسخ بودم دوست داشتم ھمھ یول.... شدی اتاق خالی کدانمینم....دادم
 بھ خود قتی رنگ حقشتری ھر روز بی و تلخ ولی خواب طوالنکی.... کابوس بودکی
سھ روز از آن روز ...... خواب بودمتقا مسکن اکثر اویبخاطر داروھا....گرفتیم

 تخت بلند یاز رو..... نداشتمی ھا بود اما دردیکبود.... گذشت و من بھتر شدمییکذا
 ی طوسشرتی تکی بود اما مھم نبود لباسم را با دهی را شانھ زدم رنگم پرمیموھا....شدم
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سال در  ه پنجاکی زن نزدکی رفتم رونی عوض کردم، از اتاق بیو شلوار کتان مشک
 صبحانھ زیبھزاد پشت م..... لب جواب دادمریآشپزخانھ بود بھم سالم کرد و من ز

 گذاشت زی می روزنامھ را تا زد و رودنمی با دخواندی نشستھ بود و روزنامھ میخور
 ؟یبھتر:  را باال داد و گفتشی ابروی تاکی

 .....ستمیبد ن:  نازک کردم و گفتمی چشمپشت
 اریگالره صبحانھ را ب: بھزاد

 گذاشت پوزخند زدم چون بھزاد می کھ گالره جلوی داغری شوانی نشستم، بھ لشیروبرو
 ی شده بود حتدهی چزی می دوست دارم و ھمھ روی من صبحانھ چدانستی میحت

 گذاشتم و سرم زی می را رووانیل....دمی نفس سر کشکی را ریش..... تخم مرغسیسوس
 تفاوت یب....دیفورا نگاھش را دزد.... کردادی پیگاھم با نگاھش تالقرا باال آوردم کھ ن

 بلند می زنگ گوشیصدا..... گرفتم و خوردمی خوردم لقمھ ایشانھ باال انداختم و برا
 آورد دستم رونی را بی و گوشبشیبھزاد دست کرد داخل ج... کجاستدانستمیشد اما نم

بلھ :  گفتو  را دم گوشش گذاشتی اما بدون توجھ بھ من گوشرمی بردم کھ بگشیرا پ
 د؟؟ییبفرما

-.... 
 باھاتون تماس گمی تمام شد منکھی بعد از اخورنی دارن صبحانھ میبلھ ھستن ول-

 .....رنیبگ
 دست تو بوده میگوش:  گفتمی را گرد کردم و با لحن تندمی را کھ قطع کرد چشمھاتماس

  چند روز؟؟؟نیا
 آره:  گفتخونسرد

  نگرانم شدهیلی حتما فرانک خیوا:  گفتمیشاک
صبحانھ ات بخور بعد بھت ....فرانک فرانک فرانک:  چپ نگاھم کرد و گفتچپ
 یری کھ تماس بگدمی میگوش
 افسوس می قورت دادم برادهی را تند تند در دھان گذاشتم و نجومی زل زدم و لقمھ ھابھش

  بدهمویخوردم گوش:  پر گفتممھین بردم و با دھان شیخورد، دستم را پ
 را دستم داد، بلند شدم رفتم داخل اتاقم و خواستم در را ی چپ نگاھم کرد و گوشچپ

 در را باز بذار:  کھ گفتدمی را شنشیببندم کھ صدا
 را بھ گوشم ی فرانک را گرفتم و گوشی تخت نشستم و شماره ی و رودمی کشیپوف

 بلھ؟؟؟:  بوق جواب داد و گفتنیبا اول......چسباندم
  داشت کھ خودم باشمشک
 زمیسالم عز: گفتم

 دمیخدا را شکر کھ صدات را شن!!!! ستاررره:  و گفتدی کشی کشدارآه
 ؟؟؟یخوب:  و گفتمدمیخند

 
 داد؟؟؟؟ی ملتی افتاده چرا بھزاد جواب موبای اتفاق؟؟؟چھیممنون تو خوب-
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 ...ادمھر اومدم ردنی دی کھ بھش دروغ گفتم و برادیفھم-
 د؟؟یعقد کرد....ی وایا-
  اوھوم-
  دانشگاه؟؟؟یاینم...  بھت بگمی چمدونمیاوففففف ن-
 دمی خبر مامی خواستم بستیمعلوم ن-

 می کردی زود خداحافظیلی خنی ھمی راحت حرف بزنم براتوانمی کھ نمدیفھم
 کراواتش ی گره نھی آی رفتم بھزاد کت و شلوار بھ تن داشت و جلورونی اتاق کھ باز

  برمدیامروز کالس دارم با:  شدم و گفتمکیبھش نزد....کردیرا مرتب م
 یبمون خونھ استراحت کن تا بھتر بش: گفت 
 مونمی برم از کالسم عقب مدیمن خوبم با-

 نھ یعنی نھ گمی میوقت:  را باال داد و گفتشی ابروی تاکی گوشھ چشم نگاھم کرد از
 ھ؟؟؟ی چیبحثش برا

 کھ بخوام ی بگو من کاری بگیخوای میھرچ:  دادم و گفتمرونی پر حرص ب رانفسم
 دھمیانجام م
 شد و از درد خودم را شی دلم رد،ی صورتم دست کشی زخم ھای و روستادی امیروبرو

 ی باشیزنی کھ میی بھ بعد بھتره مواظب حرفھانیاز ا: جمع کردم گفت
 بھ نکھی اصال از ایعنی....کردی مدمیبدون شرم داشت تھد....  زده نگاھش کردمبھت

 را می رفت،دستھارونی زد و از خانھ بیپوزخند!!!!!ستی نمانی روز انداختھ ام پشنیا
نگاھم را دور خانھ ....شدی منیی ام با حرص  باال و پانھیبھ ھم فشردم و قفسھ س

 ینگاھم رو.... کنمی حرصم را باھاش خالتوانم تا بگشتمی میزیچرخاندم دنبال چ
 نی زمیدست بردم و برش داشتم و با شدت رو.... خشک شدنھی آی جلوستالیان کرگلد
 شد و با شکستنش بغض من ی ام خالی خشم و ناراحتنی شدنش بھ زمدهی با کوبدمیکوب

 در خانھ ھ ھمنیتا بھ حال ا....دمیرفتم در اتاقم و تمام  روز را خواب....ھم شکست
 چی و از خودم ھستمی مستقل نگرید....کردی ام می روانریی ھمھ تغنینمانده بودم ا

 گری سر خاک مادرم، دای بروم بام توانمی ھروقت دلم گرفت نمگرید.... ندارمیاریاخت
 یعنی نیا...کنمی نمی رانندگگری و از ھمھ بدتر دنمی فرانک را ببتوانمیآزادانھ نم

پنھانش کرده بودم  می لباس ھانی کھ بی پاتختی کشوی را از تومدفترچھ ا....اسارت
 دفترچھ نی را در ادمیشنی کھ میی مدت ترانھ ھانیصفحاتش را ورق زدم ا......برداشتم

 ی کافگرید..... قلب نصفھ با اسمشکی دی دستبد رادمھر چرخی نگاھم رونوشتم،یم
 نی کنم اما ارونشی از قلبم بدم ھنوز نتوانستھ بوادی برونیبود وقتش بود از دستم ب

 ی صندوقچھ ام گذاشتم و الیاز دستم بازش کردم و تو....کنھیدستبند حالم را بدتر م
 دادم، ھی تکشھی و سرم را بھ شستادمی سالن ایدم پنجره ..... پنھانش کردممیلباسھا

 د کھ بھزایآن وقت...... کوچک بودزی ھمھ چنجای را نگاه کردم چھ قدر از ارونیب
 رادمھر بھم ی برای حبسم کرد چھ قدر بخاطر دلتنگ اتاقمی رادمھر تودنیبخاطر د

 آن روز نمی تمام شد فورا رفتم کھ رادمھر را ببگری کھ اسارتم دیروز....سخت گذشت
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 لب ری رادمھر بود و آغوشششش زامی چھ قدر حسم قشنگ بود تمام دندیباریباران م
 خاندم

 .....عاشقمممم
 ی کوچھ بن بست کنارنی ھماھل
       ی نھادوانھی تو از پنجرھاش پا بھ قلب من دکھ
  کجا؟؟؟؟تو

  کجا؟؟؟کوچھ
  باز کجا؟؟؟؟؟پنجره

  کجا؟؟؟؟؟؟من
  کجا؟؟؟؟؟عشق
  آغاز کجا؟؟؟؟؟طاقت

 ی بھ لبخند و نگاھتو
 ی دلداده بھ آھمن

 میبنشست
  در قلب وتو
 ی خستھ بھ چاھمن
 ت؟؟ی از کسگنھ
  پنجره باز؟از
  آغاز؟؟؟ی آن لحظھ از
  آن چشم گنھ کار؟؟؟؟از
 دار؟؟؟؟ی دی آن لحظھ از

  گنھ پنجره و لحظھ و چشمتشدی مکاش
 رمی بر دوش بگھمھ
   شب مھتابکی آن یجا
 رمی را تنگ در آغوش بگتو

 و بزرگ ی مردانھ اش نگاه کردم، قوی دور کمرم حلقھ شد بھ دستھایدست
 ؟؟یخلوت کرد:  داد و آھستھ گفتھی گردنم تکریسرش را ز.... بھزادیدستھا...بود
 عادت کنم دی بادیکھ؟؟؟؟؟شای بھم نزدنقدری استی مھم نمی برازنم؟؟؟؟چرای پسش نمچرا
 رخ صورتم می را پشت گوشم گذاشت و بھ نمی از موھایتره ا...یکی ھمھ نزدنیبھ ا

 ؟؟ی ستاره قھر؟؟؟؟تکیکنی من نگاھم نمھیچشم عسل:  شد و گفترهیخ
آن ھم در ....دی فقط رادمھر حق داشت بگوی نگو چشم عسلتو!!!! ی عسلچشم

بھ طرف خودش ...... کندمی اسم صدانی جز خودش با ایدوست نداشت کس....خلوت
 لرزهیچرا چانھ ات م:  چانھ ام را گرفت و سرم را بلند کرد و گفتریچرخاندم ز

 یاز چ : رفع بشود گفتمی چشمھای چشمانم پر از اشکھ پلک زدم تا تاردانستمیم
 ؟یناراحت
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  فقط حوصلم سر رفتھیچیھ:  را با سر انگشت زدودم و گفتممیاشکھا
 دی خرمیااا خوب زودتر بگو، بدو آماده شو بر:  زد و گفتیی دندان نمالبخند

 
 نیبھ صورتم کرم پودر زدم تا ا..... حرفش گوش دادم و رفتم در اتاقم تا آماده بشومبھ

 ام را بھ لبانم یرژ لب کالباس.... کھ کمرنگ تر شده بود کمرنگ تر ھم بشودیکبود
 مانتو کرم رنگ کی نی ھمی براشدی می اسفند بود و ھوا داشت بھارلیاوا.....دمیمال

 و کفش نسکافھ فی با شلوار دم پا گشاد ھمرنگش،با کدمی بود پوشمیکھ تا سر زانوھا
 را نگاه کرد میبھزاد سر تا پا.... رفتمرونیاتاق ب را سرم کردم و از یشمیشال ابر...یا

 صاحب مغازه با می شدیوارد جواھر فروش.....می رفترونی سر تکان داد و بتیبا رضا
 مبلمان گوشھ یفورا بھزاد را رو..... کردی بھزاد بلند شد و گرم باھاش احوالپرسدنید

 ھا را بفرستد ی مشتر کرد و بھ شاگرد مغازه اشاره کرد کھ ھمھیی مغازه راھنمای
 مبل نشستم و صاحب مغازه یکنار بھزاد رو...... باتعجب نگاھشان کردمرون،یب

 بھزاد با دقت تک تک را نگاه دی چمانی اش را جلومتی جواھر و گران قی ھاسیسرو
 حلقھ انتخاب کند مگر مھم می من ساکت نشستھ بودم و اجازه دادم بھزاد براا امکردیم

 ساده انتخاب کرد و نگی رکی ازدواجمان ی حلقھ یبود حلقھ ام چگونھ باشد؟؟؟ برا
صاحب مغازه ....دی جواھر خرسی دو تا سروی بھ اضافھ نی تک نگی پشت حلقھ کی

 کننی میداری ما را خری ھاسی سرونی بھترشھی پور ھمانی کیآقا: در آخر گفت
 پوزخند گوشھ لب نشاندم، نھ خواھر داشت  ونھ مادر کی بھ بھزاد نگاه کردم و یسوال

 یداری خری کی براشی از معشوقھ ھاری ھا را بھ غسی سرونیپس ا
 شھی کھ ھمیبھ پاساژ..... لباسدی خری برامی جواھر رفتدیبعد از خر!!!!!!!کرد؟؟؟؟یم

 یکم.... مغازه زنانھ فروشکی اخلدستم را گرفت و برد د....می رفتکردی مدیازش خر
  کردنی صورتم مکث می روی کمدنمی صورتم ھمھ با دی ھایمعذب بودم بخاطر کبود

 تا گشتی زنانھ می لباس ھا و پالتو ھانیبھزاد با دقت ب.....کردنیو با ترحم نگاھم م
:   وگفتمدمی خط و نشان کششی رنگ مکث کرد، با نگاھم برایی آلبالوی پالتوکی یرو

 فکرش ھم نکن اصال
  لطفادیاری خانم بزیسا:  تفاوت بھ حرفم رو کرد بھ فروشنده و گفتیب 

 صورتم ی بعد پالتو را روبروی گشت و کمزمی بھم انداخت و دنبال سای نگاھفروشنده
بھزاد پالتو را گرفت و دستش را پشت کمرم گذاشت و ....مردد نگاھش کردم...گرفت
 زود باش برو بپوشش: گفت

 یادی نفس بکشم زتوانستمینم......دمی اتاق پرو و پالتو را پوشی حرص رفتم توبا
 رنگش را تحمل شدی داشت حاال اگر میعی خز طبنییچسبان بود اوفففف از باال تا پا

 یلیبھزاد از نگاھش معلوم بود خ!!!! دلم بذارم؟؟؟؟ی ھمھ خز را کجانی اگریکرد د
 میبری منیخوبھ ھم: دوستش دارد گفت

 پوشمی نمنوی ھم ارمیمن بم...نھ بابا:  و گفتمدمی را در ھم کشورتمص
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 رونی بودم کھ اصال باھاش بمانیپش......می نگویزی نگاھم کرد و بھم فھماند کھ چزیت
 ... خونھمیمن خستم برگرد: آمده ام بھ بھزاد گفتم

و دنبال  و دستم را گرفت ری نھ انگار من حرف زدم پاکت پالتو را داد دست امانگار
 کھ او ھم بھزاد را خوب گری دی مغازه زنانھ فروشکی میخود کشاند و رفت

بھ !!!!؟!د؟؟یخری می کی ھمھ لباس زنانھ و طال و جواھر را برانیا.....شناختیم
 باب شترشی کھ بدی خرگریلباس د ی و بلوز تاپ شلوارک و کلراھنی خودش پقھیسل
بعد از .... و روشنغی جی رنگاای از اندازه لخت بودن شی بایاکثرا .... من نبودقھیسل

 یخستھ و کالفھ بودم تا باالخره وقت.... و کفشفی مانتو شال، کدی خری برامیآنجا رفت
 می شام بخورمی داد کھ بروتی رضادی ام را ددهیرنگ پر

 کیدو تا است:  گرفتن منو آمد بھزاد گفتی رستوران براشکاری پیوقت
 خورمی مگوی مخورمی نمکی من استزمینھ عز:  حرفش آمدم و گفتموسط
 دیاری بگنی کھ خانم منیھم:  گفتشکاری و رو بھ پدی کشینی سنگنفس

 کھ میمشغول خوردن ساالد بود....ردی بگمی من ھم او تصمی غذای برادی کھ نباگھید
 بھزاد؟؟:  گفتملی دلنی بھ ھمدادی  ذھنم را آزار میسوال

 ھوم:  نگاه کرد و گفتمید و نگاھش را باال آورد و در چشمھا بوری زسرش
 ؟یخری می کی برامتی ھمھ جواھر گران قنیتو ا-

 دوستام، چھ طور؟:  داد و خونسرد گفتھی تکی را بھ دندان گرفت و بھ صندللپش
شکر ....میبعد از غذا قھوه سفارش داد...... زدمی را باال دادم، پوزخندمی ابروی تاکی

دستم را گرفت سرم را ..... بھ قھوه ام اضافھ کردم قاشق را برداشتم و ھم زدمریو ش
   ھم نزننقدریبستھ ا:  شدم گفترهی اش خدهی کشی مشکیبلند کردم و بھ چشمھا

 دمی کردم و قھوه ام را نوشکی وقاشق را کنار گذاشتم،فنجان را بھ لبم نزددمی کشیپوف
 تا شگاهی آرامیریفردا با ھم م:  کھ گفتکردی و صورتم نگاه ممی بھ موھاقی دقداشت

 یرنگ موھات را عوض کن
 اصال من رنگ موھام را دوست دارم:  وگفتمدمی کشرونی دستش بری را از زدستم

 فنجان دی نوشی جرعھ اکردی کھ نگاھم منطوری کرد و ھمکی قھوه را بھ لب نزدفنجان
 من دوست ندارم: را خونسرد از لبش دور کرد و گفت

 بھ درک:  دلم گفتمیتو
 ی دوست دختراھی شبتونمی من نمی بدرمیی نخواه کھ تغنم،یبھزاد من ھم:  گفتمیشاک

 یفھمی چرا نمستی من نقھی کدوم از اون لباس ھا باب سلچیھ...رنگ بھ رنگت باشم
 ستی مد روز نشتیمدل موھات و طرز آرا.... ی ساده ایادیاما تو ز-
 
 راحت بھ یلی خیعنی ھر وقت خونسرد بود ختیری اعصابم را بھم می خونسردنیا

  مانع بشومتوانمی و من نمرسدیخواستھ اش م
 کھ از مدل و یی کساادنی زادیاگر از مدل من خوشت نم: دمی را گرفتم و نالسرم

  پس برو دنبال اوناادی خوشت مپشونیت
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  کھ دوست دارمکنمی مینگران نباش من تو را اونجور:  را باال داد و گفتشیابروھا
 کھ تازه ی آن ھمھ دردیادآوری بزنم کھ ازش متنفرم اما با بھ ادی فرخواستی مدلم

 را گرفت حاال ھم نوبت گرفتن زمیھمھ چ..... بود مھر سکوت بھ لبانم زدمافتھی نیتسک
 و دمی بلوز و شلوار پوشکی رفتم داخل اتاقم می خانھ مستقمیدی رسیوقت.... بودتمیھو

  دی تختم دراز کشیرا پاک کنم کھ بھزاد آمد و رو شمی تا آرانھیآ ینشستم جلو
  خستھ شدمیلیامروز خ: گفت

 خب برو بخواب-
 دمیخب خواب:  و گفتدی کششی را روپتو
 نجایا:  شدن،آب دھانم را فرو دادم و گفتمنی کند و سنگمی نفسھاختی فرو رقلبم
  اتاق خودت بخوابیبرو تو....نھ

  اتاق ھردومونھنجایا:  چشمانش گذاشت و گفتی و دستش را رودی کمر دراز کشیرو
 از حربھ دی برد و باشی از پی کارشدی دادم اما با دعوا نمرونی حرص نفسم را ببا

برگشتم نگاھش کردم و .....شدی مافتی کھ در من بھ ندرت کردمیزنانھ ام استفاده م
 بھزاد: گفتم

 کھ ما ھنوز یدونیم:  زدم و گفتمیحیلبخند مل..... را برداشت و نگاھم کرددستش
 درست می خونده نشده فقط نامزدنمونی اما عقد دائم بمی درستھ محرممیازدواج نکرد

  می کنار ھم بخوابستین
 .... حرفھا فقط بھانھ استنیا: تخت نشست و گفتیرو
 نھ اصال من فقط اعتقاداتم گفتم لطفا بھشون احترام بزار:  و گفتمدمی کشیپوف

 صورت ی رویظی شد اخم غلمانی اما پشدی بگویزی چخواستی نگاھم کرد می کمکی
 بود، داشت از خانھ دهی بعد لباس اسپرت پوشیقیدقا.... رفترونینشاند و از اتاق ب

 ؟یریکجا م:  گفتمرفتی مرونیب
  از دوستامیکی شیپ:  نگاھم کند با طعنھ گفتنکھی ابدون
 کرد و دارمیصبح گالره از خواب ب........حیوق:  لب گفتمری واج نگاھش کردم و زھاج
  لطفادیخانم بلند ش: گفت

  شده؟؟یچ:  را باز کردم و گفتممی چشمھایال
 دی دنبالتون آماده باشانی مگھی دی قھی دقستیآقا تماس گرفتن گفتن تا ب-

 باشھ تو برو:  و گفتمدمی سرم کشی را روپتو
 فکر دی شادمیانم را بستم و خواب راحت چشمالی بستھ شدن در آمد با خی صدایوقت

 کندی بھزاد ھم مثل فرانک و سامان و پدر و مادرم باھام برخورد مکردمیم
 و سرم زدی را باز کردم، قلبم بھ شدت ممی شد چشمھادهی پس کشمی با خشونت از روپتو

 چتھھھھھھ:  گفتمدی کشریت
  نکرددارتیداد نزن مگھ گالره ب-

 کرد، خب چتھ حاال بلند داریچرا ب:  تختم جابھ جا شدم متکا را بغل گرفتم و گفتمیتو
 شمیم
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 دمی کشی اازهیخم
 نمی بلند شو ببیمنو مسخره کرد-

  سرم درد گرفتیزنی داد منقدری چرا ایوااا:  را باز کردم گفتمچشمانم
  تخت بلند کردیبھ درکککک دستم را گرفت و از رو-

 گھی دکربعی منتظرتم رونیمن ب:  گفتدمی کشرونی از دستش ب ضربھھی را با دستم
 یآماده ا

 آمد، ی کوتاه نمشدی نمی تا عملزدی حرف کھ مشگاه،ی آرامی کھ گفتھ بود رفتنطوریھم
بھزاد از خر :  پر از التماس نگاھش کردم و گفتمشگاهیناراحت بودم دم در آرا....لجباز

  من موھام را دوست دارمنیی پاای بطونیش
  حرف نزن برو داخلنقدریاه ا-

 شگاهیتو کجا آرا:  داخل ھلم داد و پشت سرم وارد شد با تعجب نگاھش کردم و گفتمبھ
 زنانھ است ھا

  نداره آقا بھزاد آشنا ھستنیا شکال: کھ در را باز کرده بود گفتیزن
 ی ھم خودمانآقا بھزاد چھ قدر...اھا!!! آشنا؟؟؟؟دی باال پرابروانم

 ھیچ:  مردد بھ بھزاد نگاه کرد بھ بھزاد پوزخند زدم گفتزن
 یچیھ:  را تکان دادم و گفتمسرم

 ی جلو آمد و با بھزاد دست داد بھ تک تک اجزایی طالی خانم قد بلند با موھاکی
 از حد شی بود و گونھ ھا و لبانش بی اش صد در صد عملینیصورتش نگاه کردم ب

 بود کھ بھزاد دوست یی از ھمان مدل ھادیبرجستھ بودن حتم داشتم کھ ژل زده بود، شا
 اد؟ی بھ ستاره مییبھ نظرت چھ رنگ مو ایسون:  و گفتستادیداشت بھزاد کنارش ا

 اریپرستو آلبوم را ب:  نگاھم کرد و گفتقی دقایسون
 کردم،ی می و خود خورسوختمی آلبوم چند رنگ نشان بھزاد داد و من از درون مدر
 نکھی کدام از اچی نھ ھم،ی رنگ موھاریی تغای ناراحت بودم تیمی ھمھ صمنی از ادانمینم

 من نظر ی براھی ناراحت بودم اونجا مثل عروسک نشستھ بودم تا بقشدمی مریداشتم تحق
 بھزاد رنگ را انتخاب کرد نکھیبعد از ا.... بپرسندی از من سوالنکھیبدھند بدون ا

 زمی عزی صندلنی ای رونیبش:  نگاھم کرد و گفتایسون
 نکن نکاریبھزاد ا:  بھ بھزاد نگاه کردم و گفتمنھی نشستم، از آی صندلی حرص روبا

 من موھام دوست دارم
 با شک بھ بھزاد نگاه کرد بھزاد بھش اشاره کرد کھ کارش را شروع ایسون
 ختھی بازوانم ریل آبشار رو مثمی سرم باز کردم و موھای ام را از رویروسر....کند

 و بھزاد دی داشت؟؟؟؟ساعت ھا کارشان طول کشی چھ مشکلمیشد مگھ رنگ موھا
 ای کارشان تمام شد سوننکھیاز ا بعد.....خونسرد و با حوصلھ مشغول خواندن مجلھ بود

 ی واقعا محشر شدزمیعز: گفت
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 نی  نفسم را سنگای بود رو بھ سوننی بودم بھزاد نگاھش پر از تحسدهی خودم را ندھنوز
 ری سرازمی خودم اشکھادنی با دنھ،ی آی را کنار زدم و رفتم جلوایسون.... دادمرونیب

 یتونی زمیموھا.... بودمزاری از رنگ روشن بشھی ھمخوردیحالم داشت بھم م.....شدن
تو بھت  و پرسایبھ ھق ھق افتادم سون.....را فر کرده بود میروشن شده بود تمام موھا

 یرنگش دوست ندار:  شد و گفتکمی نزدای سونکردنیزده نگاھم م
 میبلند شو بر:  گوشم گفتری نفرت نگاھشون کردم بھزاد کنارم آمد  و زبا

برگشتم خانھ و لباس .... آمدمرونی بشگاهی و از آرادمی ام را پوشی و روسرمانتو
 کی...ختمی را اشک رری مسی و با راننده رفتم دانشگاه ھمھ دمیمناسب دانشگاه پوش

 یمقنعھ ام را رو....  ھای پوشاندن کبودی چشمانم بود برای بزرگ روی دودنکیع
 کرده بود ریی تغتمی نباشد ھودای بود پبھی غرمیرا کھ بمی ام کشاندم تا رنگ موھایشانیپ

 دانشگاه نشستھ اطی از حیفرانک و سامان گوشھ ا.... ستاره نبودمگریانگار د
 چمن ھا ی را روفمی تر شدم و ککیبھشان نزد.... بودمبھی غرشانیاول برا....بودند

ھ؟؟؟چرا یچ: دیپرت کردم و کنارشان نشستم با تعجب بھ ھم نگاه کردن فرانک پرس
 !!!؟ی کردینجوریخودت ا

  سرم اومدهیی چھ بالدیدونینم:  و گفتمدمی کشیپوف
  شده؟ی چنمیحرف بزن بب: دی پرسی با نگرانفرانک

 شھینم-
 شھ؟ی نمی چیعنی: دی سامان نگاه کرد سامان پرسبھ
   تا بھت بگمیی دستشومی برایب:  بلند شدم دست فرانک را گرفتم و گفتممی جااز
  جا بگونی ھمییوا چرا دستشو-

 ستی حالش خوب نینیبی مگھ نمگھی می چنی برو ببزمیعز:  بھ فرانک گفتسامان
 ی موھادمی و آھستھ مقنعھ ام را عقب کشستادمی اشی،روبرویی داخل دستشومیرفت

 بلند یاول بھت زده نگاھم کرد و بعد با صدا.....ختی ررونی بمی رنگ فر فریتونیز
  بخند؟ی خنده حاال نخند کریزد ز
  خنده دار شدم؟نقدری ایعنی...بھ خودت بخند:  دستش و گفتمی روزدم

 !!! شدهی ستاره فکر کردم حاال چیوا....نھ اما-
 اشاره کردم میبھ موھا.... کمھنیا:  را باال دادم و گفتممی را گرد کردم و ابروھامیچشمھا
  ھا شدموانھیمثل د:  و گفتمدمی کشیآھ!!!  کمھ؟؟؟؟نینھ ا: و گفتم
 ی ھم خوب شدیلینھ خ:  را نوازش کرد و مھربون گفتدستم
مانع شدم  چشمم بردارد کھ ی ام را از رونکی مرتب کرد، خواست عمی را برامیموھا

  کردم چشمام باد کردهھیگر:و گفتم
 ای آب بھ دست و صورتت بزن و بھی رونی برمیباشھ من م:  تکان داد گفتیسر
 ی و زخم ھا کی کبودنی برداشتم، پس امی چشمھای ام را از رونکی رفت عیوقت

 ی آوردم و کمرونی رژ لبم را بفمی بھ صورتم زدم و از داخل کیآب......شدیخوب م
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 دنمیسامان با د.... گذاشتم و برگشتم کنارشونمی چشمھای را رونکمی عدمی لبم مالیرو
 ی ما را ترسوند؟ید کرھی گرنقدری انی ای براوانھید: گفت
  مثل دلقک ھا شدم،ی خودتوونھید: کنارشان نشستم و گفتم... خندهری زد زبلند
 یکردیخب رنگ نم:  دستش لم داد گفتیرو

 ..مجبور بودم:  خوردم و گفتمیافسوس
  مجبورت کرد؟یک:  و گفتدی اش را در ھم کشصورت

 ادیگفت از مدلت خوشم نم: با غم ادامھ دادم.....بھزاد:  انداختم و گفتمری را زسرم
 ادیبھ درک کھ خوشش نم:  شد و گفتی شاکسامان
 تھیواال انگار خودش برد پ: فرانک

 گھی مادی مگھیحتما چند روزه د:  گفتمطنتی حال ھوامون عوض بشود با شنکھی ایبرا
 ...لبت پروتز کن

 ؟ینطوریا:  سامان لبش را گرفت و گفتدن،ی و فرانک خندسامان
 ی شتر شدنینکن ع:  چپ نگاھش کردم و گفتمچپ
  قھ قھھ خنده ھاشون باال رفتیصدا
 رنگ مو نی ورام بھ ھمدیام:  خنده گفتنیفرانک ب.... ھم باھاشون ھم صدا شدممن

  بشھیراض
 می برادی برده خرشبیمن را د:  کردمفی تعرشانی و با آب تاب برادمی کشیقی عمنفسم

 تونستمی چسبان بود کھ نمنقدریا...  خز دارننیی کھ از باال تا پانای از ادهی پالتو خرکی
  بپوشمیزی چنی من ھمچدیفکر کن....نفس بکشم

 ستیبدم ن..... مدل دانشگاهشھی ستاره ساده پوش مقا،یدق:  کرد و گفتدیی تافرانک
 یشیمعروف م

 کننی و مو ھمھ نگاھت مشی آرانی االن با ھمنیھ:  نگاھش کردم گفتزیت
حاال : سامان گفت... بود انگاربی ھمھ عجی را بھ نشانھ افسوس تکان دادم براسرم

 یاری را در نمنکتیچرا ع
 کنھی متمیآفتاب اذ:  گفتمفورا

 یاز رو: با تحکم گفت... آفتاب کجا بود؟یگیچرا دروغ م:  نشست و گفتصاف
 چشمت بردار

 نھ اصرار نکن-
  نمی بباریااا در ب -

 انداختم نییسرم را پا...... چشمم برداشتی را از رونکی آورد و عشی را پدستش
 دھانش گذاشت و بھت ی فرانک دستش را رود،ی ام چسبنھی کھ چانھ ام بھ سیجور

 ننیییییییییھ: زده گفت
  کرده؟نکارویاون نامرد ا:  گفتیدی مات نگاھم کرد و با نا امسامان

 کاری نگاه کن چیدستش بشکنھ الھ: فرانک گفت.....دی دستم چکی قطره اشک روکی
 آخھ چرا؟؟...کرده
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 یتم جلوخودم مقصر بودم نتونس... مالقات رادمھر آمدمی برادیفھم:  کردمزمزمھ
 رمیزبانم را بگ

 ؟یدادی اون چند روز جواب تلفنتو  نمنی ھمیپس برا: فرانک
 اوھوم-
 
 دهی اندازه کھ فھمنی نگرانم باشند ھمشھی کنم کھ ھمفی تعرشانی براشتری بخواستمینم

 دنی  با دستادهی امی رادمھر درست روبرودمیسرم را بلند کردم کھ د..... بودیبودن کاف
 اما شد،ی منیی اش با شدت باال و پانھی تر آمد قفسھ سکیصورتم دھانش باز ماند، نزد

 نداشت چون با حرص از من رو برگرداند و تی وضعنی ادر  رادنمیانگار تحمل د
 زدی و جا نمماندیاگر م..... ترک کردنمی برادانستی خودش را مقصر مدیشا...رفت

 فکر ھا نی ایسرم را تکان دادم برا....ن و شوھر بھ عنوان زمی االن کنار ھم بوددیشا
  بودری دگرید

  از تو از کنار من ھمھ رفتنبعد
  نھ عشقا،ی کنارمھ، نھ روی شادنھ

  رفتامی ھم با تو از دنمیزندگ
  ھمھ جوره کنارمھیی تنھایول
  عالمھھی تا دم صبح میزنی ھم حرف مبا

 ساختمان ده طبقھ کیشرکتش ... تماس گرفت و گفت با راننده بروم شرکتشبھزاد
سالن مد بود انگار ھمھ ..... دختر ھانیبود،با ورودم پچ پچ ھا شروع شد مخصوصا ب

 لب ری کرد زمیی بھ داخل اتاق بھزاد راھنماریام...... آنجادی دشدی می و مدلپیجور ت
 نجا؟ی اامی بیچرا گفت: فتم و گم نشستشی مبل روبرویسالم کردم و رو

 می لباس عروس بخرمیکھ بر-
 دھانم را فرو د،آبی اتاقش برداشت و پوشی اشھی شد و کتش را از داخل کمد شبلند

 ھ؟؟یمگھ مراسم ک: دادم و گفتم
  آخر اسفندیھفتھ -
 ی مزون خانم موحدمیرفت....شدی تر می کابوس واقعنیھر روز ا!!!!!!گھی دکھفتھی

 ما دست دنیبا د..... نرفتن نداشتمی برای بھانھ ایھرچند دوست نداشتم آنجا بروم ول
 ازمون استقبال یدر دست ھم اول تعجب کرد اما فورا بھ خودش آمد و بھ گرم

  دروغھزی ھمھ چی کھ گفتن؟؟؟؟شما ستاره جامیداشت: رو بھ من گفت.....کرد
 شدن ھمھ ی تا قبل از رسممیخواستینم: خونسرد جواب دادم..... را کم داشتمیکی نیھم
  بفھمھی کسز،یچ

 ی خانم موحدی نگاھم کرد، شانھ باال انداختم و وقتی باال رفتند و بھزاد سوالشیابروھا
 ستمی نحی کھ مجبور بھ توضدمی کشیشروع بھ حرف زدن کرد نفس راحت

 ی آقایرد انتخاب کنی خوشحال شدم، ستاره جان بھتریلیبھ ھر حال خ: ی موحدخانم
  کم خاطر خواه ندارهزی پور عزانیک



 @donyayroman   طعم شیرین رمان                    نیریرمان سرنوشت تلخ و ش

 221 

 نگاھش رنگ غرور گرفت و گوشھ لپش را بھ دندان گرفت و خاص نگاھم کرد بھزاد
  زدم کھ باعث شد بھزاد صورتش را در ھم بکشدیپوزخند

 اوردی قھوه بمانی رفت تا برای موحدخانم
 ؟یزنی پوزخند مھیچ:  کرد و گفتکی خودش را بھم نزدبھزاد

 یی موندم اونا،یستی نیبھ نظر من کھ اصال خواستن:  را ازش برگرداندم و گفتممیرو
  نھای خبر دارن تی عقالنری غیکھ خاطرخواه تو ھستن از رفتارا

 اونھا مثل ی را داراقتشی کھ لھیزی من رفتارم با تو چزمیعز:  کرد و گفتی خنده اتک
  ھستنی بالغی اکثرا زنھاستنیتو سرکش و لوس ن

 رفتارھام نی کھ ایدونیم:  را بستم و با دم و بازدم نفسم بازشان کردم و گفتممچشمان
 ستمی ھمھ سرکش نیفقط مختص توئھ وگرنھ من برا

 را می و نگاھش رنگ خشم بھ خود گرفت بازوشدی لحظھ بھ لحظھ جمع تر مصورتش
 بھ ی دردم آمد اما خونسرد نگاھش کردم و لبخند حرص درارنکھیچنگ زد و با ا

 بھ ی را رھا کرد و عقب رفت و دستمی بازوی خانم موحدی با صدادم،یصورتش پاش
 از می برادی تازه چند لباس جدو داخل اتاق پرمیبر:  گفتی خانم موحدد،ی کششیموھا

 مینی آمده با ھم ببایتالیا
 جلو قھی از شتری پشت بقھی ی جلو و پشتش ھفت باز بود کھ بازقھی کھ دی لباس سفکی

 ی مترکی ی با دنبالھ ی بود و دامن ساده اپوریجنسش گ....دمیبود را پوش
 یوقت......میخدا را شکر در انتخاب لباس عروس با بھزاد اختالف نظر نداشت.....داشت

 بود کھ خانم نی بخاطر ادی بود شانیسر و سنگ  بھزاد ھنوز ھم باھاممی شدنیسوار ماش
 جا خورد و ی حسابدی را برداشتم و صورت کبود شده ام را دنکمی عی وقتیموحد
 نزدم کھ  فورا بھزاد با تحکم ی شدم و حرفرهی شده و من بھ بھزاد خیزی چدیپرس
 تصادف کرده:گفت

 تدارک جشن ی ھمھ خوامیم: بھزاد گفت...... تلخ بودی خنده کی من باز ھم جوابم و
 تو نظر رسمیر کارھا باشھ من خودم نم نظاره گری بسپارم و امیفاتی تشرکیرا بھ 
 ؟؟؟ی نداریخاص
  برامستینھ مھم ن:  باال انداختم و گفتمشانھ

 ھ؟؟؟یچ:  نگاھم کرد،سر چرخاندم و  نگاھش کردم،سرم را تکان دادم و گفتمزیت
 فرمان قفل ی کرد و دستانش روشتری پدال گاز بی حرص فشارش را روبا

 دلتنگ شتری و بشتری من بمیشدی تر مکیزد نی بھ مراسم عروسیھرچ......شدند
 بود کھ کامل فراموشش نی شب و روزم سر ھر نمازم ایدعا.....شدمیرادمھر م

 ی آدمنیمن ھمچ.... فکر کنمیگریاصال دوست نداشتم متاھل باشم و بھ کس د....کنم
در خانھ تنھا بودم، پخش را روشن ...... باشدی رادمھردی فراموش بشود، نبادینبودم با

 لب با ری و زدمی کاناپھ دراز کشیکردم و آھنگ مورد عالقھ ام در حال پخش بود، رو
 آھنگ را دوست داشتم رفتم دفترم را آوردم تا تی بکیخواننده ھم صدا شدم 

 کردم  سر بلندیوقت...... نشستم و خودکار را در دست گرفتماناپھ کیرو.....سمیبنو
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ھول شدم دفتر را فورا بستم و ....کندی و کنجکاو نگاھم مستادهی امی بھزاد روبرودمید
 ....سالم.....سال: گفتم

 یسکوت خانھ را فرا گرفت سوال... پخش را برداشت و دستگاه را خاموش کردکنترل
 ؟؟؟یکنی مکاریچ: نگاھم کرد و گفت

 
 یچیھ...یھ:  و گفتمدمی کشیقی عمنفس

 نطوریآھان کھ ا: ان داد و گفت را تکسرش
 برگشتم یوقت......شی اتاقش منم بدو رفتم در اتاقم تا  دفتر را بگذارم سر جای تورفت

 ؟؟یخوب:  نشستھ بود کنارش نشستم و گفتمونیزیرو بھ تلو
 اوھوم:  نگاھم کند گفتنکھی ابدون

 دادم و در دل دعا کردم دنبال دفتر نگردد ونیزی دادم و نگاھم را بھ تلوھی کاناپھ تکبھ
 را نی اکرد،ی می کنجکاویادی کھ مربوط بھ من بود زیزی بود، بھزاد بھ ھرچدیاما بع

: گفتم.... بودمدهی خبر داشت فھممی زندگھی بھ ثانھی و از ثانکردی مبمی تعقشھی ھمنکھیاز ا
 یاومد امروز چھ زود

 از دیببخش: پ نگاھم کرد و بھ طعنھ گفت را با شدت بھ طرفم چرخاند و چپ چسرش
  کھ خلوتتون خراب نشھمیگری بھ بعد اجازه منیا

 شوھرت ی وقتیستیتو بلد ن:  نگفتم گفتیچی ھگری دادم و دھی مبل تکی را بھ پشتسرم
 ی استقبالم طوریایحاال نم...یاری بیزی چی اوهی م،یی براش چاادیخستھ از سر کار م

 ستین
 وقت چیپر توقع نباش من ھ:  کردم و گفتمی گوشھ چشم نگاھش کردم، تک خنده ااز

 ارهی بگو برات بی خواستیگالره ھست ھرچ....کنمی نمنکارھایاز ا
فکر نکنم :  نگاھم کرد و گفتزی آمری بدم، تحقادتی ھا را زی چیلی خدینھ انگار من با-

  داده باشنادی یزیخانواده ات بھت چ
 مبل بلند شدم و رفتم یبا حرص از رو... و چپ چپ نگاھش کردمدمی لبم را گزگوشھ

 ی کممیلباس بپوش بر:  آمد و گفتکساعتیبعد از .....دمی اتاقم و در را بھ ھم کوبیتو
 ....میبگرد
 بدون می بار کنار ھم بودنی اولی برام،ی داشتی فرحزاد، شب آرام و خوبمی رفتآنشب

 حرف زد از کارش گفت از دوستاش و از برنامھ ھاش، یلی باھام خیدعوا و بحث حت
 من دی حس بھم دست داد کھ شانیو ا..... انگار نبودشناختمی کھ من میخالصھ بھزاد

 ی کارچی من داغون بودم اما ھیاز مراسم عروس شب قبل....شناسمی را نمیبھزاد واقع
  نگران و دلسوز، شھیبود مثل ھم کھ کنارم بود فرانک ی بکنم  و تنھا کستوانستمینم

   دربندمی با ھم برایب: باھام تماس گرفت گفت
  فکر نکنم بھزاد اجازه بدهمتونمین:  فکر کردم و گفتمیکم
 می ھستییاوففف حاال تو بپرس بگو فقط دو تا-
 دمیباشھ بھت خبر م-
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شان بکشد  خط و نشھی را بھش گفتم و منتظر بودم مثل ھمھی بھزاد تماس گرفتم و قضبا
برو : با خنده ادامھ داد...امی مری منم امشب دزمیبرو عز: و داد و ھوار کند اما گفت

 ری را جشن بگتی شب آزادنیآخر
 زدی موج مشیغم در صدا.... نگاه کردملمی تماس را قطع کرد بھت زده بھ موبایوقت

 ی با او با اسارت فرقی زندگمی کھ برادانستی مدی بود شاھی آخرش پر از کنایحرفھا
 خشک و نقدری ادھد؟؟چرای نمریی مھم ھستم چرا رفتارش را تغشیاگر برا...ندارد

 بود را کج بھی غرمی رنگم را کھ ھنوز برایتونی زیموھا.... است؟کدندهیلجباز و 
 صورتم تمام شی آرای بستم وقتری سرم با گی را باالمی موھاھی و بقختمی صورتم ریرو

 می کوه رفتیتا باال.... و راه افتادمدمی ساده با کفش اسپرت پوشی مشکی پالتوکیشد 
 رودخانھ ی کھ روشی تخت ھای و رومی رستوران شدکی وارد می خستھ شدگھی دیوقت

 از رادمھر چھ خبر؟؟:  داشت گفتمی دنج آرام بخشی فضامیبود نشست
گار  ارتباط برقرار  با نتونمی شده از اونطرف ھم نمنی خونھ نشنمشیبی نمادی زیچیھ-

 شھی لحظھ ازش جدا نمکی میری مرونیھروقت ب: صورتش را کج کرد گفت....کنم
  رادمھرم رادمھرمگھی میمدام کنارشھ و با اون صداش ھ

  شوھر حواست ھست کھلیفام:  ھرچند تلخ، گفتمدمیخند
  ھست کھ ھست:  نازک کرد و گفتی چشمپشت

 مثل رادمھر را از دست ی مردخوادی داره نمخب حق:  شدم و گفتمرهی آب خانی جربھ
 بده

  دارمنھی در سی ادا کردم کھ فرانک متوجھ شد حسرت بزرگی را جورکلمات
  مطمئنمشھیدرست م:  را گرفت و فشرد و گفتدستم

 شھی کھ ھمھیفردا ھمون روز...رهی دی داشتن کمدی امی براگھید:  زدم و گفتمپوزخند
از فردا شب ..... مثل کابوس بودمی کھ برای ھمون روزدمیترسیازش م

 یتا االن بھ ھر بھانھ ا:  ام فرو دادم و گفتمیی از چایبغضم را با جرعھ ا....ترسمیم
 بھ دادم ایخدا:  و گفتمدمی کشیآھ.....دا فرار کنم اما فریی زناشوفیتونستم از وظا

 ....برس
 شھر کھ نی ھمی تو چند تا زن ھستنیدونیم:  را آرام نوازش کرد و گفتکمرم

 کشنی بدتر و سخت تر اما ھنوز زنده ھستن، نفس میاحساس تو را تجربھ کردن  حت
 و ی کھ انتخاب کردھی راھنی باش ستاره ای قوکنن،ی می دارن و مثل ھمھ زندگدیو ام

  پس صبور باشھی و سختیراه طوالن
 انوی پشی برایشب تولدت وقت:  شانھ اش گذاشتم گفتی شدم و سرم را روکی نزدبھش

 قسم ات را ی کھ حاضر شدی چھ قدر دوستش داردمی فھمدمی من ترسی و خوندیزد
 و من نگران شدم کھ اگر ی جدا شدیاھی تو بخاطر رادمھر از آن ھمھ سی پا بذارریز

 نی زود انقدری اکردمی وقت فکر نمچی ھی ولادی رادمھر نباشھ چھ بھ روزت میروز
 نھ بخاطر ی گذشتھ را فراموش کنی بخاطر خودت غم ھا دوست داشتم تووفتھیاتفاق ب

 ستاره؟:  داد گفترونینفسش را ب.....گھی شخص دکی
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 ھوم-
 چی االن بدون ھی بودی فراری کھ از مراسم خاستگارکنمی فکر منی بھ اشھیھم-

 ...یکنی می عروسی داریمراسم
 

 کنھ منم براش ی از بابام منو خاستگارادیفکر کن بھزاد ب:  کردم و گفتمی خنده تلختک
 مراسم ھا  نی اھی و سوری ازدواج زورکی نیا.....می معلوم کنھی و مھرارمی بییچا

 ....مسخره است
 فرانک:  گفتمنکھی تا امی سکوت فکر کردی توھردو

 جانم؟-
 از مدرسھ فرار ؟ی و نھ بھزادی بود نھ رادمھری کھ نھ سامانیی اون روزاادتھی-
 نجای امیومدی ممیکردیم

 ادمھیآره خوب :  سرش را حس کردم گفتتکان
 می داشتی خوبیچھ روزا-

  کھ عاشقم باشھمی زندگی توادی بیکیآره من دوست داشتم :  گفتدیخند
 دوست ادمھیخوب ....یدی رسیخواستی کھ مییزایبھ اون چ:  گفتمدمی کشی کشدارنفس
 ی شوخ ھم باشھ، زندگنطوری باشھ کھ جذبھ داشتھ باشھ ھمی شوھرت کسیداشت

 دی داشتھ باشیعاشقانھ  و آرام
 ی داشتیی چھ آرزوھاادی مادتیتو :  غم گفتبا
سرم را از ...تا آخر عمر ھم کنار مامان و بابام بمونم...برم دانشگاه رشتھ وکالت...آره-

حداقل ھر روز ..... تنگ شدهیلی بابام خیدلم برا:  شانھ اش برداشتم و گفتمیرو
 ... اما االنمشیدیم

 ادیفردا نم: گفت...رمی را بگمی اشکھازشی ری تا جلودمی کشیقی عمنفس
 نھی کھ بدبخت شدنم ببادیم...ادیحتما م-
 آش رمیمن م:  فکر کرد و با ذوق گفتیکم.... تلخ نباشنقدریا... نگوینجوریا-

 سفارش بدم
 بدو:  زد و گفتمی برقچشمام

 خانھ ساعت از دمی رسیوقت......نیی بھ سمت پامی و رفتمی بلند شدمی آش خوردیوقت
 کاناپھ افتاده ی بھزاد روفیوارد خانھ کھ شدم کت و ک...... گذشتھ بودازدهی

 چراغ را زدم کھ دیرفتم داخل اتاقم کل.... ازش نبودینگاھم را چرخاندم اما رد......بود
ا بغل گرفتھ بود، تنم  است و بالشتم ردهی تختم خوابیرو  بھزاددمیبا روشن شدن اتاقم د

 در ی سست شد و ھمانجا جلومیپاھا....نھ!!!! دم؟؟یخوابی کنارش مدی زد از فردا باخی
 می نفسھاشدمی بود ھروقت ناراحت میمدت...... گذاشتممی زانوھایسرم را رو...نشستم

 دهی فای اما بدمیکش ی در پیچند نفس پ.....گرفتی و قلبم درد مشدی منیسنگ
 ی کارچی و ھدهی کھ بھزاد بھ خواستھ اش رسکردمی فکر منی بھ اشتری بیھرچ....بود

 ی دستم را روشد،ی تر منی و عشق من و رادمھر عشق نبوده نفسم سنگادیاز من بر نم
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 از حد کند شی نداشت قلبم بدهینھ فا......دمی ام کوبنھیو با مشت بھ س.... گذاشتممیگلو
 ی رومیبھ خس خس افتادم و چشمھا....شدی منیی از حد سخت باال و پاشیو نفسم ب زدیم

 اش گذاشتم و عطرش را نھی سیسرم را رو... برداشتھ شدمنی زمیاز رو.....ھم افتاد
بھزاد نگران و .... بودممارستانی بی بھوش آمدم تویوقت....استشمام کردم، بھزاد بود

 ؟؟یخوب:  گفتفت دستم را گردیرسیآشفتھ بھ نظر م
  شده؟؟؟یچ:  فرو دادم وگفتمی دھانم را بھ سختآب
 ام کرد نھیدکتر معا... با دکتر برگشتیقیبعد از دقا...رونی و رفت از اتاق بدی کشیپوف

 من چند تا قرص ھی ھست مشکل روحی و ھرچدی نداریمشکل خاص: و در آخر گفت
 دی نوشتم کھ در مواقع مشابھ ازش استفاده کنی اسپرکی یبھ اضافھ 

 ؟؟یچھ مشکل روح:  گفتادبھز
 ....دی بدوندی و بادیشما شوھرشون ھست:  تکان داد و گفتی بھم نگاه کرد سری کمدکتر

 ساعت کی..... اش را دادجھی نتی ھمھ خود خورنی را کم داشتم بالخره ایکی نیھم
با .... شدمداری بھزاد بیصبح زود با نوازش ھا.... خانھمیبعد مرخص شدم و برگشت

 دوش گرفتم کنار ھم نکھیبعد از ا.... لب نشاندی روی بازم لبخندی چشمھادنید
بھزاد از قبل مدل ......ای سونشگاهیآرا....هشگای و من را رساند آرامیصبحانھ را خورد

 واقعا تعجب آور بود آخھ مرد ھا اکثرا از می برانی را انتخاب کرده بود و اشمیمو و آرا
فرانک ... کھ ساده درستم کندخواستمی مایمدام از سون.... آوردنی مسائل سر در نمنیا

 شیبود کھ اگر آن ھمھ آرا  دختر جوانکی کارم ونینیش.....ھم آمده بود کھ تنھا نباشم
 یپوست برنز داشت با لبھا...بایز:  بھش گفتشدی ممیکردیرا از صورتش پاک م

 لشی و من دلردکیبھم چپ چپ و با حرص نگاه م..... خوش فرمیبرجستھ و گونھ ھا
 پچ پچ دنمی با دھایاکثر کارکنان و مشتر...... ازش نگرفتمی خوبکردم،حسیرا درک نم

 غذا آورد و داد بھ ری امیمخصوصا وقت... ام کرده بودالفھ کنی و اکردنیم
 ی کنارت تا ھمھ نمیسفارش شده بش:  شد و با خنده گفتکی بھم نزدایسون...ایسون
  ی را بخورتیغذا

  سفارش کرده؟یک:  را گرد کردم و گفتمچشمانم
 خب معلومھ شوھرت:  بھ سر و گردنش داد و گفتیقر

:  آورد نگاه کردم و گفتمی و بھ فرانک کھ از تعجب داشت شاخ در مدی باال پرمیابروھا
 آھان

 
باز پچ پچ ھا شروع شد با حرص ..... بودشبی بخاطر ددی نگرانم باشد شاکردمی نمفکر

 شانھ ام گذاشت و با نگاھش آرامم کرد، یم کھ فرانک دستش را روبھشون نگاه کرد
 ھا تمام شد و من لباس ام را شگریساعت چھار کار آرا... دادمرونی بنینفسم را سنگ

بھ فرانک کھ کارش تمام شده بود و کنارم نشستھ ...... و منتظر آمدن بھزاد شدمدمیپوش
 دنی رفتن  با درونی کھ بشگاهی آرااز در......بود نگاه کردم چھ خوب بود کھ بود

 زدن،ی سامان و فرانک کھ بھم لبخند مدنی اسفند در دست داشت، با دینیپروانھ کھ س
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اشک ... جا خوردمبود  و نگاھش پر از عشقکردی منمی بابام کھ با نگاھش تحسدنیبا د
 شد، قدر شناسانھ نگاھش کردم، دستھ گلم را کی حلقھ زد، بھزاد بھم نزدمی چشمھایتو

 مراسم بردن خواستمینم:  پاک کرد و گفتمی را از گوشھ چشمھامیداد دستم و اشکھا
  باشھیتک ستاره ام خشک و خال

 کمانی نزداھوی زدم و خواستم تشکر کنم کھ دو تا از دوستاش با ھیی دندان نمالبخند
 دنی پروانھ،از ددنیشحال بودم از د کردن، خوتمانی ھدانیشدن و بھ سمت ماش

 نی کوچک را دارم و باز ھم ای ھای دلبستگنی شکرت کھ ھنوز اایآه خدا....بابام
 اش را عقب زده بود و باد تور بلندم ام نیشسقف ما..... آوردی لبم می خنده روزھایچ

 زد، سرد بودم ی آورد بھزاد دستم را در دست گرفت و بھم چشمکیرا بھ رقص در م
 باغ ی را تویساعت..... بزندخی بھزاد ھم شودی باعث منی ادانستمی و مخی کھی تکیمثل 
 خستھ گھی دتھبس:  ھا کالفھ شدم و گفتمیآخر....می گرفتن عکس معطل شدی براھیو آتل
 شدم

 گرفتن عکس ی برای و از بس لبخند مصنوعکردی بھ بھزاد کالفھ ام میکیآن ھمھ نزد 
 بلند در دو ھی پای باغ، شمع ھایاز دم در ورود.....کردی لب نشاندم فکم درد میرو

 م،ی نشستگاهی جایتو...... شده بودننیی رز قرمز تزیطرفمان قرار داشت کھ و با گلھا
 مانیبھزاد تنھا...... کردنی سرد با بھزاد احوالپرسو سامان و فرانک کنارمان آمدن

....  تر شده بودی واقعشی داستان االن برانیگار اان....گذاشت، فرانک نگران بود
بھزاد با لب خندون .... با حرکت سر سالم کردزی و سر مامدیفرزاد اصال جلو ن

 عاقد اومد:برگشت و گفت
امشب بھ ھدفت ... کاش من ھم مثل تو شاد بودمیا:  نگاھش کردم و در دل گفتمیکم
 و ذارمیداغت را بھ دل رادمھر م:  بھم گفتی روزکی...... توی براشمی من میرسیم

 روحم ی ولشدی کار را ھم کرد، امشب جسمم تا آخر عمر متعلق بھ بھزاد منیھم
با خود ...دادی منی مبارکش قلبم را تسکاتی آدنی دیحت....قرآن را باز کردم....نھ....قلبم
 می برانی اما خدا ھست ھمستی عشق نست،ی مامانم نست،یدرستھ رادمھر ن: گفتم
 از یکی و ھمسر ایثر.... نگذارمی وقت تنھاچی کنارم باش و ھشھی ھمایخدا.... ھیکاف

 اشک ه قطرکی سرم گرفتن و فرانک با ھر سابش قند ی باالی بھزاد توریدوستھا
 شکل آن وقت مامانم بود نی بودم اما نھ بھ ادهی دمیاھای روز را در رونیا.....ختیریم

 کرد و من غھیعاقد شروع بھ خواندن ص.... مثل بھزادی و نھ با کسمھایبابام بود مثل قد
 گوشھ کی.... شدرهی خمی دور چشمھایقرآن را بستم و سرم را بلند کردم کھ در نقطھ ا

آمده ..... قابل باور بودری غمیبرا!!!!!....رادمھر بود....کردی را نگاه من بود مستادهیا
 شی زد، انگار فشارم افتاد، صداخی می دستھادیوبکی بلند می با صداند؟؟؟قلبمی را ببیچ
 با نگاھش مونم،ی کنارت مطیدر ھر شرا... وقت تنھام نذارچی ھدیچی گوشم پیتو

 ؟؟؟ی دلم را خون کنیآمد یکنی مکاری چنجایا... کردیالتماسم م
  امشب دل من غرق گلھ شدباز

  حوصلھ شدی رمق بی تاب و بیب
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  دردای کھ دوردردا
 ای تو بای فردا تو بی آرزویا

 برووو:  لب گفتمری شد سرم را بھ چپ و راست تکان دادم و زری سرازمیاشکھا
 مانده ام، خط نگاھم رهی دور خی با بھت و غم بھ نقطھ ادی دی نگاھم کرد و وقتبھزاد

 یبا نگران......دی پا کوبی را مشت کرد و روشی دستھاد،یرا گرفت و بھ رادمھر رس
 را با خشونت چنگ زد و می ھستم  بازورهی ھنوز بھ رادمھر خدی دیتنگاھم کرد و وق

   صفتی بنی ای برازیاشک نر: ت فشرده اش گفی دندان ھانیاز ب
 بلھ از لبانم دنیھمھ سکوت کرده بودن و منتظر شن.... بردمنیی را باال و پاسرم
 نگاه کنم و بھ مرد شی در چشمھاتوانستمیرادمھر ھنوز ھم آنجا بود، من نم.....بودند

 کردم ھر کس کھ باعث نی انداختم و در دل نفرری سرم را زم،ی بلھ بگوی اگھید
 بلھ:  گفتمشدی مدهی کھ بھ زور شنیی و با صدادمیش کیقینفس عم...... شده بودمانییجدا
 ی خبر ز حال من نداریندار

 یسپاری دل بھ جا نمکھ
  شب تارنی ندارد اسحر
  بھ خاطرت نگھ دارمرا
  بھ خاطرت نگھ دارمرا

 رادمھر نبود انگار از اول نبود، بھزاد خودش را بھم گری را کھ بلند کردم دسرم
  گورش را گم کردتی از زندگشھی ھمیرفت برا:  کرد و گفتکینزد
 مھم نبود کھ ھمھ با می مھم نبود کھ ھمھ نظاره گر ھستن، برامی ھق ھق افتادم برابھ

 تمام شد من شدم زن عقد کرده بھزاد اسارت زی تمام شد ھمھ چکنن،یھم متعجب نگا
 .....شروع شد و ستاره تمام شد

 ستی ننھی در آی اثرگری من داز
 ست؟ی فاصلھ چنی کن تو مرا ادایپ

  تی بر سر کوسرگردانم
 تی از سر موباردی مشب

 
آروم باش : را گرفت و گفتشی گذاشت،فرانک جامی با حرص بلند شد و تنھابھزاد

  نکنینجوریقربونت برم با خودت ا
 ش؟؟یدید..... تمام شد فرانکزیھمھ چ....تمام شد:  زدمزجھ

 ختیفرانک ھم باھام ھمراه شد و اشک ر....تمام شد:  افسوس گفتبا
 یبرا.... خودمی؟؟برای چیبرا..... شانھ اش گذاشتم و زار زدمی را روسرم
فرزاد و سامان کنارمان ..... ام کھ تباه شد؟ندهی آیبرا... رادمھر؟یبرا...دلم؟

 ....ستادنیا
 ....کننیفرانک زشتھ بھ خدا ھمھ دارن نگاھتون م: سامان
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 آرومش نکھی ایتو بھ جا:  کرد و گفتشی دست فرانک را گرفت و ازم جدافرزاد
 ....یکن

مگھ ...... دلم خونھی آرومش کنم وقتیچھ جور:  گفتشی ھق ھق ھاانی مفرانک
 چیمن نتونستم ھ: باز بھ آغوشم گرفت و گفت.... سرش آورده بودیی چھ بالیدیند

  برات بکنمیکار
 

 تمام شد زی ھمھ چگری دکردمی فکر میھرچ....دمیباری اشک نبود خون مگھی دمیاشکھا
اد فرز..... گرفتی شدت ممی و اشکھاشدی بھزاد ھستم داغم تازه مھیو من االن زن رسم

مشتم را پر آب کردم و بھ .....یی را گرفتن و بردن دستشومانی بازوھاریو سامان ز
 ی در پی و پقی عمینفس ھا.....ادی بنیی بدنم پایاال حرارت بنی ادیگردنم زدم تا شا

بھزاد بھ سمتم آمد انگار ....شدی پخش می باغ آھنگ شادی تومی رفتیوقت......دمیکش
 از خشم در صورتش نبود، دستم را گرفت و بھ سمت سن رقص ی اثرگرید

 ا کمرم گذاشت و من ری و سوت کر کنده بلند شد، دستش را روغی جیصدا....کشاند
 توانستمی نمی ولدیچی در دماغم پیزی تند چی بود، بوری کرد، سرم زکیبھ خودش نزد

 یم دست داد و کمحالت تھوع بھ..... مثل الکل وگاری مثل سیی بوکی بدھم صشیتشخ
 آھنگ تمیناچار با ر..... شدشتریازش فاصلھ گرفتم اما فشار دستش پشت کمرم ب

 دمیدی را بعد از مدتھا منی رنگ غم بود ااھشبابا آمد کنارمان نگ......ھماھنگ شدم
 را شی باال رفت، دستھاغی دست و جی و باز صداختی سرم ریتراول ھا را رو

 ینی و نفس سنگاوردی اما طاقت نمیدی با ھم رقصیمگرفتم، چشمانش نمناک بود ک
 یفرانک و سامان و فرزاد جلو آمدن و با شاد.... را رھا کرد و رفتمی دستھاد،یکش

 می شد و من از فرصت استفاده کردم و رفتم سر جابیبھزاد غ..... ھمراھم شدنیصنعت
 من بود کھ ی بخاطر شاددی را پس گرفتن و شاشانیفرانک و سامان انرژ.....نشستم

 ؟یچرا نشست:  کنارم آمد و گفتیقیبھزاد بعد از دقا.....دنیرقصیداشتن م
 نکن خستھ شدم:  گفتمدی را گرفت و کشدستم

 ی کھ شب درازیدونی مستی در کار نیامشب خستگ:  و گفتدی را در ھم کشصورتش
 ی دارشیدر پ

آب دھانم را فرو دادم و بھ وسط ..... شرمی افتاد، بری حرفش وا رفتم و سرم زنی ابا
 گند مشامم را پر کرد، معلوم بود حالش یاوووووف باز آن بو......سن کشانده شدم

 خورهی بو بھم منیحالم داره از ا:  بھ عقب ھلش دادم و گفتمی کمستیخوش ن
 ینی بشی بریتونیم:  بھ عقب ھلم داد، پوزخند زد و گفتی آرامبھ
 کی در آغوش ی شرمی کھ ھر لحظھ با بدمیدیم.... حرص بھش پشت کردم و رفتمبا

عروس موقع گفتن بلھ اشک ..... بودای دنی عروسنی مسخره ترنی ادی شادیرقصینفر م
 توجھ بھ یداماد مست بود و ب....ی بدبختی استرس از روای شوق ی نھ از روختیر

 بد بھزاد باشد کھ من یاز عادت ھا یکی نی ادی بود و شایعروسش ھر لحظھ کنار کس
 قابل ری من غی داره کھ برایادی بد زیبھزاد اخالق ھا.....تا بھ حال ازش خبر نداشتم
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حالت ....نھ..... درخواست کرد عروس و داماد با ھم برقصنی جید....تحمل بود
  صورتم گرفتھ شد

 دستش را دور کمرم ت،ی با خنده جلو آمد و دستم را گرفت و برد وسط جمعبھزاد
 بھ چشمانم نگاه کرد و گوشھ قی شانھ اش گذاشتم عمی را رومیگذاشت و من دستھا

 شدی و باعث مکردی کھ معذبم میلبش را بھ دندان گرفت، نگاھش خاص بود جور
  شدمھ خستمینی بشمیبر:  لب گفتمریز...نگاھم را بدزدم

 یدیرقصی مھی با بقیھ طور وقتچ: گفتی بھ خود فشرد و با لحن لج درارشتری را بمن
 ؟یشدیخستھ نم

 نگفتم و شدم عروسک یچی ھگھید... افسوس خوردمشی نگاھش کردم و برانیغمگ
 ھمھ لبانم ی جلوی وقتی اش، حوصلھ بحث و مخالفت ھم نداشتم، حتی شب بازمھیخ

بعد از ..... حرکات در جمع بودمنی مخالف انکھی من مخالفت نکردم با ادیرا نرم بوس
ھم خوشحال بودم ھم تمام ......نبود  حالش خوبادیشام بھزاد عزم رفتن گرفت چون ز

 بھ ی نگاھمی بشونی سوار ماشمی خواستیوقت.... شدیوجودم پر از استرس و دلواپس
  کنھی رانندگریبزار ام: حال زار و نزارش کردم و گفتم

 سوار شو....سسسسییھ:  لبش گذاشت و گفتی را رودستش
 و متاسفانھ دوستانش بدتر از خودش بودن در کردی می بد رانندگیلی سرعت و خبا

 یدر دلم برا....دنیکشی میی ھا النی ماشنی و از بگرفتنیاتوبان ھا مدام از ھم سبقت م
 دارم بھ دی دعا بھ خودم لبخند زدم، پس ھنوز امنیبا ا.....کردمی دعا دعا مدنمیسالم رس

 خانھ مھمانھا بوق زدن و یجلو.....کنمی ماندنم دعا مدهزن ی برانگونھی کھ ایزندگ
 باز می فرانک اشکھادنی شدم و با دادهی پنی از ماشم،ی وارد عمارت شدیوقت.....رفتن

 بھ می و نفس ھادیلرزیتنم م..... قتلگاهرومی دارم مکردمی کرد، حس مدنیشروع بھ بار
 دی در آغوشم کشدنمیشمارش افتاده بو،د فرانک با د

 
 نکن ھیگر:  نوازش کرد و گفتی را بھ آراممی را بھ شانھ اش فشردم، موھاسرم
 ی در آرامش باششھی ھمخوامی کنم فقط میی امشب برات چھ دعامدونمی نزمیعز
 بزار با دل آروم تنھات بزارم:  کرد و گفتمی ھق ھق افتادم از خودش جدابھ

 مانیرمان آمدن و از ھم جدا را با پشت دست پاک کردم، فرزاد و سامان کنامیاشکھا
 منو ببخش.... دارمی خوشبختیبرات آرزو: کردن، سامان گفت

 خداحافظ:  حرف زدن نداشتم، فرزاد کالفھ نگاھم کرد و گفتی زدم، ناپلک
 دود گاری داده بود و سھی اش تکنیبھزاد کھ بھ ماش... دست فرانک را گرفتن و بردن 
 اتاق سرد بود کھ من یھوا....خل عمارت برد جلو آمد دستم را گرفت و بھ داکردیم
 تخت ی نداشتن روستادنی ایاری می پاھاگریخوردن؟؟؟دی بھ ھم ممی دندان ھانگونھیا

 اتاق را ی فضاگاری تند سیبو.... سرم بود نشستت کاناپھ کھ پشینشستم و بھزاد رو
 حرص خوردنش نطوریھم......کردمی نگاھش را حس مینیسنگ...پر کرد

.....  و نفس من حبس ترشدی تر مکی کھ ھر لحظھ نزددمی را شنشی قدمھایصدا......را
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ام،   تفاوت بھ خواستھیب..... سرم را بلند کردم و پر تمنا نگاھش کردمستاد،ی امیروبرو
 را میدست برد و موھا.....ستادیدستانم را گرفت و بلندم کرد، چرخاندم و پشت سرم ا

دستش را دور ..... شدختھی رمی شانھ ھای رومی ھا آزاد کرد، آبشار موھاهریاز بند گ
 را بھ کف دستم میناخن ھا......کمرم حلقھ کرد و پشتم را آرام نوازش کرد

 در می تا صدادمی لبم را گزشد،ی مشتری بمی ھااخنبا ھر بوسھ فشار ن.......فشردم
پر از در بود و .... سختیلیخ.... سخت بودد،ی جوشمی از گوشھ چشمھامیاشکھا...دیاین

 رونی شکل بنی دخترانھ ام بھ بدتریای از دنکردمی وقت فکر نمچیھ....نھینفرت و ک
 انتقام دل ،ی ھمھ سردنی امانتقام ده سال انتظار، انتقا.....بھزاد انتقام گرفت.....امیب

 دی بزنم باادی فرخواستیدلم م..... تخت افتادی حال روی بیوقت......گھیبستنم بھ کس د
 تخت یرو.....م؟ی ھمھ درد را بگونی ای کنم؟ بھ کھی گالی کنم؟ بھ کتی شکایاز ک

 ن و رفتم داخل حمام و وادمیچی مالفھ را دور خودم پد؟یچی شکمم پری زینشستم درد بد
 و بھزاد مرد کم سن و کردیتمام بدنم درد م....دمیرا پر آب کردم و داخلش دراز کش

 کھ من دانستی بار اول نداشتھ باشد می راجب رابطھ داشتن برای نبود کھ اطالعیسال
 دارم و ممکن است حالم بد بشود و ضعف کنم اما من باز ھم تنھا ازیبھ توجھ ن

 می برای جانگری تا دختمی اشک ریی درد  و تنھااز دوش را باز نگھ داشتم و....بودم
 بود حس دهی تخت راحت خوابی رفتم رورونی و از حمام بدمیحولھ را پوش.....نماند

 ....نفرت وجودم را پر کرد
دستم را .....دی کشری بلند شدم سرم تیوقت..... شدم بھزاد نبودداری از خواب بی وقتصبح

 ییبای وراد سالن شدم از آن ھمھ زیوقت.... رفتمرونی سرم فشردم و از اتاق بیرو
 دهی دی بزرگ من از شب عروسی ھا عکس ھاواری دی ماند رورهی خمیچشمھا

رفتم ..... خاصی بزرگ در حالت ھایھا  آماده شدن؟؟؟عکسنھای ایاوه ک....شدیم
 بود و ھنوز لیشب سال تحو..... خوردمی صبحانھ مختصرکی و یاتاق صبحانھ خور

 کرده ری دیلیخ...... و منتظر بھزاد نشستمدمیلباس پوش...... نبودیاز بھزاد خبر
 انیخانم امشب آقا نم:  گالره آمد و گفتلی بھ سال تحوقھیچند دق......بود
 چرا؟؟:  دادم و گفتممی ابروھاانی مینیچ
  کنار دوستاشون ھستنلیھر سال جشن سال تحو-

 ادیامسال فرق داره اون وقتھا مجرد بوده اما حاال زن داره حتما م:  و گفتمدمیخند
سال ... نشدی منتظر ماندم ازش خبریھرچ....امدی بھزاد ناما.... تکان داد و رفتیسر
 ی تماس گرفتن اما حوصلھ  میفرانک و رامش با گوش.... گذراندمیی را تنھالیتحو

 نم؟؟ی شام را بچزیخانم م: گالره آمد و گفت......جواب دادن نداشتم
 شدم رفتم در اتاقم و دی از آمدن بھزاد نا امیوقت.... گذاشتمی جواب ندادم تنھایوقت
 تخت دراز ی و رودمی را شانھ زدم و لباس خواب پوشمی را پاک کردم موھاشمیآرا
 نیمن تنھا بودم و ا.... اش خونم بھ جوش آمده بودی مالحضگی ھمھ بنیاز ا.....دمیکش

 نبود، بلند شدم و رفتم داخل بالکن کھ پر ی خبرخواب از....دانستیرا بھزاد خوب م
 نشستم یری حصی ھای صندلیرو..... بوددی از بھزاد بعقھی ھمھ سلنیبود،ااز گلدان 
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برگشتم داخل اتاق و وضو گرفتم، ...کردی و تنم را مور مور مدیوزی می خنکمینس
 سجاده ی رواز  نرگس رایگل ھا.....سجاده ام را پھن کردم دو رکعت نماز خواندم

 بیبعد از خواندن نماز حالم عج.....برداشتم و بو کردم، وجودم پر از حس خوب شد
 در رهی صبح بود کھ دستگی ھاکینزد....دمی تخت دراز کشیبھتر بود و رو

 یال.... وراد شد و در را پشت سرش بستیکس..... را بستممیفورا چشمھا.....دیچرخ
 ھم زده یپیچھ ت......دیرسی بھ نظر مجی گیکم...... را باز کردم، بھزاد بودمیچشمھا

 فنجان کیگالره با .... کاناپھ رھا شد، دست برد و گره کراواتش را شل کردیبود، رو
 کت و دی قھوه اش را سر کشیوقت......قھوه وارد شد و داد دست بھزاد و رفت

 رونی بن را باز کرد و از تراھنشی دکمھ ھا پیکی یکیکراواتش را در آورد و 
 را از داخل کمد برداشت و حولھ اش.... داشتی و ورزشکاردهی ورزکلیھ......آورد

 درخانھ نمی تنھا بشدی چرا من باشد،ی دم و بازدم ممیبا حرص نفسھا..... حمامیرفت تو
 آمد رونی بعد از حمام بقھیپنج دق!!!!!!  خوش بگذراند؟ی او تمام شب را در مھمانیول

 تخت نشستم و ی کھ طاقتم طاق شد و روکردی را خشک مشیوھاداشت با حولھ اش م
 ؟یتا حاال کجا بود: مگفت

  کار داشتمییجا:  و گفتدی اش را پوشی اش را در آورد و لباس راحتحولھ
 مھم بود کھ ھمسرت را شب سال نقدری ایچھ کار:  را جمع کردم و گفتمصورتم

 ؟ی تنھا بذارلیتحو
 تکان داد و می جلودی انگشتش را بھ حالت تھدن،یی پااریصداتو ب:  نگاھم کرد و گفتزیت

 ستی بخواب کھ اصال حالم خوش نریبگ: گفت
 کی دینبا...ستمی دست تو نریبا من درست حرف بزن من ز:  و گفتمستادمی اشیروبرو
 شم؟ی نگران میگی خونھ نمییای قراره نی وقتیخبر بد

عادت ... نگران نشوگھید....زنمیمن ھر طور بخوام باھات حرف م:  بلند گفتی صدابا
  عادددتتیفھمیکن م

  بخوابمخوامیاالن ھم برو کنار م:  را کنار زد و گفتمن
 خونم بھ جوش ری ھمھ تحقنی ارزشم از ای فرد بکی انگار کردی رفتار میجور

 بھ من ای اصال نای بیتو ھروقت دوست دار: آمد،بغضم را فرو خوردم و گفتم
 ....یزنی بھتره چون حالمو بھم منمتی کمتر ببیھرچ.... یستیاصال برام مھم ن....چھ
سرم ..... بھ صورتم زدی محکمیلی بود برگشت و سستادهی کھ پشت بھ من انجوریھم

من ھم کنترلم را از دست دادم ..... ضربھ اش گذاشتمی جای افتاد، دستم را روریبھ ز
 .... بھ من دست نزنگھید: دمی کشادیو بھ طرفش حملھ ور شدم و فر

 پشت واری را در دست گرفت و بھ دمی ھم فشرد دستھای را روشین ھا کارم دندانی ابا
 کرد ھمان دنی کشری درد کھنھ شروع بھ تکی......دمی کشیسرم کوبوندم، از درد آھ

رنگش سرخ شده بود پره .... دھانم گذاشت و فشار دادیاستخانم بود، دستش را رو
 زده رونی اش بیشانی گردن و پی ھاگر.....شدنی اش باز و بستھ مینی بیھا
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 دهی کھ ھر لحظھ احتمال از ھم پاشفشردی ھم می روی را جورشیدندان ھا....بود
 شدنشان بود

 را می ھاخوره؟؟؟؟؟؟شانھی بھم میحالت از ک:  دھانم برداشت و گفتی را از رودستش
 ؟؟؟؟؟ید حرف بزن چرا الل شد:  فشرد و گفتواری بھ دشتریب

 ندفعھیا: گفت....دیفھمی مکردی کھ نگاھم میھرکس را راحت نی بودم ادهی ترسمن
 ی حرف مفت بزنگھی دکباری خوب گوش کن فقط گھ،ی دکباری ازت اما فقط گذرمیم

 ذارمیزنده ات نم
 را با لباس شی لباس ھاتیبا عصبان..... و عقب رفتدی شانھ ام کوبی را رودستانش

تنھا بمون :  و گفتستادی چارچوب در ای عوض کرد، در اتاق را باز کرد، تورونیب
  کھ آرامش داشتھ باشمیی جارمیمنم م....نھی ھماقتیکھ ل

 
 بھ درک:  لب گفتمریز

 .....دی رفت و در را بھ ھم کوبرونی چپ نگاھم کرد و از اتاق بچپ
 
 زیپشت م..... رفتمرونی شدم، دست و صورتم را شستم و از اتاق بداری بی گرسنگاز

 ی شدم از روری سیوقت.....دی صبحانھ را چزی ممی برا نشستم و گالرهیصبحانھ خور
 دادن گفتن بھتون اطالع بی ترتی مھمانکیامشب آقا :  بلند شدم کھ گالره گفتیصندل

 بدم
 کھ انگار من وجود کردی رفتار می را در کاسھ سر چرخاندم، بھزاد جورمیچشمھا
بھ چھ : دمیپرس..... ندارمی بھم بفھماند ارزشخواستیانگار م..... نداشتمیخارج

 مناسبت؟
 دندی مبی ترتی بزرگی مھماندیھر سال شب اول ع-

 نیاصال بھ ا:  اتاقم و با خودم گفتمیرفتم تو... تکان دادم و مرخصش کردمیسر
 کردن فقط و فقط بھ ضررم تمام ی لجبازدانستمیاما خوب م.....رمی نمیمھمان

 ی رختخواب بودم، حوصلھ نداشتم و بدنم کرخت و بیتا ساعت چھار تو.....شودیم
 نگرانم یلی حتما تا االن خزدم افتاد بھ فرانک زنگ نادمیجون بود، کھ ناگھان 

  بوق جواب دادنیبا اول....شده
 ستاره؟؟؟؟-
 جانم-

 ؟؟ییمعلوم ھست کجا:  و گفتدی کشی راحتنفس
  سالمکیعل-
 جوابم بده....خب سالم-
 گھینپرس د-

  شده؟؟یاز چب: دینال
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 ی حوصلھ نداشتم ببخش، بھزاد برانی ھمی کال تو خونھ تنھا بودم براروزی دیچیھ-
 امدی ھم نلیسال تحو

 میگرفتی با ھم جشن میدادی خب بھم خبر می وایا-
 دی نرسنجای عقلم بھ اگھید:  و گفتمدمی کشیآھ
 ؟یخب االن چھ طور-

  سرش کجا گرم بودهشبی دستیمعلوم ن:  کردم و گفتمفی تعرشی ماجرا را براکل
 !!!!!نھ-
 خدمتکار خانھ لھی گرفتھ فقط لطف کردن بھ وسیآره امشب ھم بدون اطالع من مھمان-

 مطلعم کردن
 ی بودیخوب خوش باش تو کھ عاشق مھمان:  و گفتدیخند

 کنمی میسع-
 بھزاد اومد من برم:  فورا گفتمکردی کھ بلند بلند داشت صحبت مدمی بھزاد را شنیصدا

  خبر نذاری مواظب خودت باش منم بزمیبرو عز-
 چشم فدات شم خداحافظ-

 باز و بستھ شدن در یصدا..... را بستممی پتو و چشمھاری را کھ قطع کردم رفتم زتماس
:  کنار زد و گفتمی تخت قطع شد، پتو را از روی شد و جلوکمی نزدشی قدمھادم،یراشن

 ؟؟یدیتو چرا ھنوز خواب
 ادیچرا داره؟؟؟؟خب خوابم م:  را کج کردم و گفتمصورتم

 تخت ی کھ با خشونت پتو را عقب زد دستم را گرفت و از رودمی کشمی را باز روپتو
  میبلند شو ھزار تا کار دار:  و گفتدی کشرونیب

 ستمی نای بیمن امشب مھمان:  چشمانش کوبوندم و گفتمی را توچشمانم
 یای بیمجبور.....یکنی غلط میلیما خش:  سرش را تکان داد گفتخونسرد
  مجبورم کنھ؟خوادی میک:  را کج کردم و چپ چپ نگاھش کردم و گفتمصورتم
 و حاضر ری دوش بگکیاالنم قشنگ برو ....من:  و گفتدی اش کوبنھی را بھ سدستش

 رسنیشو کھ مھمانھا ساعت ھفت م
 دای نگاه کردم کھ عکسم درش پی اشھی شھی مشکی ھاکی تخت نشستم و بھ سرامیرو
با خودم کلنجار رفتم تا ......دمی رفت من ھم دوباره خوابرونی از اتاق بیوقت...بود

 را می دوش گرفتم موھانکھیبعد از ا.... برومی مھماننی بشوم بدون دعوا بھ ایراض
ست کرم پودر رنگ پو..... را حالت دادممی موھانییلخت کردم و با دستگاه فر کننده پا
 ملی پر پشتم را ری و مژه ھادمی چشمانم کشی تویام را بھ صورت زدم و مداد مشک

 یلی خمیموھا.... زدم کھ با رژ لبم ھمرنگ بودمی گونھ ھای رویزدم،رژ گونھ کالباس
نگاھم را .....می زدم و رفتم سر کمد لباس ھای چشمکنھیناز شده بود بھ خودم در آ

دست بردم و برش داشتم، .... رنگم قفل شد لباس سبزیچرخاندم کھ نگاھم رو
 رونی را بمیکفش ھا..... لباس؟؟؟؟ لباس سبز رنگ را تن کردمنیچرا؟؟؟؟؟چرا ا

 نشستم و بھ خودم نگاه کردم بھ ستاره سعادت پور، خودم نھی آیجلو....دمی و پوشدمیکش
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 سوختھ بودم ی کرده و من گاھیروزگار چھ قدر باھام باز ، سالھانی ای کھ تودمیرا د
 شدمی برنده مشد؟؟؟منی برنده می کی دور بازنی ای ھم برنده شده بودم، حاال تویگاھ

 داشت ی خاصیدگی رنگم کھ کشی شدم بھ چشمان عسلرهی بازنده؟؟؟باز بھ خودم خای
 کھ رنگش میموھا  پوستم بھیدی برجستھ ام بھ سفیبھ لبان غنچھ ام بھ گونھ ھا

   لب خاندمری شد و زی ذھنم تداعیروغ فرخزاد تو از فیشعر..... بودیمصنوع
 زی تو و آن عشق دل انگادی بھ روزید

  سبز نمودمرھنی خود پکری پبر
  شدم بازرهی بر صورت خود خنھی آدر
  آھستھ گشودممیسوی از سر گبند

  فشاندمنھی آوردم بر سر و بر سعطر
  را نازکنان سرمھ کشاندمچشمانم

  کردم زلفم بر سر شانھافشان
  آھستھ نشاندمی لبم خالکنج
 ستی بھ خود آنگاه صد افسوس کھ او نگفتم

  و نازی ھمھ افسون گرنی مات شود زتا
  بر تن منندی سبز ببرھنی پچو

  بازی شده ابای چھ زدی خنده بگوبا
 اھمی در مردمک چشم سستی ناو
 ندی ببشی شود عکس رخ خورهی ختا
  امشبدیھ چھ کار آ افشان بیسوی گنیا

 ندی پنجھ او تا کھ در آن خانھ گزکو
 
  مردم من از حسرت و افسوسنھی آیا

  او گوش بھ من داشتنھی بھ آرهی خمن
  مشکل ما رانی ای چھ سان حل کنگفتم

 شی و فغان کرد از شرح غم خوبشکست
  دل ما رای کھ شکستمی زن چھ بگویا
 کاش ی کنم بھ عنوان مردم، اھی بھزاد را دوست داشتھ باشم و بھش تکشدی کاش میا

 جدا بشوم اما او فقط بھ فکر یی ھمھ تنھانی من از اکردی می و کاردیدیبھزاد من را م
 رمشی بپذتوانستمی بود و من نمییزورگو

 داده و نگاھم ھی تکواری بھ دنھی بھزاد دست بھ سدمی بلند شدم کھ دی صندلی رواز
 ؟؟یینجای ایتو از ک: دمی فرو دادم و با شک پرسیآب دھانم را با سخت...ندکیم

  وقتھیلیخ:  و گفتستادی اصاف
 ا اصال متوجھ نشدم:  ھدف رفتم سر کمدم و گفتمیب..... کردمھل

 یکردی مری سگھی عالم دکی یآره تو:  راه افتاد و گفتدنبالم
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 گشتمی میزی دنبال چمی کشوی ھدف تویب
 یدنبال چ: دی کمد گذاشت و بستش، مشکوک پرسی دستش را روستادی اکنارم

 ؟یردیمگ
 ی را گرفت و از رومیپوزخند زد شانھ ھا...امدیاز نگاھش خوشم ن.... باال انداختمشانھ

 گرشیبا دست د.... سر خورد و دور کمرم قفل شدشی برھنھ ام دستھایدست ھا
 من را بھ خود یشتری و با فشار بدی را بوسمی را نوازش کرد و آرام گونھ ھامیموھا

 و دی صورتم چرخی نگاھش روشکند،یلحظھ م  ھرمی استخانھاکردمیحس م....چسباند
چشمھاش پر ..... شدرهی خمی بھ چشمھاقیسرش را بلند کرد و دق..... لبانم قفل شدیرو

 با کف شدیلبش مماس با لبم قرار گرفت ھر لحظھ فاصلھ اش کمتر م..... بودازیاز ن
 ریاز ز  نگاھم کردی و سوالدی اش فشار آوردم سرش را عقب کشنھیھر دو دستم بھ س

سرم را کج .....االن نھ:  و گفتمدمی کشیقینفس عم.....االن:  آمدم و گفتمرونیدستش ب
 ستیاالن وقتش ن: کردم و مظلومانھ گفتم

 ھاااانن؟؟؟.... وقتشھیپس ک:  و گفتدمی خشونت بھ آغوشش کشبا
   بستھ شدمی چشمھاادشی فری صدااز
دستش را .....؟؟ی گذشتھ ھا افتادادی باز ھ؟؟نکنھیچ... منی عقد کرده ،زنیتو زن من-

   گذاشت و فشردمی ھاقھی شقیرو
 کنمی ماهی کن وگرنھ روزگارتو سرونیفکر گذشتھ را از سرت ب: گفت

 ......تو......اما من:  من من گفتمبا
  نباشم نھی دوست داشتیلیخ-

  نگفتمنویمن ا: دمینال
 گھی منویاما چشمات ا:  نگاھم کرد و گفتزی تشد،ی منیی اش باال و پانھیقفسھ س 
  احمقی چشماتو کنترل کنیمتونین

  ھی گرری جمع کردم و بلند زدم زواری را گوشھ دخودم
 یخودت کرد...ی تو خودت خواستھیمن گناھم چ: گفتم

 اما دوستم نداشتھ یحاضر بودم باش.... بھتر از نبودنتھآره چون بودنت: تحکم گفتبا
 ی و من را نخوایباش
 یاز رو......ی فقط بھ فکر خودت بودی خودخواھیلیخ:  ام شدت گرفت گفتمھیگر
   را پاک کردممی و با پشت دست اشکھاستادمی اشیروبرو..... بلند شدمنیزم

 کھ ین سنگ شدم ھمون روزم....مرده ھم قلب نداره، احساس نداره....من مردم-
   تنھام بذارهیاھی ھمھ سنی انی بیرادمھر مجبور کرد

من ..... منو ببوسایب:  را چنگ زدم و بھ جلو و عقب تکانش دادم و گفتمبازوانش
 یکنی نوازشم می نھ وقتکنمی حس میزنی کتم میسنگ ببوس نھ وقت

  ی پشت سرم چسبان اما بھ آرامواری را گرفت و بھ دمی گلوریز
 ری اتاق بمون تا پنی ھمی جا تونیھم.... چشمم باشی نداره تو فقط جلویاشکال: گفت

 ی برادی باشھ بایاگر قلب.... بھت برسھی از من دست کسری غذارمیاما من نم....یبش
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 سنگ ،آرهی نداشتھ باشی بھتر کھ احساسستیمن بتپھ اگر احساست متعلق بھ من ن
  یستی کھ عاشق من نی تو سوختیاخت خودم را دارم تو بیباش من زندگ

 .... بودنی از اریاما اگر غ:  گفتی ترگنی غم نگاھم کرد و با لحن غمبا
 کرد و رفت داخل تراس و من حدس زدم می بودم حرفش را کامل کند اما رھامنتظر

حقم از ..... گرفتممی دستھانی تخت نشستم و سرم را بیرو..... رفتھگاری سدنی کشیبرا
 از یخاطره خوش....می شب عروسیادآوریحقم بود کھ پسش بزنم با .... نبودنی ایزندگ

 االن مھمان ھا نیی پامی بردی؟بایآماده ا: آمد گفت یوقت...... رابطھ ام نداشتمنیاول
 رسنیم

 شمیاالن آماده م:  و گفتمنھی آی شدم و رفتم جلوبلند
 پاک کردم، ملی ری ھا را از خوردهمی چشمھاری زیاھیس.... را مرتب کردممیموھا

 میبر:  کارم تمام شد رو کردم بھش و گفتمیوقت....دوباره کرم پودر زدم
  نگاه کردمی سر تاپابھ
 می کھ خودش برای لباس بنفش بادمجانکی می بلند رفت سر کمد لباس ھای قدمھابا

    آوردرونی بود را بدهیخر
 ادی بھت مشتری لباس بنی ادهیچون پوستت سف..... را بپوشنیا-
 

دکولتھ بود از شانھ چپم .... رختکن لباسم را عوض کردمی تکان دادم و رفتم تویسر
 می تا وسط ران ھاشد،لباسی بھ کمرم وصل مبای زیلی بھ طور ماھرانھ و خیپارچھ ا

 بھم کرد اما ھنوز عبوس ی مندتینگاه رضا....کردی مدای پیچسبان بود بعد مدل ماھ
 طرفم گرفت و من دستم را دورش حلقھ کردم و  بھ  راشی بازو پلھ ھایباال......بود

 یکی یکیبھزاد ... شدشانیدایمھمان ھا کم کم پ.....می رفتنییآھستھ با ھم از پلھ ھا پا
ھمھ ....گفتمی و خوش آمد مکردمی می و من باھاشون احوالپرسکردی مشانیمعرف

 یتو....زدنی حرف مردیگی ھا را می مھماننی بھزاد ھر سال بھترنکھیمھمانھا از ا
 خوشم آمد و نظرم را ھی از بقشتری زوج بودند کھ از خانمش بکی مھمانھا نی ایھمھ 

 تی و با شخصبای داشت و زی ھمسن خودم بود، قد بلند و اندام الغربایجلب کرد تقر
 اوشی بھزاد و سم،ی نشستزی سر مییچھار تا....ھیلی اصیمعلوم بود از خانواده ....بود

 لبانم ی روحی لبخند ملکی اما من فقط دنیخندیبا ھم بلند م   وکردنی میشوخ
  مھرداد آمداوش،یااااااس: بھزاد سر چرخاند و گفت.....نشستیم

 کھ ی رفتنشان نگاه کردم، رفتن کنار مردری بلند شدن بھ مسی صندلی از رویوقت
 بھ رنگ ی وحشی کھ چشمھای دنبالمان آمده بود، ھمانشگاهی آرای جلویروز عروس

 دانمی بھ نشانھ ادب تکان داد نمی بود سررهینگاھش بھ من خ..... روشن داشتیطوس
  نگاه کردمسی بھ ماھتتمگرفی نمی و حس خوبدمیترسیچرا از چشمانش م

 رابطھ اش را باھاش گمی ماوشی ھم بھ سشھی ھمادیاصال ازش خوشم نم:  گفتسیماھت
 کم کنھ

 شتم تا بھ حالمن باھاشون برخورد ندا: گفتم
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 رفت و آمد یلی با پدرت و ھسمرشون خدنش؟یچھ طور تا بھ حال ند: دی تعجب پرسبا
 دارن
 ی اکثر وقتھا ھم توشناسمی دوستان پدرم را نمادیمن ز:  را تکان دادم و گفتمسرم

 کردمی شرکت نمھایمھمان
 کجا یراست... اما شما را نھدمی بھزاد دیھای مھمانی توشھیآره پدرت را ھم-

 ان؟؟یھستن؟نم
رد نگاھش را گرفتم و ... را دنبال کردی کسسی خواستم جواب بدھم چشمان ماھتتا

 ای دم در و آخر بھ بابا و ثررفتی می استقبال کسی بھ بھزاد کھ برادمیرس
 حرف ی بھزاد بابا را گرم در آغوش گرفت و با ھم کمدمی کشیقینفس عم.....دمیرس

 کرد و در آخر با دست من را نشان یدست داد و احوالپرس ای بعد با ثردنیزدن و خند
 را می و زندگدیدی بھ خواستھ ھاتون رسدی ھم خوشحال باشدیذبا:با خودم گفتم....داد

 ....دیسوزوند
 اومدن:  نگاھم کرد و گفتسیماھت
 آره:  سرم را تکان دادم و گفتمدمی نوشی پرتقالم را کمآب
 یلیدل.... اتاقمی استقابلشون بروم بلند شدم و رفتم توی منتظره براسی ماھتدمی دیوقت
 کھ نگرانم است اما دمی دستانش را گرفتم و دی شب عروسی نداشتم حتدنشانی ندیبرا

 گرداب فرو نی در اشتری و بکردمی می طشتری سخت را بی روزھانیمن ھرچھ قدر ا
 شب ی کسشد،یم شتری بایو نفرتم نسبت بھ ثر   ام نسبت بھ پدرمی دلخوررفتمیم

 کھ بھ باد کتک ی آن روزای بھزاد چھ بھ روزم آورد ندی نبود کھ ببیعروس
 میاما ن...... گذاشتم و گوش دادمیمی بالکن نشستم و آھنگ مالیرفتم تو.....گرفتم

  خونت پر مھمانیتو:  شد و بھم گفتدای بھزاد پیساعت نگذشتھ بود کھ سر و کلھ 
 شھی نمتی اصال ھم آداب و معاشرت حالی شعور ندار؟؟؟توی نشستنجایبعد ا
 بھ اجبار برگشتم ی افسوس خوردم،وقتشی دوختم و براشی فروغم را بھ چشمھای بنگاه

 آمد و کنارم نشست سی کھ ماھتدی نکشیطول....  بغ کرده نشستمی گوشھ انیی پایطبقھ 
 ؟یتنھا نشست:  زد و گفتییلبخند دندان نما

   زدمی تلخلبخند
 یدوستش دار: تگف
 ؟یک-
 گھیبھزاد د-
 دمینگاھم را دزد....آھان-
 آره خب -

 میفکر کنم ھم درد:  زد و گفتیپوزخند
 ی ھمھ بای و تقرچھیپیخبر ھا زود م:  نگاھش کردم کھ گفتی کردم و سوالیاخم

 دوستھا و آشناھا از داستان تو با خبر ھستن
 کدوم داستان؟: دمی شک پرسبا
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 تیو شب عروس.... اندی کل تھران کافی کھ بودن برایی اما کسامن شب تولدت نبودم-
  ماتم زدنتنطوری بودم و ھمختنتیخودم شاھد اشک ر

ھمھ شب :  ادامھ دادسی دادم، ماھتھی گذاشتم و سرم را بھش تکزی می را روآرنجم
 ی و بھ اجبار پدرت با بھزاد ازدواج کردی بودگھی نفر دکی عاشق گفتنی متیعروس

  ھم آمده بودتی  شب عروسی شده بود اون شخصعھی شایحت
من بھ : گفتم.... ھا خبر داشتندزی چیلی آشنا ھا از خنی را گرد کردم، انگار اچشمانم

 نی جز ازدواج با بھزاد نداشتم اما خودم بھ ایاجبار ازدواج نکردم درستھ چاره ا
  دادمتیازدواج رضا

احساست را درک ....می ھم دردبھت گفتم کھ:  دستم گذاشت و گفتی را رودستش
 نمیمک
 ؟ی تو ھم بھ اجبار ازدواج کردیعنی: دمی شک پرسبا

   چشمانش پر از اشک شد، دستش را فشردمدمی لبش را بھ دندان گرفت و دی گوشھ
 ام را معاملھ کردم، بخاطر ی زندگنی ھمی داشت برای بدھاوشیپدرم بھ پدر س: گفت

 و آرامش و ی خوشحالیاالنم خوشحالم وقت.. و مامان و بابامکترمیخواھر کوچ
  را داشتی فداکارنی انم،ارزشیبی را مشونیآسا

 عشق بھ خانواده اش ی حداقل برادمی کشیآھ.... ھالمی مثل فی اشھی داستان کلکی
 ..... بود اما منشی قابل ستانی را کرده بود و انکاریا

 ؟ی ھستی راضتیاالن از زندگ:گفتم
 
 کھ من فروختھ زننی خودش و خانواده اش بھم سرکوفت مشھیھم... گفتشھینم-

 بند ی بد و بی اما ما کھ از اخالق ھای پدرم آمدن خاستگاریقبل از برشکستگ.....شدم
 کھ دی چرخیبعد ھم روزگار جور....می بھشون جواب رد دادمی خبر داشتاوشی سیبار

 و بدون یبدون مراسم خاستگار....شدم اوشیمن با آن ھمھ غرور ، با فالکت زن س
 ی حق و حقوقچی و  ھھیمھر

 نی بھ ای راضی دوستش نداردی دی چرا وقتاوشیس.... داشت؟ی بدیچھ اخالقا-
 ازدواج شد مگھ غرور نداره؟؟

 دهی را دگری ساعت ھمدکی نکھی کھ با ادمی در او دی و من چدی چھ در من ددانمینم
 بھش حسم خوب بود....میکردی صحبت ممونی شخصی با ھم راحت از زندگمیبود

 بابا و مامانش راحت بشھ ازدواج کرد ی از دست غر غر ھانکھی فقط بخاطر ااوشیس-
 ھست و باعث شده بود خانواده اش از دستش ی اھلھ ھمھ جور برنامھ ااوشیآخھ س
  بشنیعاص

 ؟یمثال چھ برنامھ ا -
 کنھیمثال مواد مصرف م:  گفترک
 !!!کنھ؟یمگھ بھزاد مصرف نم:  گفتدی گرد شده ام را دی چشمھایوقت
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 ی پا افتاده اشی پی انگار مسئلھ زدی حرف می حد گشاد شد جورنی تا آخرمیچشمھا
 ھست

 نھ اصال -
 دوره ھاشون ھمشون ی تودونمی کھ من میی تا اونجای ساده ایلیتو خ:  و گفتدیخند

 ری ززی از نظر من ھمھ چیل دوره ھاست ونی ای اصلھی بھزاد ھم پاکننیمصرف م
 سر مھرداد

  را کم داشتمیکی نی ھمیوا:  سرم گذاشتم و گفتمی را رودستم
 ی چرا گاھکردمیاالن درک م.... دمیفھمی را مضشی ضد و نقی رفتار ھالی دلاالن

 کردی رفتار نمیاوقات عاد
 ادیساکت بھزاد داره م....میکنی مصرف میحی و فقط تفرمیستی ما معتاد نگھی ماوشیس-

  ستاره را ببرمدی بادی جان ببخشسیماھت:  و گفتستادی سرم ای باالبھزاد
 ؟یدی را نداوشیراحت باش فقط س: سیماھت

 دیو سپس بلند خند.... یدونیبزار راحت باشھ خودت کھ م:  با طعنھ گفتبھزاد
رفت و بلندم کرد چند دستم را گ.... کردم و با چشم ابرو بھش فھماندم ساکت باشداخم

 گفت؟ی میبھت چ:  گفتمیقدم کھ رفت
  نگران بودانگار

 یچیھ -
 ری فوضولھ باھاش گرم نگیادی زادی خوشم نمادیستاره من ازش ز-

 ادی فوضول خوشم میاما من کال از آدمھا:  گفتمخونسرد
  داشتم؟کارتیچ:  سرش فشار داد و گفتیباشھ بابا ،دستش را رو:  حوصلھ گفتیب

  باال انداختمشانھ
 ؟یپرسیاز من م -

  کنمتی با مھرداد آشناخواستمیآھان ،م:  را کشف کرد، گفتی کھ انگار مسئلھ مھمبعد
  ادینھ بھزاد من اصال ازش خوشم نم:  و گفتمستادمی امی جاسر

   نگاھم کردیسوال
  زده؟ی حرفسیچرا؟ماھت-

 دوست داره تو را یلی مھرداد خاما:  و گفتدی را تند تند تکان دادم، دستم را کشسرم
 نھیبب

 ھم از تک نیا:  بھزاد با شوق گفتمیستادی مھرداد ایروبرو.... ھمراھش شدمناچار
 ستاره من

 !!!!! منی تک ستاره کردم،ی تعجب مضشی ضد و نقی وقتھا از رفتارھایبعض
  خوشبختمیلیخ:  آورد و گفتشی را از نظر گذراند دستش را پمی تا پاسر

  نیو ھمچن:  بردم و بدون لمس دستانش دستم را تکان دادم و گفتمشی را پدستم
 من لبخند دندان ی ولد،یرسی بھ نظر منی خشمگی مھرداد پکر شد و بھزاد کمصورت

 ؟؟یآقا: گفتم.... زدمیینما
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 دی کنمیشما مھرداد صدا-
 دی دوستانش ھستنی از بھتریکیآقا مھرداد بھزاد جان گفتن شما -

بلھ من و بھزاد دوست :  چشمانم قفل شد، گفتی و تودینگاه کرد،نگاھش چرخ بھزاد بھ
   سالھنزدهی سکی االن نزدمی سخت ھستیروزھا

  را تکان دادمسرم
 بھزاد کنار من بود آخھ من تونی زندگلی سال تحونی کھ در اولدیستاره ببخش: مھرداد

 میگری می جشن بزرگلیھرسال شب سال تحو
 دوران یومدی طال با ستاره می بھ جادی باشبید:  آھستھ گفتی بھ بھزاد با صدارو

  کھ نرفتھادتی تمام شده تیمجرد
 دادنیچھ طور بھ خودشون اجازه م.... نگاھشان کردمی شرمی ھمھ بنی زده از ابھت
 راحت کھ نقدری راحت صحبت کنن؟؟؟انقدری الی مسانی راجب امی کنند و جلورمیتحق

 پا افتاده بود، حس کردم رنگ از صورتم پر شی مسئلھ ساده  وپکیانگار 
ستاره جان ناراحت : داد و گفت  را باالشی ابروی تاکیمھرداد نگاھم کرد ....زده
 ی اطالع داشتکردمی فکر م؟؟منیشد
 پور من ھنوز بھتون اجازه ندادم انیخانم ک!!!!ستاره جان؟؟:  کردم و گفتمیظی غلاخم

 ھا را می حرنی امی من و بھزاد دوست داردی و اگر اجازه بددی صدام کنکیبا اسم کوچ
 میحفظ کن
 زن برادرم تونمیستاره جان من نم:  زد، زبانش را بھ لپش فشار داد و گفتیپوزخند

  صدا کنمی و رسمیرا با اسم خانوادگ
  ادا کردی جان را با لحن حرص درارستاره

 ندی نکمیخوب اصال صدا-
 کنھی درد میمن سرم کم: ور کمرم بود نگاه کردم و گفتم بھزاد کھ ھنوز دستش دبھ
 نمی کھ بشرمیم
 را ینیری شینی کھ سی نشستم خدمتکارزیسر م... را اعالم کردتشی تکان سر رضابا
  و بروزی می را بذار روینیس:  صدا زدم و گفتمچرخاندیم
 

طال اسمش طال طال .... را پشت سر ھم خوردمی خامھ اکی را گوش داد چند تا کحرفم
 نی کھ چشمانم بنطوریھم.... بودمدهی اسم را شننی آمد کجا ای نمادمیآشنا بود اما 

 لباس قرمز کوتاه کی شد خکوبی می دختر، دم در ورودکی ی روزدیمھمانھا چرخ م
 بودمش دهی دای سونشگاهی آرای آمد توادمی.... سبد گل در دست داشتکی و دهیپوش

 بھش یزی محکم رفت کنارش و چیبھزاد با قدمھا.... بودمی کار روز عروسونینیش
 کلیھ....سبد گل را از دستش گرفت و بھ خدمتکار داد...گفت و گرم با ھم دست دادند

 اد بود کھ بھزییانگار از آن مدلھا.... رنگ بودکی شی داشت و ھر روز موھایخوب
 یدستم را رو.... زننده بوددنشی و طرز لباس پوششیدوست داشت بھ نظر من آرا

 تا صبح کنارش بوده و حتما منظورش از شبی شدن حتما دنی سنگمیسرم گذاشتم نفسھا
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 می برانی خدا نھ ایا.... زن استنی کھ آرامش داشتھ باشد کنار ھمیی جارودی منکھیا
 دم،ی سرم شنی بابا را از باالیصدا..... کنمتحمل توانمینھ من نم!!!! انتی خاده،یز

   فروغم را بھش انداختمی رنگ و بی سرم برداشتم و نگاه بیدستم را از رو
 ؟؟یخوب–

 رسم؟؟یچھ طور بھ نظر م:  را تکان دادم و گفتمسرم
 .....ستاره من: فرو برد و گفتشی موھانی را بدستانش

 ..... بدوننوی استمی تمام شد و من خوب نزی بابا ھمھ چدی نگیزیچ-
 در دھان گری دینیری شکی بردم و دست... داد و رفترونی را با صدا بنفسش
 ی اتاق بازمی برایب:  آمد کنارم و گفتسیماھت.....گذاشتم

 امینھ من نم:  حوصلھ گفتمیب
 بھ ی دخترکی با اوشیمھرداد و س....گذرهی بھم خوش نمیی من تنھاای بکنمیخواھش م-

 کننی می بازاردیلی دارن بنیاسم نازن
 سرم گرم باشم و ی داشتم کمازی باز با مھرداد روبرو بشوم اما نخواستمی نمھرچند

 ھم ی بودن و عده ایوارد کھ شدم چند نفر تماشا چ.... کنمی بازاردیلیدوست داشتم ب
 کردنی میتختھ و شطرنج باز

 م،ی با ھم نداشتی برخوردادی از دوستان بابا بود اما زیکی دختر شناختمی را منینازن
 کردنی و مھرداد داشتن با ھم کل کل ماوشی کھ سستادمی ااردیلی بزیکنار م

 ی تاکی نگاھم کرد، ریمھرداد با تحق.... شدمکی نزدزی چوب برداشتم و بھ مکی رفتم
 یمنم باز:  را باال دادم و گفتممیابرو

 کال مردانھ است...ستی نی کھ بچھ بازاردیلیب:  زد و گفتیپوزخند
  ؟یزنی ھمھ باخت باز ھم حرف منیبعد از ا:  گفتنی را کج کردم کھ نازنصورتم

 ھمھ ادعا نی و ایستی ھم بلد نیخوبھ باز:  بود گفتستادهی کھ بھ تماشا ای پسرماین
 یدار

 کنمی میاز خانم ھا بھتر باز: بھش زد و گفتیقی آتش زد پک عمیگاری سمھرداد
 ی ھم، تواوشی سنی من با نازنمی کنی دور بازکی حاضر باشھ نیاگر نازن: من

 با تو:چشمانش زل زدم و گفتم
 شروع شد، دور اول با یدور اول باز.... زد و در آخر قبول کردنی قھقھھ ابلند

ستاره : گفتی ماوشی خستھ بوده و سگفتی تمام میی اما با پرومی بردیادیاختالف ز
 دوم  کنن و برگردند تا دورنگی کرده و قرار شد برن دوپنگی خورد و دوپنیری شادیز

 می کنیرا باز
 کجاست نکھی بھزاد و اشی خوردم ھنوز ھم ذھنم پینیری قھوه با شکی
 ادیبا اختالف ز....  شروع شدی شنگول بودند و بازی برگشتن حسابیوقت....دیچرخیم

  حرف ندارهشی ستاره بازمیاز حق نگذر:  گفتاوشی کھ سمیجلو بود
 کی کھ مھرداد بھم نزدکردمی و تماشا مستادمی ازی بود گوشھ منی ضربھ زدن نازنموقع

  پور صدات بزننانی خانم کیگی بھ ھمھ مکردمیفکر م: شد و آھستھ بھم گفت
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 نگاھش کردم شمی ترسناک مگفتنی بھم مشھی کھ ھمی کردم و با حالتی را وحشچشمانم
 گمی گستاخند  میلی کھ خیینھ فقط بھ کسا: و گفتم

 بھ غبغبھ داد و یباد.....شناختینوز من را نم ھدی ھمھ رک بودن جا خورد شانی ااز
ازم فاصلھ گرفت، دور آخر بود کھ در اتاق باز شد و بھزاد دست در دست طال وارد 

 کھ در شینگاھم را از چشمانش گرفتم و بھ دستھا.... جا خورددنمیشدن، بھزاد با د
 رونی دستش را از دست طال بافور.... بود دادمگری دی زنیدستھا

ھمھ نگاه ھا بعد از بھزاد و طال ....... مگھ ناراحت شدن من مھم بود!!!چرا؟.....دیکش
 یستاره قو....دمی کشیقی انداختم و نفس عمری من زوم شد، سرم را زی و رودیچرخ
  لب نشاندم و سرم را بلند کردمی رویلبخند مصنوع.....باش

 گذره؟یبھ آقا بھزاد خوش م: مھرداد گفت 
 ی اما من بزد،ی مدی عکس العمل من را دی چشمری و ززدی حرف مھی ھم با کناباز

 رمی ھمھ آدم تحقنی ای را بکند و جلونکاریبھزاد حق نداشت با من ا.....تفاوت بودم
 و نخواستنش ی توجھی ھمھ بنی ایتالف.... شب تولدمی تالفکرد،ی میداشت تالف...کند
 نی بود انطوریاما اگر ا...ندارم ی ارزششی برامن  بھ ھمھ اثبات کند کھخواستیم...

  ازدواج چھ بود؟یھمھ اصرار برا
 ھا سر خورد خواستم خودم ینیری شینگاھم رو.... کرده ام را بھ ھم فشردمخی یدستھا

 برداشتم و در دھان یکی نخوردن کنترل کنم اما نشد و دست بردم و یرا برا
ھمھ متعجب نگاھم .... بودیطعمش عال.....چشمانم را بستم اوووومممم...گذاشتم

 ....خورمی با لذت منطوری ام را اینیری شیالی خی بی از روکردنی فکر مدی شاکردنیم
:  ادامھ دادھی استاد ھستن و با کنااردیلی بی بازیستاره جان طال ھم تو: گفتمھرداد
  کھیدونی مھارت داره مگھی دی کارھایلی خیالبتھ تو

 
 کنم اما زبانم بھ نشی نفرخواستی شدم دلم مرهیھزاد خ را بھ ھم فشردم و بھ بدستانم

 نی بودم کھ در ای و عصبانریدلگ...خدا بھم صبر بده: در دل گفتمشدی باز نمنینفر
 دوستش دھدی و اجازه مدیگوی نمیزی دفاعم چی قرارم داده است و براتیوضع

و مقابلھ با او از جنس من .... من نبوددطال در ح..... ردیھمسرش را بھ سخره بگ
 بھ توپ زدم کھ بھ ھدف یسرم را تکان دادم، چوب را در دست گرفتم ضربھ ا....نبود

   کننی تمرشتریضربھ آخر ب:  گذاشتم و گفتمزی می رونھیخورد، چوب را با طمان
سرم  بود، بشی بھزاد نگاه کردم گوشھ لبش را بھ دندان گرفتھ بود و دستانش در جبھ

آخر شب بھزاد ....رفتم در اتاقم تا استراحت کنم.... رفتمرونیرا تکان دادم و از اتاق ب
  اتاقتی توی زود برگشتنقدریچرا ا: وارد اتاق شد و گفت

 زنمیبا تو حرف م:  و گفتدی سرم پس کشی را ندادم کھ پتو را از روجوابش
 ی گرم بوده حاال اومدینتمام شب سرت بھ خوش گذرو.....بھزاد دست از سرم بردار-

 یکھ آزارم بد
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 بالشتم را اد،ی ناراحت بود کھ بھانھ گرفت و شروع کرد بھ داد و فری از چدانمینم
 لی دلی را نشنوم اما ول کن نبود بنی و توھراهی ھمھ بد و بنی سرم فشار دادم تا ایرو

  آوردرونی تخت بی و از رودیدستانم را کش
 می خونھ نشستن، امشب آبرو برااقتتی تو لبرمتی نمیی جاچی با خودم ھگھید: گفت
 ینذاشت
 ؟یمن آبرو برات نذاشتم؟ تو اصال آبرو دار:  گفتمیشاک
 طرف صورتم کی و گنگ چشمانم را باز کردم، جیگ... شددهی کوبواری بھ دسرم

 چرا دست یزنی میبھ چھ جرم: دمی کشادی حلقھ زد، فرمی و اشک در چشمھاسوختیم
 ؟ییییییدارینماز سرم بر 

 ی را کرد و خالخواستی کھ می ھم بره کاردی رفت، بارونی حرف از اتاق بیب
 دیکل ع.....گرفتی را مزدمی کھ کنار رادمھر بودم و پسش میی روزایشد،داشت تالف

 کھ نمی بار ازش خواستم اجازه بدھد کھ بروم فرانک را ببکیدر خانھ تنھا بودم 
 در دیبھم گفتھ بود با..... خانھ نبودشب  ھر روز از صبح تا آخرنکھیمخالفت کرد با ا

من آدم :  گفتمیخانھ بمانم تا آدم بشم منم با پوزخند نگاھش کردم و با لحن حرص درار
  تو سختھیھستم اما تحمل آدم بودنم برا

 یلی سنی اگرید...... مھمانم کردیلی سکی شھی مثل ھمتی شد و در نھایشی ھم آتباز
 دیشب دوازده ع.....دمیکشی نھ درد مشکستمی نھ مگھید.... بودی عادمی ھا براخوردن

 کاناپھ دراز ی روونیزیدر اتاق تلو..... از صبح خانھ بودمیگریبود کھ مثل ھر روز د
 نی اوقات ھم نگاھم بھ کف زمی گاھکردم،ی را نگاه مگ بزری گتسبلمی بودم و فدهیکش

 ی رنگارنگ خنده بھ لبانم می ھمھ ماھنی ادنی ددیچرخی بود مومیاتاق کھ آکوار
 نشست و بدون حرف مشغول ورق زدن ی مبل کناریبھزاد آمد داخل و رو.....آورد

 یگوش ی بود زنگ خورد، نشستم و بھ صفحھ زی گل می کھ رومیگوش...روزنامھ شد
  بھ بھزاد نگاهی چشمری لبانم نشست زینگاه کردم، فرانک بود نا خودآگاه لبخند رو

 کردم، مجلھ را کنار زد  ونگاھم کرد و من دکمھ اتصال را زدم
 ؟یریفردا کجا م: دی پرسی از سالم احوالپرسبعد

 ی ھم عالیلیخ.... جا تو خونھ ھستمجیھ-
  بھزاد نگاه کردم و پوزخند زدمبھ
 ؟یری نمییچرا؟مگھ با بھزاد جا-

 خوبھ چون کال یلینھ ازدواج من خ:  زل زدم و گفتمی بھزاد با سرتقی چشمھایتو
 یی ھم خووب اما شوھرم تنھایلی خگذرونمی میی بھ در را تنھانزدهیفردا ھم س....تنھام

 گذرونھی خوش می و با دوستاش حسابرهیم
  دادشی ابروھانی بینی چبھزاد

 یلی بھ در خنزدهی سی نذاشترونی دوازده روز کھ پاتو از خونھ بنی ایآخھ چرا؟؟؟تو-
 رهیدلگ

  فرو بردممی موھانی دست راستم را بانگشتان
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  رفتن ندارم تو خانھ راحت ترمرونینھ من خودمم حوصلھ ب -
  چالوسمیری مایخب با ما ب-
 نمتیبیبھتون خوش بگذره اما دانشگاه م-
 ؟ی دو ھفتھ تو خونھ بودنی شده کھ ایاوففف ستاره آخھ چ-
 ؟ی نداری خوشحال شدم فعال کاریلیخ-

  مواظب خودت باش خداحافظزمینھ عز:  حرف بزنم گفتتوانمی کھ نمدیفھم
 ی را پللمی کاناپھ ولو شدم و فی شوت کردم و رومی جلوزی می را رولیموبا

 از فرانک نقدریتا بھ حال ا....بھزاد ھم باز شروع بھ خواندن روزنامھ کرد....کردم
 یلیخ سنگ صبورم بود و بھ ھم شھی ھمکردم،ی داشتم دق مگھیدور نشده بودم د

 تر زی خواھر داشتم فرانک عزاگر  امامی نداری خونوندی با ھم پم،یوابستھ بود
: بھزاد گفت.... داد ونیزیروزنامھ را کنار گذاشت نگاھش را بھ صفحھ تلو....بود

 ؟ی تماشا کردلموی فنی از بس ایخستھ نشد
 نھ:  گفتمخشک

 اما من خستھ شدم-
 عادت کن:  باال انداختم و گفتمشانھ
 ستاره؟؟....پررو:  گوشھ لب نشاند و گفتی کجندلبخ

 ھوم-
 ھوم نھ بلھ-
  را نگاه کنملمی فیاوففففف اگر گذاشت:  نشستم و گفتمخیس

 خط و شی زد، کنترل را برداشت، با نگاھم برایطونی را کج کرد و لبخند شگردنش
 زد و ییلبخند دندان نما.... کھ قصدش را داشت انجام ندھدی تا کاردمینشان کش

  را خاموش کردونیزیتلو
 

 رمی تا کنترل را بگستادمی اشی کنان رفتم روبروغی جغی و جدمی را در ھم کشصورتم
 کھ تا بھ ی جورزدی بلند قھقھھ میبا صدا.......دستش را باال برد و مانع از گرفتنش شد

 کنترل را از دستش کردمی می سعی ساختگی بودم منم با حرصدهیحال از بھزاد ند
 تا دستم بھ دستانش کھ عقب برده بود برسد گھ دم خم شد،ی خودش را عقب کشرم،یبگ

 آغوشش یتو... افتادمشی پایبا خنده کمرم را در در احاطھ اش در آورد و من رو
 می حرف بزننی نکن آروم بشیطونیش:  گفتدیفشردم و سرم را نرم بوس

داشتم و تھ دلم گرم شد،  دوست ی ھمھ محبت و اخالق خوش متعجب بودم، ولنی ااز
  خوشت اومدهھیچ:  گوشم گفتریز....ی با آن ھمھ دلخوریحت

  ھاینی سنگیلیخ:  و گفتدی را چرخاندم و چپ چپ نگاھش کردم، خندسرم
 بلند شدم ی و صورتم از شرم سرخ شد اما وقتدمی اشاره کرد، از جا پرشی بھ پاھاو

 و سر و دیبلند خند.... آغوشش افتادمیدستانش را از دور کمرم باز نکرد و من باز تو
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 بچھ پررو نمی سنگیمگھ نگفت:  با دست عقبش زدم و گفتمد،یگردنم را با محبت بوس
  پس بزار بلند شم

  نوچ:  شد و گفترهی براق اش خاهی سی چشمانم با اون چشمھایتو
 گھینھ د:  را باال دادم و گفتممیابرو

 زدم، مشکوک نگاھم کرد و قبل از ید بدحنس تکان داد، لبخنی را بھ نشانھ منفسرش
 یمی مالادی برھنھ اش را محکم گاز گرفتم، فری کند خم شد و بازوی بتواند کارنکھیا

  نی بھ من نگو سنگگھیخوبت شد؟؟؟؟د:  و گفتمدمی سرم را عقب کشدیکش
بلھ : کنارش نشستم و گفتم... را ماساژ دادشی را از دور کمرم آزاد کرد و بازودستش

 زتانی کننی ای برای چھ دستورگھی ددی سرا پا گوشم،امر کنری حقیآقا بنده 
 انی زمان اسارتم بھ پادیاوه شا:  را در کاسھ سر چرخاندم و گفتممیچشمھا....د؟یدار
 ھینگو کھ تنب:  دھانم گذاشتم و گفتمی را رومبا ترس نگاھش کردم و دست....دهیرس
 دیی اوه سرورم افع بفرماد،ی در نظر گرفتمی برایدیجد

 مبل بلندم کرد، ی از روی معطلی و بدی کشی نفسستاد،ی را تکان داد بلند شد و اسرش
 گردنم و من در ری زگرشی بود و دست دمی زانوھاری دستش زکی دمی کشیفی خفغیج

  برات در نظر گرفتمیھی چھ تنبگمیاالن بھت م: آغوشش، گفت
 کھ اتاق خوابمان یی پلھ ھا جای دھانم رافرو دادم و با ترس نگاھش کردم، بھ باالآب

 گھی دی کردیدلبر: بود اشاره کرد و گفت
 و دمی را دگری بھزاد دکیآن شب ....دمی و گوشھ لبم را گزدی بھ صورتم جھخون

 ی باعث شد ھمھ ی رفتارش حتنی بود؟با انگونھی ھمشھی ھمشدی میچ...شناختم
 ی چی کھ فرانک برادیآن شب پرس...... را فراموش کنم و باھاش ھمراه باشمشیھایبد

 در کنارشان باشم بر خالف تصورم بھ نزدهی ازم خواستھ سدی فھمیتماس گرفتھ و وقت
 نشان ی ممکن است رادمھر ھم باشد اما عکس العمل خاصدانستی میاجازه داد حت

صبح .... کنار فرانک و سامان باشمتونمیخوشحال شدم کھ بعد از مدتھا م.......نداد
 شلوار کتان کی کردم، یمی مالشی شدم بعد از دوش آب گرم آراداریساعت ھفت ب

 بودند کھ ییزھای ھم از چنھای ادم،ی با شال ھمرنگ مانتو پوشی صورتمانتو  ودیسف
 نی بود و من دوستشان داشتم ھرچند من قبال از ادنی بود اما قابل پوشدهیبھزاد خر
 چرم فی با کدیصندل سف....دنشانی پوشی اما بھزاد اصرار داشت برادمیپوشیرنگھا نم

 آماده کند را می کھ گفتھ بودم گالره برایلیرا برداشتم و رفتم بھ آشپزخانھ تا وسا
 تا دم در، فرانک و می کھ آماده کرده بود را داد دست راننده و آورد برایسبد....بردارم

 فرزاد بودن، رامش و نگار ھم نی سوار ماشیرم بودن و ھمگ در منتظیسامان جلو
 یوا:  گفتمدمشیوس و بگری بغل ھمدمیدی شد پرادهیتا فرانک پ..... رادمھریسوار مزدا
  زره شده بودھیدلم برات 

 سالھ نیاالن ا....گذشتی بھم خوش نمیومدی اگر نمنطوریمنم ھم:  نگاه کرد و گفتبھم
 میکنی بھ در منزدهیپنجمھ با ھم س

 بلھھھھ:  و گفتمدمیخند
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  شدری کھ ددیبجنب....نی ماشی باشھ برای احوالپرسھیبق:  آمد کنارم و گفتسامان
 ؟یخوب: نگاھش کردم و گفتممھربون

 میتو خوب باش ما ھم خوب:  زد گفتپلک
 شھی ھمدی شما خوب باشگھینھ د-

  ما خونھی ستاره دل ھمھ شھینم:  نگاھم کرد گفتدلخور
کنار فرانک ... فرزاد گذاشتمنی و سبد را از راننده گرفتم و در صندوق ماشدمی کشیھآ

  عقب نشستمیصندل
 انگشت ی جای را برداشت و وقتنکمی ھوا دست برد و عی کھ راه افتاد فرانک بنیماش

 ....دوباره کھ:  شد و گفتی شاکدیبھزاد را د
   را بر چشم زدمنکی و فورا عسیھ:  دھانم گذاشتم و گفتمی را رودستم

 متوجھ بشوند، سامان خواھمی فرزاد و سامان کھ جلو نشستھ بودن اشاره کردم کھ نمبھ
  بردارنکتویع:  نگاھم کرد و گفتقی برگشت و دقدی را شنمانیکھ انگار صدا

 چرا؟:  چپ گفتمی را زدم بھ کوچھ علخودم
 بردار کار دارم-

   ندهریگ:  را کج کردم گفتمسرم
 ری نشده تقصیزیچ:  انداختم گفتمری جلو نگاھم کرد، سرم را زنھی آیتو از فرزاد

  کردمشیخودم بود عصبان
 .... کھفی اما حی خانمیلیخ:  داد و گفترونی نفسش را با صدا بسامان

 درد داشت؟: برگشت فرانک آھستھ گفتیوقت
  درد داشت اما االنی کمکیھمون لحظھ :  دادم و گفتمصی تشخشی را از صداغم

  نھگھید
  خوش گذشت؟یمھمان:  خورد و گفتیافسوس

 
 بھزاد و رابطھ اش با طال را گفتم ادی آنشب و شکم در مورد اعتاناتی جرشی براآھستھ

  دمی ترس را در چھره اش دی و حتیو تعجب و نگران
 با دمی فھمی وقتی خورد شدم شب مھمانیلیخ......کنھی می بھزاد داره تالفکنمیحس م-

 .... جز من ممکنھ رابطھ داشتھ باشھیکس
بذار سرش گرم باشھ ...بذار بره و کمتر خونھ کنارت باشھ:  را گرفت و گفتدستم

 دیکنی راحتھ کھ با ھم دعوا نمالمی خونھ منم خادی کمتر بیوقت
 ی نھ تنھا براکندی مانتی شوھرم بھم خنمی کھ ببنھی سنگمی چھ قدر برادانستی نمانگار

 ی شوھرت را دوست نداری اگر بگیحت... سختھدهی درد چشنی کھ ای ھر زنیمن برا
 ی مختص بھ تو باشھ ھمانطور کھ تو ھستدیاما اون با

 دی باشھی من نمالی خی بی جورچیبعد ھم بھزاد ھ...سختھ حرفش راحتھ:  لب گفتمریز
 از دست رفتھ اش و غرور لھ ی جوونیتالف... تا آروم بشھارهی را در بزی ھمھ چیتالف

 ....شده اش
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 جلب توجھ تو باشھ چون تو ی برانھای ممکنھ ھمھ ایول:  فکر کرد و گفتی کمفرانک
 ی دوستش نداری و بار ھا بھش گفتی توجھیبھش ب

 چیچرا ھ!! اد؟ی کارھا خوشم نمنی من از ادونھی نمیعنی:  گفتمدمی را در ھم کشصورتم
 دارم نظرم را جلب کنھ؟ منم زنم با ازی نیلی بھش خوقت نخواست با محبت کھ من
 را دوست دارم مورد توجھ دنی محبت دی مغرورم ولیھمون  احساسات زنونھ فقط کم

 نی بعد از ای بودنم با رادمھرو پس بدم حتاوان تدیبودن را دوست دارم اما نھ من با
 .....دنی کشیھمھ سخت

 بھزاد عاشقھ ستاره گفتیسامان م...ینی محبت ھاش ببی وقت نخواستچی تو ھدیشا-
 جور غم تھ نگاھش کی گفتی منھیبی را بعد از ھر نگاه کردنش بھ ستاره منیاست ا
 زنھیموج م

 بھ دنیتا رس....دیممکن بود فرانک راست بگو..... و نگاھم را بھ جاده دادمدمی کشیآھ
 ممکنھ محبت نکھی فرانک بود ای حرفھاری کرده بود ذھنم درگھی کھ فرزاد کراییالیو

 .....  کرده باشمری را بد تعبشی محبت ھای و حتدمیکرده اما من ند
 شدم و رفتم رامش را بغل کردم و بابت شب سال ادهیپ....الی داخل ومی ھا را بردنیماش
 زمی عزکنمیدرک م:  کردم و گفتی کھ جواب تلفنش را نداده بودم عذر خواھلیتحو

 یحق دار
 ام ی زندگطی شرادانستی مدیشا....دادی برداشت کرده بود کھ حق بھم می چدانمی نمیول

 سخت است
 ری حصقی آالچی تورونیب.... لب بھ رادمھر سالم کردمری نگار سرد دست دادم و زبا

 را حس کردم سر چرخاندم و با رادمھر چشم تو ی نگاھنی سنگمی و نشستمیپھن کرد
 نگاھش کنم خواستمینم.....کردیخاص نگاھم مچشم شدم، لبش را بھ دندان گرفتھ بود و 

سر چرخاندم کھ نگاھم بھ نگاه نگار .....د بلرزشی دلم برانکھی از ادمیترسیم
 نینفسم را سنگ..... انگار ارث پدرش را خورده بودمکردی نگاھم میجور....خورد

فرانک ھم ....  قدم بزنمی بلند شدم تا کمنی ھمی برامی بود برانیجو سنگ... دادمرونیب
 سنگ نشستم و تکھ کی ی و آخر باغ رومی قدم زدیکم.....دنبالم راه افتاد تا تنھا نباشم

با انگشتان .....  آمدنم اشتباه بوددی چرا پکر بودم؟شادانمینم..... نشستمیفرانک روبرو
 ؟یستاره ھنوز رادمھرو فراموش نکرد:  اش دستم را نوازش کرد و گفتدیبلند و سف

 ستی نی بھ اسم فراموشیزیچ:  ھم فشردم، سرم را تکان دادم و گفتمی را رومیلبھا
  یکنیفقط عادت م

 ادی وقتھا کھ یبعض:  لبم نشست و ادامھ دادمی لبخند محو روکی زل زدم می روبروبھ
 کھ داده بود را یی ھاامی پای کنمی گلھاش نگاه مرمی موفتمیخاطره ھامون م

 بار نی اولی دارم برانکھی من مثل ای اما براھیشون نکردم، تکرارھنوز پاک....خونمیم
 از کنارش بگذرم؟ بھی مثل غرنمشیبی ھر وقت متھ چھ قدر برام سخیدونیم.... خونمیم

 خوب ی روزھاادی و باز دمی را گوش مخوندی ممی کھ برایی آھنگھاکنمی مدایتا فرصت پ
 بھش زنگ بزنم و فقط صداشو بشنوم اما خوادی وقتھا دلم میبعض....وفتمیم
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 ریگ ی برزخکیبغضم را فرو خوردم و اشکم را از گوشھ چشم گرفتم، تو .....شھینم
 تمام میکردم کھ از صد تا جھنم بدتره فقط دعا کن فراموش کنم رادمھر نھ، رادمھر برا

 ی برادادی بھم فرصت مدیبھزاد با... دارهیشده اما خاطره ھاش دست از سرم بر نم
 امی درد کنار بنی بتونم با انکھی ایفراموش کردنش برا

 درکت کنم تونمینم:  ام را نوازش کرد و گفتیشمی ابری را جلو آورد و موھادستش
 ..... کھ سختھدونمی مشدمی داغون مدمیرسیاگر من بھ سامان نم....یگی می چفھممیاما م
خوب بود کھ فرانک ھم ساکت .... شدمرهی دادم و بھ روبرو خرونی را آه مانند بنفسم
 ......بود

 ھی کنار بقمی برایب:  فرانک را صدا زد فرانک بلند شد و گفتسامان
 امی مگھی کم دکیتو برو منم -

 دنی و با ددمی از جا پردمی پشت سرم شنی خش خشی حال خودم بودم کھ صدایتو
 نگاھم یکم.....ھیزی چی گربھ ای سگکردمی فکر مدمی کشیرادمھر نفس راحت

نگاھم را ازش گرفتم و خواستم بھش پشت کنم و برگردم کنار بچھ ھا کھ .....کرد
 ؟؟؟یداری برنمنکتویچرا ع:  گفتیسوال
 ینطوریھم:  را تکان دادم و گفتمسرم

 
 را از نکی نشان بدھم عی من بتوانم عکس العملنکھی را جلو آورد و قبل از ادستش

 را شی چشمم لبھاری زی کبوددنیبا د.....نفسم حبس شد..... برداشتمی چشمھایرو
 دادم رونینفسم را ب..... کردکیدستش را باال آورد و بھ صورتم نزد....  ھم فشردیرو

 من متاھل نکھیا..... افتادیزی چادیانگار .... صورتم خشک شدیمتریلی مکیکھ دستش 
 برسد کھ نوک انگشتش بھ من  بھ من فکر کند چھی حق ندارد حتگریھستم و د

 بھم پشت کرد د،ی کوبشی آورد و محکم بھ پانییدستش مشت شد و آرام پا.....بخورد
 ھم گرفتھ بود و شی صدای بود؟؟؟حتدهیچھ قدر الغر شده چرا رنگش پر.....رفت

 گردنم گذاشتھ بود ی روی کھ بھزاد ردیروز... و آرامش سابق را نداشتی شادگرید
 ھم شد اما ری دفاع از من باھاش در گی برای شد و حتنی چھ قدر خشمگ دیو رادمھر د

 رادمھر را دی نباکردمی کار را منی ھمدی ھستم وخودم، تنھا، از اول ھم با؟؟منیحاال چ
 ....کردمی خودم سخت تر می را برای زندگدرنقی و ادادمی راه ممی زندگیتو
 

 کھ زدمی و من حدس ممیدی خندی و کلمی کردی بازبالی بود والی کل روز خوبدر
 باشد نھ لی دلنی ھا فقط بھ ھمی قراری بنی ھمھ ادیرادمھر عذاب وجدان دارد و شا

 ..... عشقیبرا
 با رفتن بھ دانشگاه و برگشتن بھ خانھ میروزھا.... روحی سرد و بگذشتی ھا مروز
 بھ کارم ی بھزاد ھم کارکردمی و در خانھ سرم را با درس خواندن گرم مشدی میسپر

ستاره من :  مقدمھ گفتی  بمی شام نشستھ بودزی سر می شب وقتکی نکھینداشت تا ا
 میوقتشھ کھ بچھ دار بش گھی  االن درهیداره کم کم سنم باال م
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 نھھھھھھ!!!!!! و بھ سرفھ افتادم بچھمی گلوی تودی پرغذا
را بھ ھم قفل  داد و دستانش ھی تکزی آب داد دستم، آرنجش را بھ موانی لکی خونسرد

 ھ؟ینظرت چ: کرد و گفت
 شیمن ھنوز  آمادگ... من،یچھ عجلھ ا:  چند بار پلک زدم و گفتمدم،ی را سر کشآب

 ندارم
دختر باشھ بھتره :   لبخند زد و گفتخوادی نمیآمادگ: داد و گفتشی ابروھانی بینیچ

  تو باشھیدوست دارم چشماش ھمرنگ چشمھا
 ی داغونھی من روحیوقت... نداشتیی ام جایر زندگ شدم نھ بچھ االن درهی خزی مبھ

  ھمھ مشکل آخھ؟؟؟نیاوووففف با ا.... بھزاد با من نبودیداشتم وقت
  زدمی بھ بازوی ضربھ اآروم

 ؟یخوای بچھ نم؟؟؟تویکنی فکر میبھ چ- 
 آره گفتمی اگر مکردی و دعوا درست مگرفتی نھ بھانھ مگفتنی اگر مگفتمی میچ
 بلند شد زی کرد و از پشت می زنگ خورد بھ صفحھ اش نگاه کرد، اخملشیموبا.....کھ

 چھ دانستمی زنگ خورد چون نملشی خدا را شکر کھ موبادم،ی کشینفس راحت....رفت
 ی فکر اساسکی دیبا....شد دست بردار نبودی نمی تا عملزدی اما بھزاد حرف کھ ممیبگو
 نشستھ بودم زیز مثل گنگ ھا پشت م کنم، برگشت و بھ من کھ ھنودای مسئلھ پنی ایبرا

  کار دارمیی بروم، جادیبا: گفت
 .....برو بھ سالمت:  را باز و بستھ کردم و گفتممیپلکھا
 ی پا تختی شدم بھ ساعت روداری در برهی دستگدنی خوابم برده بود کھ از چرختازه

  رختخواب جابھ جا شدمیتو.... نگاه کردم،ساعت از سھ صبح گذشتھ بود
 ؟؟یداری سالام بکیعل:  گفتی با سرخوشبھزاد

 ی کرددارمیخواب بودم تو ب:  لب گفتمریز
 چھ خووووب-
 را می را گشودم و نگاھش کردم، لبھ تخت نشست و با سر انگشت موھامی چشمھایال

 ادینکن خوابم م: و گفتمدمی سرم کشینوازش کرد پتو را رو
بزار :  بھ عقب ھلش دادم و گفتمی شد بھ آرامکی بھم نزدشتری را کنار زد و بپتو

  بخوابم صبح کالس دارم
 سرم ی کھ باالدمی را باز کردم کھ دمی چشمھای خورد کمی را بستم، تخت تکانمیچشمھا

با خشونت بھم ... روبرو بودنھی دستش را بھ کمر زده و نگاھش بھ آکی و ستادهیا
 شدم ی شاکدی کشرونی حبس شد، دستم را گرفت و از تخت بنھی شد نفسم در سکینزد

  بھزاد؟یکنی مکاریچ: وگفتم
 چانھ یکی از دستاش مچ دستم را گرفت و با آن یکی ام داد و با ھی تکی انھی آواری دبھ

 با دی رنگ خون گرفتھ بود تنم لرزدمیازش ترس... نگاه کردمشیبھ چشمھا.....را فشرد
 یکنی متمی اذیبھزاد ولم کن دار: دمیلالتماس نگاھش کردم و نا



 @donyayroman   طعم شیرین رمان                    نیریرمان سرنوشت تلخ و ش

 250 

تو : فرو برد و زمزمھ کردمی گلوریسرش را ز.... شدشتری چانھ ام بی دستش روفشار
  ندارهی اشکالیکنی متی ھمھ منو اذنیا

 بود و من طاقت درد را شھی تر از ھمفی حلقھ زد انگار بدنم ضعمی در چشمھااشک
  نداشتم

  کردم؟؟؟کارتیآخھ مگھ من چ-
 ستی حق من نیی ھمھ تنھانیا:  زدادی وفردی را عقب کشسرش
 .... اشکسی بستھ شد و صورتم خمیچشمھا

 
 بھ ی ناھنجای را رھا کرد مشتش را باال برد، از ترس چشمم را بستم کھ صدامچم

 بھزاد پر از ی کنارم شسکتھ بود و دستانھیآ....  فورا چشمم را باز کردمد،یگوشم رس
 ی پرت کرد، رونی زمی بود رومیشی آرازی می روی و ھرچدی کشیخون بود،عربده ا

 کار ھا نی با اتشی دل دعا کردم کھ عصبانر خودم مچالھ شدم و دی نشستم و تونیزم
 بلند می زانوھای سرم را از رودمی شدن در را کھ شندهی کوبیصدا...فروکش کرده باشد

 رنگ بھ جا ی مشکی اشھی شیکھای سرامی از خون رویاز بھزاد فقط رد... کردم
 بھم قت بود کھ ھرونی ھا ایری بھانھ گنی الی و دلدیکشیبھزاد عذاب م....مانده بود

 می احمقققق و وجود طال برادمی کشادیسر خودم فر.....زدمی من پسش مشدی مکینزد
بھزاد ھم انگار مثل ......ستی من بھزاد را ترد کردم و او االن ننکھیا....پررنگ تر شد

از آن شب بھ ......کردی می تفاوتی ھر چند تظاھر بھ بدیکشی ازدواج زجر منیمن از ا
 ری دی گاھدانستمیم...دمیدی از او می مواقع فقط آثاریبعض..... دمیند گریبعد بھزاد را د

 ی بودم و بشھی قرار تر از ھمیب....دیخوابی خانھ اما در اتاق مجزا مگرددیوقت برم
 ی شدن بھم را نداشت حتکی جرات حرف زدن و نزدی کسچی ھ،یحوصلھ و عصب

 نھ دانستمی می را وابستگمیرھا رفتانی الیدل... تر بودزی عزمیفرانک کھ از جونم برا
 .....دوست داشتن

 شب چون صبح زود کی و گرفتمی از قرص خواب کمک مدنی خوابی بود برایمدت
 خواب خوردم و راحت  چند قرصرفتمی بھ دانشگاه مدی پروژه بالی تحویفردا برا

 شدم، فرانک بود، فورا بھ ساعت نگاه داری از خواب بمیصبح با زنگ گوش.....دمیخواب
 اتصال را فشردم و بھش دم،دکمھکردم اووووه ساعت نھ بود و من خواب مانده بو

  کن استاد نرهی کارکی  فقط رسونمیمن خواب موندم االن زود خودم را م: گفتم
 درس نی اگری ترم دکی دی و من بارفتی منی ترمم از بکی زحمات رفتی استاد ماگر

 دانشگاه فرانک منتظرم بود بھ ساعتش اشاره کرد و دمی رسیوقت....گذراندمیرا م
  تو آخھ؟؟؟ی شده کجا بودرید: گفت
 استاد رفت؟:  و گفتمدمی کشینفس

ماس کردم کھ نھ ھنوز، بھش الت:  کشاند و گفتدی را گرفت و بھ سمت دفتر اساتدستم
 ی بودضیصبر کنھ، گفتم مر

  دمی حالم خوب نبود بھ زور قرص خوابشبی دیدروغ ھم نگفت-
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 پف ی و چشمھادهی رنگ پردنیاستاد با د... خوردی نگاھم کرد و افسوسقی دقفرانک
 را جدهی نقضم نمره ھی بقی تحقدنیکرده ام متوجھ شد فرانک دروغ ھم نگفتھ و با د

 ی از حدم کم کرد، لبخندشی بی ھابتی و غی انضباطی بیه را برابھم داد وآن دو نمر
 شاپ ی کافمیبر:  نگاه کردم و گفتمفرانک  لبانم نشست، بھی روتی رضایاز رو
  مھمان منی دانشگاه بستنیروبرو

 ھیعال:  را با زبان تر کرد و گفتلبش
  می ھستنجایما ا:  شاپ را نشان دادم و گفتمی راننده ام کافبھ
 ی من بستنم،ی بزند بھش پشت کردم و وارد کافھ شدی منتظر نماندم تا حرفگری دو

  ی اوهی می کاکائو سفارش دادم و فرانک بستنھی با رویلیوان
 ؟یری با خودت درگنقدری مدتھ اکیچرا ...ستاره؟: فرانک

 ھمھ نی ھم از ادی شانم،یبی بھزاد را نمنکھی الشی دلدی شادونمینم: باال انداختم و گفتمشانھ
 وقتش را با ستی کنار من نی وقتدونمی منکھی ھم بھ خاطر ادی شارم،ی دلگی توجھیب

   ام را در دھان گذاشتمی از بستنی انداختم و قاشقریسرم را ز.....
 ش؟؟ینیبی خونھ؟چطور نمادیخب چرا نم: گفت

 اتاقش را ھم جدا کرده.... نھی کھ منو نبی خونھ اما جورادیم-
 باھاش حرف بزن..... خونھادین بگو بخب بھش زنگ بز-

 و خواست خودش لی بھ مدی باادی بخوادیاگر م...حتماااا: و گفتمدمی خندزی مسخره ربھ
  باشھ
 ؟؟یکشی عذاب می تو داریول...باز ھم غرور:  تاسف خورد و گفتمیبرا

 ..کنمی عادت مستیمھم ن:  گفتمیدی قی باال انداختم و با بشانھ
با تعجب بھ .... بلند شدمی زنگ گوشی کھ صدادی بگویزی و خواست چدی کشیپوف

 !!!!بھزاده: فرانک نگاه کردم و گفتم
 خب جواب بده:  سراغم آمد اما فرانک خونسرد گفتی و نگراندلشوره

   را بھ گوشم چسباندمی اتصال را فشردم و گوشدکمھ
 ؟؟؟ییکجا: گفتی سالم با لحن تندبدون

 سالم:: دم و گفتم دھانم را قورت داآب
 ؟ییییی گفتم کجاککککییعل-

  دی اش بھ گوش فرانک ھم رسادی فریصدا
  دانشگاهیروبرو...کافھ...یتو:  را بست و با من من گفتممی بند آمد بغض راه گلوزبانم

  کافھی رفتیتو غلط کرد-
 ؟؟؟یچ.....یعنی-
  زود برگرد خونھ؟ی باز زبون در آوردھی چ؟ی ول شدیدیچشم منو دور د-

گوشھ لبم را بھ دندان گرفتم، چانھ ....  گذاشتمزی می را روی را قطع کردم و گوشتماس
 دعوا داد و ی حلقھ زد، حااال ھم کھ تماس گرفتھ برامی و اشک در چشمھادیلرزیام م
 ی من بود؟؟؟ اما آن روی براتشی و عصبانی ناراحتشھیچرا ھم....  کردن بودادیفر
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....  جز منی ھرکسی بودم برادهی من بھ ندرت دکھ  اش رایست داشتنمھربان و دو
  کردم در دھان گذاشتمیدلم گرفت قاشقم ام را پر از بستن

 ی تالفینجوری اتی توجھیناراحت نشو داره ب:  زد و گفتی لبخند آرامش بخشفرانک
 یریگی او ھم غروره داره و حتما ناراحتھ کھ سراغشو نمکنھیم

آقا : گوشم گفتری شد و زدای زود سر و کلھ راننده پیلیخ....خند بود فقط پوزجوابش
  خونھمیتماس گرفتن و گفتن زود برگرد

 
 جنجال بھ پا نی چشم نگاھش کردم حتما بھش خبر داده کھ من آمدم کافھ کھ اازگوشھ

 فرانک بغلم کرد و نی ماشی جلورون،ی بمی ھا را حساب کردم و رفتیپول بستن.....شد
 بھم زنگ بزن نگرانم: گفت
 حتما:  زدم و گفتمپلک
 دمی کشمی مانتوی عرق بود را روسیکف دستم کھ خ... بودری ذھنم درگری مستمام

 کی یول.... اتاق کار منتظرتون ھستنیآقا تو: جلو آمد و گفتری خانھ کھ شدم اموارد
 ستن ھی عصبانیلی تا آروم تر بشن االن خدیکم صبر کن

 اری بمی آب براوانی لکیبرو :  گفتمدی کشری شد و قلبم تنی سنگنفسم
 بودن فی و ضعماری از بکردمی ازش استفاده نمادی در آوردم، زفمی را از کیاسپر

 را در دھانم زدم ی دھانم گذاشتم دماغم را گرفتم و اسپریجلو.... بودمزاری بشھیھم
 آب سرد وانی لکی با ریام.. دادمرونی نفسم را بھی و بعد از چند ثاندمی کشقینفس عم

حالتون :  گفتری امزدیاما ھنوز قلبم با شدت م دمی نفس سر کشکیبرگشت، آب را 
 خوبھ؟

 ھ؟ی عصبانیلی خیگفت: دمی را تکان دادم و پرسسرم
 پرت کرد، واری دی قھوه را توینی قھوه برد سشی کھ گالره براشیبلھ چند لحظھ پ-

 لرزهی داره از ترس مبنده خدا ھنوز
 با روح و روانم شھی کھ ھمی پس من چلرزهی قھوه داره مینی سکی زدم، با پوزخند

 انداخت ی ماھوی اخمش قلب آدم را بھ ھکی جذبھ  داشت یلیبھزاد خ....کردی میباز
 االن دانستمی میول....... بترسم و حساب ببرمی نبودم کھ راحت از کسیوگرنھ من کس

 ری امزدی را صدا مری بھزاد بلند شد کھ امادیر فیصدا..... شدهفی ضعیلی ام خھیروح
  گفت؟یچ: دمی برگشت پرسیوقت...... پلھ ھا نشستمیبدو بدو رفت من ھم رو

 سراغ شما را گرفتن-
.....  کنار پلھ ھا گرفتم و از پلھ ھا باال رفتمی دستم را بھ نرده ھادمی کشیقی عمنفس

 در را رهیسرم را باال گرفتم و دستگ....دمی کشیقی و نفس عمستادمیپشت در ا
 در دست داشت و اتاق پر از دود یگاری اش نشستھ بود و سزیپشت م.....چرخاندم

 در را ببند: بود، با تحکم گفت
 خاموش کرد، بلند شد و آھستھ بھم ستالی کریگاری جا سی را توگارشی را بستم، سدر
 بھ ی محکمیلی ھوا سی آورد و برونی شلوارش ببی شد دستش را از  جکینزد
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 اما دلم سوختی دستش گذاشتم می مبل پرت شدم دستم را جایصورتم زد کھ رو
 کتک دی بایست؟؟؟؟ بھ چھ جرمی بستم نگھی خستھ بودم دری تحقنھمھیاز ا.... شتریب

 !!!!!بخورم؟؟؟بھ جرم رفتن بھ کافھ
 ؟یدکری می شاپ چھ غلطیتو کاف:  کرد و گفتزی را رچشمانش

 مبل بلند یاز رو..... رمی را بگمی اشکھازشی ری ھم فشردم تا جلوی را رومیچشمھا
ھنوز :  را در دست گرفتم، بھش پشت کردم تا از اتاق خارج بشوم کھ گفتفیشدم ک

 ؟؟یریحرفم تمام  نشده کجا م
 ای؟بی نشدیھنوز خال:  زدمادی کوبوندم و فرشی چشمھای را تومی برگشتم چشمھاآھستھ
 ھمھ بال نی ا؟؟یخوای از جونم می چ،یری تا آروم بگی بشی بزن تا خالنقدری اایبزن ب

 زندان برام کی ی تنھا ترم کردشھی از ھمی ازم گرفتمی بستم نبود؟؟ زندگیسرم آورد
 ؟؟؟؟یییییییگری آرام می آخھ تو کم زندان بانی و خودت شدیساخت

 مبل ھلم داد و ی دست روکیبا ... . صورتم سرخ شدهدانستمی داغ کرده بود و متنم
  وگرنھنیی پااریصدات ب: گفت
با تاسف .....ی بچھ بازنھمھی شدم از ا؟؟؟خستھیکنی مکاریوگرنھ چ:  شدم و گفتمبلند

 یریمی از حسادت میدار: نگاھش کردم وگفتم
 ام داد و در چشمانم زل زد ھی تکواری را گرفت و بھ دمی حرف شانھ ھانی ادنی شنبا
 بود؟غم بود؟حرف بود؟نفسش را کردم؟؟عشقی بود کھ من درک نمی نگاھش چیتو

 شانھ ی از روشی حس کردم دستھایوقت...... داد و نگاھش را ازم گرفترونی بنیسنگ
 را از شی قدمھایصدا.... آمدمرونی باتاق  شل شده آھستھ بھ عقب ھلش دادم و ازمیھا

 مطمئن شدم کھ یوقت.....ل اتاق برد حرف گرفت بھ داخی دستم را بدمیشنیپشت سر م
 کھ دور از ی اورژانسی حمام قرص ھای را برداشتم و رفتم توفمیخوابھ آھستھ ک

 ی درستمی تصمنی ادانمینم.... اش را خوردمکدانھی بودم را برداشتم و دهیچشمش خر
 ھنوز ی وقتکردی مادر شدن ھم مجبورم می برادی و نباخواستمی نھ اما من بچھ نمایبود 

 دم ای خانھ نبود ای کم، اکثر شب ھا ی آمد ولیاز آن روز بھ بعد خانھ م......آماده نبودم
 ھر روز و ھر می کھ ازدواج نکرده بودی آن زمانکردمی آمد با خودم فکر میصبح م

 دلواپس از دست دادنم دهی بھ ھدفش رسگھی االن کھ دماساعت خانھ ما بود ا
 اگر گفتمی با خودم مشھی ھمدانستمی تھ دلم خودم را مقصر م چرادانمیاما نم......ستین

 رفتارم باھاش مثل رفتار اکثر خانمھا با شوھراشون بود ھمھ ایبھزاد را دوست داشتم 
 بھزاد روز بھ روز از من و  منوال گذشتنی بھ ھمی نھ؟؟؟مدتایشد؟؟؟ی درست مزیچ
 و دی با ھم بھ خراید و  کھ قرار بود با من باشی و ھر روزگرفتی فاصلھ مشتریب

 از خانھ و از کنار من دورش ی و بھ بھانھ اگرفتی مھرداد تماس ممیرستوران برو
 شب کی کردم،ی مھرداد را نسبت بھ خودم را درک نمنھی ھمھ کنی الی و من دلکردیم

 ناراحت نقدری اامدی منتظرش بودم اما نازدهی تا ساعت می برورونی شام بیاقرار بود بر
 ارمیشام ب:  اتاقم گالره آمد و گفتیو سرخورده شدم کھ رفتم تو

 اری آب با قرص برام بوانی لکینھ :  الو ست نشستم و گفتمیرو
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 رفت و رونی و بدی کشی شده آھادی قرص خوردن ھا زنی کھ اھی مدتدانستی کھ مگالره

قرص را با ھم خوردم  آب و بستھ قرص برگشت بستھ را برداشتم و سھ تا وانی لکیبا 
 رونیبرو ب: گالره خواست حرف بزند کھ بھ سمتش براق شدم گفتم

فردا ظھر از خواب با ..... کھ خوابم برددی نکشقھیو پشت سرش در را قفل کردم بھ دق 
 ساعت وقت کی کمتر از دمی از جا پردمیتا ساعت را د.... شدمداری بدیسر درد شد
 آماده شدم و از اتاق  ی اقھی دوش پنج دقکیبعد از ..... امتحانم برسم یداشتم تا برا

 دی ھم شام نخوردشبی دارم،یخانم ناھار ب:  گفتدمی رفتم گالره درونیب
   شدهرمینھ د:  داشتم اما گفتمجھی تھوع و سر گحالت

 دی بود شما خوابی وقتشبید: دنبالم راه افتاد و گفترفتمی منیی کھ از پلھ ھا پانطوریھم
 اما شما در را باز دنی بھ در کوبیلی شدن خی عصبانیلی در قفل خدنی دیآقا اومدن وقت

  نشدم؟داریواقعا؟؟؟پس چرا من ب:  و نگاھش کردم و گفتمستادمی امیسر جا....دینکرد
 ....خانم با اون ھمھ قرص:  تکان داد و گفتیسر
 کنار ریام.... بھ درکی شده ولی عصبانیلی حتما خاطی حی و رفتم تودمی کشیپوف
 وقت از ھم چی کنار بھزاد بود و ھشھیچون ھم.... تعجب کردمیلی بود خستادهی انیماش

آقا گفتن امروز :. مانع شد و گفتری بشوم کھ امنیخواستم سوار ماش....شدندیجدا نم
 دیخونھ بمون

  من امروز امتحان دارمی چیعنی:  گفتمیشاک
 االن کجاست؟:  باال انداخت گفتمشانھ... آخرم بودامتحان

 اطالع ندارم-
 دروغ گو: لب گفتمری چپ نگاھش کردم و زچپ

چھار پنج بار پشت سر ھم تماس .... فاصلھ گرفتم و با بھزاد تماس گرفتمی کمازش
 نقدری چرا اتونمی حتما نمدمی جواب نمیوقت:  گفتیگرفتم تا بالخره جواب داد و شاک

 ؟یریگیتماس م
  نرم؟یی جایبھ درک، من امروز امتحان دارم چرا گفت : گفتمبلند

  ندارم، دوست دارم امروز زنم بمونھ خونھیلیدل: گفتخونسرد
آخھ خونھ نشستن کھ کار ......حی گردش و تفررمی روزھا مھی بقنکھیآھان نھ ا-

  دردت اومدهی از چدونمیم....منھ
 شبیاصال د:  اش کردم گفتی خونسرد باشد اما واضح بود کھ عصبکردی میسع
  ھم بھم خوش گذشتیلیخ

با حرص تماس را قطع کردم و برگشتم داخل ..... شدمزدی کھ می طعنھ امتوجھ
بھ گالره ......کردی می ام بازندهیچھ راحت با آ.... مھم بودمی امتحان برانیا.....عمارت

 نیخاطر خوردن ا بدی و نشستم ناھارم را کامل خوردم شانھی ناھار را بچزیم: گفتم
چرا بھزاد خوش باشھ من خودم را : با خود گفتم....د کم شده بونقدری امیقرصھا اشتھا

 یادی زیحی تفرلی خانھ وسانی ای آزار بدھم درستھ در خانھ حبس شدم ولنقدریا
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 رفتم دمی پوششی بلند روری لباس حرکی و دمی ام  را پوشیکنی اتاقم بیرفتم تو....داره
زود خستھ  شدم  یلی شنا کردم اماخی کمکی..... عمارت قرار داشتری کھ زیاستخر

 لذت ی کارچی ھیی داشت؟؟تنھای چھ لذتییآخھ شنا کردن تنھا.....و لبھ استخر نشستم
 را بھ کف دستانم میناخن ھا.......کی مثل قبر بود تنگ و تارمی براایدن......بخش نبود

 شده ام را کھ پشت سر بستھ بودم سی خیاموھ.....  فوت کردمرونیفشردم و نفسم بھ ب
 و بھ سمت اتاقم دمی لباسم را پوشییرو.... انداختممی شانھ ھای و رھا روردمرا باز ک

 باز قرص خواستمیم...اری آب بوانی لکی میبرا: گالره را صدا زدم و گفتم.... رفتم
 ی برانکھی را دوست داشتم ای خبری بنی مثل خواب نبود ایچیھ....بخورم و بخوابم

 الوست خودم را یرو.... رایی درد وتنھانھمھی برود اادمی فکر نکنم و یزی بھ چیمدت
بھش ...  او بھزاد وارد اتاق شدیرھا کردم و منتظر آمدن گالره شدم، اما بھ جا

  سالمکیعل:  گفتھی نکردم با کنایتوجھ
  خوش گذشت؟یآب تن:  گفتیمی ندادم کنارم نشست و با لحن مالجواب

   باال انداختمشانھ
  اومد؟؟؟؟دردتیچرا تلفن قطع کرد: گفت
 دیچند بار با:  و گفتمدمی صورتم را در ھم کش؟؟یاز چ:  نگاھش کردم و گفتمیسوال

 ؟؟؟؟یاری بھ زانو درم بیتونی کھ نمیدی نفھم؟ھنوزیستیبگم کھ برام مھم ن
 دونمیم:  شد و آھستھ گفترهی روبرو خبھ

  شمالرمیفردا دارم با دوستام م:  مبل لم داد ئ گفتیرو
 ....خب؟؟؟؟: تفاوت گفتمی گرفت تمام وجودم پر از نفرت شد اما بشی آتدلم

 ای تو ھم بیاگر دوست دار-
  ھستن؟ایک:  نگاھش کردم و گفتمی کمکی
  از بچھ ھاگھی و چند تا داوشی سسیمھرداد ماھت-

 امیباشھ م:  را تکان دادم و بدون فکر گفتمسرم
 دی باکردی مدای وضع ادامھ پنی اشتریبھتر از خانھ نشستن بود اگر ب.... زدی محولبخند

  دنبالتامیساعت شش صبح آماده باش م: گفت.....شدمی می بسترمارستانی بیتو
 ؟یریتو کجا م:  کردم و گفتمیاخم
 کار دارم شب ھم ییجا: کرد و گفتزیر چشمانش را ستادی امی شد و روبروبلند

 گردمیبرنم
 
 شدم، گوشھ لبم را رهی از من باشد رفت، بھ در بستھ اتاق خی منتظر جوابنکھی بدون او

 داریصبح ساعت پنج صبح ب..... کنار طالرفتیم.... شدندری سرازمی اما اشکھادمیگز
 سرم جمع کردم و ی را خشک کرد و باالمی دوش گرفتم و تند تند موھاکیشدم، رفتم 

 کمرنگ ی آبکی با توندی شد شلوار کتان سفمام کھ تشمیآرا.... کش بستمکیبا 
 رفتم، خوشحال بودم، شمال را دوست داشتم و نییپلھ ھا را سالنھ سالنھ پا.....دمیپوش

 چشمم ی و شبانھ و روز جلوگذاشتی نممی بھزاد شب ھا تنھاگری خوب بود کھ دنیا
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خوب از : دادمامگھ مھمھ؟؟؟ و خودم جواب سوالم ر:  کردم و گفتمبھ خودم اخم....بود
  کھ بھترهییتنھا

 و گردو گرفتم و در دھانم گذاشتم بھزاد ری لقمھ نون  وپنکی صبحانھ نشستم زی مپشت
  ؟یآماده ا:  و گفتدیاز راه رس

 ؟یتو صبحانھ خورد...بلھ-
 میخوری راه مینھ با بچھ ھا تو-

 کھ گالره جمع یی کھ چمدان ھادی بگوریبھزاد رفت بھ ام.....دمی پرتقالم را سر کشآب
 کھ ج،ی کوچک نون کره مربا ھوچی ساندوکیکرده بود را در صندوق بگذارد 

 چرم فی کرد کمی صدای از دم در ورودی بھزاد دوست دارد درست کردم،وقتدانستمیم
ست کرده بودم را دادم  کھ دری لقمھ ارون،یب کوچکم را کج بھ شانھ انداختم و بدو رفتم

  دلمزی عزیمرس:  بود گفتنیدستش، با لبخند لقمھ را گرفت اما نگاھش غمگ
 وانی ای انگشتانم قفل کرد و از پلھ ھانی را دھان گذاشت،انگشتان دستش را بلقمھ

  دارهی اگھی طعمھ دھیاوووومممم لقمھ از دست تو : گفتمی رفتنییپا
 رفتارش با او نکھیو باز فکر طال و ا!!!!... بلده حرفھا ھمنینھ از ا:  خود گفتمبا

  کردنی نھ دلم را چرکای زندی حرفھا را منیچگونھ است و بھش ا
 دهیھمھ رس.....می کھ قرار بود ھمھ آنجا جمع بشن و ھمھ با ھم حرکت کنی مکانمیرفت

 ھی تکنشی کھ بھ ماشدمی مھرداد را دمی شدم روبروادهی پیبودن و منتظر ما بودن، وقت
 بدھم صی تشختوانستمی زن پشتش بھ من بود و من نمکرد،ی صحبت میداده بود و با زن

 و ندیبھ من و بھزاد اشاره کرد و زن برگشت تا ما را بب مھرداد رو بھ زن....ستیکھ ک
بھت زده نگاھشان کردم و با حرص .....ختنی سرم ری انگار آب سرد رودنشیمن با د

 ری نگاھم پر از حرف بود، از نگاھم نگران شد و زد،یچرخو نفرت نگاھم سمت بھزاد 
 ھ؟؟یچ: لب گفت

 دی کششی موھاانی میدست... انداختی نگاھمی بھم ند،ی نگاھم را گرفت و بھ طال رسرد
 ادی فرخواستیدلم م.... ام فشردمقی شقیدستم را رو... بلند رفت کنارشانیو با قدمھا

 ی کھ با مھرباندمی را دسی شانھ ام نشست سرم را چرخاندم، ماھتی رویبزنم کھ دست
 و بای بود واقعا زدهی و شلوار چسبان کرم رنگ پوشی قھوه اکی تونکینگاھم کرد، 

 ؟؟یخوب:  زدم و گفتمی نقص بود لبخند تلخیب
 ؟؟؟ی خوبی تو چیا:  زد و گفتیلبخند

 من ھم کھ معلومھ: ردم و گفتمبھ طال و بھزاد کھ در حال حرف و بحث بودن اشاره ک 
 نقدری با مھرداد اھی چرا مدتدونمی اون کھ ھمھ جا ھست نمالی خیب:  و گفتدی کشیآھ

 ؟ییدای کم پنقدریتو چرا ا..... شدهیمیصم
 موقع امتحاناتم بود-

  گذاشتمی بازوی را رودستش
   کنمی را بھت معرفھی بقمی برایب -
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 کی کردم و بعد ھم با ی احوالپرساوشیبا س.... تکان دادم و دنبالش راه افتادمیسر
 و وسفی ھم چھار تا پسر مجرد بھ اسم ھی بقدی و سعبایزوج جوان آشنا شدم بھ اسم فر

 نگاھم سمت بھزاد ی کردم اما ھر از گاھیبا ھمھ احوالپرس.... و شھرام بودننیرام
 بھ سمتمان آمدن، با مھرداد سرد برخورد کردم بعد زادمھرداد و طال و بھ....دیچرخیم

  شدمنیھم رفتم سوار ماش
 من برگردم؟ یخوایبھزاد م:  تفاوت باشم وگفتمی بھزاد سوار شد نتوانستم بیوقت

  من سختمھ،ی تو ھم راحت ترینجوریا
 نھ چرا؟؟:  کرد و گفتی را روشن کرد اخمنیماش

  بھزادامیاصال من نم....من اگر-
 چند روز خوش میری ممی تو؟؟ باز دعوا درست نکن، داریگی میچ: د و گفت شیشاک
  روز کنارت خوش بودکی شھیااااااه اصال نم:  و گفتدی فرمان کوبی محکم رومیباش
 یتونیاااااا با من نم:  بھش انداختم گفتمینگاه تند...... گرفتی انصافی ھمھ بنی از ادلم

 ی بھزاد تو بی وایوا....گذرهی کھ باھاش بھت خوش می برو با ھرکسیخوش باش
 دمی کھ دی ھستی آدمنی تراقتیل

 زود یلیبھزاد خ.....دی دھانم کوبی فرمان بلند کرد و محکم روی را از رودستش
 حرف من نی کنم با کوچکترشی نبود تا من عصبانیازی و ندادیعکس العمل نشون م

 ی و بھ محض حرف زدنم عصبشدی می من عصبدنینھ کال با د....شدی میعصب
 ییییوحش: گفتم دمی کوبشی و با مشت بھ بازودمی کشغیاز تھ دل ج...تر
 دستم را زد،ی بھ سر و صورتم مگرشی دستش فرمان را گرفتھ بود و با دست دکیبا  

  بشمادهی  پخوامینگھ دار م:  در گذاشتم و گفتمرهی دستگیرو
 نگھ دار: دمی کشادی خشم نگاھم کرد، در را باز کردم فربا
 

 ھم ھی شدم کھ بقادهی پنی را کنار جاده کشاند و با شدت ترمز کرد، فورا از ماشنیماش
 توجھ بھ یب.... ماندنرهی را گوشھ جاده نگھ داشتن و با تعجب بھ ما خشانی ھانیماش
 لی گارد ری از روعیسر....دمی دوانابی بھزاد  بھ آنطرف خی ھاادی ھا و داد و فردیتھد

 بھ جاده نگاه نکھی بدون انی ھمی برادمیشنی را پشت سرم مشیھا قدمیصدا....دمیھا پر
 بھزاد ادی ترمز و فرغی جی کھ با صداینی بوق ماشی وسط جاده کھ از صدادمیکنم پر

 ای لحظھ انگار دنکی..... را بستممی خشک شدم و چشمھامی شده بود سرجاختھیآم
 بھ بدنم نی ماشدم ام حبس شد ھر لحظھ منتظر بونھیمتوقف شد و من نفس در س

 صدم نی ای تومیاصابت کند آن لحظھ ترس تمام بدنم را فرا گرفتھ بود و تمام آروزوھا
 می راباز کردم، بھزاد روبرومی لباسم چشمھاقھی شدن دهیبا کش...... از ذھنم گذشتھیثان
 نبود؟؟چرا داد ی عصبانگھی چرا دکردیگم نگاه م رنی عسلی و بھ چشمھاستادهیا

 زه؟چرایری داره اشک مکنھ؟؟؟؟چرای سرزنشم نمکنھ؟؟؟چرای نمرمی تحقچرازنھ؟؟؟ینم
 بھ ی معطلی کرده؟؟؟بدای را بعد از مدتھا پیزی کھ انگار عزکنھی نگاھم میجور

 بوسھ از نیاگر ا...دمی لبانم گذاشت و بوسی را روشی وار لبھاوانھی و ددیآغوشم کش
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 زده خی کھ من ھم با آن روح آنقدر..... بوسھ خاص بودنیھ؟؟؟ای پس چستیسر عشق ن
 و بھ دمی اش کوبنھی نبود با کف دست بھ ستشیانگار متوجھ موقع.....ام حسش کردم

صورتم را برگرداندم تا لبانش ...عقب ھلش دادم اما انگار قصد عقب رفتن را نداشت
:  گفتدیلرزی کھ از بغض مییرا بھ صورتم چسباند و با صدااز لبانم جدا شد صورتش 

 موردمی افتاد من می برات می اگر اتفاقوونھید
 نی بھ ستوه آمده بودم اگر اضی ھمھ رفتار ضد نقنی اگھ؟؟؟ازی می داره چنی اایخدا

 چھ بود؟؟؟بگو کھ ھنوز ی برای ھمھ دورنیھمھ بھم عالقھ داشت پس ا
 تا من جونم فدات یستی ناراحت نگھی بودنم با رادمھر دیبگو کھ برا....یعاشقم

 ی باشنمیبیکھ من االن دارم م ی بھزادنی اگر ادمیآره روحم و قلبم بھت م.....کنم
صورتم از خجالت سرخ شد ......کنندی کھ ھمھ بھت زده نگاھمان مدمی چرخاندم و دسر

 را با الس نجایاش اداد:  گفتی  سوت زد و با لودگاوشی انداختم سریو سرم را ز
 یوگاس انگار اشتباه گرفت

 بھ آنطرف جاده نگاه کن:  گفتمھرداد
 بودن و ما را ستادهی کنار جاده انیآھم بلند شد چند تا ماش...می با بھزاد سر چرخاندفورا

 نی شدم، از سر راھم کنارش زدم و سوار ماشرهی با حرص بھ بھزاد خکردنینگاه م
  شدم

 
 رستوران کی یدر جاده چالوس جلو.... ام را گرفتھ بودینرژ از مرگ تمام اترس

 من ھنوز  نشستم در دی دی شد و وقتادهیبھزاد پ....  خوردن صبحانھینگھ داشتن برا
 ؟؟؟یشی نمادهیچرا پ: را باز کرد و گفت

 خوامی نمیزیچ:  حوصلھ گفتمیب
 بعد قھیچند دق....شناختمی شد کھ میانگار باز ھمان بھزاد... و رفتدی را بھ ھم کوبدر

 داده بود، پوزخند زدم ھی تکنی بھ ماشری شدم امادهی پنیچشمانم را باز کردم و از ماش
 آوردم و شماره فرانک رونی بفمی ام را از کیگوش...... مراقبم بود کھ فرار نکنمنجایا

 ...... شدمنی نبود برگشتم و سوار ماشسترسرا گرفتم کھ در د
 صبحانھ یومدیچرا ن:  و گفتستادی انی آمد کنار ماشرونی بھیبق زودتر از سیماھت

 ؟یبخور
  با دوستاش چشم در چشم بشومدمیکشی از کار بھزاد خجالت مبعد

 صبحانھ خورده بودم-
 نخورد مثل برج زھر مار نشستھ، یزیبھزاد ھم چ:  نگاھم کرد و گفتیقیدق
 کرده با ھم بحثشون شد مھرداد ھم نکاریمھرداد سر خود ا....ادی قرار طال بدونستینم

 ادی ستاره مدونستمیمن نم:گفت
 نگفتھ ستاره یعنی ھر دو ای طال ای مھرداد بوده شی پای خونھ نبود شبی بھزاد دیول-
 ؟؟؟یقرص مسکن دار:  سرم گذاشتم فشار دادم و گفتمیدستم را رو.... با منادیم
 ....ارمیآره صبر کن االن م-
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ممنون :  آمد و قرص را داد دستم لبخند زدم و گفتمسی کھ ماھت شدنی سوار ماشبھزاد
 زمیعز

:  نگاھش گفتمی را کوبوندم تومی را خوردم بھزاد چپ چپ نگاھم کرد چشمھاقرص
 ھ؟؟؟یچ

  باال دادابرو
 ستی فکر نکن حواسم بھت نیخوری قرص مادیچند وقتھ ز- 
  راحت بشمی زندگنی بخورم کھ زودتر از اخوامیبھ تو چھ؟؟؟؟م-
 یستیتو آدم بشو ن:  حرص گفتبا

  مطمئن باششمی می ادامھ بدنطوریچرا ھم:  زدم و گفتمپوزخند
 از جا کنده نی پدال گاز فشرد و ماشی را روشی را روشن کرد و پانی حرص ماشبا

 بھم خوش کردمی در سفر من با بھزاد تنھا ھستم و بھزاد کنارمھ فکر مکردمیشد فکر م
 نی ماشی را بستم و تا وقتمیچشمھا.... شناختمشونی کھ نمییا وجود آدمھا بی حتگذردیم

 ری شدم امادهی کھ پنیاز ماش.... داشت خواب بودمگھ نالی وی کوچک روبرودانی میتو
پرده ..... باال را نشان دادیاتاق بھزاد در طبقھ ...جلوتر راه افتاد تا اتاقم را نشانم بدھد

 قلبم آرام گرفت، پنجره دنشی رو بھ چشمانم بود و من با دیب آیایاتاق را کنار زدم، در
 کاناپھ کنار یرو... را تنفس کردم  اشی و دوست داشتنی شرجیرا باز کردم، ھوا

االن بھ :  گفتریام....نمی را ببای درتوانستمی نشستھ ھم راحت میحت......پنجره نشستم
 نھی را بچلتونی وساادی بگمیخدمتکار م

 شانھ ام ی را باز کردم و رومی سرم برداشتم موھای را تکان دادم و شالم را از روسرم
لباسش ....  بردم بھ عقب کشاندم در اتاق باز شد بھزاد بودانشانیرھا کردم دستم را م

لباسات عوض :  جذب و شلوار گرمکن عوض کرد و گفتی سرمھ اشرتی تکیرا با 
 نیی پاایکن ب

تو :  برداشتم و گفتممی موھای شدم دستم را از رورهیتم بھش خ را از پنجره گرفنگاھم
 اد؟؟؟ی بیبھش گفت

  داره؟یچھ فرق:  داد و گفترونی چشمانش  را بست و آرام باز کرد نفسش را بکالفھ
  من دارهیبرا:  گفتمقاطع

 ی من بود کھ بھ مھرداد خبر ندادم کھ تو ھم ھستریاما تقص.....نھ من خبر نداشتم-
  اگر من نبودم او بودیعنی:  را با زبانم تر کردم و گفتملبم

.... دمی باز و بستھ شدن در را شنیصدا..... شدمرهی را تکان دادم و بھ پنجره خسرم
 ھم ری امدی کمد چی را مرتب تومی بود لباس ھاھی بھ اسم سمانسالی میخدمتکار کھ زن

 تنم کرخت بود و مغزم دادمی را با تکان سر مشانیدر رفت آمد بود و من جواب سوالھا
 بدست آوردن بھزاد ی نبودم کھ برای آدمدانستمی کنم فقط مرکای چدی بادانستمی نم،یخال

  کنمی تفاوتی تظاھر بھ بایبجنگم 
 رونی ناھار برن بی براخوانی منیی پادی دنبالتون کھ برامیآقا گفتن ب:  گفتریام
 ستمیگرسنھ ن-
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 ...اما-
 نجای اای ھم نگھی درونیبرو ب: ش براق شدم و گفتم سمتبھ
 

 ی و پتو را رودمی تخت دراز کشیرو.... رفترونی انداخت و از اتاق بری را زسرش
ھمھ ....  نرودرونی بمی ھق ھق ھای و سرم را بھ بالشت فشار دادم تا صدادمیسرم کش

 اما من تنھا شدن،ی داشتن کھ نگران و دلتنگشان می کھ کنارم بودن خانواده اییآدم ھا
از ....ی بھم بد کردیلیبابا خ.....بابا... شدی نمدلواپسم  دلتنگ ویبودم و جز فرانک کس

 تخت بلند شدم و یاز رو....حدس زدم رفتھ باشند.... آمدی نمیی صداگری دنییطبقھ پا
 ام را پام ی مشکی ھاصندل.... بھ دست صورتم زدمی اتاق خواب و آبسیرفتم سرو

 را باز کردم وانیدر ا..... نبودالی در وی کسھی از سمری رفتم غرونیکردم و از اتاق ب
 ماسھ ھا قدم برداشتم تا یرو.... خارج شدم، باد داغ صورتم را نوازش دادالیو از و
 ای در دری کناریالیافراد و.... را بھ رقص در آورده بودمیباد موھا.... دمی رسایبھ در
محو ... ھمھ جا را پر کرده بودشانی و خنده ھاغی جی و صداکردندی میآب تن
 یمن ھم ھوا... شدی و دلم گرم مدمیخندی مشانی ھای بودم و از خنده و شوخشانیاتماش

 و ساعتم ی آفتابنکی را صدا کردم و عھی زدم و سمایدل بھ در.... بھ سرم زدیآب تن
 نیی پایکم.... ماسھ ھا گذاشتمی را رومیل ھاصند....را در آوردم و بھ دستش دادم

تنم مور مور شد، آب سرد .... داخل آب قدم برداشتمھشلوارم را باال زدم و آروم آروم ب
 آب رفتم و شنا ری گرفتم و بھ زینفس......دی جلو رفتم تا آب بھ کمرم رسیبود، کم

  خستھ نشده بودمی گذشت اما من ھنوز از آب تنیساعت.....کردم
 بلھ؟؟؟:  اسمم برگشتم و بھ ساحل نگاه کردم بھزاد بود گفتمدنی شناب

  بخورای ناھار گرفتم برات  برونی بایب:  ھوا تکان داد و گفتی را تودستش
 امی خستھ شدم میوقت....نھھھھ:  باال دادم و گفتابرو
 ای بگمیلج نکن بھت م:  کرد و گفتیاخم

 ی اگر بزارگذرهی داره بھم خوش مکنمیلج نم-
  ھاارمتی مامی وگرنھ خودم مایب:  نگاھم کرد و گفتطنتی شبا

 نمی ببایب:  گفتمدمی خندبلند
 ماسھ ھا ی اش روی آفتابنکی را بھ دندان گرفت، ساعت اش را در آورد و با علپش

 کھ بھ مسخره اوردی اش را در بشرتی را درآورد و دست برد تا تشیگذاشت کفش ھا
 تت شداازحم:  گفتمدمیخند
 گذاشت و آرام آرام وارد لشی وساھی ماسھ کنار بقی اش را روشرتی تکان داد تیسر
 یشی نترس غرق نمایب:  شد گفتمایدر
 ی نفسدی آب بھ کمرش رسی وقترفتم،ی عقب تر مشدی مکی بھم نزدشتری لحظھ کھ بھر

 نگاه ای درری و بھ دور و اطرافم و زستادمی امیسر جا.... رفتای درریگرفت و بھ ز
 دستش دم،ی کشی بلندغیج.... آبری زدی را گرفت و کشمیساق پا...دمشیدیکردم اما نم
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 آب خوردم و ی بودم کلدنی کشغی چون در حال جمدیرا دور کمرم انداخت بھ باال کش
  نکن؟ی بازریچند بار بھت بگم با دم ش:  و گفتدیبھ سرفھ افتادم، بھزاد خند

 ری نھ خود شی باشری دم شیتونیآره فقط م:گفتم ھا نگاھش کردم و وانھی دمثل
 دم،ی دستم را پر از آب کردم  وبھ صورتش پاشد،ی باز بھ سرفھ افتادم بھزاد بلند خندو

بھ طرفم ھجوم آورد و من ھم بھ طرف ......دمیو بعد شروع کردم تند تند بھش آب پاش
 یدستش رو....شدی رفتنم معی بود و مانع از سرنی سنگمی اما لباس ھادمیساحل دو

 اش گذاشتم سرم را نرم نھی سی سرم را رویوقت....دیکمرم حلقھ شد و بھ آغوشم کش
 کنارم باشد تحمل از خواستمیم...دادی قلبش را دوست داشتم بھم آرامش می صداد،یبوس

 یسرم را بلند کردم و بھ چشمھا..... نداشتمی را در زندگی اگھی دزهیدست دادن عز
   شدمرهی خاھشیس

 کرد کی صورتش را بھم نزددی لبخندم را دی وقتدیچرخی ممی چشمھای نی ننی بنگاھش
 دی سرش را عقب کشی بستھ شد، وقتمیچشمھا....دی بار بوسدنیو گونھ ام را چند

 را با نوک انگشت گرفت میموھا..... دادمرونی را آرام باز کردم و نفسم را بیچشمھا
 م؟؟یبر: و پشت گوشم گذاشت و گفت

 اش را برداشت نکی و عد،ساعتی اش را پوششرتیبھزاد ت....میبر:  زدم و گفتمیپلک
 بلوز کی گرفتم یرفتم اتاقم دوش....می شدالیو دستم را در دست گرفت و با ھم وارد و

 و پشت کمرم نھی سی چسبان و روری حری ھانی داشت با آستی سھ سانتقھی کھ یمشک
 سرم ی را شانھ زدم و باالمیموھا....دمی پوشیمشک  اشک باز بود را با شلوار کتانکی

 خوش باشم طال کنار بھزاد با دیاما انگار من نبا... رفتمرونیگوجھ کردم و از اتاق ب
 بودم یعصبان....نفسم حبس شد.... نشستھ بود و دستانشان در دست ھم بودیفاصلھ کم

 ھفت با شلوارک قھی  تاپکی..... دستھا متعلق بھ منھنی اردیحق نداشت دستش را بگ
 رهی بود کھ اصال با پوست تختھی شانھ ری بلوندش را رویموھا.... بوددهی کوتاه پوشیل

 نی نشان بدھم ادی بود نباری دگریخواستم برگردم در اتاقم اما د.... نداشتیاش ھماھنگ
 می غذا را جلوھی چھار نفره نشستم، سمزی آشپزخانھ و پشت میرفتم تو.....فمیھمھ ضع

 ی ولکردمی مھی گربھی غرکی ی بار جلونی اولیچند لقمھ بھ زور خوردم برا...ذاشتگ
:  کھ داشت گفتینیری کنارم نشست و با لھجھ شھی با من نبودن سممی اشکھااریاخت

  خدا بزرگھدی نکنھیخانمم گر
 وقتھ کھ منو فراموش یلیبزرگھ اما خ:  و گفتمدمی کشینفس..... را پاک کردممیاشکھا
 شنوهی را نممی و صدانھیبیمنو نم... کرده

 
 کھ ییخدا بنده ھا:  گرم نگاھم کرد و گفتدیشی امتحان مدیاالن دار....شھ؟یمگھ م-
 کنھی دوست داره را سخت امتحان میلیخ
 ارمی دارم کم مگھی دشھ؟ی تمام میک: دادم و گفتمھی تکی صندلبھ
 دهی را نشانت مشی بزرگی روزکیصبر داشتھ باش -
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با ... زنگ خورد فرانک بودمیگوش.... آمدی از دستم برنمی داشتن کاردی از امری غبھ
تماس گرفتھ بود تا احوالم .... رفتمرونی بالی آب بغضم را فرو دادم و از ویخوردن کم

تلفن .... راحت صحبت کنمتوانستمی آمد نمی دنبالم مھی مثل ساری چون امیرا بپرسد ول
  مقطع کردم و بھش براق شد

 یبا حرص بھش تنھ ا.... نفس راحت بکشممممممھی تونمی دنبالم نباش من نمگھید: گفتم
 ی خالیبھ ھمھ آھستھ سالم کردم و کنار مھرداد کھ تنھا جا....الی ویزدم و برگشتم تو

 کنار ھم نشستھ ی شرمیب نگاھم بھ بھزاد و طال کھ با کردمی میسع.....بود نشستم
 میدیچھ عجب ما شما را د:  را کج کرد و گفتسرش یمھرداد کم....وفتدیبودن ن

 ھیاز کم سعادت:  باال دادم و گفتممی ابروی تاکی
 اون کھ صد در صد:  و گفتدیخند

 ھی مبل تکی و بھ پشتدمی کشی نازک کردم و نگاھم را ازش گرفتم، پوفی چشمپشت
 بود و شروع کردن بھ پچ پچ ستادهی کھ دم در اری و رفت کنار امدادم بھزاد بلند شد

 کردن
 دی خرمیعصر بر:   گفتسیماھت

  موافقمدیشد: فرحناز
  مخالفمدی من شدیول:  گفتی شاکدیسع

 میری و ممی داری برمنی ما خانمھا ماشزمی عزستیمھم ن:فرحناز
  میزنی می چرخھی شھر ی تومیری ھم مونیما آقا: مھرداد
 برهی خانمھا را مریام:  نشست و گفتشی برگشت سرجابھزاد
 می نداریازی نگاردیما بھ باد:  شد و گفتی شاکسیماھت

 دیری نمیی جاای ادی مری امای:  کرد و گفتزی چشمانش را ربھزاد
 رهی نمیی ستاره جاد؟بگویری نمییجا:  زدم و گفتمیپوزخند
 دی خرتونھی حداقل مادی ھم مری داره؟ امی خب چھ اشکالسی بابا ماھتیا: گفتفرحناز

 میشی خستھ ھم نمینجوریا: بھم لبخند زد و گفتارهیھا را برامون ب
بعد از موافقت ھمھ قرار شد چند ..... را چنگ زدم و شانھ باال انداختممی موھاکالفھ
 می را استراحت کنیساعت
 د تو بمون کارت دارمبھزا:  شدم و بھزاد ھم پشت سرم راه افتاد کھ مھرداد گفتبلند

 اصال شبی بعد مھرداد دیباشھ برا:  دادم کھ بھزاد گفترونی بنی را سنگنفسم
 خستم....دمینخواب

 بلند شدم عیسر... شدم بھزاد نبودداری بیوقت....میدی اتاق خواب و خوابی تومی ھم رفتبا
 رھا می شانھ ھای را شانھ زدم و رومی کردم، موھاشی بھ صورتم زدم و تند تند آرایآب

 دمی کشی نفس راحتزدی کنار مھرداد نشستھ بود و حرف منیی رفتم پایوقت....کردم
 کمرم حلقھ کرد و بھ یکنار بھزاد نشستم دستش را رو...... خواب بودندھیھنوز بق

 ؟؟ی شدداری بیک:  کرد گفتمکمیخودش نزد
 ارهیب کی و کیی ستاره چای بگو براھی بھ سمریام....ستی وقت نیلیخ-
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:  را خوردم مھرداد گفتی چنگال زدم و تکھ اکمی بودم،بھ کرهی خیی بخار چابھ
 ستاره؟؟؟

 ھوووم:  نگاھش کنم گفتمنکھی ابدون
 یتختھ ھم بلد-
 اوھوم-
 خوادی مدی جدفی از بس از بھزادو بردم خستھ شدم دلم حرمی کنی دست بازکی ایب-

  پررو؟؟؟بچھیبری مشھیتو ھم:  چپ چپ نگاھش کرد گفتبھزاد
  دوستت عادتشھ ناراحت نشوزمیعز:  زدم و گفتمشی بھ بازوی آرومبھ

 تختھ ھم یاگر باز:رو بھ مھرداد گفتم..... بار بود انگارنی اولیبرا!!!!!زم؟؟؟؟یعز
 کنمی می بازی ھستی اگر حرفھ استمی من ناردهیلیمثل ب

 شروع یباز...دی زد و تختھ نرد را باز کرد و مھره ھا را چی پوزخندمھرداد
 نکھیبعد از ا..... بودم کھ متوجھ نشدم بھزاد از کنارم بلند و رفتی گرم بازنقدریا...شد

 بھزاد نمیدور اول را بردم دور دوم و باختم و دور سوم را بردم بلند شدم تا بب
 می کنی بازگھی دست دکی ای بیشانس آورد: مھرداد گفت....کجاست

  کن بعد خبرم کننیبرو تمر:  حوصلھ گفتمیب
رفتم ....ستادهی اوانی ای روری امدمید.... بودی مشغول کاری شدن و ھرکسداری بھمھ

 بھزاد با طال دمی رد نگاھش را گرفتم، دی اما وقترمیکنارش تا سراغ بھزاد را ازش بگ
 بھزاد کھ دستش را بھ دنیبا د..... انگارزدیقلبم نم....زننی و حرف مستادنی اایلب در

 کاش نفس آخرم بود یا....آرام نوازشش کرد نفسم حبس شد  کرد وکی طال نزدیموھا
 پوزخند بود، تمام وجودم نفرت شد با ھی شبشتریخنده اش ب....دیطال نگاھم کرد و خند

  بازار پشمیآماده شو بر: دنمگفتی با دسی کھ ماھتالی وی افتاده برگشتم تویشانھ ھا
 را صدا زدم ھی سمشد،ی دستانم گرفتم کھ داشت منفجر منی مبل نشستم و سرم را بیرو
 قلبم مشت ی آرام روکردیقلبم درد م.... بودنینفسم سنگ....اوردی را بمی داروھافیتا ک
 ، حالم ھل کرد و کنارم نشست و کمرم را ماساژ داددنمی با دسیماھت.....دمیکوب

 انمارستی بمتیبزار برم بھزاد را صدا کنم ببر: فرحناز گفت 
 خوبم:  گفتمی را گرفتم بھ سختدستش
 سی نبود ماھتیخدا را شکر بھ جز ما سھ نفر کس...... را دور تا دور چرخاندمنگاھم

  شد؟؟؟ی داروھا چنی زد پس اادیفر
 

 ی داروھا اسپرنیاز ب.... برگردانمنی زمی را باز کردم و روفمی کدی رسمھی سراسھیسم
 ی آبوانی را با لمی ھادم،قرصی کشقی را بستم و نفس عممیچشمھا....را برداشتم و زدم

 ھی را بستم و بھ مبل تکمیچشمھا....... سرم گرفتھ بود خوردمی باالمھیکھ س
چھ قدر .....کندمی انگار جون مگرفتی و نفسم مشدی منیھردفعھ کھ قلبم سنگ....دادم

 ؟یریکجا م: ت گفسیحالم کھ بھتر شدم بلند شدم ماھت...... لذت بخشھدنینفس کش
 گھیبرم آماده بشم د-
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 می نریخوای مستیاگر حالت خوب ن:  مردد نگاھم کرد گفتفرحناز
  خانھ باشم بدترهینھ تو-

 نھی مھرداد دست بھ سدمی ددمی پلھ ھا رسی جلویوقت... بودای ھنوز کنار دربھزاد
 آھم بلند شد..... نظرم داشتھری و تمام مدت زستادهیا

 کردن دی با خرشھی بود کھ ھمی چھ سردانمینم....یکی در آن نزدی مجتمع تجارمیرفت
 را دمیدی کھ می و ھر لباس مناسبمیگشتیمغازه ھا را م....شدیحالم بھتر م

 کھ خوشش یزی ھرچدنی انداخت بعد از دی بھ خنده ام مسی کردن ماھتدیدم،خریخریم
نقطھ مقابل ....شتھ خوشگلھ و زای خرم گفتن بخرم،ندی بدون تردیخری معی آمد سریم

 می کافھ نشستمی تمام شد رفتمانی ھادی خرنکھیبعد از ا........ کردندیفرانک بود در خر
 ....می خوردیو بستن

:  بھم کرد و گفتی نگاھمیبھزاد ن... بھزاد شدمنیسوار ماش... آمدن دنبالمانونی آقاکھ
 ؟یخوب
  جواب دادمسرد

 آره -
دوست نداشتم لمسم کند ....دمی کشرونی دستش بری را گرفت کھ فورا دستم را از زدستم

 ستی متعلق بھ من تنھا ندانستمی میوقت
 چتھ؟: نگاھم کرد و گفتزیت

  شدمرهی خرونی ببھ
 یچیھ -
 میرفت....وفتادهی نی اتفاقچی انگار ھکردی برخورد می؟؟؟طوریدانی نمیعنی: خودم گفتمبا

 سفارش دادم، مشغول خوردن سوپ ی پلو با ماھیسبز....تک ستاره...رستوران بھزاد
 ساخت ھمون موقع ھم شی رستوران را بھزاد پنج سالھ پنیا:  کھ مھرداد گفتمیبود

 اسمش را گذاشت تک ستاره
 داستان نی بود انگار ای عادشی اما برانمی بھ طال نگاه کردم تا عکس العملش را ببفورا

  چرا؟؟؟دیدونیم: مھرداد گفت... بوددهیرا بارھا شن
 نھ چرا؟: دنی پرسی با کنجکاوھمھ

 سعادت پور کارمند ی ستاره آقای شرکت بابای تویچون وقت:  من نگاه کرد و گفتبھ
 زدی سعادت پور ستاره را تک ستاره صدا می آقامیبود

 چھ جور نکھیھنوز ا.... گفتیزی نگاھش کردم بھزاد در گوش مھرداد چمتعجب
 عالمت سوال بزرگ کی می کارمند ساده بودند براکی فقط یوت مند شده بودن وقتثر

 اصال چرا مھرداد االن....بود
 

  را بھ من بفھماندیزی چخواستی مکرد؟؟انگاری را مطرح منی جمع ادر
  ھستنینی سعادت پور مرد نازنیآقا:  گفتدیسع
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 شی وقت پیلی پس بھزاد تو از خک،یچھ رمانت: گفتسیماھت...... زدم ھرچند تلخلبخند
 ،درستھ؟؟؟یعاشق ستاره ھست

 آره: نگاھم کرد و گفتقی عمبھزاد
 یکنی مانتی پس چرا خگفتمی بھش مخواستی ھستم دلم میعنی بودم گفت آره، نگفت

 انداختم ریسرم را ز...نگاھش گرم بود.... عشق را باور ندارمنی من استی ننیعشق ا
 باشد و یمی گرم و صمنکھی خستھ بودم ای بازنی شدم از امیو مشغول خوردن غذا

 بچھ ھا آھنگ الی ومی برگشتیوقت.....کند دمی نا امازی من دلگرم شدم در اوج نیوقت
 رقص تشنھ ام یبعد از کل....دنیگذاشتن و شروع کردن بھ دست زدن و رقص

 از دیم سوت کشسر... در بستھ را باز کردم... آشپزخانھ کھ آب بخورمیرفتم تو...شد
 بھت زده.... تند مشامم را آزردیھمھ آشپزخانھ پر از دود بود و بو.... آن ھمھ دود

سرم را .... نشستھ بودن نگاھم کردنزی کھ پشت ماوشیمھرداد و س....نگاھشان کردم
 خم شده بود و زی می کھ سرش رودمی بھزاد را دیاھی آن ھمھ سنیتکان دادم و از ب

 نھ: خشک شدم سرم را تکان  دادم و گفتم....دیکشی را با دماغ باال می رنگدیپودر سف
چشمانش ... بلند کردزی میبھزاد سرش را از رو...... منی خدایوا......دی نبابھزاد

باورم ...... رفتمرونیعقب عقب از آشپزخانھ ب.... انگار جاخورددنمیخمار بود و باد
 زجر آور می است براقتی حقنکھی ادنی دی ولزدمی حدس منکھیبا ا....شدینم

  شده؟یچ:  کنارم آمد و گفتدید  ام رادهی رنگ پرسی ماھتیوقت......بود
 کھ یدی دی شده؟چیباز چ: گرفتم و گفتمی دستھانی گوشھ نشستم و سرم را بکی
 ده؟ی رنگت پرینجوریا
 االن خودم کننی کھ مواد مصرف میگفتیتو راست م.....تو:سرم را بلند کردم و گفتم 
 دمید

 ؟یدیکجا د: را گرد کرد  وگفتچشمانش
 من کھ بھت گفتم: و گفتدی کشیآھ.... آشپزخانھ اشاره کردمبھ

 انتیھرچند بدتر از خ.... ھمھ درد بستم نبودنیا:  دستانم گرفتم وگفتمانی را مسرم
 ستی چشمھام کھ نیکردنش اون ھم جلو

 ی روزکی اگر دنیپرسی ازم مشیماھھ پ نی پوست کلفت شده بودم اگر چندگھی دانگار
 کھ ساکت دادمی مھ؟؟جوابی عکس العملت چکنھی شوھرت مواد مصرف میبفھم

 اما حاال فقط سکوت کرده بودم... ممکنھ ترکش کنمی حتکنمی بھ پا ماھوی و ھنمیشینم
 لحظھ ھم کی من بودم ی داریخوب صبر:  شانھ ام گذاشت وگفتی را رودستش

 کردمیتحمل نم
 ھم دی مصرف مواد؟؟شاای بود انتیمنظورش خ... دادمھی را بلند کردم و بھ مبل تکسرم

 تحمل ی جز تحمل کردن نداشتیاگر چاره ا:  بود گفتممیمنظورش کتک خوردن ھا
 یکردیم
  و ازش جدا شوریخب طالق بگ-
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مگھ بھ خواست خودم ازدواج کردم کھ :  گرفتھ گفتمی شدم با صدارهی خمی روبروبھ
  رمیھ خواست خودم طالق بگاالن ب

 کارا نی گفتم اگر دست برنداره از ااوشیمن کھ بھ س: داد و گفتھی تکی شدت بھ پشتبا
 کنمی و ترکش مزی بھ ھمھ چزنمیپشت پا م

 نی پدرت مجبور بھ ای بخاطر بدھیمگھ نگفت:  چرخاندم و نگاھش کردم و گفتمسر
 ؟؟؟یازدواج شد

 کرده و کاسھ صبرم ریی تغزی ھمھ چگھی دشھ،ی پ چھار سالی براھیچرا اما اون قض-
  شدهزی لبرگھید

 شدن بی غونیکم کم ھمھ آقا....فی حگفتمی بود کھ با خودم مبای زنقدری نگاه کردم ابھش
 البتھ من طال را م،ی کھ بخوابمیما خانم ھا ھم رفت.... بھ آشپزخانھ رفتنمیدانستیو من م

 صدا گوشھ ی ساعت بعد بھزاد آمد و بکی.... زود تر رفتھ بود کھ بخوابددی شادمیند
 چشمانم را دمی شنیادی داد و فری کھ صداشدی چشمانم گرم متداش....دیتخت خواب

 سیماھت.... ی بود از اتاق کناراوشی و سسی ماھتی کردم، صدازیگشودم و گوشم را ت
 کردی مادی داد وفراوشی و سزدی مغیج

   نشستمخی تخت سیرو
  بخوابریبگ:  گفتبھزاد

 ذارهیصداشون نم: و گفتمدمی کشیآھ
   بخوابری بگن،ینجوری ھمشھی ھمنھایا: گفتدی سرش کشی روپتو
  داشتشھی از خودت می چھ توقعگھی ھا ھستن دنی دوستات ایوقت: طعنھ گفتمبھ

  ھارمی ممشی بلند می حرف بزنگھی کلمھ دکی: نگاھم کرد و گفتزی را کنار زد و تپتو
  بوددهی آن ھم بھ رفتن انگار نقطھ ضعفم را فھمکردی مدمیتھد 
  را بپرونھمیدی کشی ھرچخوادیم:  لب گفتریز
 یعوض:  تخت بلند شدم و گفتمیاز رو... دھان باز نگاھش کردمبا
 ستمی ناوشیمن س..... بخوابری بگکنمای لھت مشمیستاره بلند م: شد و گفتزی خمین

 ادی صداتم در بذارمینم
 ی تا چھ حد نامردگھی دنمی نکن بلند شو ببدیتھد:  را برداشتم و گفتممیپتو 

 دی و خوابدی سرش کشی نداد و پتو را رویتی بھ حرفم اھمبھزاد
 بلند با ھم ی تمام شده بود، اما با صداادی و فرغیدعوا و ج....دمی کاناپھ دراز کشیرو

  کردنیمشاجره م
 من ھم ی پررو شدیلیخ...دمیموھات رنگ دندونھاتم کھ بشھ من طالقت نم:اوشیس
 نھی ھماقتتی مثل بھزاد رفتار کنم لدیبا
 

تا ساعت ..... بشھ؟؟؟انتی کھ بھم خنھی ااقتمی من ھم لیعنی گوشم گذاشتم ی را رودستم
 ی داشتم کھ زرشکی ست ورزشکی.... شدم بھزاد نبودداری بیوقت... خواب بودمازدهی

بھم .... شک داشتم اما آخر سر تنم کردمدنشی پوشی برادی سفشرتیرنگ بود با ت



 @donyayroman   طعم شیرین رمان                    نیریرمان سرنوشت تلخ و ش

 267 

 لخت و می بستم موھای و محکم پشت سرم دم اسبدم را بھ عقب شانھ زمیموھا....امدیم
 ھی نبود، از سمی اما کسنیی کردم و رفتم طبقھ پاشی آرای کمکی... بودشمیمثل ابر

 ....احلرفتن لب س:سراغشان را گرفتم کھ گفت
 اوردی بمی فنجان قھوه براکی خاستم ازش

 کنارم آمد نرم گونھ ام دنمی با دسیماھت....ھی قھوه ام را خوردم رفتم کنار بقنکھی از ابعد
  تو؟؟ییپس کجا: و گفتدیرا بوس

 چھ طور؟: را باال دادم وگفتممی ابروی تاکی
  شدنیبھزاد با طال سوار جت اسک-

 ستیبرام مھم ن:  گفتمدمی کشیآھ
 و فرحناز سوار جت بودن دیسع...ھی کنار بقمیرفت... نگاھم کرد انگار شک داشتقیدق

 دی پرت شد سعای دری شدن توادهیفرحناز ھنگام پ...و تازه بھ سمت ساحل برگشتھ بودن
فورا دستش را گرفت و کمکش کرد کھ بلند بشود با افسوس نگاھشان کردم بھ 

 را حس کردم سر ی نگاھینیسنگ....ن در ھم قفل بودتیمی صم کھ باشانیدستھا
:  کردم و رو برگرداندم، مھرداد گفتیچرخاندم و با بھزاد چشم در چشم شدم، اخم

  سوار شوایب:با دست بھم اشاره کرد گفت...نوبت ستاره است 
 شمیمن تنھا سوار م:  بلند گفتمی پشت سرم راه افتاد من ھم با صدابھزاد

 اما اگر قرار گرفتم،ی مادی بشوم اما مھم نبود ی سوار جت اسکخاستمی بار منی اولیبرا
 دانستمی میمخصوصا وقت.....شدمی سوار شدن مالی خیبود با بھزاد سوار بشوم کال ب

  طال را سوار کرده
  خطرناکھشھینم:  و گفتستادی کنارم ابھزاد

 ست؟ی تو خطرناک نیبرا:   وگفتمدمی را در ھم کشصورتم
 من مردم فرق داره:  بھ غبغھ داد و گفتیادب
 سی چشم برداشتم و بھ دست ماھتی را از رونکمی نداره، عی فرقچیھ: گفتمتی قاطعبا

بھزاد .... شدم و با کمکش سوار شدمکیدادم،بھ مھرداد کھ جت را گرفتھ بود نزد
 نیی پاای بطونیستاره از خر ش: وگفتستادی امیروبرو

 شمی و غرق مای دری تووفتمی م؟فوقشیترسی میتو از چ:  نگاھش کردم وگفتمیشاک
 چرت نگو:  کرد وگفتیظی غلاخم

  خانمھا فرق دارهھیستاره با بق....بھزاد بزار بره: دخالت کرد و گفتمھرداد
مھرداد با حوصلھ بھم آموزش ... داد و برگشت لب ساحلرونی بنی را سنگنفسش

 اما کردی اصابت مای و با شدت بھ سطح درشدی سر جت بلند مدادمیاول تا گاز م....داد
 کردم،ی مادی و کم کم سرعتم را زفشردمی گاز را میبھ آرام....کم کم قلقش دستم آمد

 کردم و از ادی گرفتم و کم کم سرعتم را زادی  کردم تا کاملنی تمری ساحل کمکینزد
 باز بھ سطح  وشدی بلند مای امواج دری باحال بود جت رویلیخ...ساحل فاصلھ گرفتم

 نی اشدمی می و من غرق شادخوردی بھ صورتم مای دری قطره ھاکردی برخورد مایدر
 از ساحل نقدریا  بھ خودم آمدمیوقت....دمی کشغیاز تھ دلم ج.... را دوست داشتمجاناتیھ
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 ی بیایجت را نگھ داشتم من وسط در.... مثل نقطھ شده بودزیدور شده بودم کھ ھمھ چ
 شتری بی داشت حتیبیآرامش عج..... مطلق بودی آبکردمیکران بودم بھ ھر جا نگاه م

 دیبا.....دمی کشیقیچشمانم را بستم و نفس عم...رفتمی کھ تنھا بھ قبرستان مییاز شب ھا
 غرق نقدریا....... شدمرهی و بھ اطرافم خستادمیھمانجا ا......دمیترسی نماما دمیترسیم

از دور ...بھ طرف ساحل راه افتادم..... زمان از دستم رفتھ بودفکر بودم کھ مکان و
 نگاھم کرد انگار مطمئن نبود کھ قی و دقدی دوای کھ مھرداد با عجلھ بھ طرف دردمید

بھ .... دست تکان داد و خواست کھ برگردممی براشد  مطمئننکھیخودم ھستم، بعد از ا
  ستاره برگشتھادی برو بھ بھزاد بگو بدیسع: دی کشادیمھرداد فر....سمت ساحل راندم

 سالم برگشتھ:  گفتدی کشی نفس راحتدنمی دبا
 مگھ قرار بود سالم برنگردم؟؟؟:  کردم گفتمی شوم، اخمادهی جت را نگھ داشت تا پسر
 ھا دور وانھی مخصوصا بھزاد کھ مثل دیھمھ را نگران کرد:  تکان داد گفتیسر

 دیچرخیخودش م
  شدمرهی خ گونھ اشی روی سرخبھ

 ادی سر تو بیی اگر بالگفتی شد مزیباھام گالو: گفتدی کششی روی زد و دستیپوزخند
  چون من مقصر بودمکشھیمن رو م
 االن کجاست؟:  وگفتمدمی را در ھم کشصورتم

  دنبالتادی برهی بگقیرفت قا-
 کردم ی مھمھ خنده تلخیلی سالم بودنم براش خنکھینھ ا: را کج کردم وگفتمصورتم

 رهی با دست خودش زره زره جونمو بگخوادیم:ادامھ دادم
 از تو داره زجر شتری بھزاد بستی ننطوریا: کرد و گفتزی چشمانش را رمھرداد

 کشھیم
 ی را رویکی کمر و آن ی بدو بدو خودش را بھ ساحل رساند دستش را روبھزاد

 دیمھرداد خند.....نگاھش گرم و پر از احساس بود....دی کشیسرش گذاشت نفس راحت
 بادمجون بم آفت نداره.وفتھی نمی اتفاقچی ستاره ھی گفتم برایدید: گفتیو با لودگ

 دستم را گرفت و سی آمدم ماھترونی بایاز در... دی کششی بھ موھای کالفھ دستبھزاد
 ی ھمھ ما رو سکتھ داد؟؟یدی نترسی ھستی کگھیتو د:گفت
 م؟؟ی با ھم بریخواینھ م:  گفتمی زدم و با سر خوشیی دندان نمالبخند

 
بھ بھزاد نگاه کردم و لبخند .... را گرد کرد و با ترس بھ بھزاد نگاه کردچشمانش

 کرد یظی از ما فاصلھ گرفت اخم غلسی شد و ماھتکی زدم، بھم نزدیحرص درار
 ؟ی ھا بر داری بازوونھی دنی دست از ایخوای میک:وگفت

 تاسف می کرد و برایاخم... وقتچیھ:ھمون صورت خونسرد نگاھش کردم و گفتم با
من : دمی مھرداد را از پشت سرم شنیصدا....الی وی بلند رفت تویخورد و با قدمھا

 ی تمام کرده باشنی بودم کھ بنزنی اما نگران اوفتھی نمی اتفاقتی برادونستمیم
  نداشت؟؟نیمگھ بنز: را گرد کردم و گفتمچشمانم
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  کمیلیخ-
 ی اتفاقی نگفتا؟ی وسط دری فرستادنی بنزیتو من رو ب: گفتمدمی را در ھم کشصورتم

 وفتھ؟یبرام ب
 ی دور بشنقدری اکردمیفکر نم:  و گفتدی حرص دادنم خندیبرا
 می راه افتادالیبھ سمت و..... خبیلیخ:  تکان دادم گفتمی را بھ دندان گرفتم و سرلبم

  سوار بشمخوامی مگھی دکباری بھزاد بفھمھ نکھیعصر بدون ا:گفتم
 داشت خنده اش را جمع کند و ی سعی نگاھش کردم، خنده اش گرفتھ بود ولطنتی شبا

 ی بھزاد از دست تو چفھمیحاال م:  و گفتدیبعد بلند خند...ردی بھ خود بگیصورت جد
 کشھیم

صورتم را مظلوم کردم و ادامھ ..... ندارمینخند شوخ:  کردم وگفتمی تصنعاخم
 ؟؟یدی جت بھم م؟عصریگی میچ:دادم

مگھ از ....نوچ:  روشن اش نگاه کردم، ابرو باال انداخت وگفتی خاکستری چشمھابھ
  شدم و بھ گونھ اش اشاره کردریجونم س
 ترسووووو:  زدم وگفتمیپوزخند

 رونیبا حرص دود اش را ب و دیکشی مگاری شدم،بھزاد سالی پشت کردم وارد وبھش
 نگاھم کرد، گوشھ لبم را ی شدم،سوالرهی را باال دادم بھش خمی ابروی تاکی دادیم

 ... اتاقمی رفتم تودمیگز
 یبرا.... بودای و بزرگ کھ رو دربای بالکن زکی ھال بزرگ داشت با کی باال طبقھ

 می ھانی کھ دور کمر و آستدی بلند  سفری حرراھنی پکی ام را با ینی کیآفتاب گرفتن ب
بھ ... برداشتم و از اتاق خارج شدمیری را با ھندزفلمی موبادم،یربان قرمز داشت پوش

قلبم ....آھستھ پرده را کنار زدم.... آشنای صدادم،یشن یی شدم صداھاکیتراس کھ نزد
 لم داده بود و ی صندلی و شلوارک اش رویفشرده شد و بغضم گرفت، بھزاد با رکاب

پرده را کنار زدم و از پنجره ..... بوددهی تخت دراز کشی روینیکی بکیرش طال با کنا
 می اشکھادم،یعقب کش  بردم و بھمی موھاانیفاصلھ گرفتم، انگشتانم را با حرص م

 ختمی شد،با نفرت اشک رریسراز
 طال را ی برھنھ ی بازوگرشی با دست دی ولدیکشی مگاری دست سکی با بھزاد

 ام چنگ نھی و تنگ شد، نفسم گرفت بھ سکی تارمی آنجا برایفضا.....کردینوازش م
  رفتمنییانداختم و بدو بدو از پلھ ھا را پا

  آسمانم ماتم ببارداز
  تو ماندنم ادامھ داردی بھراس

  توی ترانھ بسمینوینم
  توی واژه بالی پر کشد خچگونھ

 یی جان کجادهی لب رسبھ
 ای را باز کردم بھ طرف دروانی گذشتم، در اکردنی بچھ ھا کھ بھت زده نگاھم منی باز
 زده بود تنم خی بود قلبم دهی فای اما بکردی را گرم ممی داغ کف پاھای ماسھ ھادم،یدو
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 بھ چھ ی حق لمس کردنم را ندارستیسرد بود بھزاد حاال کھ دستات متعلق بھ من ن
 دم،ی فکر بود تا االن کھ با چشم خودم دکی نی اشھیھم.....کردی را لمس مشی بازویحق
 بھ ماسھ ھا چنگ زدم... ماسھ ھا نشستمیرو

  چو از تو دورمی ندانمگر
  عبورمی خموش و تار، بی راھھ ایب

 می خزان تو بھ تونی اری کھ من اثمی دگر  بگوتوانمینم
  جاندهی لب رسبھ

 یییی کجاییییییکجاا
 ییییی نمانده تا رھایرھ
 نگاھم گره خورد، با پشت دست ی کنارم نشست سر چرخاندم کھ بھ دو چشم طوسیکس

  را پاک کردممیاشکھا
  شده؟ی؟چیچرا ناراحت: گفت
 نگرانت ی اومدرونی اون حالت بی تودمی دیوقت: نگفتم گفتچی را چرخاندم و ھمیرو

بھ فکر  ناراحتت کرده کھ ستاره نقدری ایچ....یدیشنی اما انگار نممیشدم صدات کرد
  ھمھ دستش را رو کردهی و جلوستیغرورش ن

 نداشتم االن داشتن می پنھان کردن دردھای برای توانگھی زدم دی خودم پوزخندبھ
 کھ پشت سرم قرار داشت نگاه کردم نگاھم بھ الی داشت؟؟؟بھ ویغرور چھ ارزش

بھ ...دنیخندیو م... شد بھزاد گرم حرف زدن با طال بود ودهیبالکن طبقھ دوم کش
بارھا از ھمھ .... طال بودی و لوندییبای زبانگار مجذو....میبھ سادگ....تمیبھ خر....من
 تا آسمان نیاما ساده بودم و فرقم با طال از زم.... و خوشگلمبای بودم کھ زدهیشن
چشمانم را بستم و سرم را .... بدھمریی خودم را تغستمی حاضر ننمیاما من ھم.....بود

   واضحھشیلیدل: چرخاندم گفتم
 لباسم را ی و لبھ خوردی ممی بھ پاھاای دریموج ھا......ستادمی شدم رفتم جلوتر ابلند
 و داغ بود یھوا شرج.....دیرقصی در ھوا مرمی و لباس حردیوزیباد م.....کردی مسیخ

 فکر کھ مھرداده سرم را با شدت نی نشست با امی شانھ ھای رویدست....اما لذت بخش
 ازش فاصلھ گرفتم ی ابروانم نشاندم و کمنی بیظیاخم غل...دمیچرخاندم اما بھزاد را د

 ؟ی شنا کنیخایم:  زد و گفتینیریلبخند ش
ستاره :  برگرداندم، مھرداد گفتای تفاوت نگاھم را بھ دری اشاره کرد، بمی لباس ھابھ
 ؟ی سواریقی قامیبر

 چرا کھ نھ: د و با شعف نگاھش کردم و گفتم برق زچشمانم
 کج کرد و بھ مھرداد ی شلوارک اش فرو برد، سرش را کمبی دستانش را بھ جبھزاد
 انی ھم بگو بھیبرو بھ بق:گفت

 
  دیری جدا بگقی من قایبرا:  گفتمقاطع

 میریباز زده بھ سرت ھمھ با ھم م!!!؟؟یچ:  و گفتدی اش را در ھم کشصورت
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 کردم من با اون تیتا االنم رعا:  صورتش تکان دادم گفتمی را باال بردم و جلوانگشتم
  بفھمشمی نمقی قاکیسوار 

 الی با حالت قھر از کنارش گذشتم و رفتم سمت وو
 رونی دستانش بی دستم را گرفت و بھ طرف خود کشاند، با شدت دستم را از توبھزاد

  دست نززززن بھ منگھید:  بھ طرفش براق شدم وگفتمدمیکش
 حرکت دستانش را دور کمرم حلقھ کی شد و با کی اش را بھ دندان گرفت، بھم نزدلپ

 ؟یباز پررو شد:  گوشم گفتری زدیکرد محکم بھ آغوشش کش
  نگاھم کردزی و تدی را عقب کشسرش

 برو عقب:  وگفتمدمی اش کوبنھی مشت بھ سبا
 حق کرد،ی داشت مسخره ام م لب نشاند و خاص نگاھم کرد، انگاری لبخند کج روکی

 چی ھشی در برابر خواستھ ھادانستمی و من خوب ممی و فنجان بودلیھم داشت مثل ف
:  گفتی کرد و با حالت اغواگرمیلبش را بھ گوشم نزد.... مخالفت ندارمی براییتوانا

 ...میری مقی قاکیقھر نکن من و تو با 
 ھوم؟؟: سرش را تکان داد وگفتد،ی کشعقب
 راحت با حس خوب دوست الی کنارت باشم با خشدی کاش می ادم،ی کشیقی عمنفس

:  ابروم باال دادم گفتمی تاکیپوزخند زدم .... مانع بودییزھای چکیداشتن، اما 
 امیعمراااااا من با تو قبرستان ھم نم

 
 بھ درک:  نشوم گفتنی کرد، تعادلم را حفظ کردم تا پخش زممی خشونت رھابا

  امیبھزاد من و ستاره با ھم م: گفت دخالت کرد مھرداد
 دیھرجور راحت:  شانھ باال انداخت گفتبھزاد

 عوض ی مشکی و شلوار قواسی سرمھ اشرتی تکی اتاقم لباسم را با ی توبرگشتم
 بھزاد دمی برگشتم ساحل دیوقت.... سرم گوجھ کردم و بستمی را باالمیموھا.....کردم

 را بھ کف میناخن ھا... کندی گوشش نجوا مریدستش را دور کمر طال حلقھ کرده و ز
 کردی می داشت باھام لجبازتم، ھم گذاشیدستانم فشردم و چشمانم را رو

  بھ خاک من بزن،ییی توباران
  پر زدن ندارمی مھ تو من ھوای کھ بنی بببازا

  بھ خاک من بزن،یی توباران
  در گزارمدهی کھ در ره تو من نفس برنی بببازا

 کردنم و با شکستن کی با کوچکشم،ی زجر منکھی ادنی با دبردی لذت مبھزاد
  ھا اومدنقی قاای پس بییکجا: مھرداد گفت....غرورم
 توجھ بھ کمکش دستم را بھ ی کرد اما بکی از من سوار شد ودستش را بھم نزدجلوتر
 ی تکان داد ،وقتی و سردی کششی گرفتم و سوار شدم، دستش را بھ موھاقیلبھ قا

 کمر طالست و بھش ی روگرشی دست طال را گرفتھ و دست دکی بھزاد دمینشستم د
نفس ام را ...کردیباھاش رفتار م  درست مثل پرنسس ھاکند،ی سوار شدن کمک میبرا
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با حرص لبم را .... شدمرهی خی نا معلومی دادم و بھ نقطھ رونیبا حرص ب
 ؟؟یترسی بگم تند بره نمقرانیبھ قا:مھرداد گفت.....دمیجویم

 نھھھھھھ:  را کج کردم گفتملبم
 دیباشھ بابا ببخش:  گفتدیخند

 کردی برخورد مای و بھ سطح دررفی با شدت باال مقیقا.... چرخ زدای دری تویساعت
 سرعت اش را کم کرد بھ مھرداد ی بود، وقتزی انگجانی خوب و ھدمیخندیاز تھ دل م

 می کھ مناسبھ شنا کنیی جاای وسط درمی بریموافق: گفتم
 ھیفکر خوب:  فکر کرد گفتیکم
 گھی می چنی حرف بزن بببقرانیپس با قا-
 ھم دنبالمان نای بھزاد اقی مورد نظر راند، قای ھماھنگ کرد و بھ سمت جاقرانی قابا
 شنا بلده ی ھرکشھی می مترستی خوبھ فقط عمقش بنجایا:  وگفتستادی اقرانی قاامدیم

 ....بپره
 را بھ دست راست دادم و رو بھ بھزاد و نکمی، ع مھرداد چشمک زدم و بلند شدمبھ

 لب نشاندم، بھزاد ذھنم را خواند ی رویلبخند مزحک...ستادمی اقی قای لبھ ایپشت بھ در
 احمق نشو: و با حرص گفتستادیبلند شد و ا

 ری جلومو بگای بیتونیاگر م: و گفتمدمیخند
 ھان؟؟؟:  باال دادم وگفتمابروم

 با ای زدم، دررجھی شای از پشت بھ دری معطلی کرد و من بی حرص دندون قروچھ ابا
  برگشتمایدست و پا زدم و بھ سطح در... کشاندم فشار آب باال بودنییتمام قدرت بھ پا

 دنی کشی نفس راحتھمھ
 گھی ددییای بدیچرا منتظر:  نگاھشان کردم و گفتمیسوال

مھرداد و پشت ..... کردم و من صورتم را کجدی خط و نشان کشمی با چشمانش برابھزاد
 و بھ طال کمک ای دری تودیبھزاد پر....ای زدن بھ دررجھی شاوشی و سدیسرش سع

 دمی سر چرخاندم دیوقت.....  بودمزاری کمک کردن ھا بنی از اشھیھم....کرد تا بپره
 را میرو... داخل ابانی تا بکردنیکمک م سی بھ ماھتاوشی بھ فرحناز و سدیسع

 حس ھا ازم دور بشھ نی تمام اخاستمی از ھمھ فاصلھ گرفتم، میبرگرداندم و کم
 ی فکر ھانی فکر کنم بھ بھزاد بھ طال بھ رادمھر بھ خودم تمام اگھی دخوامینم

ک ی نزدسی صورتم کنار زدم و بھ ماھتی را از رومی ازم دور بشھ موھادیآزاردھنده با
:  گفتسی ماھتکردنیصحبت مبھزاد کنار مھرداد بود و با ھم ....شدم دستش را گرفتم

 ...زهی خوف انگیلی شنا نکرده بودم اما خایتا حاال وسط در.... بودی عالشنھادتیپ
 میامدی نوجوان بودم با بابام کھ میوقت:  گفتممی کشدیآھ..... لذت بخشھیلی خستینھ ن-

 من و بابا را تماشا قی قای تونشستیمامانم م... کار ھر روزمان بودنیشمال ا
 ....کردیم
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از فکر ... را تکان دادم تا ازش جدا بشھمیپا.... حلقھ شدمی دور پایزی چکی کردم حس
 شد با ترس بھ خی باشد مو بھ تنم سمی چندش آور تر دور پازی چکی ای مار نکھیا

 یچیپی چرا بھ خودت مھیچ:  نگاه کردم  وگفتسیماھت
 
 ی بلندغی را گرد کردم و ج شد، چشمانمدهیچی پیزی ھم چمی پایکی دفعھ بھ دور آن کی

 دمیترسم تمام شد فھم....بھزاد و مھرداد کنارم بودن.... شدمدهی آب کشری کھ بھ زدمیکش
خاستم دست پا بزنم و بھ سطح آب برگردم کھ دستانم .... مسخره استی شوخکیفقط 

 یماریھم بخاطر ب....دی پر کشژنمیھمھ اکس... تمام شدنفسم.....را گرفتن و نگھم داشتن
 حس یدستانم را آزاد کردن اما من ب... بھم استرس وارد شدنکھیکھ داشتم ھم بخاطر ا

 بھ مھرداد نگاه یبھزاد با ناباور...تنم کرخت بود.... دست و پا بزنمتوانستمیبودم نم
 رهی چشمانش خیتو.... آوردبکرد و فورا دستش را دور کمرم انداخت و بھ سطح آ

 کھ دمیفھمی و از باز و بستھ شدن دھانش مدادیاد تکانم مصداھا گنگ بودن، بھز....شدم
 و من سوختیقلبم م..... کردرهیآفتاب نگاھم را خ....دمیشنی اما من نمکشدی مادیدارد فر

 لبمفکم منقبض شد، ق.....دادمی صدا جون میداشتم ب.... نفس بکشمتوسنتمیھنوز نم
نگاھش ...  کھ بھ صورتم خوردی در پیبا چند ضربھ پ....شدی ام جدا منھیداشت از س
 بود و چشمانش پر از اشک ختھی صورت اش ری اش روسی خیکردم موھا

 را بھ دھانم وارد کرد انگار خون بھ مغزم شیلبش را رو لبانم گذاشت و نفس ھا....بود
 اش فشردم و نھیبھزاد بھ س.... گرفتی باز شدن چشمانم رنگ زندگمیگوشھا....دیرس

 کردن کنارم نشست سرم را قمی و مھرداد سوار قاقرانی بردم با کمک قاقیبھ طرف قا
 ...دیببخش:  اش گذاشت و سخت فشردم و آھستھ گفتنھی سیرو

  دی خجالت بکشدشیکشتی مدیداشت:  گفتی شاکسی دورمان جمع شدن ماھتیھمگ
 می کردیما فقط شوخ:  ناراحت و افسرده گفتمھرداد

 حرص بھ بھزاد نگاه کرد د؟؟؟بای ستاره خبر نداریارمیشما از ب:  بلند گفتسیماھت
 نکھی ھم حالش بد شد فقط بخاطر اشیچند روز پ:  گفتسی بود ماھتریبھزاد سرش ز

 د؟؟؟ی مالحظھ ای بنقدریچرا ا).....بھ طال اشاره کرد(دی دنیتو را کنار ا
  اتفاق بودکی ای کوتاه بزمیعز:  دستش را گرفت و گفتاوشیس
 د؟یگفتی منوی ھم ھممردیاگر م...مسخره است اتفاق:  نگاھش کرد وگفتزیت

 قضاوت نگونھی ای کسدادی وقت اجازه نمچی ساکت بود و من متعجب، بھزاد ھبھزاد
 شد رهی روحم خیدستانش را دو طرف صورتم گذاشت و بھ چشمان ب....اش کند

 ؟؟؟یخوب: گفتنینگاھش شرم زده بود و غمگ
  نازتو بشنوم؟؟ی تا صدایزنیحرف نم:  زد گفتینیری زدم لبخند شپلک
 خوبم: و گفتمدمی کشینفس

 گرمیمھرداد طرف د.... اش گذاشتنھی سی و باز سرم را رودی ام را بوسیشانیپ
 یوقت: گفتمی و بھ شوخدمیسر چرخاندم و نگاھش کردم خودم رابھ طرفش کش...نشست
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 تو ھم باھاش ھم کردمی فکر نمرهی زره زره جونم را بگخوادیبھت گفتم بھزاد م
 ....یدست

 وسط راه کمیم،شریاما متاسفانھ موفق نشد: سر چرخاند و گفتی را در کاسھ چشمانش
  شدمونیپش

 دمی صدا خندی جون بودم کھ بی بنقدریا
 د؟یگی بھم میچ:بھزاد

 یچیھ: اش فشردم و مھرداد گفتنھی سی حالت اولم برگشتم و سرم را روبھ
 را عوض کردم و سمی خی اتاق و لباس ھای با کمک بھزاد رفتم توالی ومی برگشتیوقت
چشمانم را ... مرتب کرد و کنارم نشستمی پتو را رودم،ی تخت دراز کشیرو

 شدم دوش گرفتم و رفتم داری بیوقت...... حالم را بھتر کردی لبانش کمیگرم....بستم
ستم را گرفت و کنار خود  بلند شد دھزاد خوشحال شدن بدنمیھمھ با د...نییطبقھ پا

  دارمشنھادی پکیمن :  ناھارم را خوردم فرحناز گفتیوقت....نشاند
 ھم زنھی مانوی ھم خوب پدمی ستاره را شنیمن صدا:  کنجکاو نگاھش کردن گفتھمھ
 برامون بزنھ و بخونھ:  گوشھ سالن اشاره کرد و گفتیانوی داره بھ پییبای زیصدا

 مییای مرونی اتفاق صبح ھم بی از حال ھواینجوریموافقم ا:  گفتاوشیس
 کردی کھ ملتمسانھ نگاھم مدی منتظر نگاھم کردن ومن نگاھم بھ سمت بھزاد چرخھمھ

 بخونم من خواستمیخودم ھم م....  مخالفت نداشتمی برای بخوانم و من بھانھ اخواستیم
  بخاطر احساس خودمزنمی زدم ااالن بخاطر خودم مانویبخاطر رادمھر پ

 ھا دی کلیآروم انگشتانم را رو.... ذھنم مرور کردمی را تویملود..... نشستمانوی پتپش
 فقط دانم،ی نمخواندم،؟ی و مزدمی می کی را برانیگذاشتم شروع کردم بھ خواندن، ا

  را بخوانمنی اخواستمیم
  رو شدری دل من زنی دوباره با نگاھت ،اباز
  شروع شدی سر کالس قلبم درس عاشقباز
  و رو شدری دوباره زدل
  تویگی می تو، حرفتو داری تمام سادگبا
  تویگی می تو، حرفتو داری عشق آخرگمی ممونم،ی عاشقت میگیم
  روزا بدتر از ھمھ استنی حالم ایدونیم

  من رو شکستی دل ساده دی رسی ھرکآخھ
 ،ی نرشمی بده کھ تو از پقول

  استکطرفھی ی جاده ی  عاشقگھیواسھ من  د 
  دفعھ استنی آخری بررمیمیم

   نفس شدمی تو قفس شدم، بپرواز
   بدون خودمای دنی تنھا شدم توگھید

 ھی بازھی نی بگو اراستشو
 ھی تو مثل حرف ھمھ صحنھ سازی ھمھ حرفھانکنھ
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 ھی بازھی نیا
  ھوا نوازشم کنیب

  غصھ ھامو کم کناشکو
  قرارتی نگاه ببا

  دوباره عاشقم کنباز
  غصھ ھامو کم کناشکو
  من بھونھ دارهقلب

  عاشقونھ دارهحرف
  باز دوباره سر رو شونھ ھات بزارهنکھی از اری نداره غی اگھی دراه

  روزا بدتر از ھمھ ستنی حالم ایدونیم
  من رو شکستی دل ساده دی رسی ھرکآخھ
 ی نرشمی بده کھ تو از پقول

 
  ی بررمیمیم:  بھزاد نگاه کردم وگفتمبھ

 بشھ اون طال کی کھ بھم نزدشدی مانع میزی چکی شک با غم اما د،ی کرد با تردنگاھم
 ....ی کنارم باش،ی باشکمی نزدزارهی نمیپس چ...نبود

  بدون خودمای دنی تنھا شدم  توگھی نفس شدم دی قفس شدم بی بپرزواز
 

  ستادمی بلند شدم و اانوی دست زدن ھاشون بلند شد از پشت پیصدا
 ی داریعاده ا فوق الیصدا-
  بودی عالی قشنگ زدیلیخ-
  نیآفر-

 یمھرداد چشمک...کردی بھ فکر فرو رفتھ بود و نگاھم نمقی بھ بھزاد بود کھ عمنگاھم
  خاص بود؟؟؟ی خوندیحاال واسھ ک: زد گفت

 نازک کردم خواستم ی را باال دادم کھ بھ بھزاد اشاره کرد، پشت چشممی ابروی تاکی
بھزاد ... لبانم نشست فرانک بودی زنگ خورد لبخند رومی کھ گوشنمی بشھیبرم کنار بق

  جواب اش را دادموانی ای بھم نگاه کرد شانھ باال انداختم و رفتم تویسوال
 از طال و بھزاد چھ خبر؟:  گفتی از سالم احوالپرسبعد

 شنی لحظھ ھم از ھم جدا نمکی کنار ھم ھستن شھی بگم ھمیچ-
 ر خوب خبھی یراست..... بابایا-
  بگو زود؟؟یچ: دمی پرسی خوشحالبا
  گذاشتنی پدر مادر سامان اومدن و قرار مدار عروسشبید-
 جدا؟؟؟مگھ قرار نبود درستون تمام بشھ-
 کی من کھ ھنوز ترم کشھی و درسمون حاال حاالھا طول ممی ھر دو خستھ شدگھینھ د-

  فوق بخونھیرا بدی و باشھی تازه کانون وکال تمام مگھیھستم سامانم ترم د
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 ی خوشحالم کردیلیخوبھ خ-
  رادمھرهھی ھفتھ ھم عروسنیآخر ا-

 ی صندلی سست شدن و رومی پاھادم،یبھ خودم خند... کردمی را در مغزم ھالجکلمات
 راحت نقدری زود و انقدری انکھیبخاطر ا.... ناراحت شدم نھ بخاطر ازدواجش...نشستم
 ی ارزشچی اعتماد کردم و دل باختم کھ ھی بھ کسنکھی کرد انمیگزی را جای اگھیکس د

 .... نداشتمشیبرا
 ؟؟یستاره؟؟؟ھست: گفتفرانک

  کھ بھیی صدابا
 

 ھستم:  گفتمشدی مدهی شنی بھ سختکھ
 ی حاال کھ بھ بھزاد عالقھ مند شدکردمی اما فکر مگفتمی بھت مدینبا:  گفتدی کشینفس

 ستی برات مھم نگھید
نگاھش ....  کھ بھزاد نشسستھ بود و باز ھم کنار طالیی جادی چرخالی بھ داخل ونگاھم

 ی تویخاطره صبح وقت... تفاوت بودیب... شدی ذھنم تداعی توزدمی مانوی کھ پیوقت
 دمی دی تند شدن انگار وقتمینفس، نفس ھا.... شدهدهی کشری بھ تصودمشانیبالکن د

....  برگردمی بھ زندگنکھی ای تالش برانھمھی امدای بھ چشمم نمزهیریبخاطرم اشک م
 نی ھمھی گفتھ من بھ بھزاد عالقھ مند شدم ھمھ حسم بھ اون فقط وابستگیک: گفتم

 یگردی برمیک.... بگمیچ-
 .....ستیمعلوم ن-
  مواظب خودت باش زود ھم برگرد کھ باھات کار دارمزمیآھان عز-
 زمیباشھ عز-

اما .... اتاقم کھ بخوابمیفتم تو برنامھ داشتن من ھم کالفھ شدم رونی باز ھم آقاآنشب
 را شانھ می نشستھ بودم و موھاشمی آرازیپشت م... ربع بعد وارد اتاق شدکیبھزاد 

چھ قدر زود :  سرش جک کرد  وگفتری و دستش را زدی تخت دراز کشی روزدمیم
 ؟یخوابیم
 خستھ ام-

  دلشکستھایخستھ :  زد وگفتپوزخند
 ؟ی چیدلشکستھ؟؟؟؟برا: نگاھش کردم گفتمی سوالبرگشتم
 ....کنھی رادمھر ھم داره ازدواج مدمیشن:  شد گفترهی بھم خقی و دقنشست

بھ .....شیاونم با عشق کودک:  عذابم بدھد گفتشتری بنکھی ای زده نگاھش کردم برابھت
  دادحی  رو بھت ترجگھی دیکی او ھم تو را نخواست و یحت:  وگفتدیمسخره خند

 کھی تکھی دلم را تشیحرفھا.... نبودم فقط سرخورده بودمنیم نگاھش کردم، خشمگ غبا
بلند شدم و کنار .... کردی بود و قلبم را زخممی برای محکمیلی مثل سشیکرد حرفھا

مثل :  آھستھ گفتمدیلرزی نمی بغض نداشت حتمی نگاه کردم صداای بھ درستادم،یپنجره ا
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 ی ھا را توی ھمھ زشتمونمی مای مثل درسوزهیبشھ م کی بھم نزدی ھرکسمونمی مشیآت
  ننیبی بھم کھ نگاه کنن باطنشونو ممونمی منھی مثل آکنمیخودم غرق م

 ی روزکی: شد و با حرص گفتی کند عصبنمی نتونستھ بود ناراحت و خشمگنکھی ااز
 ارمیبھ زانو درت م

 ھی وابستگ احساست بھ من فقطی نگی بھ کسگھیکھ د:  شد وگفتکی نزدشیصدا
 یپس بگو از حسادت دار: دادم و گفتمھی برگشتم و نگاھش کردم بھ پنجره تکخونسرد

 یریمیم
 کس چیدست ھ.... فقط و فقط متعلق بھ من،ی مالھ من؟تویحسادت بھ ک: کرد و گفتاخم

 ی کھ زنده ای تا زمانرسھیبھت نم
 کی قابل فروش نھ ی کاال کی جنس بنجل بودم کیانگار !!!!  من؟متعلق بھ منمالھ

 کردی متی اگر جسمم رازیجسمم آره ول: تفاوت گفتمیب....انسان با احساس و غرور
 یزدی دست و پا نمنقدریا

 را بھ شیدندان ھا.... حرکت فکم را گرفت و سخت فشردکی را جلو آورد و تو دستش
  لبی روی کھ لبخند کجی در حالی چشمانش را گرد کرد و من با خونسرددییھم سا

 محکم از اتاق ی صورتم را با شدت بھ عقب ھل داد و با قدمھاکردم،یداشتم نگاھش م
 دروغ نیپس ا.... اولش بود؟؟؟ده؟؟؟عشق رادمھر نگار بویعشق کودک.... رفترونیب

 حی رو بھت ترجگھی دیکیاو ھم : حرف بھزاد کھ گفت....بود کھ عشق اول آخرش منم
  شدیداد در ذھنم تداع

 میناخن ھا...... کار را باھام کردنیبابام ھم ھم.......  کار را باھام کردنی ھم ھمبھزاد
 رونیاز اتاق ب....ستی مھم نمی کس براچی ھستی مھم نمیبرا....را بھ کف دستم فشردم

 الیو..... آب بخورم تا بلکھ بدون فکر بتونم بخوابموانی لکی قرص با خاوستمیرفتم م
 دود در یھنوز بو... آشپزخانھی رفتم تونی پاورچنیپاورچ  بودکیساکت و تار

چھ .... فکر کنم کھ بھزاد کجاست حتما لب ساحلنی بھ امخواستمین...امدیآشپزخانھ م
 را پر از آب کردم و دو تا قرص کف وانیل..... راحتھی بھ خودت دروغ بگنکھیقدر ا

 غی جھ،ی ساکیدرست مثل  دمی دمی را جلوی کردم کھ کسکیدستم گذاشتم، بھ دھانم نزد
  خشک شدممی و در جادمی کشیفیخف

 نترس منم:  گفتی نازک و زنانھ ایصدا
طال بود،با نفرت بھ سرتا ... چراغ گذاشت و آشپزخانھ روشن شددی کلی را رودستش

 یزیدنبال چ: گفت... کوتاه بھ تن داشتی لباس خاب مشککی... نگاه کردمشیپا
 ؟یگردیم
 نگاھش کردم و از ریبا تحق...  ھم فشردمیو و چشمانم را ردمی کشیقینفس عم 

 ؟؟؟یگردیدنبالھ بھزاد م:  کھ گفتامی برونیکنارش رد شدم تا از آشپزخانھ ب
 .... اتاقمیتو...دهیخواب:  خشک شدم، ادامھ دادمیسرجا

 را باال داد شی را گرد کردم، برگشتم و با حرص نگاھش کردم، ابروھاچشمانم
 نیت بب برو خودی ندارھ؟باوریچ:گفت
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در .... شدمکی بلند بھ اتاق نزدیبا قدمھا.... بود اشاره کردوانی اتاقش کھ کنار در ابھ
 لبانم گذاشتم و اشک یآھم بلند شد دستم را رو...ستادمی در ایال... باز بودمھیاتاق ن

  چشمانم حلقھ زدیتو
  گرفتھ وقتشھ ببارمبغضم

  دارمھی گری ھوا ھوای بچھ
 
 ای شدن، بھ طرف درری سرازمیاشکھا... را باز کردموانی و در ادمی دووانی طرف ابھ

 ختھی بود، تخت بھ ھم ردهی تخت خوابی برھنھ رویقدم برداشتم، بھزاد با باالتنھ 
:  زدمادیفر.... شدلی بھ ھق ھق تبدمیاشکھا....خوردیحالم داشت بھ ھم م...بود
 نگاه ایبھ در..... بستھگھی دبستمھ...ی رخم بکشھ قدرتت رو بیخوایم...ااااااااایخدا

 و خوردنی بھم می کھ موج ھا بھ آرامییآھستھ قدم گذاشتم و جا...دیکردم، دلم پر کش
مھرداد کنارم ... شدی مور مور مسمی و تن خدیوزی می خنکمینس.... نشستمکردنی مسمیخ

  شده؟؟یباز چ: نشست  وگفت
  تنھا باشمخوامیبرو م:  ام،رک گفتمھی داشت شده بود ساکاری چنجای انیا 

 شھینھ نم:  باال انداخت گفتشانھ
 ،؟یخوری و غصھ می بھزاد کنار طالئھ ناراحتنکھیاز ا:  نازک کردم گفتی چشمپشت

 یکردی دست توئھ اگر تو مدام بھ بھزاد گوشزد نمزی ھمھ چیدونی اما نم،یکشیعذاب م
 یی جاچیطال ھ....ت رو فراموش کنھ گذشتھ اتونستی نداره اون میی قلبت جایکھ تو

 ... بھزاد نداره باور کنی زندگیتو
 

 و کردیبھزاد اگر من را دوست داشت قبولم م...خستم: گرفتم وگفتممی دستھانی را بسرم
  کردیمحبتم را جلب م

 ادیبھزاد نم...ی و اون رو دوست داری تو ھنوز بھ فکر رادمھرکنھیبھزاد فکر م-
 و گذشتھ ات ای روی و توھی اگھی دھی جاشھی کھ حواس تو ھمنھی ببخوادیخونھ چون نم

  کابوس بزرگکی بھزاد کابوسھ ی رادمھر برا،یکنی مریس
مھم :  وگفتمستادمیبلند شدم ا....کنھی می کھ داره تالفنھی ھمیبرا:  زدم وگفتمپوززخند

  ستین
 ی فقط اگذرهی می دلش چی توفھممیمن بھ زن نگاه کنم م..مھمھ:  وگفتستادی اکنارم

 و آرامشتو بھ ی با دست خودت زندگیخودت دار.....ی با خودت صادق بودیکاش کم
 یزنیھم م

 
 نکھی خوش گذشت مخصوصا ایلی کھ خمی کردی آب تنای دری تومی رفتی ھمگصبح

 و می کردطنتی شیکل.... رفتھ بود شھری کاری ماند و بھزاد براالی ویطال تو
 جوجھ ھا شد قرار بود کنار ساحل جوجھ کباب دنی کشخیمھرداد مشغول س....میدیخند
 ی اقھی اتاقم و دوش پنج دقیتا ناھار آماده بشھ برگشتم تو....می و بخورمیکن
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 نشستم و شی آرازیپشت م.... آمدمرونی و از حمام بدمیچیحولھ را دورم پ...گرفتم
در اتاق .... گرفتمرشانی بردم و باد سشوار زمی موھانیدستم را ب....سشوار بھ برق زدم

کت اش را از تن ... لب جواب دادمریباز شد و بھزاد وارد شد، سرد سالم کرد و ز
   تخت انداخت، گره کروات اش را شل کردیرون آورد و رویب

 ....اوففف چھ قدر ھوا گرمھ: گفت
 لبخند کج گوشھ لب داشت و کی بود و ستادهیپشت سرم ا.... نگاھش کردمنھی آی تواز
 شد و سشوار را از دستم گرفت، با کی قدم بھم نزدکیبا ....کردیص نگاھم مخا
 را خشک می برد و تکان داد، با حوصلھ و دقت موھامی موھاری دستش را زمتیمال

سشوار را خاموش .... رد شدی خنکمی بودم و تھ دلم نسشی کارھایکرد، محو تماشا
 برد می موھاانیسرش را م...مک کرد را گرفت و آھستھ بھ بلند شدنم کمیکرد، شانھ ھا

 چشمانم زل ی و سرش را عقب برد و تودی کشیقی نفس عمدییو با لذت بو
 کی نزدشتری لبانم سر خورد، صورت اش را بی چشمانم گشت و رونینگاھش ب....زد

سرد بودم .... لبانم قفل شد، چشمانم بستھ شدی نگاه کرد و لبانش روانم چشمیآورد، تو
 شبی ذھنم گشت دی کھ تویاون لحظھ تنھا حس....ی احساسچی بدون ھشھیمثل ھم

 ی دست بھزاد االن رونکھیصحنھ بالکن و ا.... تخت طالیتن برھنھ بھزاد رو....بود
 بود، ی اگھیروز نوازش گر دستھ دی دست ھا دنیا....کردیبازوانم بود و نرم نوازشم م

نگاھم کرد، ....زدمی نفس نفس مدم،یسرم را عقب کش... لمس کردنم را نداشتاقتینھ ل
 لبانم گذاشت ھر دو ی چانھ ام را در مشت گرفت و لبش را باز رودم،ینگاھم را دزد
 نھ:  اش فشردم و بھ عقب ھل دادم وگفتمنھی سیدستانم را رو

  نگاھم کردی و سوالدی را عقب کشسرش
 بھم دست نزن:  را برگرداندم و گفتممیرو

 چرا؟؟؟:  کرد گفتزید چشمانش را ر دارونی بنی را سنگنفسش
 دمی مسخره خندبھ
 جواب بده چرااااا؟؟؟؟:  بلند گفتی صدابا

 و دمیصورتم را درھم کش...چرا داره؟؟؟؟ھھھھھھ: را بھ چشمانش دوختم گفتمچشمانم
 کھ یبا اون دست....ی نوازشم کنستی دستات فقط متعلق بھ من نی وقتخوامینم:گفتم

 ی ھمخواب باشم کھ برای با کسخوامینم...ی من رو لمس کنی ھستینوازشگر ھر کس
 ستی قائل نیجسم  و روحش ارزش

 را ادی آمد، االن توقع داد و فری عادری لبخند بھ نظرم غنی لب نشاند ای رویلبخند
 قدم کی تر شد و من باز کی قدم بھ عقب برداشتم، بھم نزدکی شد، کیداشتم بھم نزد

 واری دی سرم روی دستش را باالکی....دی چسبواری دبھ عقب برداشتم و پشتم بھ
  شدهشیخانمم حسود: ابرو باال داد وگفت.... شدرهی چشمانم خی نی نیگذاشت و تو

 اصال ای....ستی طال؟اون در حد من ن؟؟بھیحسادت؟؟بھ ک: گفتمی تصنعی خونسردبا
 یکنی کمربند باز می ھر ھرزه ایمن بھ تو کھ برا.. تو؟؟ عمراااای؟برای کیبرا
 دمی نمیتیاھم
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ناگھان در گوشم ......  کردمشیعصب.... خونسرد نبودگھید.... نگاھش عوض شدرنگ

 حیاونا را بھ با تو بودن ترج... بودم و ھستمی فکر کنیآره من با ھر ھرزه ا:داد زد
 دستانش را دو طرف سرم گذاشت و فشرد بھ ،ی احساسی ب،یخی کھ کوه یی بھ تودمیم
 تا فکرش از دادمی فشار منقدری اتونستمی مگر اھی اگھی کھ ذھنت مشغول کسھ دییوت

 ادی برونیسرت ب
 قدم کی سرم برداشت، یدستانش را از رو... یکنی متمی اذیولم کن دار:  زدمادیفر

   صورتم تکان دادی جلودی تھدیعقب رفت انگشت اشاره اش را بھ نشانھ 
 نزار فکر ،ی مردن التماسم کنی کھ براکنمی متی کاری پسم بزنگھی دکباریاگر : گفت
 ستی نی آزار دادنت کافنھمھیکنم ا

 نشستم، پس از نی زمیرو....دیلرزیتنم م.....دی رفت و در را بھ ھم کوبرونی اتاق باز
 ی ازدواج تن داد، حاال بھ جانیبھزاد خودش خواست و بھ ا.....دهیقصد داره آزارم م

 وقت بھش چی من ھینجوری ادانستی نمکردی مرمی و تحقدادی مبدست آوردن دلم آزارم
 نھیبی است نمنھی مھم نبود دلش پر از کشی اما برادانستی ھم مدی شاشم،یعالقھ مند نم

 کھ ی کھ بھم احترام نذاره تا زمانیتا زمان....کرد؟ی تمامش نمشم؟چرایمن دارم آب م
 بفھمھ من ھم انسانم و دیبا....بازمی و دل نمامی ارزش قائل نباشھ کوتاه نمتمی زنیبرا

خوردن جوجھ لب ساحل  ی و برادمیلباس پوش....ی دارم نھ بردگیحق زندگ
 خوردن شام و ی و ھم برای رستوران ساحلکی می شام قرار شد بریشب برا.....رفتم

 آقا گفتن تا:  آمد وگفتری کھ امشدمی اتاقم داشتم حاضر میتو....یی و چاونیبعد قل
 ی باشنیی پاگھی دکربعی

 االن مجبور بودم بروم و از ی راحت تر ھستم ولنجای اتاقم بودم ای از ناھار کال توبعد
 کردم و با موس فر کردم، سی خی را کممیموھا.....نشستن تنھا در اتاق خستھ بودم

 بود رهی تشھی رژ لبم را برعکس ھمی رژ گونھ کرم رنگ ولیکرم پودر زدم با کم
 کھ دی مانتو سفکی... دمی چشمانم را مداد کشیتو... رهی تی و قھوه ای زرشکنی بیرنگ

 سرم ی کھ شل روری حری و شال مشکی با شلوار مشکدمیتا وسط رونم بود پوش
 می بردیبلند ش:  گفتدنمیمھرداد با د.... رفتمنییسالنھ سالنھ از پلھ ھا پا.....انداختم

 ی اش را توگاری مبل بلند شد و سی رفتن، بھزاد از رورونی بلند شدن و از در بھمھ
 ی نازک کرد و دستش را دور بازویطال پشت چشم.....  خاموش کردیگاریجا س

 رفتم کھ بھزاد سر نیی دادم و پلھ آخر را پارونی بنیبھزاد حلقھ کرد، نفسم را سنگ
 را باال شی ابروی تاکی را نگاه کرد می پاتا  جا خورد از سری کمدنمیچرخاند و با د

 تفاوت از کنارش گذشتم، انگار اصال وجود ی لب نشاند، بی رویداد و لبخند کج
 مھرداد؟؟:  صدا زدم وگفتمرفتی مرونیندارد، مھرداد را کھ از در ب

 امیمن با تو م:  نگاھم کرد خودم را بھش رساندم و گفتمی عقب برگشت و سوالبھ
 اما بھزاد:  و بھزاد و نگاه کرد و گفتدی را عقب کشسرش
  راحت ترهینجوریبھزاد ا:  حرفش آمدم وگفتموسط
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مھرداد .... آمدمرونی بالیخلوت دونفره اش بھم نخوره و با حرص از و:  لب گفتمریز
 کرد و ی کوتاھمی باز کرد، تعظمیاش را برا x6  و دردی را سرعت بخششیقدم ھا

  حاج خانمدییبفرما: گفت
 .... نگاھش کردم و سوار شدم چپچپ
 ستاره؟؟: مھرداد گفت.... ھم با بھزاد آمدطال

 ھوم-
 ؟ی وکردنکاریچرا ا-

 کار؟یچ: بھش انداختم و گفتمی نگاھمی را چرخاندم نسرم
 یامدی کھ با بھزاد ننیھم-
 ... ندارمی خاصیلیدل-

 نگاه رونی بھ بنی ماششھی داد، من ھم از شی و حواسش را بھ رانندگدی کشیپوف
 ی حرفھا ھستنی نداشت تو لجباز تر از ادهی فاشبی دیحرفھا:  بعد گفتیکم....کردم

 شمی مادهی من پی راجع بھ بھزاد حرف بزنیخواھیاگر م:  گفتمی لحن تندبا
 ممیمن تسل- باال برد می فرمان برداشت بھ نشانھ تسلی را از رودستش

 ،یستی نی ولی تفاوتی کھ بیکنیمتظاھر :  سکوت گفتی و بعد از کماوردی طاقت ناما
 االن بھزاد شد،ی بھتر از االن میلی ختی زندگی با خودت روراست تر بودیاگر کم

 عشق تو دی بھ امشی کھ ده سال از زندگھی بچسب،بھزاد مردتوی و زندگندهیشوھرتھ،آ
  زدی بھ دست آوردنت دست بھ ھر کاری و براند کھ کنار تو باشھ گذروی روزدیبھ ام

 کرده بخاطر خودش بوده یبھزاد ھر کار.... لرزهی من تنم می ھر کاریگی کھ منیھم-
 نکھی ایبھزاد برا....  نھای نداد کھ من ھم عاشقش ھستم یتی اھمیاون عاشق من بود ول

 کاری من چی من، بھزاد برای زد نھ برایبھ خاستھ اش برسھ دست بھ ھرکار
 ھم نیا...دمی ازش ندی و بداخالقری تحق،یم احترای بھ جز دعوا و بیزیکرده؟؟؟من چ

 ....از مسافرتمان، از ماه عسلمون
  فشار دادمی صندلی زدم و با حرص سرم را بھ پشتپوزخند

 گھی پاھاش لھ کرد، فکر نکرد اگر من غرور نداشتھ باشم دریبھزاد منو سنگ کرد، ز-
 خواد،اگری کھ اون می من بشم ھمونخوادی خودخواھھ کھ منقدری بھزاد استم؟؟یستاره ن

 عوضم کنھ؟چرا خوادی عاشقمھ درستھ پس چرا میگی کھ منیمنو دوست داره، اگر ا
 بود از بھزاد محبت و احترام و ی فقط کافمھرداد.... کھ ھستم دوستم نداره؟نجوریھم
 سرد نقدری اگھی اونوقت من ھم دنم،ی را ببدیزنی کھ ازش دم می از اون عشقیکم

 ...نبودم
 

 یلی خی داشتھ باشی از بھزاد توقع مھر دوستنکھی ایمتاسفانھ االن برا: فت گکالفھ
خودتو بزار .....یدی کشنتونی بواری دکیخودت .....دی ھا رو دزی چیلی اون خره،ید

 .... اونیجا
 ی نگاھش کردم جورزیت
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 من متاھل بودم و زن بھزاد بودم عاشق رادمھر ی انگار وقتزدنی محرف

 فرش قرمز کھ بھ ی از رومیدربان رستوران در را باز کرد تا ما وارد بش......شدم
 بزرگ قرار ی طرف چپ و راستمان مشعل ھامی رد شدشدی می منتھایدر

 تا ھمھ دادم  نشانی تخت بزرگ نشستن و من خودم را مشغول گوشکی یرو...داشت
 و سی بود اما رفتم کنار ماھتی من کنار بھزاد خالی سرم را بلند کردم جایت وقننیبش

 شدم و سرم رهی خیی چشمانش با پررویبھزاد با اخم نگاھم کرد، تو....مھرداد نشستم
 کھ کنارش نشستھ دیرا تکان دادم ،نگاھش را ازم گرفت و مشغول حرف زدن با سع

 بود شد
  خاصھیلیستاره رنگ چشمات خ:  گفتسیماھت

 ھی معمولیرنگ عسل!!!  خاصھ؟؟شیچ:  و گفتمدمی را در ھم کشمیابروھا
 بشھ رهی چشمات خیآدم دوست داره تو...ھی کم روشن تر از عسلکی گمی مینھ جد-

  دارهیبیآرامش عج
 زنگ خورد تعجب کردم، میھمون لحظھ گوش... کھ ازم دور بودیزیچ!!!!آرامش؟؟

  بود جواب دادمیاسیاستاد ق
 سالم استاد-
 ستی ازت نی؟؟خبریسالم دخترم خوب-
 ھی استاد کم سعادتمیھست-
  سر اصل مطلبرمی و مرمیگی وقتتو نمادیراستش ز-
 سراپا گوشم-
 در ی صادقی کھ با آقای مثل پرونده قبلبای زنھ تقرکی راجب می داردی پرونده جدکی-
 دی داشترازیش
 خب؟؟-
 ی از کار دوری ھرچند داری پروژه کنارمون باشنی ای کھ تو ھم توخوامیمن م-
 ی کار کندی باشھ تو بانطوری ادی اما نبایکنیم
 استاد پرونده قتلھ؟؟-
 بلھ-
  استاددیشما لطف دار-

 شما یول:  نگاه کردم گفتمکردی آوردم و بھ بھزاد کھ کنجکاو نگاھم منیی را پامیصدا
  کار بزارمی روموی انرژی و ھمھ امی فکر نکنم بتونم بدیدونی متمویکھ وضع

 کھ یبا ھمسرت صحبت کن و بھم خبر بده، البتھ عجلھ نکن تا آخر اون ھفتھ وقت دار-
 یبھم خبر بد

  داشتھ؟ھمسر؟ی سوال قاتل با مقتول چھ نسبتکیباشھ چشم فقط -
 نھ برادر شوھر-

  لطفنھمھی ایاممنون استاد بر..دمیباشھ من خبر م....آھان:  باال رفتن وگفتمابروانم
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 پرونده را انجام بدھم اما بھزاد نی اخواستی داشتھ باشھ دلم می ادهیچی پی ماجرادیبا
 اش ھیقتل قاتل قض: دی پرسسیبعد از شام ماھت.... مانع بزرگ سر راھم بودکیمثل 

  بود؟یچ
  کھ برادر شوھرش رو بھ قتل رساندهی زنکی پرونده بود راجع بھ کی-
 آھان چھ وحشتناک-
 زن شوھرش رو بھ قتل کی رازی شمی پرونده  داشتکی شمیچند ماھھ پ....یلیآره خ-

 رسونده بود
 د؟؟یبعد شما پرونده زن قبول کرده بود: گفتفرحناز

 آره-
  شدینھ؟؟؟بعد چ-
  کھ پسرشون مقصر بودهدونستنیم.... دادنتی زن بودن رضاییخانواده مقتول کھ دا-

 ...یتیعجب جنا:  گفتمھرداد
 ما ی مثل خالھ زنکا بھ حرفھا؟یینجایتو چرا ا:  گفتسی ماھتدمی را درھم کشصورتم
 یدیگوش م

 زد، دستش ی بھ طال گفت و طال لبخندیزی بھ بھزاد نگاه کردم، آھستھ چی چشمریز
تحمل نکردم و باز نگاھشان ....نگاھم را بھ فنجان قھوه ام دادم....را گرفت و بلند شد

 طال گذاشت و بھ ی شانھ یبھزاد دستش را رو....تادنسیکردم، رفتن کنار ساحل ا
 تفاوت قھوه ام را ی داشتم کھ خونسرد و بیر چھ صبدانمینم.... کردکیخودش نزد

 دمینوش
  ندارهدهیفا:  گوشم گفتری کم بچھ ھا بلند شدن و رفتن کنار ساحل ،مھرداد آھستھ زکم

ببند مھرداد وگرنھ :  عذاب من بودگفتمیانگار فرشتھ ... دادمرونی را با حرص بنفسم
 کنمی می سر تو خالمویتمام ناراحت

 ی ناراحتی خودت گفتنی ببایب:  زد وگفتیطونی شلبخند
 ھمون ستاره شمی و مشمی نمکی بھت نزدگھی وگرنھ دی نندازادمی نقدری اشھیم: دمینال

 سرد و خشک
حاال غصھ ... سختھیلیاوه اوه نھ تحمل اون ستاره خ:  را گرد کرد و گفتچشمانش

  دارمزینخور برات سوپرا
 ؟یزیچھ سوپرا:  باال رفتن، گفتممی ھاابرو
 تا می برایب: دستش را بھ طرفم گرفت و گفت... دی را پوششی تخت نشست و کفش ھالب
 بگم

سرش را با خنده تکان داد و کنارم قدم ....دمی را پوشمی را پس زدم و کفش ھادستش
 پسر جوان صحبت کیکنار ساحل ازم فاصلھ گرفت و رفت با ....برداشت

 ی شن ھا نشستھ بودن و سر طال روی رودی کھ بھزاد بود چرخیینگاھم جا...کرد
انگار من ....ومدمی سفر نمنی اھ بشکستوی ممی کاش پاھایا: شانھ اش بود، با خودم گفتم

 ؟یدیترس:  و گفتدی خنددمی مھرداد از جا پریبا صدا... ندارمیجود خارج وچیھ
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 نھ:  گفتمدمی کشیقی عمنفس
  کردمھی کرایجت اسک-

 خوشحالم نی مثل ایچی ھییی مرسیوا: دم،گفتمی کشیفی خفغی را گرد کردم و جچشمانم
 کردینم

 ییھول نشو تنھا:  گفتی زد، با بدجنسیی و لبخند دندان نمادی را بھ عقب کششیموھا
   با بھزادای میری با من مایپس ...ستیرفتن در کار ن

  سوم نداشت؟؟؟نھیگز:  را بھ کمرم زدم گفتمدستم
 نوچ:  باال داد و گفتابرو

 اطراف نی دور نشم ھمدمیقول م - را جمع کردم معصومانھ نگاھش کردمصورتم
 زنمیچرخ م

 دمی بھزاد را از پشت سرم شنیصدا
 ی کھ بردمی من اجازه نمستی نی کاره امھرداد-

  از تو اجازه خواست؟؟؟یک:  را کج کردم گفتمصورتم
 ؟یدوباره پررو شد:  ام گفتنھی تو ساومد
 ؟یکنی دردسر درست می ھخارهیتو تنت م:  بھ مھرداد گفترو

 امیتو برو بھ کارت برس من با مھرداد کنار م:  کردم و خونسرد گفتمزی را رچشمانم
 

من ....یزنی حرف ھم نممیریبا ھم م: گفتمی را گرفت و از مھرداد فاصلھ گرفتمیبازو
 می ھم نداررمی تنھا مای امینم

  و دستاستادی کشان بھ طرف جت برد، لب ساحل اکشان
 میمن ھم کفش ھا.... شلوارش را باال زدنیی را در آورد و پاشی را رھا کرد، کفشھانم

 ی چرا ناراحت و عصباندانمی اجبار را دوست داشتم خودم ھم نمنیا.... را در آوردم
 انگشتانم قفل کرد و جلو انیانگشتانش را م..... خوبیلیخ....نبودم برعکس خوب بود

 سوار شد و دستانم را گرفت و کمک کرد تا سوار بشم دیرسی ممیآب بھ زانوھا....میرفت
.....  و دستانم را کنارم بھ جت گرفتمبا فاصلھ ازش نشستم .... و با مالحظھمی مالیلیخ

 و از راندیبا سرعت م.... کردادی آروم بود بعد سرعتش را زیاول کم...حرکت کرد
 عقب نشستھ بودم با چون   و منرفتی جت با سرعت باال مگذشتی مای امواج درنیب

 آروم تر: بلند گفتمیبا صدا.... رفتی باال میشتریشدت ب
 ساحل فاصلھ گرفت،از ترس دستانم را دور کمرش حلقھ زدم و خودم را بھش از

 ھیچ: گفتطنتی و ساکت، بھزاد با شکی بود تارزیواقعا خوف انگ.......چسباندم
 ؟؟؟یدیترس
 ینجوری ادیاز اول با....حاال شد: زد گفتی را بھ کمرش فشردم، قھ قھھ اسرم

 امی با سرعت ننقدری تا من ھم اینشستیم
 بدجنس:  وگفتمدمی مشت بھ کمرش کوببا
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آھستھ ..... مطلقیاھیس..... بوداهیھمھ جا س.... جت را نگھ داشتای دروسط
  دارهیبیسکوت عج:گفت

 اوھوم ھمراه با آرامش-
 ؟؟ی قبرستان؟؟ دنبال آرامش بودیرفتی شبھا منی ھمیبرا:  نگاھم کرد گفتبرگشت

 فکر کنم:  نگاھش کردم گفتمنیغمگ
 و محکم بھ دی بھ آغوشم کشی و بدون معطلدی کشیقینفس عم.... شدرهی صورتم خبھ

 برد و نوازشم می موھاانیدستانش را م.... اش گذاشمنھی سیخود فشردم،سرم را رو
سرش را .... صاف و لختیمن ستاره ساده ام را دوست دارم با موھا:گفت... کرد

 زد، نگاھش آرام بود و حس پلک  شد،آرومرهی چشمانم خی نی نی و تودیعقب کش
 لبانم ی سرش را عقب برد و رود،ی لبم گذاشت و بوسی لبانش را روداد،ی بھم میخوب

 و با لباس ی کھ دختر بچھ بودیمثل وقت...یشی آراچیبدون ھ:  و گفتدیدست کش
 ..... شرکت باباتیامدی مشی آالیمدرسھ ساده ب

 کاش تو ھمون ستاره یا:  گفت گوشم با حسرتری اش گذاشت و زنھی سی را روسرم
 وقت چی کاش ھیا.....شدی قشنگ ممونی و من ھمون بھزاد اونوقت چھ قدر زندگیبود

 برد می موھاانی شد نفسم حبس شد دستش را مشتریفشارش ب.....وفتادی اتفاق ھا نمنیا
 یول...ییلیدوستت دارم خ: گوشم گفت رید،زی سرم گذاشت و نرم بوسیسرش را رو

 .....میتونی وقت نمچی ھشھینم
 بھ دی صورتش کشی روی داد و دسترونی بنی کرد و عقب رفت، نفسش را سنگمیرھا

 حرف یب.... استسی آورد حس کردم چشمانش خنیی سرش را پایآسمان نگاه کرد وقت
 تاب و پر از عطش، پر یب....و من ماندم و حسرت......جت را روشن کرد و راه افتاد

 ..... باشھیشگیمبتش کھ دوست داشتم ھ بھ محازین...ازیاز ن
 من ستینھ الزم ن:  استاد را دادم اما مخالفت کرد  وگفتشنھادی تھران پمی برگشتیوقت

 تی از وقت و انرژی دانشگاه کلنی ھمی کار کنیی دوست ندارم جاخوامیبچھ م
 کی دی بابھی عجیلی خ؟؟؟برامیشیچرا تو باردار نم: نگاھم کرد و گفتیکم...رهیگیوم

 .... دکترمیروز بر
 ی عکس العملش چدانمی نمدیفھمی اگر بھزاد می چرا ولدانستمیمن م...می را دزدنگاھم

 بود کھ از صبح تا بعد از ی روز خستھ از دانشگاه آمدم روزکی... باشھتونستیم
 رونی رفتم و مانتو و مقنعھ ام را بونیزی اتاق تلویتو.... سره کالس داشتمکیظھر 

 ی ھای نگاھم بھ ماھدم،ی شکم دراز کشی  روودم کاناپھ رھا کردم و خیآوردم و رو
 ی بشکنھ چھ اتفاقشھی شنی اگر اکردمیبا خودم فکر م...رنگارنگ کف اتاق بود

 دمی کشرونی بفمی ام را از کیریھندزف.... حتمارنیمی و مرونی بانی ھا میوفتھ؟؟؟ماھیم
 کالس ردا کردم، خدا را شکر فی گوشم گذاشتم، آھنگ مورد عالقھ ام را پلیو تو

 کنارم نشست چشمانم را باز کردم بھزاد ی کسنکھیبا حس ا.... بخاوبمتونمیندارم و م
 سالم:  را در آوردم گفتمیریبود ھندزف
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 چرا ھی چھ وضعنیا: اشاره کرد و گفتمیبھ لباس ھا....لکیع:  ھم اخم داشت گفتباز
  خونھیبرگشت وقتھ یلی کھ خ؟تویھنوز لباساتو عوض نکرد

 ی بعضھی چیدونی مدن،یگزارش لحظھ بھ لحظھ بھت م...خوبھ: و گفتمدمی خندکوتاه
 را گرفت میبھزاد بازو... پرنسسکی مھمم درست مثل یلی خیلی کھ خکنمیوقتھا فکر م

 گھید...  بستھیلودگ: کاناپھ بلند کرد و کشان کشان بھ طرف اتاق برد،گفتیو از رو
 ارم کھ برات برنامھ دای بیخستھ ام کرد

 
 مھم نبود می براگھی شد، دشی لباس ھاضی داخل اتاق ھلم داد و خودش مشغول تعوبھ

 باز برنامھ داشت نگرانم می کھ برانی اما اکردی باھام رفتار مینجوریکھ ا
 خانھ ی تومشھیبھزاد ھ...دمی کوتاه پوشی شلوارک لکی و ی تاپ طوسکی.....کردیم

 شتری بپوشم اما من بی رسمباسشت و دوست داشت من ھم ل بھ تن دایلباس رسم
 داشتم در خانھ خودم راحت باشم، دم،دوستیپوشی کھ راحت بودم لباس میاوقات جور

 شام را آماده کرده زیگالره م...کردی کالفھ ام می تنگ و رسمی وقتھا لباس ھایبعض
 یھرچند بھ پا.... بود، دست پخت گالره حرف نداشتیخورشت کرفس عال...بود

 یمدت.... فرصت بھش زنگ بزنمنی در اولدی بادی پر کششیدلم برا...دیرسیپروانھ نم
 ھرماه بھ ی لواسان و من حقوقیالی رفتن وشھی ھمیبعد از ازدواجم با مش رحمت برا

ام را پر کردم  قاشق ختم،ی خورشت رشی و رودمی برنج کشیکم.....ختمیریحسابشان م
 و مشغول دی خودش ساالد کشی براذابھزاد طبق معمول قبل از غ....و در دھان گذاشتم

 تا بھ حال برام غذا درست یستاره دقت کرد:  نگاھم کند گفتنکھیبدون ا......شد
 ینکرد

 گالره درست ستی نیازیبعدم ن...ستمی بلد نیچون من آشپز...اوھوم:  گفتمیدی قی ببا
 ھی دستپختش ھم شکر خدا عالکنھیم

اما من دوست دارم :  وگفتدی اش را بھ کاھو زد و در دھان گذاشت،آرام جوچنگال
  کھ ھمسرم درست کرده بخورم نھ گالرهییغذا

 کنمی نمی ھم آشپزرمیمن بم:  گفتمیبا خونسرد.....نھی کردم، پس برنامھ اش انگاھش
  کنرونی فکر رو از سرت بنیپس تو ھم ا

اما من داشتم کم ....دی خودش برنج کشیساالد را کنار گذاشت و خونسرد برا بشقاب
 رفتنی من را مجبور بھ پذزد،ی کھ می حرفنکھی بخاطر ادی شاشدمی میکم عصب

 ....کردیم
نگاھم ... بدهادی ی کنار گالره تا بھت آشپزیریتو ھم از فردا م...شمی نمالی خیب:گفت

 ی بھ بعد خودت برام غذا درست کننی از اامخویم: کرد،ابرو را باال داد وگفت
 بھ اون خواستھ اش دید....ی آشپزای فکر کردم کھ بچھ دار شدن راحت تره نی ابھ

  کرددای عذاب دادنم پی برای اگھی راه ددهینرس
 نیا:  بلند شدم،گفتمی صندلی بشقاب پرت کردم و از روی و چنگال ام را روقاشق

  کنمی مسخره رو تمامش کن من عمرا آشپزھیباز
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  ھنوز حرفم تمام نشدهنی بشریبگ:  نگاھم کرد و گفتزیت
  حرفھا رو ندارمنیخستم حوصلھ ا-

:  دستانم گرفتم و گفتمنیسرم را ب... نشاندی صندلی را گرفت و با خشونت رودستم
ش  تو سخت ترگذرهی سخت می بھ اندازه کافی زندگنی؟ایزاریچرا راحتم نم

 ؟یگیچرا زور م: ملتمسانھ نگاھش کردم گفتم....نکن
 تی چون حرف حالگمیزور م:  را در کاسھ سر چرخاند و گفتچشمانش

 ی کھ کال بی داریفی وظاکی و نسبت بھم ی چون زنم ھستزارمیراحتت نم...شھینم
 دهی مبل دراز کشی خونھ تو خستھ روامیمن دوست ندارم ھر وقت م... بھشیتفاوت
  ما تا االن ھم صبر کردم ام،ی خوابای یکنی نگاه ملمی فای،یباش

 
  مجبورم بھ زور متوصل بشماما

 و دمیبلند خند... خندهری فکر کردم و زدم زشی بھ حرفھای را بھ ھم فشردم و کملبانم
 ،  تمام شدی با تک سرفھ ای عصبی خنده نیبھزاد خونسرد نگاھم کرد تا ا

 ....میدیجالب بود خند: گفتم
 بلند دم،ی انجام نمی کارھا کھ گفتنی کدوم از اچیاما من ھ:  کج کردم گفتمیم را کمسر 

 ی اگھی دی فھی وظنیمن جز تمک:  گفتمستادمی پلھ ھا را باال بروم انکھیشدم و قبل از ا
 ندارم

 وارد اتاق شدم و خواستم دمیشنی را از پشت سر مشی قدم ھای پلھ ھا باال رفتم،صدااز
  وجود داره؟؟ی ناگفتھ ازیچ:  و گفتمستادمیعقب ا.... در را ببندم کھ مانع شد

 یکی را راھنشی پی دارد دکمھ ھادمی تخت نشستم کھ دیرو...در را پشت سرش بست 
 کنمی مینھ ھمھ رو گفتم از فردا ھم عمل: کند،گفتی باز منھی با طمانیکی

 شد، از نگاھش معذب و کالفھ شدم، سرم را رهیند و بھم خ لب نشای روی کجلبخند
 ھ؟؟یچ:  نگاھش کردم و گفتمیبلند کردم و سوال

 تخت ی و رودی کشرونی را از تن براھنیپ.... را باز کردراھنشی دکمھ پنیآخر
 نی بود؟آھان تمکی؟چی داری افھی وظکی یگفت:  اش را فشرد و گفتقھیانداخت، شق

 امشب من خستھ ام یگفتم ول- تخت بلند شدم وی ھم فشردم و از روی را روچشمانم
 لطفا درک کن

 اما دستم را گرفت و بھ طرف خود کشاند یی از کنارش گذشتم کھ بروم دستشوآروم
 ی تو حق حرف زدن ندارگھینھ د: گفت

 فقط خواست بھزاد شھی خواست من مھم نبود؟ھمیعنی!!!!واقعا نداشتم؟؟ 
 ی برایی ھم مھم باشھ اما من نادیشا.... خستھ بودنمی حتستینم مھم ننخواست....مھمھ؟؟

 فشرد سرم را بھ سمت ی گردنم گذاشت و کمیدستش را رو....مخالفت کردن ندارم
 و نگاھم کرد لبانم دی عقب کشد،یبوس  گردنم برد و نرمنیشانھ چپم کج شد سرش را ب

 لبانم ی لبانش را روی معطلیم، ب را بھ کف دستم فشردمی ھم فشردم و ناخن ھایرا رو
 میاشکھا.... کرددنیقلبم بھ شدت شروع بھ تپ...و بازوانم را چنگ انداخت...قفل کرد
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 ی حتدیھمسرد بودنم و ھمراه نبودنم را ف....ستی چلشی دلدانستمی شد و من نمریسراز
 ی ذھنم تداعی تومیخاطرات شب عروس.... مھم نبودشی را اما برامی اشکھازشیر

 لی خودش را بھم تحمشتری بشدی باعث منی و ادادی نخواستن ھا عذابش منی ادیشا....شد
 .... مھمھمی اما براشی بمونھ بھزاد ھست با ھمھ آزار ھاادمی شھی من ھمنکھیکند ا
  لطفادیخانم؟؟؟خانم بلند ش:  سرم آمد گفتی گالره باالصبح

  شده؟یچ:  از چشمانم را باز کردم گفتمیکی
 ی آشپزخانھ برای تودییای بدیانگار با... کنمدارتونی بامیماس گرفتن گفتن بآقا ت-
 ی آشپزیریادگی

 ساعت چنده؟: گفتم
 خانم ٩-

 !!!؟؟؟؟٩:  گفتمیشاک
 پزهی گوشتش نمرتری دکنمی درست می ناھار قرمھ سبزیبلھ خانم دارم برا-

 درست یی غذاھی خواھمی نمیمن قرمھ سبز:  گفتمیدی قی و با بدمی سرم کشی را روپتو
   آماده بشھمیکنی درستش مازدهی ساعت یکن کھ وقت

 انی ناھار ھم می باشھ برایخانم آقا بھزاد گفتن قرمھ سبز-
   ھاادی وقت ناھار نمچیبھزاد کوفت بخوره حاال ھ-

  بخوابمخوامی مرونیبروووو ب: دمی کشادیفر
 شد با حرص پتو را کنار زدم کھ  بعد در اتاق بازقھیچند دق.... تخت جابھ جا شدمیرو

 با خوانیآقا ھستن م:  بزنم گفتی حرفنکھی تلفن بھ دست وارد شد و قبل از اری امدمید
 شما صحبت کنن

  جغد شوم:  لب گفتمری نگاھش کردم و ززیت
 تا مامور باشد کار ھا طبق ماندی خانھ می توارهی سر من بیی بھزاد قراره بالھروقت

 تلفن را گرفتم..... برهشیحرف بھزاد پ
 از گوشم با فاصلھ نگھ داشتم ی بلند شد، صورتم را جمع کردم و گوشادشی فریصدا
 آشپزخانھ ی تویری میشی االن بلند منی با تو حرف نزدم؟ھمشبیمگھ من د: گفت
 ؟یدی فھمیدی گالره گفت گوش میزیھرچ

 یلیخ!!!...یزنی مادیرھنجره ات پاره نشھ، چھ قدر ف:  ھم فشردم گفتمی را روچشمانم
 خب باشھ

 یرفتم تو.... آمدمرونی دادم و از تخت بری املی موبادیچی پی گوشی ممتد توبوق
 آب نی و بھ اکردی درد مشبیبدنم از د....دمیوان پر از آب کردم و دراز کش....حمام

:  بھ در حمام خورد گفتمی ربع نگذشتھ بود کھ تقھ اکیھنوز ..... داشتمازیگرم ن
 بلھھھھ

 وگرنھ دی باشنیی حتما پاگھی دقھیخانم شرمنده آقا تماس گرفتن گفتن تا پنج دق: گفتریام
  خونھانیم

 رونیبروووو ب: بھ آب زدم گفتمیمشت
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 و دمی پوشی طوسیدی با دامن می صورتری تاپ حرکی.... رفتمرونی تن کردم بحولھ
 را خشک کنم رفتم می موھاای کنم شی آرانکھیون ا ام را پا کردم و بدیکفش عروسک

نکنھ از صبحانھ ام ... بدهری شوانی لکی:  چھار نفره نشستم گفتمزیپشت م.....آشپزخانھ
 ستی نیخبر
 داد کھ حی کھ انجام داده بود توضیی کار کارھانی و در حدی صبحانھ را چزی معیسر

 زدم و در کی دادم و چنگالم را بھ کھی تکی صندلھیبھ پشت...من اصال متوجھ نشدم
 دمی و گوش مکنمی نگاه منجایادامھ بده من از ھم: دھان گذاشتم گفتم

 ندارم سکوت ی توجھدی دی وقتی ولدادی محی توضمی شد و براشی مشغول کارھاگالره
  کرد

 اتاقم جعبھ الک یگالره برو تو:  زدم وگفتمی لبخند شروردی بھ ذھنم رسی فکرکی
 می با سوھان ھااریب را میھا
 

 نتی کابی رفت بلند شدم از رورونی از آشپزخانھ بیوقت....چشم: تکان داد و گفتیسر
دستانم را بھ .... کردمی قابلمھ خورشت خالی کردم و تودایکنار گاز نمک و فلفل را پ

 کوفت نوش جان ی قرمھ سبزیخب اقا بھزاد امروز بھ جا: و بلند گفتمدمیھم کوب
 پررووو زور گووو.....یکنیم
خانم بھتره : گذاشت گفتزی میگالره آمد و جعبھ را رو... نشستممیو برگشتم سر جا  
 ننیبی می داره آقا ھمھ چنی دوربنجای ادیستی کنارم بادییایب

  کجاست؟؟؟نیدورب:  نشستم و گفتمخی جام سیتو....  گرد شدنچشمانم
 اونجا:  اشاره کرد گفتمی روبروواری دی باالبھ

 دادم ھی تکیبھ صندل.... و نقشھ ام خراب شددی کھ دفیح:  تکان دادم با خود گفتمیسر
جعبھ الک را باز کردم و ..... را با حوصلھ مرتب کردممیسوھانم را برداشتم ناخن ھا
 می ناخن ھای روقھی بھ نظرم بھتر آمد با سلییالک طال....رنگ ھا را از نظر گذراندم

 چیحاال من ھ...... شده بوددی نا امگھی شد، دشی کارھاولگالره در سکوت مشغ...زدم
  قھوه درست کن لطفاکیگالره : گفتم.... خوب بودی لجبازی اما ابرازدمیوقت الک نم

  چھ خبرھھھھھنجایا- نشستم خی بھزاد سادی فری صدابا
 ؟یزنی م چھ خبره؟چرا دادزمیعز: بھ حالت قبلم در آمدم و گفتمآروم
 دندان نی افتاد، از بنی زمی روی بلندم کرد، صندلی صندلی را گرفت و از رومیبازو

 ؟یکنی می چھ غلطیدار:  اش گفتدهی بھ ھم چسبیھا
 خودم را مظلوم نی ھمی آوردم برای کم مدیاما نبا... گالرهی گفت غلط او ھم جلوبھم

 زنمیدارم الک م:کردم و گفتم
 ؟؟؟؟یمنو مسخره کرد:  کرد و گفتزی را رچشمانش

 بود و از ترس خودش را جمع دهی چسبنتی گالره بھ کابد،ی کشری سرم تادی فرنھمھی ااز
 دستم رو ول کن: گفتم...کرده بود
  کھ گفتم انجام بده بھ نفعتھیکار: گفت... شدشتری بفشارش



 @donyayroman   طعم شیرین رمان                    نیریرمان سرنوشت تلخ و ش

 290 

 و تند تند دیکش یگالره نفس... رفترونی محکم از آشپزحانھ بی کرد و با قدمھامیرھا
 درست یماکاران: و گفت ختی سطل زبالھ ری تویقرمھ سبز.... شدشیمشغول کارھا

  آقا ھم دوست دارنکنمیم
 دمی بھزاد را شنی کھ صدارفتمیپلھ ھا را باال م... آمدمرونی شدم و از آشپزخانھ ببلند

 وفتھی کارت راه نمینجورینھ تو انگار ا:کھ گفت
 ،یری نمرونی از خونھ بگھید:  اتاق پرتابم کرد و گفت و بھ داخلدیدستم را کش 

 دانشگاه رفتن ممنوعھ
 ی دانشگاه رفتن و درس خواندن کھ بھ ھر بھانھ انی ادم،ی تخت دراز کشیراحت رو 

 درس ھا را پاس شدم، شاگرد اول ی نداشت، ترم قبل ھم با بدبختی ادهیممنوع بشود فا
 ..... کردم بخوابمیچشمانم را بستم و سع....دانشگاه منتظره مشروط نشھ

 کی زمی می کشویاز تو...ستی نی از ناھار شام خبردمی شدم دداری از خواب بیوقت
 می با گوشیصبح بھزاد وارد اتاق شد، مشغول باز.... آوردم و خوردمرونی بکیک

 خب؟؟:  نگاھش کردم گفتی سوالد،ی کشرونی دستم ب را ازیبودم، گوش
 ؟یخب چ-
 ی نھ ھنوز سر حرفت ھستای یدیبھ حرفھام گوش م-

 ی گورتو گم کنیتونیسر حرفم ھستم م:  کردم گفتمزی را رچشمانم
 با من درست حرف بزن:  ام را در دست گرفت و پر جذبھ نگاھم کرد وگفتچانھ

 ی کھ برایی زنھام،اونیه با ھم روراست باشبھزاد بھتر:  را پس زدم و گفتمدستش
 با مونندی با شوق منتظر برگشتن ھمسراشون مای و کننیشوھراشون غذا درست م

 یشتری توقع بیتونی بود و نملیازدواج من تحم.....کننی کارھا را منیعشق و عالقھ ا
 یاز من داشتھ باش

 اما من ھم ردیگی از من فاصلھ مشتری و بھزاد بستی حرف درست ننی ادانستمیم
 لبش را با زبان تر کرد د،ی کشیقینفس عم...استی بدون سشھی بودم و مثل ھمیعصبان
  رو انجام بدهمی شخصی کھ کارھاکنمی را استخدام میباشھ من ھم کس: و گفت

اما باز ھم خوب بود مجبور ... دارهی رفت با خودم گفتم باز چھ نقشھ ارونی اتاق باز
 .....ا پختن نشدمبھ غذ

 را شانھ زدم و می ھمرنگ اش موھای با کفش ھادم،ی کمرنگ پوشی کتان آبراھنی پکی
 پلھ نییپا.... رفتمرونی برق لب بھ لبانم زدم و از اتاق بکی.... پشت سرم بستمیدم اسب
  منتظرتون ھستنی اتاق بازیآاقا تو: کھ گفتدمی را دریھا ام

بدون در ... بلند بھ طرف اتاق رفتمی تکان دادم، سرم را باال گرفتم و با قدمھایسر
 دم،ی زن جوان ھم بودن سالم کردم،و  زن جوان را سنجکیزدن وارد شدم مھرداد با 

 اش در جنگ دی بود وبا پوست سفرونی اش بی روسرری داشت کھ از زی مشکیموھا
 یی لبانش خودنمای رویلب صورت رژ کی داشت کھ ییبای زیبود، لبان غنچھ  

   داشتی توپرکلی ھکردیم
 زمی عزنیبش: گفتبھزاد
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 من را ی شخصی خانم از امروز کارھادایل:  و کوتاه نشستم گفتی چوبی صندلیرو
 ... قبال باھات صحبت کرده بودمدھندیانجام م
 دای مثل لیدوست نداشتم زن جوان.... زوم شددای لی و رودی ھر سھ چرخنی بنگاھم

 حرصم بدھد مثل سفر قی طرنی ممکنھ بھزاد از اکردمیحس م... خانھ ام باشدیتو
  خانم جوان ھستنکی یاما نگفتھ بود: شمال، گفتم

  داره؟؟؟یاشکال:  را بھ ھم گره کرد گفتدستانش
 خانم ببر دایل: صدا زد گفتری را تکان دادم و لبانم را بھ دندان گرفتم، بھزاد امسرم

  نشون بدهخونھ رو بھشون
  تحمل کنمنوی اتونمیبھزاد دست بردار من نم:  رفتن گفتمیوقت

 کارش ھم ھیفی خوب و شریلی زن خدای ل؟ی نگرانیاز چ:  کھ دخالت کرد گفتمھراد
 خوب بلده

 
 انجام دای لموی شخصی کھ ھمھ کارھاخوامی نکن من میحسود:  گفتیدی قی با ببھزاد

من از مھرداد ....ی رو قبول نکردفتی خودتھ کھ وظاریبده بھت گفتھ بودم تقص
  کنھدای آدم مطمئن پکیخواستم تا 

 شی برایتاسف...؟؟؟ی کھ بھ پا کرددهی جدشیآت:  حرص بھ مھرداد نگاه کردم و گفتمبا
 ی کارھای کھ از من توقع دارستمیبھزاد من خدمتکارت ن: خوردم و بھ بھزاد گفتم

 خدمتکارا را انجام بدم
 و در روز چند ی فقط خواستم برام غذا درست کنی بکنیمن نگفتم کار خاصاما -

 توقع ھمھ مردا از نیھ؟؟؟ایادی توقع زنیا....نی ھمیساعت از وقتتو صرف من کن
 زناشون دارن

 ی بازنیا:گفتم..... انحام ندادنش داشتمی برالی بحث نداشتم چون منم ھزار دلحوصلھ
 رمی خونھ منیامسخره رو تمامش کن وگرنھ من از 

 دیااااا قراره کجا بر:  سمتم و گفتدی خودش را کشبھزاد
 کنمیترکت م-
 کھ بدون فکر کنمی بھش فکر مادی روزھا زنیانگار ا!!! حرف از کجا آمد؟؟؟نیا
  کردمانشیب

 بعد رونی بی خونھ بزارنی پات از در ایتونی منیتو اول بب:  و گفتدی خندخونسرد
  کندیتھد
 ی بھ من نداشتھ باشی کھ کارنھیبھ درک مھم ا:  گفتمدمی کشیپوف

 نخورده یزی کھ چشدی روز مکی را کنار بھزاد و مھرداد با اشتھا خوردم،ناھارم
 کھ تازه استخدام کرده بودم در ی  ای کھ ناراحت بودم با مربیی بود وقتھایمدت.....بودم

 گفتمی کھ می ھر زمانختمپردای کھ میادی زی نھی و بخاطر ھزکردمی کار موگای وانیا
 را صفت پشت سرم گوجھ می موھادمی چسبان پوشلوار با شی تاپ گردنکی....امدیم

 تفاوت از کنارشان یب... سالن مشغول حرف زدن بودنیبھزاد و مھرداد تو...کردم
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ھنوز سھ را ....دو....کی کندی ممی بھزاد صداگھیتا سھ شماره د:  دلم گفتمیگذشتم تو
 ؟یریستاره؟کجا م: نگفتھ بودم کھ گفت

  ندارهیبھ تو ربط:  صبر کنم و نگاھش کنم گفتمنکھی ابدون
 دستانمو شمارمیتا پنج م:  زدم و با خودم گفتملبخند

 کردم و یاخم....دیمچم را گرفت و کش...پنج....چھار...سھ....دو....کی...رهیگیم
 ؟ی داریچتھ؟؟کار:گفتم
 ؟یریگفتم کجا م...اوھوم:  گفتدی لبش را گزشھگو
 ادی مدهیولم کن االن سپ-

 ؟؟ی داروگای کالس ده؟؟؟آھانیسپ:  گفتدی را در ھم کشصورتش
 پشت سر ھم پلک زدم 
 رونی بمیبرو فقط بعدش آماده باش تا با ھم بر-

 کجا؟؟:  را گرد کردم و گفتمچشمانم
 ای با مھرداد برم بام تو ھم بخوامیم-

ھر چند دوست ندارم اما باشھ :  و گفتمدمی مھرداد نگاه کردم صورتم را در ھم کشبھ
 ستی نیچاره ا

 وگای...می و مشغول شدمی استخر پھن کردی بود، مت ھا را جلوی عالرونی بیھوا
 وگای در کردم،ی وقت حسشون نمچی بدنم کھ ھیاعضا.....کردیاعصابم را آرام م

 و منظم قی عممی و نفس ھادادی حس خوب م بھمنی و اکردمیباھاشون کار م
 گرفتم، حولھ دورم یی سرپادوش کی....  آسمانھا بودمی تووگای بعد از شھیھم....شدیم
 کھ خط دی اسپرت سفراھنی پیبھزاد داشت دکمھ ھا.... آمدمروونی و از حمام بدمیچیپ

 تفاوت از کنارش گذشتم ی نگاه کرد، بمی بھ سر تا پابست،ی رنگ داشت را می آبیھا
 ادکلن محبوبم ستاد،ی انھی آی را خشک کردم، کنارم جلومی نشستم و موھازیو پشت م

 ابروش را باال داد و خودش را ی تاکیبرداشت و بھ گردنش زد، عقب رفت  را
 رونی حرف از اتاق بی و بدی کوتاه مرتب اش کشی بھ موھایبرنداز کرد، دست

 ی شلوار دم پا گشاد لکی.... عطرش را دوست داشتمی بودمی کشیقینفس عمق....رفت
 کی امد،وی بھم میلی و خشدیم  زانو گشادری تنگ بود و از زشی باالدمی پوشیخی یآب

 قھیادکلن کھ بھزاد با سل....دمی ام پوشی عروسکی با کفش ھای کوتاه مشکیمانتو
 کی را کھ صاف کرده بودم را نبستم و میموھا..... کرده بود را زدمیداریخودش خر

 چرم کوچک ام را فیک..... رنگ بودی رژ بکی تنھا شمی سرم انداختم و آرایشال رو
 لی بود انگار داشت با موباستادهی راھرو ایبھزاد تو.... رفتمرونی از اتاق بو برداشتم
 ی رویزی آمطنتی شد لبخند شکیبھم نزد.... و تازه تماس قطع کرده بودزدیحرف م

 یبھ بھ چھ کرد:  زد گفتی و سوتدیلب داشت دورم چرخ
 شد و رهی چشمانم خی را دور کمرم حلقھ کرد و من را بھ خودش چسباند، تودستش

 برم بھ مھرداد بگم یخوایم.... منزهیخب نکن عز: گفتطنتی با شدی کشیقینفس عم
تنم مور مور شد آب دھانم را قورت دادم و نگاھم ...بھ در اتاق خواب اشاره کرد....بره
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مسخره :بھ عقب آرام ھلش دادم گفتم....کردیم چشمانش آدم را مسخ....را ازش گرفتم
 برو عقب

و  قدم بلند خودش را بھم رساند و دستم را گرفت کی سمت پلھ ھا قدم برداشتم با بھ
 یکنی می خودتھ کھ دلبرریتقص: گفتیباھام ھمرام شد، با لحن اغواگر

داره چھل :  بستھ ام گفتمی دندان ھانی بودن، از بستادهی پلھ ھا انیی پادای و لمھرداد
  باشنی کم سنگکی شھیسالت م

 مرد چھل سالھ دل نداره؟؟:  کرد وگفتی خنده اتک
 انداخت مثل طال نبود، ری و سرش را زدی نگاه کردم کھ نگاھش را دزددای بھ لقیدق

 گوشھ لب یلبخند...بھ بھزاد نگاه کردم...دیرسی بھ نظر مای و با حنیگستاخ نبود و سنگ
 را محکم شی را گرد کردم و پھلوکرد،چشمانمی نگاه مدای لی بھ سر تا پارهیداشت و خ

  دستم گذاشتی و دستش را جادی درد کشی رواز یادیفر.....در دست فشردم
 

 ی کسی از من روری چشمت بھ غیتا تو باش:  چشمانش کوبوندم و گفتمی را توچشمانم
 نچرخھ

 ارمی سرت بیی بالھی: گفتدیکشی نفس منی و سنگشدنی اش باز بستھ مینی بی ھاپره
 ی مرگ کنیآرزو

 ی بکنیتونی نمینھ بابا   فعال کھ کار:  زدم و گفتمیپوزخند
 از بحثمان متوجھ یزی البتھ چکردنی و مھرداد با خنده نگاھمان مدای راه افتادم، لجلوتر
  شدری کھ دمیبر:  و گفتمستادمیکنار مھرداد ا.....نشدن
 بھزاد م،ی مھرداد کھ ھمراه راننده اش آمده بود رفتنیبا ماش...می دوش ھم راه افتاددوشا

 در ھم بود اما دستم در دستش بود و با انگشتانم شیھنوز اخمھا...عقب کنارم نشست
 چھ قدر تو سوزه؟؟آخھیھنوز م:  گوشھ لبم نشاندم  و گفتمیلبخند کج....کردی میباز
 یلوس

 می اتاق خواب تنھا شدی توی؟؟؟وقتیستیتو ن:  لپ اش را بھ دندان گرفت و گفتبھزاد
  لوسھی کمیفھمیم
 یلبخند رو...معصومانھ و مظلومانھ ی جورکیبا چشمان گرد شده نگاھش کردم  

  نگاھم نکنینجوریا:  زد و گفتیلبش نشست چشمک
 یوقت:  و گفتدی و من را در آغوش کشدی کشیآه کشدار....... فکری رفت توانگار

 دمتی کھ دی اولیمثل روزھا....یشی مثل دختر بچھ ھا  میکنی نگاھم مینطوریا
 پاک ای کھ بھ اندازه دنییھمون روز ھا.... بھ باد رفتمونمی انی کھ دییھمون روز ھا

اما بھ ھمون اندازه ھم :  کرد و گفتی اخملبانش یھمراه با لبخند رو......یو ساده بود
 و نفسش را دی بھ صورتش کشیدست.....من سوختم، آب شدم... ی بودکدندهیلجباز 

 دار و ندارم ی اما کمھ تو ھمھ ی را گرفتمانمی و انیگفتم د:  داد و گفترونی بنیسنگ
 ینقدر خودخواھیاما ا:  لبخند بھ لب نداشت گفتگری نگاھم کرد دقی دقیرا ازم گرفت
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 کھ ی منی دوستمم نداریحت:  گرفتھ گفتیبا صدا.....یکنی مغیکھ خودت را ازم در
  را دادمزمی بدست آوردنت ھمھ چیبرا
چھ قدر تصور ...د شرهی خرونی را برگرداند و بھ بشی روکردم،ی دھان باز نگاھش مبا

 یباور کنم کھ ھنوز ھم عاشقم ھست؟؟؟حت... ھم حق داشتدیشا....آدم ھا با ھم متفاوتھ
 عاشق کینھ ... خبر دارم؟؟گھی دی از دختر ھایلیاالن کھ از رابطھ اش با طال و خ

 ھم یگری فکر کنھ چھ برسد ھمخواب زن دیکس  از معشوقھ اش بھری غتونھینم
 محبت ھا و دانستمی من نم،ینی بشی قابل پریرفتار بھزاد متفاوت بود و غ....باشد

 و یی زور گوای آمد را باور کنم ی مشی پی عاشقانھ اش را کھ گھ گداریزمزمھ ھا
 !!! راشی ھاتیآزار اذ

 فکر یبھ چ:  نگاھش کردم و گفتی آمدم سوالرونی کھ بھ دستم داد از فکر بی فشاربا
  شدت دوستت داشتمنی بھ ای زمانی ندارباور؟؟یکنیم

 پس متعلق بھ گذشتھ ھاست!!!!؟؟یزمان..... سرمی روختنی آب سرد رانگار
 را ھمھ نی چون ای دوستم داشتیچرا باور دارم زمان:  را برگرداندم و آھستھ گفتممیرو

 دمی کردن ندی اما من از تو عاشقگنیبھم م
 مھرداد ستاد،یبھزاد کنارم ا.... شدمادهی و من در سمت خودم را باز کردم و پمیدیرس

 و ستادی امیبھزاد روبرو...ستادی گفت و با فاصلھ از ما ایدی زنگ خورد ببخششیگوش
 حی رادمھر را بھ بودن با من ترجی وقتی خراب کردزویستاره تو ھمھ چ: گفت
 دمیدی بھش مکی نزدیلی تو را خی وقتمدیکشیم  چھ قدر عذابمیتو متوجھ نشد...یداد
 چشمام نگاه یھر بار کھ تو....شدی مدنتی رقصی و ھم پاگرفتی دستاتو میوقت

 و اگر ی با من ازدواج کنیخواھی نمیگفتی م،ی ازم متنفریگفتی و بھم میکردیم
 یلبانش را رو....یکردیمجبورت کنم من فقط مالک جسمتم روحم و غرورم را لھ م

 نی داشتن جسمت آخریدونستینم:  نگاھم کرد سرش را تکان داد و گفتی کمشردھم ف
االن ھم ... کھ من فقط جسمت را داشتھ باشمیاما خودت خواست....ستی من ھم نازین

اون .... ندارهی اگھی ارزش دچی ھنی ھمشھیرابطھ ما بھ ھمون تخت خواب ختم م
 اهیم عھد بستم بھ خاک س خودباادتھ؟؟؟ی آغوشش را ی توی بارون رفتری کھ زیروز

  فقط منیبشونمش کھ چطور جرات کرده لمست کنھ، حست کنھ تو حق من بود
  نشنری تا سرازدمی چشمانم حلقھ زد گوشھ لبانم را گزی تواشک

 می بود بری تماس مھمدیببخش:  برگشت و گفتمھرداد
 ی رفتنیم ھیبرا:  آھستھ گفتمم،ی دستانم را گرفت و دوشا دوش ھم راه افتادبھزاد

 راز؟یش
 میزنی خونھ حرف ممیرفت: گفتخشک

باز :  گفتمی حوصلھ ھستی ساکت و بدیمھرداد کھ د.... تکان دادمی حوصلھ سریب
  و تاپ ھمپی بھ تدی زددی با ھم تنھا شدقھیشما پنج دق

  خوش گذشتھ اش افتادهی روزھاادینھ ستاره باز :  سرد گفتبھزاد
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 انداختم چھ طور از عشقت جدات ادتی نھ؟؟؟گمیدرست م:  نگاھم کرد و گفتضی غبا
 یینای بدتر از اقی سرت آوردم، اما تو الییکردم و چھ بال

 را گرفت ھمھ آرزو میزندگ.... شد، آھستھ دستم را از دستش جدا کردمنی سنگنفسم
 ... نشده بودری را سوزوند اما ھنوز سمیھا

 را زی وقتھ ھمھ چیلی فکر توئھ وگرنھ من خیھمش ساختھ  نھای ایگیدرست نم: گفتم
 نقدریتو ا... دادگاه رھام کنھی جلوی کھ مجبورش کردیفراموش کردم درست از زمان

 ترکم ی رادمھر را مجبور کنیتی چھ موقعی تویدونستی کھ میشناختیمن را خوب م
 غرورم سنگ بشم  خستھ بشم و راحت شتن کھ غرورم بشکنھ و من با ندایکنھ، زمان
 رمیتو را بپذ

 
 با ھم دعوا ادی زدونستمیم....آره من تو را با نقشھ بدست آوردم نھ با عشق: گفتبھزاد

روز .... وجود من براتون مھم بودیعنی.... خوب بودیلی خنی اون ھم سر من و ادیکنیم
 خواستمی ممیرا اعالم کن مونی چشم رادمھر نامزدی جلومی گرفتمیتولدت با پدرت تصم

 معشوق در دنی رادمھر عاشق بود و دارم،یتونم بدستت بی کھ چھ قدر راحت منھیبب
 کھ ی و خواست ترکت کنھ بخاطر عذابدی سختھ، رادمھر ترسی اگھیآغوش کسھ د

اما طاقت ... عذاب را تمام کنھنی خودش اخواستی عذاب از دست دادنت، مد،یکشیم
 باھات عیسر یلی خخواستیم...  نبودری تاثی فرانک و سامان ھم بی البتھ حرفھااوردین

  ھا تمام بشھی نگراننیعقد کنھ کھ ا
 دادگاه منتظرش ی کھ ساعت ھا جلودمید:  نگاھم کرد و گفتی و با حالت خاصستادیا

 شکستن خوشحال نیمن از ا...ی غرورت لھ شد و شکستدمی دی کالفھ شددمی دیبود
 راحت بھ خواست یلیپس خ...ی نداردنی جنگی برای جونگھی ددونستمیچون م....شدم

 ی باھام ازدواج کنیخودت قبول کرد
چشمانش را .... و خشکزی بود اما زبانش با نگاھش تناقض داشت، تنی غمگنگاھش

اما تو سر حرفت :  تکان داد و گفتی ھم گذاشت و آرام بازشان کرد، سریرو
 ی وقت قلبت را بھم ندادچی ھ،یموند

  بفھمھ من دوستش دارم؟؟؟ھروقتیک!!!!گرفت؟ی آروم می کسوختی خودم می برادلم
 با زور عالقھ مندم یتونی نمیدی چھ طور نفھمیشناسی من را خوب منقدریتو کھ ا: گفتم

 از تو نداشت فقط با محبت توجھم را جلب کرد اما من ی بھترزی چچی رادمھر ھ؟یکن
 دمی ندیزی چانتی و خیی کتک، زور گو،ی احترامیاز تو جز ب

 نیھم!!!!! خواست تو را بھ خودش عالقھ مند کنھ؟یحاال ک: زد و گفتی پوزخندبھزاد
بھت گفتم کھ رابطھ ما فقط بھ ...ھی کافرسھی دستش بھت نمی کسچی جز من ھدونمیکھ م

 ھی من کافی برانی اشھیرختخواب ختم م
 یازھای فقط رفع نشی ارزشم برایعنی شدم، روحم زخم خورد کھیھزار ت...شکستم

 ازت متنفرم تا ابد:  دادم و گفتمرونی بنینفسم را سنگ.... بودیجنس
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 صورتم احاطھ کردم، یدستانم را جلو..... برداشت و دستش را باال بردزی طرفم خبھ
 ،  بھزاد را گرفت و بھ عقب کشاندیمھرداد جلو

 ...برممممممیزبونتو م....خفھ شو: دی کشادیفر
 کھ برات دونمی نکن من می بازلمی فزمیعز: گفتمی و با خونسردستادمی اشیرروروب

 االن کھ ی بودی راضی دوستت داشتھ باشم اگر فقط بھ رابطھ تختخوابنکھیمھمھ ا
 یرفتی ازت متنفرم از کوره در نمیدیشن

 یری کن تا بمی بافالی خنقدری خودت ایبرو بابا برا:  زد و گفتیپوزخند
 شانھ باال ستمی متنفر ھم نیحت.... بھت ندارمی حسچی ھمی راضمیمن از زندگ: گفتمآروم

  ندارمی ھم بھت گفتم بھت حسکباری تفاوتم یب: انداختم و گفتم
 کننی ھمھ دارن نگاھمون مگھیاھھھ بستھ د:  گفتمھرداد
ون  ھمی تویتو باخت: ام قرار گرفت و گفتنھی بھ سنھی مھرداد را کنار زد و سبھزاد

 کی و منتظر خورنی ھا حسرت تو را میلی کھ خیدونیم..ی بشری تا پیمونیاتاق م
 ی براادی عالقھ مند بودن تو ززن،حاالی بھ پام برشونیاشاره از طرفم ھستن تا زندگ

 کنھی نمیمن فرق
 ی بودن، خونسرد و عادخی ی بھ پا بود اما چشمانم گوشی دلم آتی بودم و توسرخورده

  زدم بھ دددررررکادی دلم فریتو
 دوست نقدری چرا ادانمینم... ام نشستمیشگی ھمی را گرفتم و رفتم لبھ پرتگاه جاراھم

 بود اهی نقطھ، آسمان گرفتھ و سنیداشتم بھ تھران غبار گرفتھ نگاه کنم درست از ا
 غم ی رفتی است وقتوانھیبھزاد د: مھرداد کنارم نشست گفت....درست مثل دل من

 شھی کھ ھمیکنیاشتباه م....کردیحسرت نگاھت م  کھ چطور بادمید...دمینگاھش را د
 قلب و روحت نکھی استی برات مھم ننکھی ای کھ دوستش نداریکنی میادآوریبھش 

 ی اگھی دیمتعلق بھ کس
 من ؟؟؟ی اگھی گفتھ قلب و روح من متعلق بھ کس دیک:  سمتش براق شدم و گفتمبھ
 کنم؟؟؟ انتی بھش خگھی با فکر کردن بھ مرد دتونمی زن شوھر دارم چھ طور مکی

 سرم را ارم،ی اسمش را بھ زبون بستمی حاضر نی من مرده حتیچند بار بگم اون برا
 ی جلوزنھی ھاش حرف مانتی من از خیبھزاد راحت جلو:  دستانم گرفتم و گفتمنیب

 من  کھ تا بھ حال باکنھی باھاش رفتار می و جورکنھی لمس می اگھیچشم من زن د
 بھزاد با غم و حسرت نگاھم ی ولکنمی مانتی من دارم خیگی بھم میاینکرده بعد تو م

 گناھاتون ی ھمھ شھی ھمدیکنیچھ طور جرات م:  نگاھش کردم و گفتمزیت...کنھیم
 چون کنمی کردنش ھم منم چون بھش محبت نمانتی خلی گردن ما زنھا حتما دلدیزبندا

 وقت چی ھ؟ی داره و حق داره اما من چازیرد و ن و اون ھم مکنمیبراش غذا درست نم
 دارم بھ محبت بھ دوست ازی خودم را دارم؟ بھ توجھ نیازای کھ من ھم نیفکر کرد

مھرداد دستانش را بھ نشانھ ....احترام بزاره  کنھ و بھمفی ازم تعرنکھیداشتھ شدن بھ ا
 ...ایمنتظر انفجار بود....  بابادیببخش:  باال برد و گفتمیتسل
 بھزاد کجاست؟؟:  بعد گفتمیقی را برگداندم دقامیرو
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  بخورهی بستننجای برات بخره، گفت ستاره دوست داره ایرفت بستن-
 

 خبر قتی عالیاز ھمھ :  زد و گفتیی واج نگاھش کردم لبخند دندان نماھاج
تو،  یخونھ اش پر بود از عکسھا.... کنارت بودهھی بھ ثاننھی ده سال ثانی ایتو...داره

 ی اتاق خوابش پر بود از عکس ھاگرفت،ی ازت می بفھمنکھی کھ بدون اییعکس ھا
  چرا؟یدونی سقف اتاق خوابش میتو، حت

 با دیکشی تخت دراز می ھر وقت روخواستی منکھی ایبرا: را تکان دادم، گفتسرم
 ی  آھی تو باشنھیبی کھ می کسنی اولکنھی چشم باز می تو خوابش ببره و صبح وقتدنید

 را از زی ھمھ چی عالقھ داری اگھی تو بھ کس ددی کھ فھمیاما روز:  و گفتدیکش
 نیری ھم شدنشی شنین حرفھا حتیمنتظر نگاھش کردم ا....وجودت پاک کرد

 ی ولکنھ،ی می بازلمی داره فی تا بفھمکنمی مفی تعرتی روز مفصل براکی: گفت...بود
 دیکنی نابود متونوی زندگدی دارنمی و ببنمی ساکت بشتونمیمن نم
 و یلی وانی را داد دستم، بستنی نگاھم کند بستننکھی آرام کنارم نشست و بدون ابھزاد
 از دستش گرفتم و تشکر ینیری بود دوست نداشتم با لبخند شنی از اری اگر غییکاکائو
 ی قصد داره از بانجی کسکردی کھ اعالم مدیچی بلند گو پی توییصدا.......کردم
 مینی ببمیبر:  نگاه کردم و گفتمزادبا ذوق بھ بھ....ره بپنگیجامپ
  را ندارمی شلوغینھ من حوصلھ :  را کج کردم گفتسرم
 رمیپس من م:  گفتمستادمی شدم و ابلند

 شھینھ نم:  را گرفت و گفتدستم
 نمی ببخوامی مکنمی خواھش ممیبر:  بچھ ھا نگاھش کردم و گفتممثل
 شکنمیباشھ امشب دلتو نم:  شد و گفتبلند

 خوب بود نیا....دی بلند خنددی نگاھش کردم، تا حالت صورتم را ددهی باال پری ابروھابا
 ادی نیاما ا....رفتی مادمونی زی زود بعدش ھمھ چیلی مفصل خیکھ بعد از دعواھا
 رفتن ھم موقت بود

 کنارش بود و یگریمرد د بود و ستادهی طناب بھش وصل بود اون باال ای کھ کلمرد
 یلی ختونھیم... بودادیبھ ارتفاع نگاه کردم واقعا ز.... دادی محی توضشی را برایزیچ
 نفس ھا حبس ستادیشمارش معکوس شروع شد و مرد لبھ پرتگاه ا... باشھزی انگجانیھ

 دنی دادم چندرونی بغی پرتاب شد نفسم را با جردشدن ھمھ جا را سکوت فرا گرفت، م
 با یجانی چھ ھی سوت و دست بلند شد، وای شد صدادهی کشنییبار باال رفت و بھ پا

 ؟ی امتحان کنھیستاره نظرت چ:  مھرداد گفتدمیذوق خند
 حرفشم نزن: نگاھش کرد و گفتزی تبھزاد

 با ھم دیتونیاصال م....رمی خب بزار بره، منم مھ؟یمگھ چ:  گفتیالی خی با بمھرداد
 یترسینکنھ م...دیبر

 میبر:  لبانش را بھ ھم فشرد، دستانم را گرفت گفتبھزاد
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بھزاد با ....می خوردن شام بھ رستوران رفتیبرا...  دنبالش راه افتادمزانی لب آوبا
 شی بود و در حال خوردن غذادهی را در ھم کششی اخم ھایحالت مغرورانھ ا

 کنھی اخم ھم ممینذاشتھ بر:  و آھستھ گفتدیمھرداد خودش را بھ طرفم کش....بود
 یزی تی کھ گوشھابھزاد

 
:  سرش را بلند کند گفتای کند و یریی حالت صورتش تغنکھی و بدون ادی شنداشت

 مھرداد خفھ شو
 ی گرفتھ بودن از دستوراتش اطاعت کنن و براادیانگار ھمھ ... ھم اطاعت کردمھرداد

 !!!!!.... را ھم از من داشتی توقعنی ھمچنیھم
 تا زنمی بھت زنگ مچونمیپی بھزاد مکروزیستاره :  گفتی زد و با لودگی لبخندمھرداد

 نگی جامپی بانجمیبر
  بھزاد را حرص بدھدشتری داشت بی ام گرفت کھ سعخندم
 رونی اش چند تا تراول بفی کی پرت کرد و از توزی می قاشق و چنگالش را روبھزاد

ونسرد بود، دستم را  گذاشت، شوکھ نگاھش کردم اما مھرداد خزی میآورد و رو
 نی از مھرداد از ماشیبدون خداحافظ.....گرفت و بلند کرد من ھم دنبالش راه افتادم

 بھ داخل اتاق برده شدم میمستق...... بردمارت شد و من را کشان کشان بھ داخل عادهیپ
 زی تخت ھلم داد، صورتش قرمز شده بود، چشمانش را ری و بھ رودیدر را بھ ھم کوب

  بھ مھرداد؟؟؟یتو شماره ات داد:کرد و گفت 
 نھ:  زدم و گفتمیپلک

 ....دروووووووووغ نگوووووو-
 ی شوخمی ما فقط داشتگمیدروغ نم:  گفتمعی بستھ شد سرمی چشمھاادشی فری صدااز
 میکردیم
 ی کمھ،ی شوخکی ی جنجال ھا فقط برانی ھمھ اشدیباورم نم.... و نگاھم کردستادیا

  دیای بنیی از موضعش پاخواستی اشتباه کرده اما نمدی فھمد،یرسیر مآرام تر بھ نظ
 یکنی می شوخیکنیاصال تو غلط م.....ی بھ حالت دروغ گفتھ باشیوا: گفت

 یروان:  لب گفتمریز
چرا؟؟؟؟بدون گناه ... بھ صورتم زدیلی دستش راباال برد و سی شد و بدون معطلمتوجھ
 یدار: و گفتمدمی خندیبا خونسرد......نخواستنش....  بودمیمیگناھم ھمان گناه قد!!!..

 کھ ی حرفت را صاف بزن بگو ناراحتاریبھانھ ن... کامال معلومھنی ا،یکشیزجز م
  ندارمیگفتم بھت ھنوز ھم حس

 ی و رگ ھافشردی چسباند لبانش را بھ ھم مواری را گرفت و بلندم کرد و بھ دگردنم
 ی بود فشارش روشھیاش قرمز تر از ھم زده بود و صورت رونیصورت اش ب

 و امروزو روزی دی نگو وگرنھ تالفیچیھ:  گفتکرد،ی بود، داشت خفھ ام مادیگردنم ز
 ارمیبا ھم سرت در م
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 داد رونی زدم دستش شل شد، نفسش را بخی سرد کھ خودم ھم نقدری نگاھش کردم اسرد
در ....دمی تخت دراز کشی حالم جا آمد لباسم را عوض کردم و رویوقت.... کردمیو رھا

 شیدای پگری بعد از دعوا دشھی مثل ھمکردمیاتاق باز شد و بھزاد وارد شد من فکر م
با حرص نگاھش کردم .... بودشھی شگرشی دتش دستش جام و دسکی یتو...شودینم
 اما جرات خواندمیق نماز م اتانی من در اوفتد،ی اتفاق بنی اتاق انی ای توخواستمینم

 رنگ تخت دی تاج دار سفی تخت نشست، بھ پشتیکنارم رو....حرف زدن ھم نداشتم
 لب بھ جام.... را پشت سرش بردگرشی دستانش گرفت و دست دنی داد و جام را بھیتک

 صورتش جمع شد و د،ی جا سر کشکی مزه مزه اش کرد و ھمھ را ی کرد و کمکینزد
مثل نوار شروع ... انگار ھنوز ھم بھ طعم گندش عادت نداشت داد،یسرش را تکان

تمام ..... شده بودیزی برنامھ رمی ھمھ نقشھ ھارازی رفتم شیوقت: کرد بھ حرف زدن
با خودم عھد کردم مجبورش کنم با .....و رادمھر  بود از  تونھیوجودم پر از نفرت و ک

 ی بھم نداشتی عالقھ اچی ھم تو با من کھ ھیوقت..... کھ دوستش نداره ازدواج کنھیکس
 شراکتم با پدرش شروع شد نگار یوقت.....دیدی تاوان کارھاتون را پس میازدواج کن

 را مامور کردم اسمششنی خانمم را کھ سالھا می از کارمندایکی.... و شناختمدمیرا د
 اگر واستمخی ھمھ بتونھ بھم کمک کنھ فقط منی اکردمی بشھ فکر نمیمیکھ باھاش صم

 یاما کم کم با خانم فرامرز... رادمھر داره بھم بدهی در مورد خانواده یاطالعات
 اعتماد مردم را جلب کنھ نگار از عشقش ی چھ جوردونستی می شد، فرامرزیمیصم

 دهی نداره و االن فھمی وقت بھش توجھچیزد و گفت اون ھ بھ پسر خالھ اش حرف
  خوشحالم کردیلی خبر خنیا..... ھستی اگھیعاشق و دلباختھ دختر د

 
 بھش دی کھ رادمھر داستان شراکت من با پدرش را فھمیھمون روز: و گفتدی کشیآھ

 با نگار ازدواج دی دست از سر خودش و خانواده اش بردارم بانکھی ایگفتم برا
 و دیچی و دستش را دورم پدیدراز کش... گذاشت و نگاھم کردی عسلیجام را رو....کنھ

 بود کھ دستش بھ نی فقط بخاطر انھایا: ت گوشم گفری کرد و زکیمن را بھ خودش نزد
 رادمھر بخاطر کردمی فکر مشھیبغضم را فرو دادم من ھم.... من خوردیتک ستاره 

 زود با نگار نامزد نقدری نداشتم ای ارزششی بھ نگار عالقھ مند بود و من برانکھیا
 ھی زندگتم بودم کھ چھ طور تونسیاز خودم عصبان....ود ھم اجبار بنی ادانستمیکرد، نم

 نقدری اکردمی وقت قبولش نمچی خودم نابود کنم، اگر ھی نفر را بخاطر خودخواھکی
 ی بزنم اما بھزاد بادی فرخواستیسرم را بھ بالشت فشار دادم دلم م....میدیکشیزجر نم

 کردم و انیناخودآگاه طغ...شدی تر مکی و بھم نزدرفتی مشی پشتری ھر لحظھ بالیخ
 رونی و از تخت بدمی کشرونی دستش خودم را بریاز ز.....بھ عقب ھلش دادم

 خودم را دمی صورت بھزاد را دی اما وقتشدی منیی ام باال و پانھی سیقفسھ ....آمدم
 کردم و بھانھ دادم دستش کھ متھم کند کھ شیعصبان.....می فکری بنی ای کردم برانینفر

 و دی پررونی از تخت بودنگاھش مثل گرگ بھ طعمھ اش ب....گذشتھ ھا افتادمبھ فکر 
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 ادی صورتم فری رحمش شد بھ عقب و جلو ھلم داد و توی بی دستھاری اثمیھر دو بازو
  وقت پسم نززززززنچی ھگھیمگھ نگفتم د: دیکش

 ی گفت،یچرا گفت:  کردن گفتمسی وقفھ صورتم را خی بمی و اشکھادی ترکبغضم
دستم را ول کن تو را :  و با التماس گفتمدمی کشیغی شد جشتری بمی بازوھای روفشارش

 خدا ولم کن
 را می سر خوردم، موھانی زمی شل شدن و رومی شدم، پاھادهی پشت سرم کوبواری دبھ

  باز؟؟؟؟ی کردی غلطنیچرا ھمچ:  و گفتدیکش
 نی فقط ھمادی گند مشروب بدم میاز بو... دیببخش:  گفتممی ھق ھق ھانیب

 کھ یکور خوند.....زی من اشک تمساح نریبرا: و بلندم کرد و گفتدی را کشمیموھا
 ی ات در برفھی وظری و از زی کنمی عصبانییبخوا
 یبھ سخت.... شدمداریصبح با سر درد ب....... زدمھی خمی تخت پرتم کرد و رویرو
 قراره جسمم را ی بدنم بغضم سرباز کرد، تا کیھای کبوددنی تخت نشستم و با دیرو

 قراره من را مجبور کند کھ ی ادامھ دارد؟؟ تا کی عذاب روحنی ایبھ گند بکشد؟؟ تا ک
 تنم تحمل گری مثل کابوس بود؟؟ دمی باھاش برای تن بدھم؟؟ ھمخوابشیبھ خواستھ ھا

 ادامھ داشتھ نین اگر ا تمامش کایخدا: سرم را باال گرفتم و گفتم... آزار را نداشت؟؟نیا
 .....ارمی دارم کم مگھی دکنمی رشتھ را پاره منی کھ اخورمی قسم مکشمیباشھ خودم را م

 
 یی آمدم تا خودم را بھ دستشورونی شدم، از تخت بداری شب از دل درد بی ھانصفھ

 ی ھمھ ی اورژانسی قرص ھانی پر از خون آھم بلند شد ای مالفھ دنیبرسانم کھ با د
 چشمانش را باز ی تکان خورد و الشی جایبھزاد تو..... بدنم را بر ھم زده بودستمیس

 ؟ی شدداری شده؟چرا بیچ: کرد و گفت
 یچیھ:فورا گفتم

 بار سومھ نی دکتر حتما، امی بردیستاره با:  و گفتدی کشی نگاه کرد، پوفی تخت خونبھ
 ی داشتھ باشی ممکنھ مشکلیشیباردار ھم کھ نم.... ماهنی ایتو

  بخاطر استرسستی نیزیچ:  کشوھا دنبال پد گشتم و گفتمی و تودمی را دزدنگاھم
 رمیگیبھ ھر حال من نوبت دکتر م-

 گذشت یمدت.... دکترمیری زود مای ری ددانستمی نگران بودم مییی دستشوی رفتم توعیسر
 ما ھنوز ھم سرد بود و ھنوز ھم از ھم ی رابطھ شھ،ی آرام بود آرام تر از ھمزیھمھ چ

 کی نی ادانستمی اما نمشھی اما ساکت بودم ساکت تر از ھمدمیکشی ھرشبم زجر میخواب
 بود ری زنگ خورد املمی دانشگاه بودم کھ موبایتو.....آرامش قبل از طوفان است

 یگران با نری خانھ امدمی رسیوقت.... شدهیباز چ... تر برگردم خانھعی سریھرچ: گفت
  شده؟یچ: جلو آمد گفتم

 بودن و ی عصبیآقا امروز زود آمدن خانھ کم:  کردفی تند تند شروع بھ تعرریام
 ساعت نگذشتھ بود می استراحت اما ھنوز نی اتاق برایگفتن سر درد دارن، رفتن تو

 کشمتی مزدنی مادی آمد مدام فررونی از اتاق بشھ،ی و شکستن شادی داد و فریکھ صدا
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 زود بگم شما یلی شماست چون گفتن خبھ  ھست مربوطی شده اما ھرچی چدانمینم
 ..... خانھدیبرگرد

 سراسر وجودم یبی زدن و من حالم بد بود و استرس عجخی می دستھازدی با شدت مقلبم
 کاریمگھ چ:  گرفتم و گفتممی دستھانی پلھ ھا نشستم و سرم را بیرو....را فراگرفت

 .....رس بھ دادم بایخدا..کردم
 دمیترسی نجاتم نبود می برای تنھا بودم و کسنکھی از اشھیھم.....ادی زیلی خدمیترسیم

 من با آقا مھرداد تماس گرفتم تا دینگران نباش:  گفتریام.... دفاع کردنمی نبود برایکس
  بودمدهی ندینجوری وقت آقا را اچی فرق داره، ھشھی با ھمندفعھی ادونمی منجای اانیب

 ترسناک بود، االن کھ ینطوریبھزاد ھم...کردمی می قالب تھشتری و من بگفتی ماو
 و دمی کشیقی عمشد؟؟؟؟نفسی چھ مگری ددهی ندنگونھی او را تا بھ حال اگفتی مریام

 االن کجاست؟: گفتم
  اریزود برو قرصام ب:  و بھ گالره گفتمدمی ام کوبنھی سی بھ روی شد، مشتنی سنگقلبم

  تنم را لرزاندی شش گوشھ ادشی فری حرفم را کامل نزده بودم کھ صدانی اھنوز
 ووووننننننیییح-

 پلھ ھا نیی چھ طور خودش را بھ پادانمینم... شدری سرد از پشت کمرم سرازعرق
 ھی چنایا:  بلندم کرد و گفتنی زمی را گرفت و از رومیرساند و موھا

بلند شد و ملتمسانھ نگاھش کردم آھم ...دی صورتم کوبی را تومی قرص ھای ھابستھ
با ترس نگاھش کردم .... شونددهیکمرم را خم کردم تا کمتر کش...دی کششتری را بمیموھا

 دمی محیتوض: و بغض آلود گفتم
 تو کردمی من بگو فکر م،یادی شیلی؟؟؟؟؟؟؟خیحیچھ توض: دی کشادی صورتم فریتو

 ی دادمی قشنگ بازیلی خ،یساده و معصوم
 مھرداد انگار خدا ی صدادنیبا شن..... دستانش گذاشتمی دستانم را روسوخت،ی مسرم

  را بھم دادایدن
 ؟؟؟یکنی مکاری چیبھزاد دار -
 را در ھم شی سرم شل شد، ابروھای بھزاد از روی و دستھاستادی قدم کنارمان اکی با

 ؟؟یکنی می چھ غلطنجایتو ا:  و گفتدیکش
  دست بھزاد گذاشتی را رودستش

 میباش مرد بزار حرف بزنآروم  -
 تو نجایبرو از ا:  سرم برداشت، صورتش وحشتناک بود گفتی را از رودستانش

 دخالت نکن
 ی راھروی را گرفت و از پلھ ھا باال برد، تومی بھ طرف ھجوم آورد، دستھابھزاد

 لحظھ بود تا نی حوالھ کمر بھزاد کرد، بھزاد ھم انگار منتظر ایطبقھ باال  مھرداد مشت
 ختمی صورت اشک ری نشستم و بھ پھنانی زمی شدن، روزی کند با ھم گالوانیغط

  نموننجایستاره بلند شو برو ا:  زدادیمھرداد فر.... کمکم کنایخدا
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 یکی کنارم گرفتم و بلند شدم، پلھ ھا را دو تا واری تازه بھ خودم آمدم دستم را بھ دانگار
 بلند غمی افتادم، جنی زمی شد و با شدت رودهی مانتوم کشقھی زود یلی کردم اما خیط

 تازه نی نزن اغیج: شد، کمرم وسط دو پلھ خورده بود کشان کشان بھ باال بردم گفت
 اولشھ

 
مھرداد ....انگار سنگ بود....انگار عقل نداشت....شھی رحم تر از ھمی شده بود برحمیب

د و تا مھرداد خواست از  پرتش کرواری راحت بھ کنار دیلی اما بھزاد خستاد،ی اشیجلو
 نی زمیبھ رو.... بھزاد من را داخل اتاق برد و در را قفل کرددیای برونی بیجیحالت گ

 می کرده بود دندانھاخی تمام بدنم ستاد،ی از زدن اھی چند ثانی برایجد ھلم داد، قلبم انگار
 و با فشردیسرم را چرخاندم بھزاد لبانش را بھم  م...خوردی بھ ھم ممیھمراه ھق ھق ھا

 زد و دستش را ی پوزخندکشاندمی من خودم را عقب مشدی مکی کھ بھم نزدیھر قدم
 کھ سگگ داشت را بھ ی قسمتآورد، رونی حرکت بکیبھ کمربند شلوارش برد و با 

زبانم بند آمده بود ... سرم را کج کردم و با التماس نگاھش کردمد،یچیدور دستانش پ
 دست ری بود کھ تا من زی عصبنقدری بود و بھزاد ا فکرش ھم سخت بود، در قفلیحت

 ندکمرب....شدی راحت نمالشی خشدی نفس قطع نمنی تا اشد،ی آرام نمدادمی جون نمشیو پا
 صورت و دستانم کھ حائل صورتم بود فرود آورد، یرا باال برد و با تمام قدرت رو

 گذاشتم، کمربند می زانوھای کشاندم و چمباتمھ زدم و سرم را روواریخودم را کنار د
 ینفس بھ سخت..... قابل تحمل بودری دردش غکرد،ی بھ کمرم اثابت می در پیپ
 بھ زجھ می ھاھیگر....شدی ھمھ درد تمام منیا  وشدی نفس قطع منی کاش ای ادمیکشیم

 کردنی پشت در التماس مریمھرداد و ام.... نزدمی شدن اما التماس نکردم و حرفلیتبد
 رحم ی ساکت باشند، بھزاد را بدمیکشی مادیباز کند و من در دلم فرکھ در را 

 پرت واری دی ھ بلند و تند شده بود، با شدت کمربند را بھ گوششینفس ھا....خواستمینم
 بھ خون نشستھ ی چشمھای را چنگ زد و بلندم کرد، تومیکرد و بھم حملھ ور شد بازو

 ی زده بود، ھنوز آرام نشده بود حترونی اش بیشانیاش نگاه کردم، رگ  گردن و پ
 را باز راھنشی پی دکمھ ھایکی یکیبا خشونت ... تخت پرتاپم کردیرو.... درصدکی

کنار ....  دارد راحت بودی چھ قصدنکھی زدن ادم،حدسکرد، با وحشت نگاھش کر
 نھی کرد، بھ تقال کردن افتادم بھ سکیتخت نشست و دستانم را گرفت و بھ خودش نزد

 جون بدھم اما بھ جسمم دست شی دست پاری و زرمی حاضر بودم بمدمیاش مشت کوب
بھ من ...نننننولم کنن: نزند و باز ھم جسم و روحم را بھ لجن نکشد زجھ زدم و گفتم

 دست زنننننننن
 خفھ شو: دی بھ صورتم زد و نعره کشمحکم

اد و مجبورم کرد  بھ عقب ھلم د،ی حرکتچی لحظھ بھت زده نگاھش کردم، بدون ھچند
 مانع از شی را گرفت و با پامی دستھاشی از دستھایکی زد با مھی خمیدراز بکشم و رو
 بھم دست نزن:  و گفتمدمی کشیغی آمدم جی کوتاه مدینھ نبا...تکان خوردنم شد

  کنمیخواھش م.....ولم کن:  با التماس گفتمد،ی جوشمی از گوشھ چشمھااشک
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فقط ....خفھ شو:  و نگاھم کرد با حرص گفتدی و سرش را عقب کشستادی حرکت ااز
با نفرت .... تا کارم تمام بشھیشی بھ ضرر خودتھ، آروم می حرف بزنیخفھ شو ھرچ

 ی مصرف نکنی حواسم بھت ھست کھ قرصگھی دندفعھیا: نگاھم کرد و گفت
 دهی فایدم اما ب را بھ گردنم فرو برد و من باز بھ تقال کردن افتادم، دست و پا زسرش

حالم را بھ ھم : دمی کشادیفر.... رو بھ اتمام بودمی انرژدنی ھمھ درد کشنیبود بعد از ا
  بھم دست نزنننننننننننییییزنیم

 را باز کرد و می مانتویتند تند دکمھ ھا.... بھ صورتم زدیلی قبل سی تر از دفعھ محکم
 شتریھر لحظھ ب..... نداشتمیور زگری اما دختمیری صدا اشک می بدی کشرونیاز تنم ب

 کن التماسم کن تقال کن از ھی گر؟یچرا ساکت شد:  گوشم گفتریز....رفتی مشیپ
 برمی لذت مدنتیزجر کش

 ی عسلی روستانینگاھم بھ گلدان کر...... شد و از تھ دل زجھ زدمشتری بمی اشکھاشدت
 بھم دست داد و من بھ ی فکر بود آن لحظھ مغزم قفل کرد و جنون آننیبھتر.....افتاد

دست بردم و .....  کنم کھ بھزاد ازم دور بشودی کارنکھی جز اکردمی فکر نمیزیچ
 سرش فرود ی کھ در تنم مانده بود روی و با  جوندمباال بر......گلدان را برداشتم

 و نگاھم کرد، تند تند دی کرد، سرش را عقب کشینالھ ا... شدکھیگلدان ھزار ت...آوردم
 گرید....خوردی جون بود و تکان نمیب.... ناگھان سرش کنار سرم افتاددمیشکینفس م

دستش ....دمیشنیرا نم  تندشی نفس ھای صدای بود، حتدهیآرام بود، آرام کنارم خواب
چرا مالفھ ھا ..... فرود آمدمی کردم کھ روشی بود، رھاخی م بود، برداشتم نھی سیرو

مالفھ ھا پر از خون .... کنارش زدممیاز رو.....آه!!!!  باشھدی سفدی بایقرمز بود؟؟؟ول
 کھ مھرداد باز دمی کشی بلندغیج!!!!! ھمھ خوننیبود سرچشمھ خون  سر بھزاد بود، ا

 باز کردن در کمکش کند بلند شدم مالفھ را ی را صدا زد تا براری تکاپو افتاد، امھب
 سر نی زمی دادم و روھی پشت سرم تکواری و عقب رفتم و بھ ددمیچیدورم پ
 بلندددددد شوووووو: دمی کشادی فررهی بمدینبا....نھ بھزاد نمرده.....خوردم

 خدااااااااا:  را باال بردم و گفتمسرم
 بھت زده نگاھم کرد، شی روبروی صحنھ دنیبا د.... و در باز شددی در چرخی تودیکل

 سر بھزاد رساند ی خودش را باالعی فشردم و سرم را تکان دادم، سرواریخودم را بھ د
  زدادی کھ دم در خشک اش زده بود فرریو نبض دستش را گرفت، رو بھ ام

 ...بھ اورژانس زنگ بزن-
بلند شدم مالفھ را .... برودنی چشمانم از بی بشوند و تارری سرازمی زدم تا اشکھاپلک

 دیلرزیسفت نگھ داشتم و کنارش نشستم گوشھ لبش را بھ دندان گرفتھ بود و چانھ اش م
 صورتم ی را با پشت دست از رومیاشکھا.... بگو زنده استکنمیالتماست م: گفتم

 بگو دارم خواب کنمی التماست می التماس نکردم ولیتا بھ حال بھ کس: زدودم و گفتم
  ھستیدی بگو ھنوز ھم اممنیبیم

ھنوز زنده است فقط :  زد و گفتی را دو طرف صورتم گذاشت و لبخند آرومدستانش
 دعا کن
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 ..... بھزاد باشھای خدادم،ی کشیقی را بستم و نفس عمچشمانم
 ندتی وضع ببنی با ای کسدی بھ صورتت بزن، نبای آبکیبرو :  گفتمھرداد

 آب را باز کردم، دستانم را پر از آب کردم و ریش....یی شدم و رفتم داخل دستشوبلند
 رونی از حمام بدمی لباس پوشی پرت کردم و وقتیمالفھ را گوشھ ا......بھ صورتم زدم

پشت در اتاق ..... بھ اتاق عمل منتقل شدعی بھزاد سرمارستانی بمیدی رسیوقت........رفتم
:  شد و گفتی کھ مھرداد شاککردمی میطول راھرو را ط عرض و.....میعمل بود
 ی سر درد گرفتم از بس راه رفتنی بشریستاره بگ

 نمی اگر بشخورهی حالم بھم متونمینھ نم-
 خی نقدریچرا ا:  دستانم را گرفت و گفتدهیرنگت پر:  و گفتستادی امی شد روبروبلند
 ....یکرد

  تا پرستار را صدا کنمنجای انیبش:  و گفتی سمت صندلکشاندم
 تا االن یمن موندم چھ جور:  خورد و گفتیرستار آمد فشارم را گرفت افسوس پیوقت

 دی بشی فورا بستردیبا!! د؟یسرپا ھست
 تکون نجای از اادی نرونی بھزاد از اتاق عمل بیمن حالم خوبھ و تا وقت:  گفتمقاطع

 خورمینم
  نکنیبلند شو لجباز!!! ؟یری بمیخوایم:  گفتی شاکمھرداد

  رمیبھ درک کھ من بم: دمی دستانم گرفتم و نالنی را بسرم
 بگو زنده وفتھی نمی اتفاقچی بھزاد ھیبگو برا:  غم بھ مھرداد نگاه کردم و گفتمبا
 مونھیم

 ھی من مطمئنم بھزاد قوشھیخوب م:  تکان داد و مستاصل گفتی زد، سریپلک
 ی خبر باشی از حالش بذارمینم:  را گرفت و کمک کرد بلند بشوم مھرداد گفتدستم

 دمی قرارت مانی و در جرزنمیخودم زود بھ زود بھت سر م
 یمھرداد کنارم بود تا زمان....کشاندمی را بھ زور دنبالم ممی و پاھادنیدی تار مچشمانم

 کرد و من کم کم چشمانم قی بھ داخل سرمم تزری ام کرد و آمپولنھیکھ دکتر آمد و معا
 مبل کنار تخت ی چشمم را گشودم مھرداد رویوقت.... ھم افتادی شد و رونیسنگ

 کھ دمی ام، ساعت را دی ساعت مچی آوردم و از روخواب بود، دست آزادم را باال
 می بھزاد را آوردی آمد وقتادمی بھ ذھنم فشار آوردم تا یکم.... ھشت صبح بودکینزد

بھ  تخت جای ام حبس شد، رونھی سینفس تو.... ساعت حدود ھشت شب بودمارستانیب
 و آخ دمی کشم اول در کمرم و بعد کل بدنم نشست، صورتم را درھیجا شدم کھ درد بد

: دی پرسی گفتم، عرق سرد بھ تنم نشست، مھرداد چشمانش را باز کرد و با نگرانیبلند
 ؟؟یخوب:  شده؟؟؟بلند شد و اومد کنارم و گفتیچ

 حال بھزاد چھ طور؟؟؟:  را تکان دادم و با بغض گفتمسرم
 وی سیعملش خوب بود خدا را شکر االن ھم آ:  بھم زد و گفتی آرامش بخشلبخند

  توکل بھ خدامی صبر کندی فقط بااد،یھست تا بھوش ب
  االن خوبھ؟؟؟یعنی- 
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  صبر کرددیبا:  زد و گفتیپلک
 بخورم کھ آن درد طاقت ی چک کردن سرمم وارد شد باز خواستم تکانی براپرستار

  شده؟یچ:  نگاھم کرد و گفتیفرسا سراغم آمد و آھم بلند شد، مھرداد سوال
 ست؟؟ی نیزیچ:  خودم جمع شدم و گفتمی توشد،ی مشتری لحظھ دردم بھر

 ؟؟یمطمئن:  گفتپرستار
   اون ھمھ؟؟؟بای خوبیگیچھ طور م:  دخالت کرد و گفتمھرداد

: رستار اشاره کردم، اما شانھ باال انداخت و گفت چشم و ابرو آمدم و بھ پشیبرا
  ات کنننھی تا خانم پرستار معااریمانتوت در ب

 یادیبخاطر درد ز.... رفترونی بزنم از اتاق بی منتظر بماند تا من حرفنکھی بدون او
 آمدم، نییآروم از تخت پا.... کمرم را بھ پرستار نشان بدھمی زخم ھارفتمیکھ داشتم پذ

  و با کمکش بلوزم را در آوردمستادمیرا در آوردم و پشت بھ پرستار ا میمانتو
 تکان داد و ی نگاھش کردم، با تاسف سری سرم را چرخاندم و سوالد،ی کشی بلندنیھ

 ؟؟؟یدیخودت زخماتو د: گفت
 نھ:  گفتمآھستھ
بھتر کھ :  تخت دراز بکشم و گفتی شکم روی را گرفت و بھم کمک کرد تا رودستم

 تا چرک می شستشو بددی و خون روش دلھ بستھ و ما باقھی متاسفانھ زخمات عم،یدیند
 پرستار کی شستشو و دکتر و لی بعد با وساقھی رفت و چند دقرونیاز اتاق ب....نکنھ

 یتونی می باشلی ماھ؟؟؟اگری چی برامھا زخنیا: دی برگشت، دکتر ازم پرسگرید
 ی کنتیشکا

  ندارمتی شکایاز کس:  حال گفتمیب
 

 و سوزش دی ساعت طول کشکی شستشو حدود نیا.... فرستادرونی بنی را سنگنفسش
 گھی دختمیری صورت اشک می و بھ پھنادمیکشی مغیو دردش طاقت فرسا بود، مدام ج

 ی با سوال و شوخکردنی میتحملم در برابر درد کم شده بود، پرستار ھا و دکتر سع
 تخت ی جون رویب....  بوددهی فایب  حواسم را از درد دور کنند امای در پی پیھا

 در ی بھم وصل کردن و آرامبخشگری سرم دکی ھم نداشتم دنی نفس کشی نایافتادم حت
 می و آرام اشکھادی کشرونی ببی از جیمھرداد وارد شد، دستمال..... کردنغیسرمم تزر

 ی توشبید: مبل نشست و گفتی رو زدم، خستھ و کالفھی جونیرا پاک کرد، لبخند ب
   افتاد؟؟؟ی چھ اتفاقی اتاق لعنتاون

 آمد ی ازش خوشم نملی اوانکھی ای برالمی دلدی شدم شارهی رنگش خی طوسی چشمھابھ
 .... گستاخ بودنشنطوری از حد چشمانش بود و ھمشی بیروشن
  واضحھزی گفتن ندارم ھمھ چی برایزیچ: گفتم

 و نگاھم کرد و دی کشیقی فشرد، نفس عمی اش گذاشت و کمقھی شقی را رودستانش
 باشھ ادتی گفتم از پلھ ھا افتاده دنی اتفاق را پرسنی الی کھ دلھیمن بھ نگھبان و بق: گفت

 ی را بگنی ھمدنیاگر از تو ھم پرس
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 ی کردنکاریچرا ا:  زدم و گفتمینی ارزشمند بود، لبخند غمگمی برایلی کارش خنیا
 خوادی منویکمک کردم مطمئنا بھزاد ھم ھمبھ زن برادرم -

 شنومیبگو م:  بلند شد جواب دادشی زنگ گوشیصدا
— 

  بپرسم؟؟بزار
دوستت چند بار با خونھ تماس گرفتھ ھر بار بچھ : را از گوشش دور کرد و گفتیگوش

 رمی نمیی جانمی ندارن االن ھم اومده عمارت و گفتھ تا ستاره را نبیھا گفتن ازت خبر
  کنمکاری چپرسھی مریام
 رمیگیبگو خودم باھاش االن تماس م-

امروز ....رهیگیستاره خودش باھاش تماس م:  را بھ گوشش چسباند و گفتیگوش
 ستاره ھم ی برامارستانی بای اوضاع چطوره بعدشم بنی سر بزن ببھی امیشرکت نم

 اریلباس ب
 نم بده تا بھ فرانک زنگ بزلتویموبا:  و گفتمدمی را جلو کشدستم
  بعد از چھار تا بوق جواب داد... رفترونی را دستم داد و از اتاق بیگوش

 سالم:  گرفتھ گفتمی صدابا
 ھ؟؟ی شماره کنی؟؟اییمعلوم ھست کجا:  و گفتدی کشی راحتنفس

 میزنی بعد مفصل حرف مرمیاالن درگ....مھرداد-
 ابلھ نی خاموشھ؟ چرا اتی و چرا گوشیی بگو االن کجامیزنی بعد حرف می چیچ-

 اصال تو با مھرداد کنن؟ی رفتار مبی و غربی عجنقدری اکننی کھ تو خونت کار مییھا
 ؟ی دارکاریچ
 ؟یگی می بکش تند تند چی نفسھی بابا فرانک یا-
  جواب بدهنوی فقط ھمیییاالن کجا-

 مارستانیب:  جواب دادممستاصل
 ؟ی چی برامارستانیب-

  شدی پر از نگرانشیصدا
 وفتادهی نی من اتفاقیاش برانگران نب: گفتم

 رسونمی من االن خودم ممارستانیبگو کدوم ب-
 ساعت بعد پرستار کی..... را دادممارستانی اسم بنی ھمی داشتم برااجی بودنش احتبھ

 دکتر گفت کھ مرخص می زخم ھانھی آورد بعد از معارونیآمد و سرم را از دستم ب
 گری دمی قبلی چون لباس ھاارودی را بمی لباس ھامی براری تخت نشستم تا امیرو... ھستم

 و در را ستادی رفتن دکتر مھرداد در را باز کرد وعقب ااز بعد......قابل استفاده نبود
 لبم نشست،  ی ناخودآگاه رویقی لبخند عمدنشینگھ داشت، فرانک وارد اتاق شد با د

 کھ یگی دروغ مستمدونیم: با شتاب کنارم آمد و بغلم کرد و بھ خود فشرد و گفت
 ؟؟یخوب

  خوبم باور کن:  کردم و گفتمشی خودم جدااز
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 لبات ،ی باز؟؟ رنگ بھ رو ندارھی ھا چی کبودنیپس ا: گفتدی را در ھم کشصورتش
 رهی حرص بھ مھرداد خ؟؟بای خوبی چشمات گود افتاده چھ جورریترک خورده و ز

  شمی ساکت نمگھی دفعھ دنی بال ھارو سرت آورده؟؟کجاست؟ انیبھزاد ا: شد و گفت
ھمھ ماجرا را تمام و ... را گرفتم و بھ مھرداد اشاره کردم کھ تنھامون بزارهشیدستھا

 وقت چی ھیوا: گفت....شدی کردم ھر لحظھ صورتش در ھم و آشفتھ تر مفیکمال تعر
 حد تاوان داشتھ باشھ وگرنھ حتما مانع نی مصرف اون قرص ھا تا اکردمیفکر نم

 شدمیم
 نی وقت ھمچچی ھدونستمیخودم ھم اگر م:  را با پشت دست پاک کردم و گفتممیاشکھا

 وفتھی بی بھزاد اتفاقی اگھ براکشمی عذاب مشھی از ھمشتریمن دارم ب....کردمی نمیکار
  خودم را ببخشمتونمی وقت نمچی ھادی سر خودم میی چھ بالدونمینم
 بھزاد فقط بخاطر عذاب وجدان نبود ی برامی ھمھ نگراننی کھ ادانستمی خودم خوب ماما

 ی با ھمھ خواستمیبھزاد را م.... از دستش بدھمخواستمیبا ھمھ وجودم نم
   را از دست بدھمیزی عزخواستمی نمگرید.....شیھایبد

 کیاالن فقط دعا کن حتما :  را نوازش کرد و گفتمی را بغل گرفت و آرام موھاسرم
   درش ھستیحکمت

 خودم را ببخشم بھزاد االن بخاطر من داشت با مرگ دستھ تونستمی ھق ھق افتادم نمبھ
 در یزی چھ چستی شده و معلوم نمارستانی بی بخاطر من راھکردیپنجھ نرم م

 آب کرد و یوانی اتاق لی توخچالیفرانک بلند شد و از ....انتظارشھ، فقط مرگ نباشھ
 بلھ:  گرفتھ گفتمیصدا بھ در خورد با ی اھ ،کھ ضربدمیداد بھ دستم، آب را سر کش

 د؟یخانم خوب:  گفتریام..... بودری را پاک کردم، اممی باز شد تند تند اشکھادر
 ستن؟؟یآقا مھرداد ن: را بھم داد و گفتمی را تکان دادم، کاور لباس ھاسرم

 وی ی سی کجاست حتما رفتھ آدونمینم-
  رفت و در را پشت سرش بستریام
 

مثل دو روز ..... من مثل دو سال گذشتی دو روز برانی بود و اھوشی روز بھزاد بدو
 بود کھ دکتر بھزاد در حال ی ساعتکی نشستھ بودم و مارستانی بیگذشتھ داخل راھرو

 نگاھش ی آمدن دکتر بلند شدم سوالرونیبا ب.... اش بود و من منتظر نشستھ بودمنھیمعا
 کردم
 می ھمسرتون صحبت کنتی اتاقم راجب وضعمی بردییای پور بانیخانم ک:  گفتدکتر

  شده؟؟ بھوش اومده؟یچ-
 راھرو مھرداد و فرانک ھم یتو...میزنی اتاقم حرف میتو: نگاھش آرامم کرد و گفتبا

 دانمی گذشت فقط می چھ زماندانمینم... فرانک دستم را گرفت و فشردوستنیبھمان پ
ھمسرتون بھ ھوش آمدن : من گذشت تا دکتر زبان باز کرد و گفتی عمر  براکیقدر 

  نذاشتھی اثرشونیینای نخاع و بی اتفاق رونیو خوشبختانھ ا
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 ی پور دچار فراموشانی کیآقا.... افتادهی اتفاقکی یول:  داددم،ادامھی کشی راحتنفس
  براش افتادهی چھ اتفاقستی نادشی اصال یعنیشده 

  بده؟؟؟؟یلی خیعنی نی؟؟؟ای چیعنی: دمینال
 کھ شما را کامل نکھی کھ ھست ایزی چدی بزنم، صبر داشتھ باشی حرفتونمیھنوز نم-

 حال می گفتی کھ بھ زبان آوردن اسم شما بود اما وقتی اسمنیبخاطر دارن و اول
 ....ھمسرتون خوبھ تعجب کردن گفتن من با ستاره ازدواج نکردم

 ؟؟ی چیعنی نیا...  مھرداد نگاه کردم او ھم حالش بھتر از من نبودبھ
 بھ چھ صورت ی فراموشنی امی تا بفھمدی و باھاش صحبت کنششی پی بردیشما با-

 ممکنھ حافظھ کوتاه مدت را از دست داده ادی نادشونی را ری اخیممکن سالھا...است
  بلند مدتایباشن و 

من و .....ھی چھ امتحانگھی دنی داشت؟؟؟ ایی معنا چھنی سرم گذاشتم، ای را رودستم
اول بھ ..... را باز کردشی در چشمھای صدادنیبا شن.... داخل اتاق بھزادمیمھرداد رفت

اما ..... چشمانش برق زددنمیبا د.....  من زوم شدیمھرداد نگاه کرد سپس نگاھش رو
 و تازه دو ساعت بود  داشتھیبھ ھر حال عمل سخت....ود و گنگ بجیانگار ھنوز ھم گ

بھ مھرداد .... بستھ شدشی زد و دوباره چشمھای جونیلبخند ب......کھ بھوش آمده بود
  استراحت کنھمیبھتره فعال بزار:سرش را تکان داد و گفت......نگاه کردم

باز ..... راھرو نشستمی ھای صندلی رفتم و رورونی نگران بودم اما از اتاق بنکھی ابا
 یعنی..... من ھمسرش ھستمدانستی آمد ھرچند کھ نمی مادشیھم خوب بود کھ من را 

 لمی کند را فقط در فدای پی فراموشی کھ کسنیا.... ادامھ داشتتی وضعنیتا چھ مدت ا
اما بھزاد ....گشتی مدت حافظھ اش برمکی از دو اکثرا بع..... بودمدهیھا د

 یعنیخواد؟؟ی بچھ نمگھی دیعنی؟ی رانندگای کار کنھ؟تونھی نمگھی االن دیعنی؟؟؟یچ
 ......ردی انتقام نخواستنش را بگخوادی نمگھی دیعنیست؟ی نادشی اش را نھیرادمھر و ک

 تشی اش کرده و وضعنھیدکتر معا.... شدداریب:  مھرداد بھ خودم آمدمی صدابا
  بلند شوشی ببنیخوایاگر م....نرمال

 میرفتی کھ بھ سمت اتاق بھزاد منطوریھم!!!! نشستھ بودم؟نجای چھ مدت ادانستمینم
  گرسنھ اش بودیلیخ....خوردی االن سوپ منیھم: مھرداد گفت

 مارستانی ھمان لحظھ غذا خوردنش تمام شده بود و خدمتکار بمی وارد اتاقش شدیوقت
 مھرداد ی رونگاھش.... تعجب کرددنمیبھزاد با د.....رفتی مرونیاز اتاق داشت ب

 خوامیکار؟؟؟نمی چنجای ای ستاره را آوردیداداش رفت:  گفتی و با قدر شناسدیچرخ
 نھی حال ببنی ایمنو تو

 چھ دی بامیدانستی و نممی را با شتاب بھ سمت مھرداد چرخاندم ھر دو مستاصل بودسرم
  می داشتھ باشیعکس العمل

  نمتی تر، بزار ببکی نزدای من بیستاره :  گفتبھزاد
 صورتش دنمی با دم،ی بگوتوانستمی نمچی قدم جلوتر رفتم، اما لبانم قفل شده بود و ھکی

 باز خواستم کند خواستی کھ میی و چشمانش ترسناک شدن مثل وقت ھادیرا درھم کش
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 بال را نی ایک:  رو بھ مھرداد گفتی خش داری قدم عقب رفتم با صداکی و دمیترس
 ردھھھھھھھھ؟؟؟ کی غلطنی ھچکی یسرش آورده؟؟؟؟؟ک

 شد دستانش را گرفت و کی باز ھم عقب تر رفتم مھرداد بھش نزدادشی فری صدابا
 دمی محیآروم باش بھزاد برات توض:گفت

 کشمشی کرده من منکاری ایبگو ک: دی کشادیفر
 نگاھمان کرد پشت سرش دکتر ی پرستار داخل اتاق آمد و سوالادشی فری صدابا

 دنیبخاطر د!!!!.... شدیعصب!!!!!.... بھزاد ناراحت شد.... زدمرونیآمد،از اتاق ب
 ی بازکی ھم نی نکنھ ادمیترسیمن م!!!  روز انداختھ بودنی کھ خودش بھ ایصورت
 ..... انتقامی باز ھم برای بازکیباشھ 

 
 یچ:  خودش را بھم رساند گفتمھی راھرو نشستم، فرانک سراسی ھای صندلیرو

 حی آمدن توضرونی دکتر و مھرداد بیوقت.... بودنسی خمیھ ھاشده؟؟ نگاھش کردم گون
 دادن کھ حی توضشیدادن کھ بھزاد درست از ھشت سال بھ بعد را بخاطر ندارد و برا

 را بھ عھده من می کنفی تعرشیبرا  راانی کھ کل جرنی شده اما ایدچار فراموش
  گذاشتن

 امی من از پسش بر نمدی از من نخواھنوینھ ا: گفتم
   کمکش کنھتونھی کس مثل شما نمچیاما ھ: دکتر

 فی را براش تعرانی با ھم جرمونمیستاره منم کنارت م:  زد و گفتی پلکمھرداد
 میکنیم

 ؟؟برمیگی می داری چیفھمیم:  کشاندمش و گفتمی و گوشھ ادمی را درھم کشصورتم
ا سرم  بال ھا رنی روز انداختمت؟؟ بگم خودت انی سرت و بھ ایبگم من زدم تو

 اگر کردم؟؟ی مصرف میری بگم؟؟بگم چون قرص جلوگی بگھ چرا چ؟؟بھمیآورد
 بود چون کھ یلی تحمون بگم؟ بگم چون دوستت نداشتم و ازدواجمیگفت چرا باز چ

 گزوندهی رنگارنگ می و وقتش را با زنھاکنھی کھ مواد مصرف می از مردخواستمینم
 گھی بار دکی دوست ندارم کردی نگاھم می چھ طوریدیبچھ دار بشم؟؟؟؟مگھ ند

 نی ادیاصال شا....تونمی من نمدی از من نخاھنیتصوراتش راجبم خراب بشھ،نھ ا
 میکنھ تا از اول شروع کن خواست خدا بود کھ فراموش

اون .... دونھ بھ دونھزوی ھمھ چمیکنی مفی تعرشیستاره آروم باش با ھم از اولش برا-
 بدتر یلی حافظھ اش برگشت اوضاع خنکھید از ا بعمی بھش نگقتی بدونھ اگر حقدیبا
اگر ......شھیو باز ھم ازت دور م....ادی سخت کوتاه مشناسمیمن بھزاد را م....شھیم
 و ھم بھ خودت و ھم بھ بھزاد ی بھش بگقتیاالن حق دی بای از اول شروع کنیخوایم
 یی من تنھایی حرفھانی تر از ایتو قو...کنمیمنم کمکت م.......ی بدگھی فرصت دکی

 بھ بھزادکمک کنھ اون االن تونھی کس مثل تو نمچی دارم ھازی و بھ کمکت نتونمینم
 شی ھشت سالھ پزاد بھشناسمی بھزاد را خوب منی از ھمھ تو را باور داره من اشتریب

  وار عاشقھ ستاره اش بودوانھی کھ دیبھزاد
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تند تند نفس ...ستم راھرو نشی گوشھ ی ھای صندلی سرم گذاشتم روی را رودستم
 ینفس.....پس کمکم کن.... منی براگھی امتحان سخت دکی باز ھم ایخدا....دمیکشیم

  من حاضرممیبر:  و بلند شدم رو بھ مھرداد گفتمدمیکش
 ممنونم ستاره:  زد و گفتیی دندان نمالبخند

 می بود و بھ ناخن ھاری سرم زستاد،ی تخت بھزاد انیی مبل نشستم و مھرداد پای رومن
  افتاده؟؟ی چھ اتفاقدیبھم بگ:  بھزاد نگاھش بھ سقف بود و گفترفتمیور م

 تکان داد و اشاره کرد تا شروع کنم، آب دھانم را بھ ی مھرداد نگاه کرد،مھرداد سربھ
 ،دمی کھ بھزاد را دی لرزان گفتم از روز اولی فرو دادم و با صدایسخت

 بود پر بی نگاھت عج،یدی پنج سالھ بھ نظر رسیمرد س کی بھ نظرم دمتی دیوقت -
 و ازم ی پدرم گفت کھ دوستم داریوقت...از حسرت و من نگاھت را دوست نداشتم

 اعتماد کنم ی بھ کستونستمی ازدواج کنم نمخواستمی شدم من نمی شاکی کردیخاستگار
 و باعث مرگش شد با خودم عھد کردم د کرانتی پدرم بھ مادرم خی وقتی مردچیبھ ھ
 و بدتر از ھمھ دوست پدرم و بدتر از ھمھ از ی اعتماد نکنم تو مرد بودی مردچیبھ ھ

 ی وقتی با پدرم تو را رد کردم ولی اول بخاطر لجبازی شده بودیطرف اون بھم معرف
 من ینک ی ازم خاستگارنکھی تمام بدون ای با گستاخدمی دیباھات رو در رو شدم و وقت

 ازت فاصلھ شتری بیکنی می و بھ ھمھ من را نامزدت معرفیدونیرا نامزد خودت م
 بھ دنی رسی و برای ھستیمی کھ باھاش صمدمی و ددمی دای تو را کنار ثریگرفتم و وقت

 بھ دل نھی و ازت کی ابھی کھ با من غردمی فھمیکنی میمن با دشمن قسم خورده ام تبان
 خوش ی شد اولش بھش رومی وارد زندگی شخصنیھمون ح ازت بدم آمد، در...گرفتم

 گاھش با گذشت ھاش بھم ثابت کرد کھ دوستم داره ی گاه بینشان ندادم اما با محبت ھا
 نکھی کم کم ازش خوشم اومد، از ااز،ی دخترجوان بودم، تنھا و پر از نکیمن ھم 

 کم کم کردیمن صرف م  شناختنی تمام وقتش را برانکھی از اذارهی بھم احترام مدمیدیم
 دنی رسی مانع بزرگ براکی یبھش اعتماد کردم و بھش عالقھ مند شدم، اما تو بود

 دوست داشتنم نامزد ی ترکم کنھ و بخاطر تالفی روز مجبورش کردکی....ما بھ ھم
 توان گھی کس تر شدم دیب.... تنھا تر شدمشھی کھ دوستش نداشت من از ھمیکنھ با کس

 پس قبول ادی مشی برام پی بود و مھم نبود  چاهی سمی براندهینداشتم، آ مخالفت با تو را
 نگاه از سر دوست می تا نزدیاما من تمام وجودم پر م..... کردم باھات ازدواج کنم

 ی بخاطر تالفی تو از روز اول تنھام گذاشتی ولمی کردی عروس،یداشتن بھم داشتھ باش
 اما من ستی گفتھ بودم قلبم متعلق بھ تو نت بھنکھی من دوستت نداشتم بخاطر انکھیا

 اما من دوست یکردی کم بھم محبت میلی گھ گدارت را دوست داشتم خینوازشھا
 اما من لبا لب وجودم پر از عشق ی کھ با عشق نگاھم کنامدی مشی کم پیلیخ....داشتم

  بھمی و ھمھ زندگیزدی چشمانم، کتکم می اون ھم جلوی کردانتیبھم خ....شدیم
 برم او ھم فقط رونی فقط با راننده حق داشتم از خانھ برفتی مشی تو پلی و مخواست

 .... رفتن بھ دانشگاهیبرا
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 را پر آب کرد یوانی وار سردم بود مھرداد لوانھی و من ددیلرزی کردم دستانم مسکوت
 یابھزاد با صد....بعد از خوردن قند حالم بھتر شد.... دانھ قند داد کھ بخورمکیو با 

  شد؟یبعدش چ:  گفتیدو رگھ ا
 تو ی اما من مخالف بودم اما مخالفتم برامی بچھ دار بشیتو اصرار داشت:  دادمادامھ
  با شک بھ مھرداد نگاه کردم کھ اشاره کرد کھ ادامھ بدھم.... نداشتیتیاھم

 .....یدی تو فھمنکھی تا اکردمیمن بدون اجازه تو قرص مصرف م-
 مھرداد ی را جلوزی ھمھ چتوانستمینم..... ھم سکوت کردم و بھ مھرداد نگاه کردمباز
 را گفتم زی رفت و من  ھمھ چرونی من معذبم از اتاق بدی کنم و مھرداد کھ دفیتعر

بعد از گفتن ..... داشتمازی گفتن ھا ننی کنم انگار بھ اھی خودم را تخلخواستمیانگار م
 صورتش یگاھ.... در فکر فرو رفتقی ساکت بود و عمھم بھزاد.....ھمھ سکوت کردم

 ایخدا....شھیباورم نم:  بعد گفتیکم....خوردی بھ ھم گره مشی و ابروھاشدیمنقبض م
 ...شھیمن باورم نم

 بھ دیاالن من با:  و گفتستادیکنار بھزاد ا.... من ساکت ھستمدی دی آمد و وقتمھرداد
 وقت بھ چیھ... نکردهانتی وقت بھت خچیھر دوتون مخصوصا ستاره بگم کھ بھزاد ھ

 کی کرده، اون ی با تو و فکر تو زندگشھی و ھمانتی نگاه ھم نکرد چھ برسھ بھ خیزن
 و می کنکی حسادتت را تحرمیخواستی مییک جوراینقشھ بود اون ھم بھ اصرار من 

 یفتگی نھ، اما تو دروغ مای درستھ ی نداری حسچی نسبت بھ بھزاد ھیگی منکھی امیبفھم
 دوستھ کیطال .... ابراز عالقھ بودنی اما غرورت مانع از ایو بھزاد را دوست داشت

 بھزاد نکھی او: گفت.....وا رفتھ نگاھش کردم....نی ما فقط ھمی ھر دویخوبھ برا
 تونستی وقت از عشقش بھت کم نشد اما غرور داشت نمچی دوستت داشت ھشھیھم
البتھ بھزاد .... کنھ کھ دوستش ندارهیادآوری کھ دوست داره مدام بھش ی زنرهیبپذ
 امر بعد از نی خودش را کنترل کنھ و اتوسنتی نمتی عصبانی بود و توی عصبشھیھم

 ..... شدھم  بدتری تو دلش را شکستنکھیا
 بھ ھمون انتقام گردهی برمزی ھمھ چدمی را فھمزی ھمھ چھیکاف:  را باال بردم و گفتمدستم
 یلعنت

 بودن ستاره کنار رادمھر را یخواستی مشھیتو ھم:  بھزاد و گفت رو کرد بھمھرداد
 ...ی کنیتالف

 ..... تنھا باشمخوامی مرونی بدیبر:  شوک زده بھمون نگاه کرد و گفتبھزاد
:  گفتمرونی بمی رفتیوقت...... دادرونی بنی بھ مھرداد نگاه کردم کھ نفسش را سنگمردد
 می کردی روادهیما ز

 می کنفی براش تعرزویت ھمھ چاما دکتر خودش گف-
 اتفاق ھا کنار نی تنھا باشھ تا بتونھ با ادیفعال بزار:  گفتمی با دکترش حرف زدیوقت

 ..... ادیب
 برو استراحت کن:بره فرانک را برسونھ و رو بھ فرانک گفتم:  گفتمری امبھ
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 استراحت کن بعد دوباره یتو ھم برو خونھ کم:  کرد و رفت بھ مھرداد ھم گفتمقبول
 می داشتھ باشی انرژدی باایب

 ی کھ نگاه  ھایگفتی اتفاق ھا بھ بھزاد منی کاش قبل از ایا:  نگاھم کرد و گفتیکم
  بودنی منتظر ھمشھی او ھمی را دوست دارزشیمحبت آم

 ی کھ تو برامی شب مرمیباشھ من م:  ھم فشردم و سرم را تکان دادم گفتی را رولبانم
 خونھ
 ای تو صبح بمونمی منجاینھ من شب ا:  گفتمفورا
انگار خواب .... راھرو نشستمی ھای صندلیرو..... کرد و بدون حرف رفتقبول

 را بخاطر ی گرفتھ و درست زمانی ھنوز باور نکرده بودم کھ بھزاد فراموشدمیدیم
 یزی بودم اما چدهی فقط شنشھی کھ من ھمیزمان.... وار دوستم داشتھوانھیداره کھ د

 ی صورت کبودم چھ جوردنی کھ با دیت وقیادآوری بودم، تھ دلم گرم شد با دهیند
 کھ یزیچ.....نگاھش گرم بود و لبالب عشق... شد و بخاطر من ناراحت شدیعصبان

 بھم تعارف کرد کھ یوقت.....بلند شدم و رفتم اتاق دکتر..... بھ دور بودشھیاز بھزاد ھم
 یک وضع ادامھ داره؟؟؟نیچھ مدت ا:  اش نشستم و گفتمزی میجلو ی صندلی رونمیبش

 گردهیحافظھ اش برم
 گذاشت، با سر انگشتانش چشمانش زی  می چشم برداشت  و روی اش را از رونکیع

 وقت چی بدم ممکنھ ھی زمان مشخصتونمی من نمدی صبر کندیبا: را فشرد و گفت
 ماری بی حافظھ اش برگرده ولگھیحافظھ اش برنگرده و ممکنھ تا سھ تا شش ماھھ د

 ی حتدنیحافظشون را از دست م  ھا کالماری بی داره بعضی خوبتی وضعبایشما تقر
 ندارن باز ھم خوبھ ھمسرتون ھشت سال بھ بعد را فراموش ادیاسم خودشون را ھم بھ 

 شدی بھ خاطر دارن وگرنھ کارتون سخت تر م شما رانکھیکرده و بھتر از ھمھ ا
 شھ؟؟؟ی مرخص میک:  دھانم را فرو دادم و گفتمآب

 و انی برونی کم کم از تخت بدی داشتن و بایعمل سخت.....گھی دیاحتماال تا دوھفتھ -
 ... نرمال شد مرخص ھستنتشونیھر وقت وضع.....راه برن

 اتاق بھزاد چشمانش بستھ ی تو رفتمیوقت..... آمدمرونی کردم و از اتاق بتشکر
 قیچشمانش را باز کرد و سر چرخاند و عم...... مبل کنارش نشستمیآرام رو...بود

 مھرداد آمد من یصبح وقت.... درکش کنمتونستمی نمبھی نگاه غرکی...نگاھم کرد
 ینفس راحت....دمی ندییاز آن روز کذا ی اثرچی مرتب بود، ھزیھمھ چ...برگشتم خانھ

  گفتم حمام آماده کنھدای و بھ لدمیکش
 

بعد ....سوختی می گھ گدارمی آوردم ھنوز ھم زخم ھارونی را آروم از تن بمی ھالباس
 شدم داری بی و لذت بخش وقتقی خواب عمکی دمیاز حمام تا ساعت ھشت شب خواب

  اتاقی بروم تونکھیمھرداد قبل از ا....مارستانیسر حال بودم و آماده شدم و برگشتم ب
  کالفھ شدمگھی کرده دچمی صبح تا حاال سوال پاز بھزاد:  و گفتدمی کشیبھزاد کنار

 د؟؟یپرسی میخب چ-
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 داشتم چرا ستاره مجبور بھ ازدواج کردم چرا ستاره کاری چای من با ثرھ؟کھی کایکھ ثر-
 کھ از ی کھ اون عذابی از روزترسمیاما من م!!!  دادهحی بھ من ترجگھی پسر دکی

 شھی تکرار مزی باز ھمھ چارهی بود را بھ خاطر بدهیبودن تو کنار رادمھر چش
 ی صندلی نداشتن روستادنی توان امی پاھادم،ی کشیقی غم نگاھش کردم و نفس عمبا

 گھی من مطمئنم دشھی درست مزیھمھ چ:  دستانم گرفتم و گفتمنینشستم سرم را ب
  بشھنی خراب تر از امی زندگذارمینم
 کی..... کرد رفتی خداحافظنکھی لب نشاند و بعد از ای روتی رضای از روبخندل

 یزخم ھا:  چکاب آمد رو بھ من کرد گفتی اتاق بھزاد بودم پرستار برایروز کھ تو
  کردن؟؟نھیکمرتون را دکتر معا

 پور زخم ھاتون چرک انیخانم ک:  نگاھش کردم، چپ چپ نگاھم کرد و گفتگنگ
  کنمنھی لباستو بزن باال تا معادی تفاوت ھستی بقدرنیکرده بود چرا ا

 ند،ی شدم، دوست نداشتم بھزاد ببرهی خکردی بھ بھزاد کھ کنجکاوانھ نگاھمون مدی تردبا
 نھی اتاق معامیبر: و گفتدیبھ پرستار اشاره کردم کھ فھم

 نمی بزن باال تا بب؟؟؟لباستیزخم چ: با تحکم گفت بھزاد
  کردم خونسرد باشمیسع

  ستی نیزیچ-
 دی من بادی اش کننھی معانجایھم:  بلند گفتی بروم کھ با صدارونی از اتاق بخواستم

  شدهی چنمیبب
:  کج کرد و گفتی کھ سرش را کممی بگویزیخواستم چ..... ھم فشردمی را روچشمانم

 یشی منھی معانجای کھ گفتم ھمنیھم
 شھی ذاتی جزو اخالقایینھ انگار زور گو:  را مشت کردم و با خودم گفتمدستانم
 باز کردم و ازتنم یکی یکی را می مانتوی دکمھ ھاستاد،ی پشت کردم پرستار پشتم ابھش

 رونی و از تنم بدمی تاپ گذاشتم و آروم باال کشنیی آوردم، دستانم را پارونیب
 بھزاد را زونی نامی نفس ھایاسکوت فضا را پر کرده بود فقط صد....آوردم

 را شستشو داد،دردش طاقت فرسا بود،لبانم را ا زخم ھنیپرستار باز با بتاد.....دمیشنیم
 ی اشکی و حتیی صداچی را بھ کف دستانم فشردم تا بدون ھمیبھ دندان گرفتم و ناخن ھا

م لباس  در تن نداشتی جونگری کار پرستار تمام شد دیوقت..... درد را تحمل کنمنیا
 ؟؟؟ی ندارازین یزی چدی مبل خودم را رھا کردم پرستار پرسی حال روی و بدمیپوش

 نفس....خواھمی نمیزی تکان سر بھش فھماندم چبا
 
چشمانم را بستم و ....کردی و درد مسوختی انگار تمام تنم مدمیکشی می در پی پیھا

  باھات کردمنکارویستاره من ا: بھزاد..... دادم بھ مبلھیسرم را تک
  را کرده بودمنکاریباز ھم ا:  و گفتدی کشیآھ...... نگفتمیزیچ.... بودنی غمگشیصدا
دستش را بھ طرفم دراز کرد، لبخند زدم و دستش را گرفتم، فشرد .... نگاھش کردمفقط

 یزی چچی ھشمی موانھیدارم د...شھیباورم نم: و آرام با سر انگشت نوازش کرد گفت
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 و ستادمید،ایگرم نگاھم کرد دستم را کش..... اعتماد کنمی بھ کدی بادونمی نمادی نمادمی
 می شانھ ھای و سرش را رودی بھ آغوشم کشدیدبدون تر.... شدمکیبھش نزد

 د،ی سرش را عقب کشھی بعد چند ثاندی کشی در پی و پقی عمینفس ھا....گذاشت
 نگاه نی ھنوز بھ ادمینگاھم را دزد.... شدرهی چشمانم خیصورتم را قاب گرفت و تو

 میرا تخت بیکنارش رو......دی زد و صورتم را بوسیحیلبخند مل....گرم عادت نداشتم
 را نوازش میآرام موھا.... اش گذاشتمنھی سیجا باز کرد و کنارش نشستم و سرم را رو

 کاش ی  محبت و نوازش را دوست داشتم انی لحظھ ھا را دوست داشتم انی اکردیم
ده روز گذشت و بھزاد مرخص شد و من با .....ی بماننجوری ھمشھیبھزاد تو ھم

 دیای کردم کھ از صبح تا ساعت نھ شب بفق کرده بود توای کھ دکتر معرفیپرستار
 شوق کی را آماده کنم لیمن زودتر رفتم تا وسا....عمارت و مراقب بھزاد باشد

 داشتم کھ تا بھ حال امتحان نکرده بودم، رفتم آشپزخانھ و از گالره خواستم یخاص
  مورد عالقھ منی بود را درست کند کھ غذای مورد عالقھ بھزاد کھ قرمھ سبزیغذا

 اول از ھمھ دی رسی خواستم وان را پر از آب گرم کند تا وقتدایھم بود و بعد رفتم از ل
 کردم و چند کی و بھ صورتم نزددمی کشرونیمد بحولھ تن پوشش را از ک...حمام کند

 آوردم و رونی ھم از کمد بشرتی تکی با ی شلوار راحتکی....دمی کشیقیتا نفس عم
 ام ی رھا کردم، رژ کالباسمی شانھ ھای شانھ زدم و روا رمیموھا..... تخت گذاشتمیرو

 شلوار کتان  بای بلوز مشککی....میای برونی بی حالی بنی لب زدم تا از ایرا رو
از عمارت ..... اسفند کل خانھ را پر کرده بودیبو... رفتمنیی و از پلھ ھا پادمیپوش

 زدن و سر نی گوسفند زمشیا پی شد و جلوادهی مھرداد پنیبھزاد از ماش.... رفتمرونیب
 راه رفتن کمکش ی را گرفتن و توشی بازوھاری و مھرداد زری امدن،یبر

 سرش چرخاند بھزاد نگاھش بھ یگالره لبخند زنان جلو رفت و اسفند را رو....کردن
 ی حتکردی کھ گالره باھاش صحبت می زمانی ھم نگرفت حتھی ثانکی یمن را حت

 کھ طال آمد ی زمانی نگاھش پر از من بود حتکردی میرس باھاش احوالپدای کھ لیزمان
 ستادی امی تکان داد، راه را باز کرد و روبروی فقط سردیجلو و ازش حالش را پرس

  ی االن کھ اومدم خونھ تو ھم ھستشھیباورم نم: دستانم را در دست گرفت و گفت
 ستادی لحظھ اکی عمارت ی تومیبا ھم رفت..... زدمیی را چرخاند و لبخند دندان نماسرم

 کھ شب ییو دور تا دور عمارات چشم چرخاند،اول از ھمھ با لذت و عشق بھ عکسھا
 بعد نگاھش پر از ی ھا نصب بود نگاه کرد ،اما کمواری دی انداختھ بودم و رویعروس

 ستاره ی عکس ھاھی پس بقدی پرسادی فرا بریسوال شد و غضبناک رو بھ ام
 کجاست؟؟؟

 ی سر چرخاندم با نگاه طوسیس کردم وقت را حی نگاھینی نگاھش کردم، سنگگنگ
:  و آھستھ گفتستادی بلند کنار بھزاد ایمھرداد با قدم ھا......مھرداد برخورد کردم
  کھ عکس ھا را جمع کننیخودت دستور داده بود

 !!!!!من؟؟؟؟:  بلند گفتی و با صدادی را درھم کشصورتش
  ھا باشھواری دی رودیھا باتا عصر ھمھ عکس :  و گفتدی کششی موھانی بی دستکالفھ
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 کرد کیسرش را بھم نزد.....می اتاق خواب شدی دستم را گرفت و با ھم راھبالفاصلھ
باورم ....نمتی ببتونمی و می تو کنارم ھستشھی چون ھمستی بھ عکس نیازی نگھید:گفت

 شمی دلتنگت نمگھی کھ دشھینم
 کی فقط نھای ھمھ ادمیترسی بود؟می باور نکردنمی ساکت بودم؟؟؟چرا ھنوز ھم براچرا
 ھمھ در تکاپو ھستن دمی دنییبرگشتم طبقھ پا....بھزاد رفت کھ حمام کند..... باشدایرو

با دھان باز بھشان نگاه .... نصب شده بودنواری دی از عکس ھا رویبعض
 ی کھ برایجشن.....زدمی تمام وجود قھ قھھ ماعکس با لباس مدرسھ کھ داشتم ب....کردم
 کھ یعکس..... دخترونھی صورتراھنیبا پ.... گرفتھ بودمیگاه بابا برا دانشیقبول

 یانگارلحظھ لحظھ با من زندگ.... بودمنی اخم داشتم و غمگزدم،ی لبخند مدم،یخندیم
  درست مثل موزهشدی کل سالن پر از عکس مینجوریا......کردیم

 نی بچقی آالچی ناھار توزیم:  و بھ گالره گفتمدمی کشینفس
 بودم و حسم ی من االن پر از انرژی ولمیتا بھ حال با بھزاد آنجا غذا نخورده بود 

 مھرداد و ی ھای از شوخم،یناھار کنار مھرداد و بھزاد خورد.....خوب خوووب بود
 گاه بھزاد ی گاه و بی و از نگاه ھادمی خندی از دوران جواننشیری شی ھافیتعر

 ؟؟ی را گرفتسانستی لتارهس:دیبھزاد ازم پرس......شدمیدلگرم م
 خونمی فوق میبلھ االن دارم برا: تکان دادم و گفتمی لبخند سربا
 ؟؟؟یکنیخب کجا کار م.... خوبھنیآفر:  را باال داد و گفتشی ابروی تاکی
 دفتر ی زمانکیستاره : تکان داد و گفتی بھ مھرداد نگاه کردم مھرداد سردی تردبا
 کنھی اما در حال حاضر کار نمکردی کار مدشی از اساتیکی
 

 ی تو توادی مادمی کھ من ییچھ طور ممکنھ تا جا:  و گفتدی را درھم کشصورتش
 ؟؟یکارت مسمم بود

  بگم االن؟؟دی باای بود چبھی گلدار دوختم چھ قدر با من غری ھایزی را بھ رو منگاھم
 شرکت ما لیوک یتونی میاگر بخوا: گفت....دی را فھمانی انگار از سکوتم جربھزاد

  بدهی داریشنھادی اگر ھم نھ خودت ھر پیباش
 یکم.... کنمی را در ذھنم حالجشیپشت سر ھم پلک زدم تا حرفھا.... باز مانددھانم

   اماارمی اونجا تجربھ بھ دست مدمی محی را ترجیاسیشرکت استاد ق: فکر کردم و گفتم
 کار کنم کھ رادمھر ھم ھست یی بگم دوست ندارم جاتونستمی انداختم نمری را زسرم

 جادی در ذھن بھزاد ای شک و شبھھ ای زمانخواستمی مھم نبود اما نممیھرچند برا
 شرکت شما کار کنم و بھ استاد بگم تونمیم:  گفتمدیچی ذھنم پی توی فکرکی......بشود

  کنار کادرشون مشغول باشمدر  بود بھ من بگھ کھیاگر پرونده ا
 تکان یسر......کردی نگاھم می گفتم و بھزاد با شوق خاصجانی حرفھا را با ھنی اھمھ

 کھ حالم بھتر ی زمانخوامیم.... کھ دفترت را آماده کنن کنمیپس ھماھنگ م: داد و گفت
 یایشد و تونستم برگردم سر کار تو ھم باھام ب

 ی ھم عالیلیخ: زد و گفتمیچشمانم برق-
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بھ : ھرداد ھم عازم رفتن شد بھش گفتم استراحت، می با کمک رفت طبقھ باال برابھزاد
 رهی برگرده شرکت و کارو دست بگتونھینظرت بھزاد م

 جی فکر کنم گی کرده فقط تا مدتسی تاستشی شرکت را بھزاد با ھوش و درانیآره، ا-
 کنمیباشھ اما من کنارش ھستم و کمکش م

 کردم بھم فی رفتم با ذوق بھ فرانک زنگ زدم و داستان را تعری از خداحافظبعد
 درست مثل دهیچی پنقدری باور کنھ، اتونھی تو را نمی کس داستان زندگچیھ: گفت

 تتیشخص
 شی آروم و بدون تشوی زندگکی دلم ستی مشخص نیزیھنوز ھم چ:  و گفتمدمیخند

 ترسم،ی ھست کھ من دوست دارم اما من می اونجورزی االن بھزاد خوبھ ھمھ چخوادیم
 ... کھیھ اش برگرده و بشھ ھمون بھزاد کھ حافظی از روزندهیاز آ
 .....کردی فکرش ھم مو بھ تنم راست میحت
 زی ھمھ چگھیحسم بھم م....ی و تحمل کردیدی را ھم دنھایتو بدتر از ا.....نگران نباش-

 شھیخوب و خوبتر م
 .....دوارمیام-

 از خواب یصبح وقت..... استاد زنگ زدم و خواستھ ام را بھش گفتم کھ موافقت کردبھ
 آماده شیآھستھ بلند شدم و حمام را برا.... شدم بھزاد ھنوز خواب بودداریب

 حمام را شی برادای لای گالره شھی و ھمردیگی ھر روز صبح دوش مدانستمیم.....کردم
وان را پر از ..... انجام بدھمشی دوست داشتم براماما االن من خود......کردندیآماده م

 داخل اتاق برگشتم یوقت.... آب را تست کردم،خوب بودی گرمآب کردم، با سر انگشت
 داشت ی ھفت بازقھی کھ ری حرراھنی پکی را با میلباس ھا....ھنوز ھم خواب بود
 ینیسنگ.... برق لب بودکی فقط شمی را پشت سرم بستم و آرامیعوض کردم، موھا

نگاھم  سرش جک کرده و ری دستش را زدمی برگشتم دینگاھش را حس کردم وقت
 بشوم با خنده بلند شدم و رفتم کنار تخت کی زد و اشاره کرد بھش نزدیچشمک...کندیم

 بتوانم نکھیقبل از ا..... تخت افتادمی شدم و روری من ھم غافلگدیدستم را گرفت و کش
 یقی فرو برد و نفس عممی موھانیسرش را ب...... کردقھ را دورم حلشیبلند بشوم پاھا

 تا بھ حال بھت گفتم دوستت دارم؟:  کرد و گفتکیدھانش را بھ گوشم نزد....دیکش
 نوچ: چشمھاش نگاه کردم و گفتمیتو
 دوستتتتتت دارررررمممم......دوستتتت دارم...دوست دارم-

 ؟؟یزنیچرا داد م:  و گفتمدمیخند
 وونتمی ھمھ بفھمن کھ دخوامیم:  و گفتدی گردنم را نرم بوسریز
 ریبستھ بلند شو برو دوش بگ:  عقب ھلش دادم و گفتمبھ

 یچشم ب:  فرو برد و گفتشی موھاانی تخت نشست دستانش را می کرد و رومیرھا
 زحمت بھ گالره بگو حمام را آماده کنھ

 بلند شو سرورم حمام را خودم براتون آماده کردم-



 @donyayroman   طعم شیرین رمان                    نیریرمان سرنوشت تلخ و ش

 317 

 بود دهی را چزی مدایل..... رفتمرونی زدم و از اتاق بی چشمکدی دو ابروانش باال پرھر
 ....زی بزار سر ماری را بدهی کھ باغبان چییگلھا:رو بھش گفتم

 من یعنی بود دهی ندی با انرژنقدری وقت من را اچی ھدیشا......دمی را از نگاھش دتعجب
 تشنھ محبت نقدری محتاج دوست داشتھ شدن از سمت بھزاد بودم؟انقدریا

 ی سر دانشگاه براکی برم خوامیمن م:  صبحانھ خوردم بھ بھزاد گفتمیکردنش؟؟؟وقت
 ...زنمی میاسیشرکت استاد ق  ھم بھی سرکیثبت نام اگر ھم شد از آنطرف 

 زمی عزیموفق باش-
 مواظب خودت باش:  بلند گفتی با صداکردمی داشتم در را باز میوقت

 شدم آروم گونھ اش کیزد بود بھش نشینگاھش پر از تشو...... نگاھش کردمبرگشتم
 را در دانشگاه یساعت......عطر تند تلخش مشامم را پر کرد.....دمیرا بوس
 پر بود از شانی برگشتم بھزاد و مھرداد مشغول کار بودند و جلویوقت.....گذراندم

 پرونده وکاغذ
 لبخند دندان دنمیصورتش خستھ بود اما با د...بلند سالم کردم،بھزاد سرش را بلند کرد 

دستم را گرفت و .... شدمکیبھش نزد...  زد و دستش را بھ طرفم دراز کردیینما
 ریچھ قدر د: و گفتدی و سرم را بوسدیبدون توجھ بھ مکان و زمان بھ آغوشم کش

  دلم برات تنگ شده بودیکرد
  نشستھ ھانجای پسر عذب ادیخجالت بکش:  سرفھ کرد و گفتمھرداد

   انداختمریصورتم سرخ شد خجالت زده سرم را ز.... آمدمرونید ب از آغوش بھزافورا
  دینکن خب خانمم خجالت کش:  زد و گفتی بلند قھ قھھ ابھزاد
 ما گھیخب د:  انگشتانش قفل کرد مھرداد لبش را با زبان تر کرد و گفتنی را بدستم

 ...میبر
  حاالیکجا بود: گفتم

 شمینم مزاحم زوج عاشق گھینھ د:  گفتطنتی شبا
بعد از رفتن ..... بودکی بود اما بھم نزدبھی کلمھ ھرچھ قدرغرنیا!!!!  عاشقزوج

 ی چھ کارا کردنمی کن ببفیخب تعر: دیمھرداد بھزاد پرس
 می شانھ اش گذاشتم و ھمانطور کھ با سر انگشتانش موھای نشستم سرم را روکنارش

 گفتم از فرانک از مادرم از زی حرف زدم از ھمھ چشی ساعتھا براکردیرا نوازش م
 بھزاد فقط گوش کرد امی از ھمھ ناراحتمی از ھمھ خشم ھاھامی از بابام از ھمھ دلتنگایثر

 اگر قرار کردمی داشتم و حس میکی حس نزدبھش  چرادانمیصبورانھ گوش کرد نم
 تمام شد صورتم را با می حرفھانکھیبعد از ا... حرف بزنم فقط اوستیباشھ با کس

  ش قاب گرفتدستان
 وقت چی ھزارمی بدوزم نمنی و رو کنم، شده آسمان را بھ زمری را زای دننیشده ا: گفت

 تی عسلی قطره اشک از چشماکی نمی ببخوامی نمیحت....یی کھ تنھایاحساس کن
 .....زهیبر
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 خونم ی کلمات را با وجودم تنفس کنم و بره تونی تک تک اخواستمی را بستم ممیچشمھا
 رمیپوستم و باز جون دوباره بگ

 ستاره؟:  بھزاد گفتمی سالن نشستھ بودی روز کھ توکی
 جان-
 می برامی ھستیی دوتای وقتمی تنھا ھستی دوست داشتم وقتشھی؟؟ھمیزنی مانویبرام پ-

 مخصوص خودم....یبزن
 ی احترامی بھم بگھی دنکھی کنارش آرامش داشتم از اگھی دنکھی از انقدریا.... کھ نھچرا

 ھمھ محبتش را جبران نی اخواستمی خوشحال بودم کھ مگفتی و زور نمکردینم
بدون حرف دستش را گرفتم و .....  چرا کھ نھکردی زدن خوشحالش مانویاگر پ....کنم
نفس .... نشستمی مبل روبروی رنگ نشستم رودی سفیانویپشت پ....انوی اتاق پمیرفت

لبخند زدم و دکمھ .... کھ بھزاد دود کرده بود مشامم را  کردیپی پیبو....دمی کشیقیعمم
  را فشردمانوی پیھا

 رمیگی کھ دستت را می وقتیعنی عشق
 رمیمی می باشم کھ از خوشمطمئن
  شمی قرارت می کھ بی وقتیعنی عشق

 شمی پیمونی باشم کھ تو ممطمئن
   قلبممی صماز
  ھمھ احساسمبا
  تو موندم تا خودم را بشناسمیپا

  بوددارتی دوقتھ
  نور ماھھریز
 ی تو تا خوشبختبا
 دائم و کوتاھھ 

  رمیگی کھ دستت را می وقتیعنی عشق
 رمیمی می باشم کھ از خوشمطمئن
  شمی قرارت می کھ بی وقتیعنی عشق

 شمی پیمونی باشم کھ تو ممطمئن
  بتابا و بمونی ماھھ منتو
 ندمونی روشنھ بھ آدلم
  تو رفتارتھی آرامشچھ
  تا ابد گرفتارتھدلم
 

 میدستانش را نوازش گونھ بھ گردن و بازوھا..... شانھ ام نشستی رودستش
 ی و رودی چپم کشی را بھ شانھ میموھا...... بستھمینفسم حبس شد و چشمھا.....دیکش

 میدم و چشمھا دارونی دستم را گرفت و بلندم کرد نفسم را بیوقت....دیسرم را نرم بوس
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 دمی کردم و نرم بوسکی برداشتم بھ لب نزدام  شانھیدستش را از رو.....راباز کردم
 کرد و با می از خودش جداعیسر.... و سخت بھ آغوشش فشردمدیدستش را عقب کش

 زینھ اشک نر:  شد و گفترهی خمی بارونی چشما؟؟بھیلرزی میچرا دار:  گفتینگران
 کنمیخواھش م

  نرهادتی روزھا را نی وقت اچیقول بده ھ:  التماس نگاھش کردم و گفتمبا
 اتاق خواب قبل از ی تومی رفتیوقت... ھا پر زدی لبخند زد کھ دلم گرم شد و نگرانآرام
 سر رهی بھزاد خدمی آمدم درونی با حولھ تن پوش بیوقت...رمی رفتم کھ دوش بگدنیخواب
 آغوشش پر ی دلم برانکھی بود اما من با اازیاز ننگاھش پر ...کندی را نگاه ممیتا پا

گوشھ .....دمی و تند تند لباسم را پوشمینگاھم را دزد.... را نداشتمبطھ راھی اما آمادگزدیم
 یلبش را رو....  حصار آغوشش پنھان شدمی کھ تودمی نکشیطول....دمیتخت دراز کش

بھزاد سرش .... خودم جمع شدم ھنوز نھ،آماده نبودمیتو....دیگردنم گذاشت و آرام بوس
 ؟ی کردخی چرا ھیچ: نگاھم کرد و گفتقیرا عقب برد و دق

 محکم نکھی زد و بعد از ای سرم را تکان دادم، پلکی دھانم را فرو دادم و با دلواپسآب
 دمی شد فھمقی آرام و عمشی نفس ھای صدایوقت....دی دراز کشد،کنارمیگونھ ام را بوس

  راحت شدالمی و خدهیوابخ
 تی اھمشی نخواستنم براگھی دنکھیا.....کردی درکم منکھی ارزشمند بود، امی براکارش
 کھ بھ یی فقط شبھاگھی دنکھیا..... نبودی رابطمون فقط رختخوابگھی دنکھیا....داشت

 می کھ قرار بود با ھم بریروز.....دیخوابی آمد و کنارم نمی داشت بھ خانھ نمازیجسمم ن
 استقبال ی ھمھ کارکنان برامی وارد شرکت شدیوقت....میفت بھزاد رنیشرکت با ماش

 نشانی اش را جلو داد و سرش را باال گرفت و با غرور از بنھیبھزاد س.... آمدنشیپ
 گفت، یزیرفت درگوش مھرداد چ.... کھ دستش دور دستم قفل بودیگذشت در حال

   تکان داد و رو بھ منیمھرداد سر
   تا اتاقت را نشانت بدمایب :گفت
   بود را باز کردستادهی اشی کھ روبرویھمان در.... شدمکی نزدبھش
  دییب فرما:گفت

 گرد شدن بھ بھزاد نگاه کردم دستش را پشت کمرم گذاشت و بھ داخل ھلم داد چشمانم
با ....  اتاقی بزرگ باالدی سفزی مکی با ی اتاق پنجاه مترکی.....مھرداد در را بست

بھزاد ......  بودمی پاھاری تھران زیوا.... اتاق رفتمی سرتاسریذوق بھ طرف پنجره ھا
 قبال اتاق معاون شرکت بود اما بخاطر تو نجایا...مھرداده  اتاق من ونیاتاقت ب: گفت

  اتاق آخر سالنمیمنتقلش کرد
 کنم کاری چدین باخب م: نگاھش کردم آرام چشمانم را باز و بستھ کردم  و گفتمگرم

 گھی مھرداد بھت مرمیمن م: بھزاد گفت
خب : قرار گرفت گفتممی روبروی صندلی نشستم و مھرداد روزمی رفت پشت میوقت
 ....بگو
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 با کشور قطر دی داد چند تا پرونده کھ مربوط بھ قرار داد جدحی توضمی کار را برایکم
 ....کردمی می بررسدیبود با
 م؟ی با ھم حرف بزنی کمیوقت دار: گفتم

 آره بگو-
 ھ؟ی نداشتن چی بھزاد و طال با ھم رابطھ ای گفتنکھی اھی بدونم قضخوامیم-

 کنم ی و گفت من تونستم کارشمی بھزاد اومد پتی عروسیفردا:  و گفتدی کشینفس
 بازنده دمی فھمشبید...ستاره ھمسرم بشھ، جسمش مطعلق بھ منھ اما قلب و روحش نھ

 خودش ی و تودی شدم و لمسش کردم لرزکی بھش نزدیوقت.... فقط منمی بازنی ای
 من از من یستاره ....دیترسی مون چومدی ازش در نیی اما صداختیفرو رفت اشک ر

 بھش خوامیمن تا م.....زارهی کردم؟ستاره از من بکاری مھرداد من با ستاره چترسھ،یم
 کھ ازم متنفره ندازهی مادمی شپرستمی بشم و بھش محبت کنم و نشون بدم کھ مکینزد

 از ری غی بندازه کھ عاشق کسادمی دی کھ نبافھمھیچرا نم.....شمی موونھیاونوقت من د
 کارھاش فراموش کنم و بھش محبت کنم و اجازه بدم راحت خوامیھروقت م....منھ

 یادآوری زوی و ھمھ چزنھی چشمام زل می کنھ توی زندگاقتشھی کھ لیاونجور
 خوامیاونوقت م.... کھ ازدواجمون با نقشھ و اجبار بود نھ عشقادی مادمی.....کنھیم

 ھم یھرچ.... عاشق خودخواهگنیبھ من م.... اونم بکشھکشمی کھ من زجر منطوریھم
من .... منھھی زندگی چون ستاره ھمھ ستمی نمونی و از کارم پشستیبگن مھم ن

 دیون نامرد اون روز با آن ھمھ تھداما اگر ا.... باشھی اگھی بذارم کنار کس دتونستمینم
  محوشونی منم از زندگزدی پول و مالش را مدی و قموندیباز ھم کنار ستاره م

 حمام اشک ی ساعتھا توشبید: و گفتدی دست کششی موھانیکالفھ ب.......شدمیم
 و بھ نی زمدمیدی می اگر چشماش بارونی زمانکی: زد و گفتیلبخند محو....ختیر

 دوختمیآسمون م
 ی تو دارنھی کمتر ببنکھی ای خونھ براومدی چرا کم میدونیم:  نگاھم کرد و گفتمھرداد
 کنھ ی و بخواد تالفی ھستی اگھی تو عاشق کسھ دادی بادشی و ھی کمتر ببنیکشیزجر م

  بخواد عذابت بده
 ی اما اون حتی کنی زن زندگکی سختھ سالھا شب و روز با یلیخ:  شب بھم گفتکی
  کنھغی را ازت درنیری لبخند شکی نگاه گرم، کی

مھرداد امروز ستاره : گوشھ و تند تند گفتھی دمی کشدی من را دی وقتی مھمانروز
 اون دنی شنکباری بھزاد با کرد،ی لب زمزمھ مری زی شعرکی نشستھ بود نھی آیجلو

 ستین شعر متعلق بھ او نی بود ادهیشعر را حفظ کرده بود چون با ھمھ وجودش فھم
 اما نخواستم باور خونھی را منیرفتھ اش ا  عشق از دستی زنم داره برادونستمیگفت م

 بھم سرد بود کھ نقدری شدم لمسش کردم اما اون پسم زد نگاھش اکیکنم بھش نزد
 زده و ھمھ خی وقت گرم نشھ ستاره بھم گفت سنگ شده چی نگاه ھنی انکھی از ادمیترس

   بھم ندارهی حسچی منھ گفت ھریاش تقص
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 راجب ی اون جملھ دروغدمتی دی شب عاجز بود و ازم کمک خواست و من وقتاون
 می تصمنی و ادمی من را بھت گفتم، عکس العملت را دھی با طال آمده مھمانشبی دنکھیا

 حرصت داده قی طرنی گذاشتم گفت تا بھ حال از اانی با بھزاد در میرا گرفتم، وقت
 تا زود خودش را برسونھ و می طال زنگ بزنھقرار شد ب.... دلخواھش را گرفتھجھینت

  بودونیبھزاد با طال صحبت کرد و قانع شد چون طال بھ بھزاد مد
 زودتر از یلی وجود نداشت من خیی اگر طالدیدی وقت نفھمچیاما ھ:  و گفتمدمی کشیآھ
 بزرگ روای دکی کارتون فقط باعث شد نیا....کردمی ھا بھ بھزاد ابراز عالقھ منیا
 نکھی انمیبیمن االن عالقھ بھزاد را م.... بودیزی کار نفرت انگیلیخ.... بشھدهی چنمونیب

 نقدری چھ جور من را ادونمی فقط نمکنمی دارم حسش متازه  بودهیاحساسش بھ من چ
 نبودم کھ یمن کس....کنھی کارھا فقط من را از خودش دور منی کھ بفھمھ با اشناختینم

  حس حسادت زنانھ بجنگم و بھش ابراز عالقھ کنی از روای تصاحبش یبرا
 خونھ اش پر از ی کرد ھمھ ی بھت بگم بھزاد ده سال با تو زندگدیچھ طور با-

 ی نگاھمی نی دور برش بودن اما اون حتیادی زی مدتھا دخترانیا.....  تو بودیعسکھا
لوند تر از تو بودن  تر از تو و بای کھ ھزار برابر زییدختر ھا....کردیھم بھشون نم

روز کنکورت پشت در .... بودیفقط اسم تو جار  لبشیرو...اما چشمش پر از تو بود
 راحت شد و رفت الشی خدی لبخندت را دی وقت،ی آمدرونی بی تا وقتستادیدانشگاه ا

 و دی و جوابش را دتی سای رفت توادی جواب کنکورت بنکھیدنبال کارش شب قبل از ا
 یتو....داد  از تو خوشحال شد و بالفاصلھ بھ پدرت خبرشتری بگم کھ بتونمیبھ جرات م

 بھت دیترسی وار بھزاد بھت خبر داشت اما موانھی سالھا پدرت از عشق دنیھمھ ا
 قبول یخواستی کھ می ھمون رشتھ ادی فھمیوقت...ی مخالفت کننکھی بزنھ از ایحرف
 کی دی خرھی داد ھدبی کھ پدرت برات ترتی جشنی خوشحال شد و رفت برایشد

  اسم خودش حک شده بودالک پشت پر،یپالک بھ شکل ستاره با زنج
 گردنم بود تا ی توشھیھم....بابا ھمون روز بھم داد....ادمھی را خوب ری زنجنی امن

 پرتش رونیاون روز ازگردنم درش آوردم و بھ ب..... کھ مامانم فوت کردیروز
 دهی اسم بھزاد را پشتش دیحت..... از طرف بابائھکردمیچون فکر م....کردم
 راجبش برات دیوقتش کھ رس: گفتدمی از بابا راجبش پرسیوقت.....ی وایا.....بودم
 و پالک ری از اون زنجیچی ھدمی بھزاد را دیچرا وقت...شھیباورم نم......دمی محیتوض

 امد؟ی نادمی
 ادامھ اش را بگو؟:گفتم

 
 و سوخت دی تو زجر کشیبھزاد پا بھ پا....دیمادرت رسروز مرگ : و گفتدی کشیآھ
مدام بھش اصرار .... شدقھی پدرت احترام قائل بود دست بھ ی برانکھی بارھا با ایحت
 تو گفتی مکردی بشھ اما مخالفت متی وارد زندگیی جوراھی ای تی خاستگارادی بکردمیم

 شھی از ھمی تو شکستگفتیراست ھم م...کنھ  صبردی باستی مناسب نتیحال روح
 من پا نکھیتا ا.... شدن بھت سخت بودکینزد..... و تنھا تریخوددار تر و لجباز تر شد
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 بود بھزاد چھ دهیپدرت ھم خوشحال شد چون د... گذاشتم و با پدرت صحبت کردمشیپ
راحت ستاره  الی با ختونمی کھ میبھم گفت تنھا کس...داشتی تو قدم برمیجور پا بھ پا

 شکنھی وقت مثل من دلش را نمچی ھمونھی بسپارم بھزاده چون تا ابد کنارش مرا دستش
 اما رهی رستوران بگی توی بھزاد جشن،یی آشنایقرار شد برا....کنھی نمانتیو بھش خ

 یوقت....ی تمام شب کنار رادمھر بوددی فھمی بھزاد خورد شد مخصوصا وقتیامدیتو ن
 ظالم و تونھی حد منی و حسادت تا ارتی از سر غدونستمی کرد نمریی تغدیعکساتون را د

 بدتر دیدی مکی نزدد،یدی کھ تو را کنار اون خندون میھر روز...خودخواه بشھ اما شد
 کھ با اون وضع از یشب....کردی می خونھ خاللی ھر روز خشمش را سر وساشدیم

 مخالف شھیاد ھم اما بھزمی داشتمھما برنا...... بوداوشمی اومد خونھ ما سدیشمال برگشت
اول من مانع شدم اما باھام .... بھش تعارف کرد رد نکرداوشی سیبود اما اون شب وقت

 بارش نبود نیاما آخر.... بارش بودنیاون شب اول.... بارم کردی وری شد و درریدرگ
 خونھ من و مواد ومدی می دوستش نداریگفتی بھش مای یزدیھر وقت تو پسش م

 و کردی آوردن مصرف می ھروقت بچھ ھا عکساتو با رادمھر براش مکردیم مصرف
 یھرچ....مارستانیچند بار حالش بد شد و بردمش ب.....شتری و بشتریھر روز ب

 ی برنامھ ھای اصلھی شده بود پاگھید.... گوشش بدھکار نبودکردمی محتشینص
 نگاه از کی منتظر....یاما ھنوز ھم دوستت داشت و منتظر بود برگرد.....اوشیس

عشقش .... آغوشش رادمھری توی چشماش رفتیتا اون روز کھ جلو.... تو بودیسو
 بھم زنگ زد و خواست خودمو ری شرکت بودم کھ امیتو.... و نفرت شدنھی بھ کلیتبد

اما .... ھمھ عکسات جمع کرده و گفتھ بسوزوننشدمی ددمیتا رس...زود برسونم عمارت
 کردم آروم نشد اون یھرکار....فھمھ گفتم بذارند انبار بنکھیمن مانع شدم و بدون ا

 کھ با ھم قبل ی ھمون آپارتمانی تویمدت....رونی کرد و زد بکسانیخونھ را با خاک 
 عمارت کھ تو ھمسرش شده گردهی برمی وقتگفتیم....کردی می زندگدی بودیعروس

 ینی را ببی تو بھزادمکردی دعا مشھیستاره من ھم: و گفتدی کشینفس کشدار....یباش
 تو بره االن ی کھ حاضر نبود خار بھ پای  بھزادی بودم و بھزاد را بشناسدهیکھ من د

 .... چھ قدر عاشقتھینیبی می ناراحتم اما خوشحالم کھ دارشیماریدرستھ از ب
 را می گلویبغض....دمی را برداشتم و از پارچ پر از آب کردم و سر کشزمی می رووانیل
 تر نی گناه من سنگدیشا....میشکستھ بود....می را خورد کرده بودگریھمد. ... آزردیم

 سنگ،خشن بشھ البتھ نھ من عشقش نسبت ایمن باعث شدم معتاد بشھ ....از بھزاد بود
 ....بھ من

 ؟ی ثروت مند شدنھمھی چھ  جور ادی کارمند ساده بودکیاگر شما فقط : گفتم
 شی سال پیلی سرشناس تھرانھ اما خی از خانواده ھایکیبھزاد پسر : گفتدی خندآروم

 پدر و مادرش فوت نکھیبعد از ا.... سخت و دردناکیلیالبتھ خ....از دستشون داده
بھزاد .... و مستبد بودری سخت و گیلی کھ خکنھی میکردن مادربزرگش ازش نگھ دار

 بود کھ نی ترس از دست دادنت بخاطر اھنھمی ادیو شا.... نکردی وقت کودکچیھ
 میکردی شرکت پدرت کار میما تو...... را از دست بدهگھی دزی عزکی خواستینم
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اعتقاد داشت کھ ...ارهی تجربھ بدست بخواستی شرکت منی اسی تاسیچون بھزاد برا
 رهی بگادی را بکنھ و کار را شی شاگرددی بایقبل از ھرکار

 کارمند ساده بوده و کی بھزاد کردمی فکر مشھی از تعجب باز مانده بود من ھمدھانم
 .... بودی عالمت سوال بزرگمی ھمھ مال برانیبدست آوردن ا

  رفت بگمادمی زی چکی یراست: گفتمھرداد
 ؟؟یچ:  باال دادم و گفتممی ابروی تاکی
 شھی ھم،بھزادیکردی مادداشتی ی وقتھا توش شعری کھ بعضیاون دفتر شعر-
 اون نوازش شدیط بھ بھزاد بود خوشحال م کھ مربوینوشتی می و اگر متنخوندشیم

  دفتر بودنی ادنی گھ گدارش بخاطر دیھا
 کھ ازم ی پرونده ای را رویساعت..... پنھان از چشم بھزاد نداشتمیزی چچی ھمن

 شد و در کیبلند شدم، بھم نزد.... شددایخواستھ بودن کار کردم تا سر و کلھ بھزاد پ
 یخستھ نباش: و گفتدی کشیقی نفس عمدیآغوشم کش

  ستمیخستھ ن-
  خنده ام گرفت کال خشن بود....دی ام را محکم بوسگونھ
  گشنمھی من حسابمی ناھار بخورمیبر: گفت
 نطوری منم ھممیبر:  را کج کردم و گفتمسرم
 شده بود از ساالد دهی بزرگ وسط اتاقش چزیم... اتاقشی تومی را گرفت و رفتدستم
.....  خوب گرسنھ تر شدمی ھمھ بوھانیردم،با استشمام ا نگاھش کجانیبا ھ...سوپ
   نشستمیروبرو....نمی تا بشدی را عقب کشیصندل
  پورانی جناب کیبھ بھ چھ کرد: گفتم

 
 ی برایوقت.... و با اشتھا مشغول شدم اصال ھواسم بھ اطرافم نبوددی برنج  کشمیبرا

 چانھ اش ری بھزاد دستش را زده زدمی بشقاب بلند کردم دیخوردن آب سرم را از رو
ھول شدم و غذا را فرو ....کندی لبخند کج گوشھ لب دارد با لذت نگاھم مکی یو در حال

  دادم
 ؟یدی چرا خجالت کشھیچ:  و گفتدیخند

  غذا بخورمتونمی نگاھم نکن نمینجوریخب ا:  و گفتمدمی را د رھم کشصورتم
 یخوری می زده ھا داریل قھطآخھ تو کھ مث:  زد با خودم گفتمی قھھ اقھ

 یخوری با اشتھا غذا مینجوری انمیبی می وقتبرمیلذت م: گفت
 پس با نگاھت مانع نشو:  مشغول خوردن شدم و گفتمدوباره
 ینگاھش رو....نگاھش گرم بود...... را جلو آورد و گونھ ام را نوازش کرددستش

 بلند شد و زی از پشت مدی تریب.... لبانم قفل شدی و رودی صورتم چرخیتک تک اجزا
دستانشم را پشت کمرم حلقھ کرد من را ...دستم را گرفت بلندم کرد.... شدکیبھم نزد

 بود آب دھانم را قورت دادم اما اگر خکوبی مم لبانینگاھش رو.....بھ خودش چسباند
 کنم اما پسش ھم شی نتونم ھمراھدیشا....زنمی بشود پسش نمکیخواست بھم نزد
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انگار ....  وجودم نشستی توای خوب دنی حس ھاینفسم حبس شد انگار ھمھ ...زنمینم
 انگار  باز ھم سرد بودمکردمی نمشیاما من ھمراھ....دمیچشی را می طعم زندگنیبھتر

 یشب قرار شد با فرانک سامان بروم برا...... شده بودنی سرد بودن با من عجنیا
 انی با بھزاد در میوقت....نمانده بود شانی بھ مراسم عروسیزی چی لباس عروسدیخر

 دای برگشتم خانھ سراغش را از لیوقت..... زود برگردمیلیگذاشتم فقط ازم خواست خ
  اتاق خوابھیگرفتم کھ گفت تو

  باھات کار دارمای از سرکار آمدم بنکھی فردا بعد از ادای لیراست: گفتم
 ی مدتتونھی بپرسم کھ اگر متی راجب کار و وضعخواستمیم.... گفت و رفتیچشم

 دستش نی کاتالوگ ماشکی بھزاد دمی رفتم داخل اتاق دیوقت...... بماندنجایشبھا ھم ا
   سالم کردم و کنارش نشستمزندیاست و ورق م

 سالم خوش گذشت: گفت
  تنگ شده بودیلی خیلیاوھوم گذشت، اما دلم برات خ-
 نیعاشق ا...دی کھ بلند خنددمیکش خط و نشان شی نگاھم کرد با نگاھم براطنتی شبا

 کدوم مدل را نی بببنجای اایب:  ساکت شد گفتیوقت...... بلند بخنددیبودم کھ با صدا
 یپسندیم

 من؟؟:  و گفتمدمی در ھم کشصورتم
 آره تو: نگاھم کند گفتنکھی ابدون

 ؟یخب واسھ چ-
 ی بھ خنگیزنی خودتو مای یخنگ: نگاھم کرد و گفتقیدق

 نشدم اونوقت مونی انتخاب کن تا پشایزود ب:  کردم و تا خواستم حرف بزنم گفتاخم
 ایای و بی با راننده برشھی ھمی برادیبا

 ؟؟؟؟یعنی:  را گرد کردم با ذوق گفتمچشمانم
 اوھوم:  زد و گفتپلک
 عقب یوقت....دمی گونھ اش را بوسی و محکم بغلش کردم و با خوشحالدمی تخت پریرو

  گرم نگاھم کردرفتم خاص و 
 ...کردمی زودتر اقدام میکنی مزمی سورپراینجوری ادونستمیاگر م: گفت

   ھاشھی بوسھ حل نمکیاما گفتھ باشم با : گفتطنتی شبا
کاتالوگ را با ھم .....دمی اش کوبنھی بھ سیمشت... را گفت و بھ تختخواب اشاره کردنیا

 .........خواستمی جمع جور منی ماشکی شی برعکس دفعھ پمینگاه کرد
 یی آن شب کذانکھیتا ا.... خواب خوش  اما کوتاهکی بود مثل نیری خوب و شزی چھمھ
 آمدم رونی گرفتم و با حولھ تن پوشم بی اقھی دوش پنج دقکی شھیمثل ھم....دیرس
 ی کھ بھزاد ھم آمد تودمی تخت دراز کشی و رودمی زدم و لباس خواب پوشونیلوس

 حصار دست و یتو..... آغوشش فشردمیتو...دیم دراز کش زد و کناریاتاق لبخند
برو :  بھ عقب ھلش دادم و گفتمبردی گذشت اما من خوابم نمیکم... احاطھ شدمشیپاھا

 عقب
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  بخوابسسسسسیھ:  شد و فشردم و گفتکی بھم نزدشتریب
  بردی خوابم نمینجوریا.... عادت داشتم آزاد بخوابمرونی را فوت کردم بنفسم
 برهیخوابم نم:گفتم

 شبم من کی یخوابی و میریگیھرشب بالشتتو بغل م:  چشمانش را باز کرد و گفتیال
 فوتھ؟ی میرا بغل کن بخواب اتفاق

  عااادت ن د ا ر ممممممنکھیاشکالش ا:  آمدم  و گفتمرونی دستش بری از زدمیخند
 کرد کی و من را بھ خودش نزددیچی دستش را دور کمرم پد،ی کمرش دراز کشیرو

   دستم بغلش کردمکی اش و با نھی سیسرم را گذاشتم رو
 خوابمیامشب منم راحت م....  خوبھینجوریا:گفت

 
 پرت نکھیبا حس ا...... شد بھ خواب فرو رفتمنی ضربان قلبش چشمانم سنگی صدابا

 خیبھزاد س.....چشمانم را گرد کردم و دورم را نگاه کردم.....دمیشدم از خواب پر
 آمد ادمی فکر کردم یکم.....ی تند و عصبزد،ی تخت نشستھ بود و نفس نفس میرو

 و من دهی خوابم برد و بھزاد از خواب پرد بھزاد بونھی سی کھ سرم روی در حالشبید
 شانھ اش یخودم را کشاندم کنارش و آرام دستم را رو....را گوشھ تخت شوت کرده

 نگونھی باشد کھ ادهی خواب دزدمی حدس م افتاده ویگذاشتم، متعجب بودم کھ چھ اتفاق
 دآگاه نگاھم کرد، ناخوزی برگشت و تعیدستم کھ بھ شانھ اش خورد سر....آشوب بود

چشمانش .....رمی دستش را باال برد و خواست ازش فاصلھ بگدمیدستم را عقب کش
 میبرا..... و کنار تخت چمپاتمھ زدمدمیگوشھ لبم را گز.... بود، سرد و تلخبھی غرمیبرا

لبانم را داخل دھانم .... رفتار سخت بود آن ھم بعد از آن ھمھ محبت از جانب بھزادنیا
 نگذشت کھ گوشھ تخت پشت بھ من یزیچ......رمی را بگمیشکھا ازشی ریبردم تا جلو

 کھ او دمیفھمی مقشی تند و عمی نفس ھای بودم و از صداداریساعتھا ب.......دیدراز کش
 بھزاد فکر شبی بھ رفتار دگری شدم دداری صبح از خواب بیوقت...... استداریھم ب

 کردم و دست و صورتم را اده آمشینکردم، بلند شدم و با شوق ھر روزم حمام را برا
 از رختکن کنار حمام ی وقتدی سفی با کفشھادمی پوشی کتان سرمھ اراھنی پکیشستم، 

 زانوانش است و انگشتانش را ینجش رو بھزاد لبھ تخت نشستھ و آردمی آمدم درونیب
لبخند .... ضعف رفتشی کھ نشستھ بود دلم برای حالتنیاز ا... فرو بردهشی موھاانیم
 نگاھش دی لبانم ماسی سرش را بلند کرد، لبخند روی لبانم نشست وقتی روینیریش

 سرد بود نقدری نبود ای چند مدت خبرنی ای از گرماگھی بود دشھی تر از ھمبھی غرمیبرا
 از می داشتم صدای کھ سعی دوختم و در حالنینگاھم را بھ زم......کھ لرزم گرفت

 حمام آماده است:  نلرزد گفتممیبغض گلو
 

 پلھ ھا نییبھ پا.... کندسی صورتم را خمی رفتم و اجازه دادم اشکھارونی از اتاق بعیسر
 تماس یوقت.... کنمفی را تعرانی گرفتم بھ دکترش زنگ بزنم و جرمی تصمدمیکھ رس

 دی اممیتونی مھیعی طبنی و ادهیاحتماال خواب د:  کردم گفتفی را تعرانیگرفتم و جر
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 راحت و تنھا دی باھیعی رفتار ھا طبنی و اردهی برمگش کھ داره حافظھ امیوار باش
 دشیبزار

ھنوز حافظھ اش برنگشتھ بود و ...... اما نشدمشدمی خوشحال مدی حرفھا بانی ادنی شنبا
 بھزاد بشود بھزاد خواستمینم..... کرده بودریی حد تغنی بود، تا ادهی خواب دکیفقط 
 بھش وابستھ نقدری کھ ای رفتار سرد را تحمل کنم، مننی اتوانستمینم.....سابق
 دای لی صداغرق فکر بودم کھ با.... مبل نشستمیرو  و ھمان جادمی کشیآھ....بودم

 دی باھام داری کار مھمدی بھم گفتروزید:  نگاھش کردم گفتیسرم را بلند کردم و سوال
 نیبش:  تکان دادم و گفتمیسر
  دارماجی بھت احت؟ی باشنجای شبھا ھم ای مدتی برایتونیم:  نشست گفتمیوقت

 تنھاش شھی دارم نمکی پسر کوچکیراستش من :  نگاھم کرد و با من من گفتمردد
  بزارم
 شی پشی بزاریتونینم:  و گفتمرونی بچھ داشتھ باشھ نفسم را فوت کردم بشدی نمباورم

 پدرش؟
با سوالم :  شدم و گفتمکی بھش نزدی انداخت،حالش دگرگون شد کمری را زسرش

 ناراحتت کردم
 ابدا:  را تکان داد و گفتسرش

 ھ؟یپس مشکلت چ-
 راستش شوھرم زندانھ-
 نی ھمی بشھ ازم، براری باشھ کھ دلگی رفتارم طورخواستمیاما نم تعجب کردم یلیخ

 ی نگیزی چیتونی میخوای بپرسم چرا؟ البتھ اگر نمتونمیم:  گفتمیبا خونسرد
 شرکت کار کی ی داشت تووتری کامپسانسی فوق لمانیا: دھانش را فرو داد و گفتآب

 بود ی دنبال کارشھیھم.... اما متاسفانھ بھ حقش قانع نبودمی داشتی خوبی و زندگکردیم
 ی دست کسری خودم باشم دوست ندارم زی دوست دارم خودم آقاگفتی خودش میبرا

 شد کھ اون کی شریکی با نکھی نداشت تا ارکت زدن شی برایاما پول کاف....کار کنم
  نھا گذاشت قرض تی را با کلمانی و رفت و ادی باال کشزینامرد ھم ھمھ  چ

..... دمشی بار دنی اولی برای وقتکردمی راجبش مییمن احمق چھ فکرھا...چارهی بزن
  نزده بودی بود کھ تا بھ حال حرفییچزن با آبرو

 ی با بھزاد آشنا شدیچھ جور: گفتم 
 رفتم آقا ی بودم وقتدهی روزنامھ دی استخدامشون توی آگھشناختمیمن آقا بھزاد را نم-

 کھ خواستمی می من کارخوردیمصاحبھ کردن اما کارش بھ درد من نممھرداد باھام 
 نباشھ و من بتونم بھ پسرم ھم برسم ادی باشھ و آبرومند ھم باشھ و ساعتش زادیپولش ز

 کی شرکت بھ ری آقا مھرداد گفت مدنی ھمی را بدم براانمی ایتا بتونم کم کم قرض ھا
 تونمی کھ میی جانی بھتردمی فھمدمی را دطی و محنجای آمدم ای دارن وقتازیخدمتکار ن
 دیشنی را ممی انگار ھنوز خدا صدانجاستیکار کنم ھم
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 قانع و شی و بھ زندگکنھی ھمھ مشکل ھنوز ھم تو را شکر منی من با ای خدایوا
  داشتم فقط غر زدمی ھرچدمی نالشھی؟ھمی اما من چھیراض
  شوھرت چھ قدره؟یبدھ: گفتم
 بھ شانھ اش زدم یدست..... کھ نشھ پرداخت کردی بود اما نھ اونقدرادی کھ گفت زیمبلغ

  تو و پسرتشی پردهی و برمگشھی زود شوھرت ھم آزاد مشاالیخدا بزرگھ ا: و گفتم
 

 ی را جمع کند و برالشیفورا با پروانھ تماس گرفتم و گفتم وسا..... کرد و رفتتشکر
....  بھزاد بودمشیکار شدم اما دلم پرفتم شرکت تا ظھر مشغول .....نجای اادی بیمدت

موقع ....دادی اما غرورم اجازه نمنمشی ببخواستیدلم م....شدیذھنم متمرکز کار نم
 تونھی بدون نگاه کردن بھ من نمگفتی مخورد،یرا با من م  بھزاد ناھارشھیناھار شد ھم

وکلھ مھرداد  سر نکھیتا ا.... حوصلھ بودمیکالفھ و ب..... نشدیاما خبر....غذا بخوره
 با بھزاد بحثتون شده؟:  کالفھ ھستم گفتدی دی شد وقتدایپ

 نھ چطور: گفتم
اولش ...کنھی مچمیامروز بھزاد از صبح تا حاال داره سوال پ:  نگاھم کرد و گفتیکم

 شک کردم نکنھ حافظھ اش برگشتھ باشھ
سرم را تکان دادم نھ امکان نداره من بھزا را .... حبس شدی اقھی دقی برانفسم

 دیپرسی میمگھ چ:گفتم...... از دست بدھم خوبھ کھ سالم بشود اما رفتارشخواھمینم
 ی دوستش داشتھ؟وقتیلی رابطھ رادمھر و ستاره در چھ حد بوده؟ ستاره خگفتیم-

  خبر دارمزی کرد و گفت دروغ نگو من از ھمھ چی بودن قاطیگفتم نھ معمول
 ..... باز ھم رادمھری وایوا:  لب گفتمری سرم گذاشتم و زی را رودستم

 ھمھ اتفاق شب نی انی و متاسفانھ از بشبی ددهی خواب ددمی شدم فھمچشی پاپیوقت-
 تن کرده بود کی شیلی لباس سبز رنگ خکی ستاره دمیگفت خواب د...دهیتولدت را د

 تر شده بود بای دلربا تر و زشھی رنگ داشت از ھمیی طالی لباس سنگ دوزیھمھ 
 کھ خرامان خرامان از کرمیبا عشق نگاھش م  بودم و مشتاقانھ وستادهی پلھ ھا انییپا

 تشنھ زدی اسمش را صدا ممی تک تک سلول ھادیکوبی آمد قلبم با شدت می منییپلھ ھا پا
 نگاھش را داشتم اما او نگاھم کھ کرد پر از نفرت بود نگاھش یعطر تنش بودم آرزو

 نگاھش ست لبانش نشی روی شد لبخندرهیرا با حرص ازم برگرداند و بھ پشت سرم خ
 برگشتم و بھ پشت سرم یوقت.... تفاوت از کنارم گذشتیب.... گرم شد و پر از عشق

 خواب ھم از ی تویحت..... را گرفت و بھ آغوشش رفتی پسری دستھادمینگاه کردم د
  پر شدمنھیخشم و حرص و ک

  تنھا باشمخوامی مرونیمھرداد برو ب: گفتم
 حرصم ی و ھمھ دمی کوبزیبا کف ھر دو دست بھ م... رفترونی از اتاق بدی کشیپوف

 تخت رھا یبھ اتاقم رفتم و خودم را رو......برگشتم خانھ.... ختمی ررونیرا ب
 دست از ی گذشتھ کنیا....و بردم و از تھ دل زار زدمسرم را بھ بالشت فر.....کردم

چھ جور بھش بگم کھ االن .... االن مھمھ....شدی تمام می کنھی کنیا....داشتیسرم بر م
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..... تنم مطلق بھ توئھ.....نھیبیمھمھ؟ کھ دوستت دارم االن مھمھ کھ نگاھم فقط تو را م
 یب....... رازیحاضرم برات جبران کنم ھمھ چ.....قلبم و روحم را بھ توامانت دادم

 چھ کردمی را مرور ماتمانگار خاطر....ادداشتمیرمق بلند شدم و رفتم سراغ دفترچھ 
 وقت فکر چیقدر با رفتن رادمھر شکستم و خورد شدم، خستھ بودم، آن زمان ھ

 بدون ی زندگکی تا آخر عمر کردمی فکر مشھیھم....ھ بھزاد عالقھ مند بشوم بکردمینم
 کردمی اونجور کھ من فکر مزی چچیاحساس و محبت خواھم داشت اما االن ھ

 خوب با یروزھا.... صفحات سرنوشتم ورق زدمثلصفحات دفترچھ را م....نشد
 کھ نجوریھم.... تلخی سخت و بد با شعرھایروزھا..... و عاشقانھنیری شیشعرھا
 ی با کنجکاوستی ھست کھ دست خط من نی داشتادی کی آخر دفترچھ دمی دزدمیورق م

 شعر را زمزمھ کردم
  درد آشنای بزن تو ایحرف
  چرا قلب مرایشکنیم... بزنیحرف

  امدهی تو دوی پا بھ پای کھ عمریمن
  امدهی دگر نچی کھ جز از عشقت گلیمن

  ری از تقدی بغضندارم
 ری دوران دورا دنی ااز

 ی مستی می بھ دستت ایسپردم ھرچھ ھست ھست...داندی مخدا
  ام اهدهی تو دوی پا بھ پای کھ عمریمن..داندی مخدا
  ام اهدهی دگر نچی کھ جز عشقت گلیمن

 را بھزاد نوشتھ، نیقلبم فشرده شد ا....کردنی مھابا صورتم را نوازش می بمیاشکھا
 را زی از سمت من بود تا ھمھ چیط منتظر اشاره افق...ھمان زمان ھم دوستم داشت

 حالم بھتر شود رفتم نکھی ایشب شام را تنھا خوردم وبرا.....فراموش کند
 لباس خواب بلند کی آمدم از کمد رونیب حولھ تن پوش را تن کردم و از حمام....حمام
 را برداشتم و بھ ونی نشستم و لوسشمی آرازیپشت م....دمی و پوشدمی کشرونی بیمشک

 بردم و سرم می موھاانی را ممی و پنجھ ھادمی کشیقی بود نفس عمیبوش عال....بدنم زدم
 و از تنم بردم  لباسمییدستم را بھ طرف رو....را ماساژ دادم در ھمان حالت بلند شدم

 اش سر ھی سادنی با دعیسر.... تخت انداختمنیی الوست پای رودمی کشرونیب
 ی بلندنیھ....کندی نگاھم منھی داده و دست بھ سھی بھ در تکدمید.....چرخاندم

 ام گذاشتم و نفسم را نھی سی قفسھ ینفسم حبس شد از ترس دستم را رو....دمیکش
 ؟یینجای ایاز ک:  دادم و گفتمرونیب
 
 دستش را د،ی کمر دراز کشی تخت، روی تفاوت بھ سوالم روی کنارم گذشت و باز
 ستبر، الغر تر از قبل شد نھی نگاھش کردم، قد بلند، سقیدق.... چشمانش گذاشتیرو

 دشی سفیھنوز ھم موھا.... بودن نوک زده بوددهی عمل تراشی را کھ براشیبود موھا
 برنزه اش را دوست داشتم بھ ورتص....خوردی اش بھ چشم می مشکی موھاانیم



 @donyayroman   طعم شیرین رمان                    نیریرمان سرنوشت تلخ و ش

 329 

 چند وقتش افتادم نی گرم ای بوسھ ھاادی لبانش ثابت ماند ینگاھم رو...نظرم جذاب بود
 دیپرستی کھ انگار مرا می آن ھمھ محبتش، جورادی طنتاشی شادی

 ؟یخوابینم:  گفتآھستھ
 خوابمیچرا م: گفتمدستپاچھ

دستش را ....کنمی برندازش مرهی خرهی ھستم و دارم خخکوبی ممی سر جاھی آمد مدتادمی
   خشک شده اممی من ھنوز سرجادی دی صورتش برداشت و وقتیاز رو
 تمام نشد: گفت

 ؟یچ-
 کھ یکنی بر و بر منو نگاه میستادی ربع اکی.... کردن بندهزیآنال:  زد و گفتیپوزخند

 ؟یچ
کنار تخت دراز .... را گرفتم و پشت گوش بردممی از موھای تره ادم،ی لبم را گزگوشھ

 نگاھش را ینیسنگ....دمیم کش خودی بھزاد بود را روی اش رومھی کھ نیی و پتودمیکش
 ری با آن لحن باھام صحبت کرده بود دلگنکھی ایھنوز برا.....کردمی بدنم حس میرو

 شد و ری سرم را بھ طرفش چرخاندم،غافل گعیسر  کردن رفتارشی تالفیبودم برا
  لبانم نشستی روی شده بود، لبخند لج درارری نگاھش ددنی دزدیبرا

 چھ خبرتھ؟:  کرد و گفتیاخم 
 تمام نشد؟:  کردم و گفتمزی را رچشمانم

 چرا تمام شد:  گفتخونسرد
 بالشتم ی جوابش وا رفتم با حرص سرم را رودنیاز شن....دی پشت کرد و خواببھم

 حسم را می موھایسیخ.... بغل گرفتمی سرم برداشتم و توریبالشت را از ز...کوبوندم
  دمی بھزاد را شنی حالت خلصھ کھ صدایوکم کم رفتم ت....کردیخوب م

 ؟ی بچھ دار بشیچرا دوست نداشت -
 زود نی ھمی بدھم برای جوابخواستمی چشمانم را با رخوت باز کردم، اما نمیال

 .....بستمشان
  پس جواب بدهیداری ھنوز بدونمیم-
 ادی االن خوابم ممیزنیفردا حرف م:  لب زمزمھ کردمریز
 خوامی من االن جواب مرهیفردا د:  تحکم گفتبا
  گرفتھ اما ھنوزم زور گو و خودخواھھیفراموش:  کھ متوجھ نشھ گفتمی لب جورریز
  فراموشم بشھستی قرار نمی ذاتاتی گرفتم اما خصوصیفراموش-

سرم را چرخاندم و ..... داشتیزی تیچھ گوشھا.... حد گشاد شدنی تا آخرچشمانم
 کھ یدونیمن ھم اخالقم مثل خودتھ م:ادم و گفتم را باال دمی ابروی تاکینگاھش کردم 

  فردایعنی میزنی فردا حرف مگمی میوقت
 قفل شد و من را بھ سمت خود می کھ دستانش دور بازودمی حالت قبل پشت بھش خواببھ

 دستش را کنار سرم گذاشت، نگاھش پر از سوال بود کھ من از گفتن یکیآن ....کشاند
صبح ...دی کرد و خوابمی و رھادی کشیا ازش گرفتم آھجوابشان عاجز بودم، نگاھم ر
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 و می شوھرش را بپردازی و قبول کرد کھ بدھفتم را بھش گدای صبحانھ مشکل لزیسر م
  کننی پس مشت رحمت و پروانھ با ما زندگنیاز ا

 امدی کار نی براگری شرکت استخدام شد دی شوھرش توی آزاد شد و وقتدای لشوھر
 ی بھزاد ھنوز ھم سرده نھ حرفدی فرانک رسیروز عروس..... شد مثل سابقشانیزندگ

 داره و یی بدن نماپوری کھ باالتنھ گھی لباس مشککیلباسم ..... کنھی نھ نگاھم مزنھیم
 یی خرمای بھ خانھ آمد و موھاشگریآرا..... دارهیا دامنش از جنس تافتھ است و دنبالھ

 ی را روییبای و زمی مالشی آراختم،یرم ساده ر صاف و لخت کرد و دومیرنگم را برا
 بود ستادهی پلھ انیی رفتم،بھزاد پانییاز پلھ ھا خرامان خرامان پا... کردیصورتم نقاش

 ی با کروات مشکیس با بلوز طوی کت و شلوار مشککی....کردی صحبت مریو با ام
 نگاھم را حس ینی سنگیوقت....ی عالشھیمثل ھم....  بھ تن داشتی طوسیبا خطھا

 نی آخریوقت... لبم نشستی روی لحظھ جا خورد لبخند محوکی....کرد سر چرخاند
 کند دستش را دور ی تفاوتی نتونست تظاھر بھ بستادمی رفتم و مقابلش انییپلھ را پا

 ی شدرینفس گ:  گوشم گفتری و شد و زقی دقصورتم  بھیکمرم حلقھ کرد کم
 نی شدم و نتونستم انکار کنم ای و غرق شاد لبم نشستی روتی از سر رضایلبخند

 سرم ی را روی و شالدمی لباسم پوشیپروانھ کتم را آورد و رو...... رابایحس ز
 انگشتانم قفل کرد و شانھ بھ نی آماده رفتن بودم بھزاد انگشتانش را بیوقت...انداختم

 مھمانھا آمده بودن ی تاالر ھمھ دمیدی رسیتوق.....میشانھ ھم از عمارت خارج شد
 بابت سرم بلند نی و از اکردمی جمع با حضور بھزاد شرکت منی ای بار بود تونیاول

 خانم بای کردن و زیپدر و مادر فرانک گرم احوالپرس....بود و سرشار از غرور بودم
 دست رامش در  فرزاد دستدنیبا د.... گلھ کردزنمی بھشون سر نمنکھی ای ازم برایکل

  دست دادمیمیفرزاد دستش را جلو آورد و باھاش صم.... زدمیین نمالبخند دندا
 تونی نامزددیکنی اعالم میک....گمی مکیتبر- 

 امشب: رامش
 مانده رهی قفل شده من و فرزاد خی دستھای و پر از حرص بھزاد رورهی خنگاه
 با یبھزاد خشک و رسم.....دمی و رامش را در آغوش کشدمی کشرونیدستم را ب...بود

 عروس و گاهیدست بھزاد را گرفتم و کشاندم سمت جا.... کردیفرزاد احوالپرس
 .....می نشستیزیم سر می و خنده رفتی و شوخیبعد از احوالپرس....داماد

 فرزدا برادر فرانک؟: بھزاد فورا گفت 
  مھمانھا چرخاندمنی تکان دادم و نگاھم را بیسر

 
 د؟ی ھستیمی صمیلیانگار خ: گفت

 ی دوست معمولکی در حد یلینھ خ-
 آھان-

 ھ؟یچ:  کردم و گفتمنگاھش



 @donyayroman   طعم شیرین رمان                    نیریرمان سرنوشت تلخ و ش

 331 

 داشتنی رادمھر و نگار کھ کنار ھم قدم برمدنیبا د.... نگفتیزی باال انداخت و چشانھ
 دنشی با دگھید..... نداشتمی حسچی کردم، اما ھی سمت سامان و فرانک اخمرفتنیو م

 صورتش از خشم سرخ دمیردم د سرچرخاندم وبھ بھزاد نگاه کیوقت.....دلخورد نبودم
اما ....دمی رد نگاھش را گرفتم بھ رادمھر رسیوقت..... شده بود و دستانش مشت بودند

 باشدش اما مگر دهی خواب دی تونکھی مگر ااوردی رادمھر را بھ خاطر بدیبھزاد نبا
 !!!! در خواب واضح باشھی صورت کسشدیم

فرانک کارت : زد وگفتی نگاھش کردم لبخند مردانھ ایسوال.... شدکمانی نزدفرزاد
 داره آمدم دنبالت

 زود اگر فرانک من را ای ری ددانستمیم....نطوری بھزاد نگاه کرد من ھم ھمبھ
بھزاد گوشھ لبش را بھ دندان گرفت و سرش را بھ ..... دنبالمفرستدی مندیکنارخودش نب

  حواسم بھت ھستیبرو ول:  کرد و گفتکیگوشم نزد
: شانھ بھ شانھ فرزاد قدم برداشتم کھ گفت..... پلک زدم و از کنارش بلند شدمآرام

 ناراحت شدم اما انگار چوب خدا صدا یلی شده اول خی کرد کھ چفیفرانک برم تعر
 دهی داره تاوان مگمی با خودم مشھینداره ھم

ق خواست خدا  اتفانی ادونمی نگو فرزاد مینجوریا:  دادم و گفتمرونی بنی را سنگنفسم
 دمی آخرش من دارم تاوان می را بشناسم ولیقیبوده تا من بھزاد حق

 ؟ی تاوانھ؟چھیمنظورت چ:  گفتستادمی اشی من ھم روبروستادیا
 می زندگی روشھی اش ھمھیسا:  شدم و گفتمرهی بودخستادهی رادمھرکھ کنار سامان ابھ

  دادمحی کھ رادمھر را بھش ترجکنھی وقت فراموش نمچیبھزاد ھ....ھست
 داره؟آخھ رادمھر را ی االن کھ فراموشیحت: و گفتدی صورتش رادر ھم کشفرزاد

 شناسھ؟یازکجا م
 و از دی بھزاد خواب دنکھی تا ارفتی مشی پی خوب و عالزیھمھ چ:  و گفتمدمی کشیآھ

 گذشتم و  تفاوت از کنارشی کھ بشی اون ھم قسمتدیشانس بد من خواب شب تولدم را د
 ی حتگھید:با بغض گفتم.... با عشق و محبت بھ رادمھر نگاه کردم و کنارش رفتم

 ازی بھش ننکھی بدتر از ھمھ ازنمی مخی دارم.... سرد سردهکنھینگاھم ھم نم
 رقم ی سرنوشتم طورشھیداره باورم م: اشکم را از گوشھ چشمم گرفتم و گفتم....دارم

   کننمی رھامی زندگیخورده کھ مردا
  ستی از تو نرادیا:  متاثر دستانم را گرفت و گفتفرزاد
 دونمی خوشحالم میلی خ،ی کھ عاشق شدخونمی نگاھت میدارم تو: زد و گفتیلبخند

 کنھی درست مزویعشق ھمھ چ...ی درست کنزوی ھمھ چیتونیم
 قرار ؟؟؟توییمعلوم ھست کجا:  فرزاد را نگاه کرد و گفتی کنار فرانک شاکمیرفت

 یبود کنارم باش
 خب االن ھستم:  نشستم و گفتمکنارش

 بھزاد با حرص یری مخشو کار بگنکھی دنبالش نھ ایبھت گفتم بر:  بھ فرزاد گفترو
 کردینگاھتون م
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 نگاه کردم اما نبود دور تا دور سالن را چشم چرخاندم اما می کھ نشستھ بودیی جابھ
  نبودیخبر

  باز شروع کرد و رو کرد بھ سامانیوا:  سرش گذاشت و گفتی دستش را روفرزاد
  غرغراش تحمل کنم خدا بھت صبر بدهتونمی از امشب من کھ نمی اچارهیب: گفتو
 بھزاد کجا یدیند....گھیبستھ د:  نگاھش کرد کھ مداخلھ کردم و گفتمزیفرانک ت 

 رفت؟؟؟
 نھ واال:  شانھ باال انداخت و گفتفرانک

 فورا سر چرخاندم تا عکس العمل فرزاد دی آی رامش بھ سمتمان مدمی و ددمی کشیپوف
فرزاد دستش را بھ ... شدکیبھ فرزاد نزد.....زدیچشمانش برق م...رمی نظر بگریرا ز

 ..... و بلند رامش قفل شدفی انشگتان ظرنیسمت رامش گرفت و انگشتانش ب
 نگاه را نیا....نیتحسنگاھش پراز عشق بود و پر از ....  تر شدقی لبخندش عمرامش

تھ دلم ...... کھ نامزد نبودنی وقتی بودم حتدهی دکردی کھ بھ فرزاد نگاه مییاکثر وقتھا
بھزاد ....شیبھزاد چند روز پ....دیدلم سمت بھزاد پر کش.... شد انگار گرفتی جورھی

 ی گفت و فرزاد سریزی گوش فرزاد چری رامش زدمید.....عاشق صبور و با گذشت
 رو کردم بھ فرانک کھ دمی کشیتکان داد و دست در دست ھم رفتن وسط سن آھ

 کردی نگاھم میسوال
 ؟یکشیچرا آه م:گفت
 ؟؟ی برقصی نرفت؟یتو چرا نشست: باال انداختم وگفتمشانھ

 ؟؟یگفتی میمنتظر تو بودم حاال بھ فرزاد چ-
 نمشیبی نمچرخونمی م چشمی کجا رفتھ؟ ھرچدونمینم.... کھ قبال بھ تو ھم گفتمیزیھرچ-
 نگاھتون ضی با غی بھ حرف زدن کمدیستادی فرزاد دستت را گرفت و با ھم ایوقت-

  دمشی ندگھیکرد بعد رفت، تا آخر باغ با نگاھم دنبالش کردم اما بعد د
 کھ صورتش از خشم دمی شد دی عصبدی رادمھر را دیوقت: تکان دادم و گفتمیسر

 رادمھر را در ری تصورش سختھ کھ تصومیسرخ شد و دستانش را مشت کرده اما برا
   باشھدهیخواب د
 کھ سامان کھ کنار رادمھر در حال حرف زدن بود آمد دی بگویزی خواست چفرانک

 کل شب با ھم دیخواھیاگر راحتتون بزارم م.....میبلند شو بر: دستش را گرفت و گفت
 دینحرف بز

 یچشم چرخاندم کھ بھزاد را گوشھ ا.... فرانک را بلند کرد و رفتن وسط سندم،یخند
 نگاھم دنی شلوارش فرو کرده بود و بھ محض دبی دستانش را درجدمیاز باغ د

 نیریلبخند ش.... شدمکی مسمم بھش  نزدیبلند شدم با قدم ھا....دینگاھش را دزد
  صورت داشتیرو یفیراخم ظ..... لب نشاندمی رویشیھرچند نما

 
 مینی  بشمی برایب:  را  باالبردم و گفتم؟؟؟دستمیستادی انجایا: گفتمآھستھ
  نھای ی رقص بلدنمی ببمیاول بر:  گفتطنتی  را گرفت و با شدستم
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 از دستانش یکی.....شدی پخش میمیآھنگ مال.... زدم و باھاش ھمراه شدمی قھھ اقھ
 اش نھی سی از دستانم رویکی.... کردکیراپشت کمرم گذاشت من را بھ خودش نزد

  پھن مردانھ اش گذاشتمی شانھ ی رویگریقرار گرفت و د
 اش نھی سیسرم را رو....حسم خوب بود....کردی سر انگشت کمرم را نوازش مبا

دستانش .... لبانم نشستی رویناخودآگاه لبخند....دی را بوسمی موھاینرم رو....گذاشتم
 می قانون بزارکی ایب:  اش بلند کرد و گفتنھی سی برد و سرم را از رومی موھاانیرام

 میبزار:  زدم وگفتمپلک
 ی سالم و احوالپرسی براستی جز من بھت بخوره مھم نی اجازه نده دست مردگھید-

 دمیمنم قول م.... را دوست ندارمرنی دستت را بگتیمی با صمنکھی ای ولیدست بد
  وقتچی نره ھی زنچینگاھم جز تو سمت ھ

 ی زنچی از من دنبال ھری وقت نگاھش بھ غچی چھ قول بدھم چھ نھ، بھزاد ھدانستمیم
   و بھش مطمئن بودمدانستمی منویچھ قدر خوب بود کھ ا.....رهینم

 قبولھ:  و گفتملبخندزدم
 تکرار گھیپس د: گفتدیچرخی چشمانم می نی ننی لب نشاند و نگاھش بی رویلبخندکج

 شھ؟ینم
 شھینم:  باال انداختم و گفتمابرو

 ی تک تک اعضاینگاھش رو....دی کھ خواب دی گرم شد، مثل قبل از شبنگاھش
آب دھانم را فرو دادم و فورا نگاھم را .... لبانم قفل شدی و رودیصورتم چرخ

 نییسرش را آرام آرام پا....سرم را بلند کرد... چانھ ام بردریدستش را ز.....دمیدزد
 دلم ی توی حس خوبکی... شدنبستھ  ام حبس شد و چشمانمنھی سینفس تو....آورد

 بود و فقط ما ستادهی لبانم نشست انگار زمان ای لبانش رویوقت....نشست
عقب ......ت بوسھ تعلق داشنی بھ ازی نداشت و ھمھ چتی اھمیچی ھگھید......میبود
 نگاھش یوقت.... ھزار بودیضربان قلبم رو.... فوت کردمرونینفسم را ب.....دیکش

 بوسھ نی حسم را با اخواستی لب داره انگار می روی مرموزند لبخدمیکردم د
 گره خورد تا نگاھم را ینگاھم بھ دو تا نگاه نافذ مشک......سرم را چرخاندم....بسنجھ

 و دی کشرونیدستش را از دست نگار ب....دی کششی موھانی بی دستدکالفھیبھ خودش د
کرد ومن فورا سرم را  نگار برگشت پشت سرش را نگاه....از جمع فاصلھ گرفت
 کھ آغوش گرم بھزاد را داشتم نی بھزاد گذاشتم ھمی نھی سیچرخاندم وسرم را رو

 بھزاد؟: گفتمنی ھمی بپرسم برایی از آن شب کذاخواستمیم.... را داشتمایانگار ھمھ دن
 جانم-

چرا از اون  شب بھ بعد رفتارت :  اش فشردم و گفتمنھی سی را روسرم
 یکنی نھ نگاھم میزنی نھ حرف مگھیرکرده؟دییتغ
 بھ ھمون گردهی و رفتارم برمی کھ  چھ خوابی و بدوندمی کھ خواب دیفکر کنم بدون-

  اتفاق افتادهتی واقعیخواب کھ تو
  گذشتھ بودهی اون برایول: را بلندکردم و گفتمسرم
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 اما اتفاق افتاده:  کرد و قاطع گفتیاخم
 می را بسازمونی و زندگمی از نوشروع کنیخوای  تمام شده چرا نمیآره ول-
 دادهی محی بھم ترجگھی دیکی امھی دنی کھ ھمھ ی تحمل کنم زنتونمینم-

 تمام شده چرا گھی کرده بودم گذشتھ دفی را برات تعرزی من کھ ھمھ چیول: دمینال
 ؟یفھمینم
 کھ رابطھ ات باھاش ینگفت...ی نگفتھ بودزویآره اما  توھمھ چ:  نگاھم کرد و گفتزیت
  دیکنی ھم ھست کھ ازمن پنھان مگھی دیزھای چیلی خدونمی بوده  و میمی صمنقدریا

 شی پا داشت براکی منطق بد و مرغش ی بشھی بود مثل ھمدهی فای زدن بحرف
تا موقع شام .... اش برداشتم ازش دور شدمنھی سیافسوس خوردم و دستم را از رو

 نشستھ و نگاھم ی صندلی کھ خونسرد رودمیدیکنار فرانک و سامان بودم و بھزاد را م
 شام رفتم یبرا...... متنفر بودمدرارش از آن لبخند حرص....یخونسرد و عاد....کندیم

 رفتم می شستن دستھایاد خوردم و بعد از شام برا خودمان و شام را با بھززیسر م
 یی کھ از دستشوچی در پچی پیموقع برگشتن از آن راھرو... کھ آخر باغ  بودییدستشو

 بستھ  ورفتی جوره جا نمچی ام بودم کھ ھی دستفی بستن قفل کری درگدیرسیبھ باغ م
 یدرد بد... فرو رفتی شخصی نھی جسم سخت برخوردم و سرم تو سکی کھ با شدینم
 دمی کشینفس...... سرم گذاشتمیدستم را رو......دیچی و سپس سرم پینی بیتو
 بخشم ی زندگی زمانکی عطر آشنا نیا.... آشنا بودمی بو برانیا.... ترقیعم....قیعم
 دمیسرم را بلند کردم صورتم را در ھم کش....دیر کشیباز سرم ت.... بھ فرداھادیام....بود
 ؟یچتھھھھھ مگھ کور: گفتم

 حق بھ یکنی اشتباه می وقتمایھنوز ھم مثل قد:  لبانش نشست و گفتی رویلبخند
 یریگیجانب م

  تا آسمون فرق کردمنی با اون موقع ھام زمگھید:  زدم و آھستھ گفتمی محولبخند
 ی تفاوت از کنارش گذشتم ولی خوردم بیافسوس.... تکان داد صورتش گرفتھ شدیسر
  استادممی اسمم سر جادنیشنبا 
 ستاره؟؟؟-

 نبود کھ رادمھر اسمم را می برانی تر از انیری شی زمانکیچرا ... را صدا زداسم
  صدا کند؟ینطوریا

 ؟؟یخوب: انداخت و گفتمی بھ سرتا پای و نگاھدمی پاشنھ پا چرخیرو
 شیروبرو... شدمکی انداختم با دو قدم بھش نزدنیی دھانم را فرو دادم سرم را پاآب

  شدمرهی خاھشی سی چشمھای نی سرم را آرام بلند کردم و بھ نستادمیا
 

 خواب ی از تویحت.... کردمرونی بمیچون تو را از زندگ..... خوبیلیخ....خوبم: گفتم
حالم ....زمیری اشک نممی شبا بخاطر دلتنگگھید....ارمی بدون تو نفس کم نمگھید.....ھام

 گھیحالم خوبھ چون د......کنمی بغض نمنمیبی را کنارت می زنیکامال خوبھ چون وقت
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 تاب لمس دستھات ی بگھید: شدم و گفتمرهی خشیتھابھ دس....ستمیروت حساس ن
 ....ستمین

 می ات رو زندگھیفقط ھنوز سا:  و گفتمدمی کشیقی و نفس عمدمی را بھ دندان کشلبانم
 ....دمیھنوز ھم دارم تاوان بودن با تو را م....ھست

 از دونمینم.... ی بھزاد را دوست داریعنی حرفھا نیا:  کالفھ نگاھم کرد و گفتیکم
 کامل گھی دنکھی از اای خوشحال باشم ی خوشبخت و خوشحال باشیتونی مگھی دنکھیا

 ..... ناراحتیکنارم زد
 یچی االن ھم،ی گذشتھ ما بودیمن و تو تو...خوشحال باش: حرفش آمدم و گفتموسط

 تی پس بچسب بھ زندگمیی آشنای بھیدو تا غر...میستین
 راسخ قدم بھ ی و بھش پشت کردم و با قدمھادمی کشی شدم آھرهی بھش خی لحظھ اچند

 خورمی افسوس گذشتھ ام را نمگری دنکھی ایعنی بھ جلو رفتن شی پنیا....جلو برداشتم
 را نیری شیروزھا نی ادیمن خودم با..... متعلق بھ گذشتھ ام نبودنیری شی روزھاگھید

 دنیبا د!!! کرد؟ی مکاری چنجای انیا..... برخوردماد با بھزری مسیتو.......بسازم
 نگاھش کرد بعد زی کرد تی تفاوت از کنارمان گذشت، دندان قروچھ ایرادمھر کھ ب

 ای بعی منتظرتم سرنی ماشیتو:  گفتیسر چرخاند و چپ چپ نگاھم کرد، با لحن تند
 میتا بر
 نی ارونینفسم را فوت کردم ب..... بماند بھم پشت کرد و رفتی منتظر جوابنکھی ابدون

 ی با ھمھ خداحافظعی سرکرد؟؟؟رفتمی راجبم میھم از شانس من بود حاال چھ فکر
  کردم

  می رادمھر تا صبح بترکونی باغ بابامی برمیخواھیکجا تازه م: گفتسامان
  کار دارمی فردا کلستمیا عالف ن مثل شمد؟؟منی نداریشماھا خستگ:  و گفتمدمیخند

 کی یفردا اگر تونست.... مواظب خودت باشزمیبرو عز:  دستم را فشرد و گفتفرانک
  بھم بزنیسر

 را روشن کرد و  نی نگاھم کند ماشنکھیبدون ا.... شدمنی گفتم و رفتم سوار ماشی اباشھ
 آخر سر، دستش را بھ سمت دی بھ سر و گردنش کشی کالفھ دستیچند بار....راه افتاد

  دیضبط برد و روشنش کرد، چند تا آھنگ جلو عقب کرد تا بھ آھنگ مورد نظرش رس
 ستی ندنی رسنی اما امی ھمبا

 ستی عاشقم نامھی کھ دناون
 می ھم سردشی اما پمی ھمبا
 می ھم دردنکھی انھ،ی تسککی نیا
  ستی حقم ننیا
 یی تنھانھمھیا
 دمی برینیبی میوقت 
  ستی حقم ننیا

  با تو بودمی کھ عمرمن
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 دمی روز خوش ندکیاما  
  ستی حقم ننیا
 یی تنھانھمھیا
  یینجای تو ایوقت 

 دمی برینیبی میوقت
 کھ دلم دی کشی داد و سرش را بھش چسباند و آھھی تکشھی کردم آرنجش را بھ شنگاھش
 ....گرفت

 استی قلب تو دریری شب مکی تو
  چون دلت اونجاستیگردیبرنم

 یری درگیلیخ
  ی آشوبیلیخ
 یری می معلومھ کھ داریلیخ
گرم نگاھش کردم نگاھم پر .... آھنگ منظور داشت اما سوتفاھم شده بودنی گذاشتن ااز

با حرص از ...... زد و سر چرخاندیاما نخواست کھ درک کند پوزخند....از حرف بود
 ی آوردم رورونی را بمیلباسھا..... اتاقم شدمھی تند راھی شدم و با قدمھاادهی پنیماش

 و دمی وان دراز کشی حمام با باز کردن دوش توی توفتم رمیمستق.... تخت پرت کردم
 ی کمیپس بھار زندگ..... شدنری سرازمی صورتم اشکھای آب روی قطره ھادنیبا چک

 اما دمیکش تخت دراز یرو.... از بھزاد نبودی آمدم اثررونی بیوقت....؟؟؟ی کرسھیم
 زودتر از ھزادب....صبح تنھا صبحانھ ام را خوردم......امدیھرچھ متظرش شدم ن

 لی گالره داره وسادمی اتاقم کھ دیبعد از صبحانھ رفتم تو.... رفتھ بود شرکتشھیھم
 یکنی مکاری چیدار: شدم و گفتمی شاککنھیبھزاد را جمع جور م

  ببرم اتاق آخر راھرولشونیآقا بھزاد خواستن وسا:  باال انداخت گفتشانھ
 را مونیتنھا پل ارتباط...کردیداشت اتاقش را ازم جدا م... دھان باز نگاھش کردمبا

 بالکن یرفتم تو....نفسم گرفت!!!!! بود؟؟؟؟زاری از من بنقدری ایعنی...کردیقطع م
 ......نشستم

 
 وقت خانھ چیبھزاد سابق ھ.....بھزاد شده بود.....شتگذی منوال منی بھ ھمروزگارم

 گھی دنکھی دوم اکردی مست نمگھی دنکھیفقط با گذشتھ دو تفاوت داشت اول ا.....نبود
 فقط سالم و می با ھم نداشتی ارتباطچی اصال ھیعنی.... نبودی ما رختخوابیرابطھ 

 تفاوت نبودم من ی بگھید....صبر گذشتھ را نداشتم  توان وگھیو من د..... خداحافظ
 نبودن و نداشتنش داشت نیو ا.... بھ بودنش.... داشتمازیبھش ن....خواستمیبھزاد را م

 مشغول کرده بودم یاسی دفتر استاد قیمن ھم خودم را با کارھا....کردیزره زره آبم م
 کھ ی بشوم و شبھا موقعدنش خودم را غرق کار کرده بودم تا کمتر متوجھ نبونقدریو ا
 و رفتمی زود بھ خواب میلی و خرفتمی خستھ بودم کھ بھ رختخواب منقدری اگشتمیبرم

 سخت کار ی پرونده ھای دفتر رویدوباره روز بعد از صبح تا شب تو
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 آشپزخانھ کنار ی توخوردمی خانھ بودم و داشتم ناھار می جمعھ توکی.....کردمیم
 عی سری قدمھادنیبا شن.... شد عمارت بھ شدت باز یودپروانھ و گالره کھ در ور

کالفھ بھ ....دمیبھزاد را د....ی اصلی راھروی بلند شدم و رفتم توزیبھزاد از پشت م
 نگاه باھاش نی کھ مدتھا بود اکردی نگاھم میجور... و چشمانش سرخ بوددیرسینظر م

 چشمانم یباال رفت و از جلو تند تند از پلھ ھا.... من آشنا بودیاما برا.... بودبھیغر
 برگشت با ھمان عجلھ از کنارم گذشت و ی دستفی ککی بعد با قھیچند دق..... شدبیغ

  تنھا باشم نگرانم نباشخوامی سفر مرمی میمدت:گفت
 لشی منتظر نماند کھ دلیحت.... ماندمرهی کھ پشت سرش بستھ شد خی دھان باز بھ دربا

از مھرداد ....دادی را نممیھا و جواب تلفن دی طول کشی ماھکی سفر نیا....را بپرسم
 ی وقتی خبری ھمھ بنی روز بعد از اکی....دادی جواب سر باال مدمیپرسیھم کھ م

انگار خنده .... باز ھم عبوس و سرد بود...دیرس حاضر بودم کھ بروم شرکت از راه
  خوش گذشت؟: دمی و با غم پرسستادمیسر راھش ا....باھاش قھر بود

  بد نبودیا:گفت باال انداخت و ی اشانھ
 دی طول کشنقدریچرا ا-
 نکنھ دلت تنگ شده:  ابروش باال داد گفتی تاکی

 یلیآره خ:  فکر گفتمبدون
 بھ صورت ی تفاوتی زود جمعش کرد و نقاب بیلی لبش نشست اما خی رویلبخند

 را بھش تمی بود کھ چطور خلوص ننی اری رفتم شرکت تمام ذھنم درگیوقت......زد
 کنمی دارم دق می ھمھ دورنیاثبات کنم؟ چھ طور بھش بفھمانم کھ دوستش دارم و از ا

 ھا خی برداشتم و تارزی می را از رومیتقو.....دمی پرمی مثل برق گرفتھ ھا از جانکھیتا ا
 ی موقع برانی بھتردیشا!!!!!  تولد بھزاد بودگریچند روز د....و روزھا را نگاه کردم

 یرییاگر تغ.... فقط من و بھزادرمیگی جشن دو نفره مکی...... بھش باشد شدن کینزد
 از شھی ھمیرا وگرنھ بیچی شوھر کنارم ماند کھ ھکی شد و مثل جادیدر رفتارش ا

 با کنھی میاو از من داره دور.... صبر کردمی بستھ ھرچگھید.....رونی برمی مشیزندگ
 اگر جواب کنمیمن تالش آخرم را ھم م.... دارمازی دوستش دارم و بھش ندونھی منکھیا

 ی گذشتھ را فراموش کنھ و کنارم زندگتونھی دوستم نداره و نمگری بھزاد دیعنینداد 
 گردهی بر می ھرشب چھ ساعتدانستمیم.... تا راحت باشھکنمی مرکشپس ت.....کنھ

گرده  ساعت ده با مھرداد ھماھنگ کردم کھ آن شب حتما بری طرفھابایخانھ،تقر
 مرخص کردم و با ذوق ی حسابیزکاری تمکیآن روز خدمتکار ھا بعد از .....خانھ

 بھزاد القھ بخاطر عمی خودم و گل مرقھی گل رز قرمز بھ سلیرفتم گل فروش
 اش را کھ چند روز قبل سفارش داده بودم را گرفتم و برگشتم کیبعد ھم ک.....دمیخر

 کرده بودم و قرار بود امروز بھ دستم عانھی تولدش بی کادوی کھ برایساعت....خانھ
 یھمھ ....  تردی مدل جدی ساعت از مارک ساعت خودش ولکی....برسد را گرفتم

 گلدان ی خانھ گلھا را تودمی رسیوقت... ارزشش را داشتاام..... کردیحسابم را خال
  را برداشتم وشبندی آشپزخانھ پیگذاشتم کھ تا شب تازه بمانند و بعد رفتم تو
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 تخم مرغ پختھ سی سوسینھ چند بار!!!!ستادم؟ی بار پشت گاز انی اولیبرا....بستم
 شوق ی کلعکس ناراحت نبودم برکردمی می داشتم آشپزنکھیاصال از ا..... بودم

 درست کردم با سس کیاست.... کنمکاری چگفتیتلفن دستم بود و پروانھ بھم م...داشتم
 آب پز کردم و بعد ساالد را جی کدو و ھونشی دورچیو برا...ینی زمبیقارچ و پوره س

 ھفت کیساعت نزد.... شدمالی خی کال بنی ھمیدسر ھم بلد نبودم برا....آماده کردم
 .... دوش گرفتمکی حمام تمبود کھ بدو بدو رف

 
 رژ کی کردم و یمی مالشیآرا..... را خشک و لخت کردممی آمدم موھارونی بیوقت

 بھزاد را بھ سر و گردنم زدم و رفتم یعطر مورد عالقھ ....دمی لبانم مالیقرمز رو
 کھ بھزاد ی قرمز دکولتھ اراھنی پی بپوشم کھ نگاھم روی چدانستمینم.....سر کمدم

 نی بھزاد اصرار داشت اشھی تن نکرده بودم و ھملتا بھ حا.... شدخی بود مدهی خرمیبرا
 گری لباس دکیرفتم و دنبال  و نگاھم را ازش گدمی کشیآھ....را بپوشم اما رنگش

 قرمز رنگ راھنی پی و باز ھم نگاھم روی،کرمی آب،ی بلند مشکراھنیپ....گشتم
 نھیآ یروبرو....دمشی کشرونی بردم و از کمد بشی زدم و دست پای بھ درد،دلیچرخ

 ی را نداشتم آھدنشیاصال اعتماد بھ نفس پوش.... گرفتممی را جلوراھنی و پستادمیا
 افکار نیبا تمام ا....شومی مزحک مکردمیدوستش داشتم بپوشمش اما حس م....دمیکش
 را تن کردم کھ بھ زور تا راھنی آوردم و پرونی را از تن بمی دانھ دانھ لباس ھایمنف

رفتم ..... بشوممانی پشدمیترسی نگاه نکردم چون منھی در آخودم بھ....دیرسیوسط رونم م
تا بھ حال ....دمی و پوشدمی کشرونیلند قرمز رنگ را ب پاشنھ بی کشوھا کفش ھایاز تو

 رییتغ..... بودریی تغکی نیانگار ا!!!!  بھ پا نکرده بودمیکفش پاشنھ ده سانت
 ی بلند را از دم در ورودھی پایھا شمع.... وقت نداشتمادی زنییرفتم طبقھ پا.....مثبت

 رز قرمز ی و با فندک روشنشان کردم و گلھادمی اتاق چی در اتاق خواب و تویتا جلو
 و شمع ھا کیک... اتاق خوابی تا توختمی رنی زمیرا پر پر کردم و کنار شمع ھا رو

دم و ی الوست کشی را جلوزی اتاق می را برداشتم و رفتم تودادنیرا نشان م٣٩کھ عدد 
ساختمان  یرفتم و ھمھ چراغھا..... گذاشتم و شمع را روشن کردمزی می را روکیک

استرس داشتم ...را خاموش کردم ھمھ عمارت فقط با نور کمرنگ شمع ھا روشن بود
 را نشی ماشی صدانکھی تا ادمی کشیقینفس عم.....دمیترسیاز عکس العمش م

 شد چند لحظھ بھ ادهی کھ پنیزدم از ماش  و پرده را کنارستادمیپشت پنجره ا.....دمیشن
 قدم وانی و بھ سمت ادی کششی موھانی بیدست.... خاموش عمارت نگاه کردیچراغ ھا
 شمع ھا وگلھا جا خورد سرش را باال آورد و بھ پنجره دنی کھ با ددمید....برداشت

 خودم را ندیب من را بنکھیقبل از ا..... بودمستادهی کھ من اییجا......اتاقمان نگاه کرد
 شدن ری نفس گھیحاال معن...... و بھ خودم نگاه کردمستادمی انھی آیجلو......دمیعقب کش

 کوتاه یادیز.... کاش وقت بود تا لباسم را عوض کنمیاما ا...... دمیفھمیرا م
 کاناپھ ی کردم و رفتم رودی و رژ لبم را تجددمی کشمی بھ موھایدست.....بود

تر  تند  و ضربان قلب من تند شدی تر مکی و نزدکی نزدشیا قدمھیصدا......نشستم
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 نبودنش واضح یاخم داشت اما واقع.....در اتاق با شدت باز شد و وارد شد......تر
  چھ خبره؟؟نجایا:  را باال داد و گفتشی ابروی تاکی..... بود
تولدت مبارک :  و گفتمستادمی اشی را برداشتم و روبروکی دھانم را فرو دادم و کآب

 دی پور، صد سالھ باشانیجناب ک
ممنون : سرش را تکان داد و گفت.... از صورتش محو شد و گرم نگاھم کرداخم

  ھمھ زحمت نبودمنی بھ ای پور، راضانیسرکار خانم ک
 الو ست یدستش را دور کمرم حلقھ کرد و رو.... ادا کرددی پور را با تاکانی کخانم
 اول آرزو کن بعد شمع ھا را فوت کن:  را گذاشتم و گفتمکیک....مینشست

 ی کنارم باششھی ھمکنمیآرزو م: نگاھم کرد و چشمانش را بست و بلند گفترشناسانھقد
   بلند گفتدی آرزو را نباستیقبول ن:  و گفتمدمیخند.....  شمع ھا را فوت کردعیو سر

  چھ قدر محتاجتمی بدوندیچرا؟ چون تو با:  گوشم گفتری شد و زکی نزدبھم
 ی ھم بازنیلحظھ فقط دعا کردم ا اون ھ؟ی چی برای ھمھ دورنی ا؟؟؟؟پسیچ

آروم بھ عقب ھلش دادم و .... ارزش نباشھی حرف زودگذر و بکی.....نباشھ
  تولدتھھی ھم باشھ نوبت ھدینوبت:گفتم

  شده نگاه کردچیبھ جعبھ کادو پ..... کادو را برداشتم و دستش دادمجعبھ
 ....  چراگھی ارزش داشت دای دنکی می بود براادتی کھ بھ نیستاره ھم: گفت
 شی تحفھ دروستیبرگھ سبز.....تعارف نکن: حرفش آمدم و گفتموسط

با چشمان گرد ..... در جعبھ ساعت را باز کرد.... تکان داد و کادو را باز کردیسر
چرا !!!!!!ش؟؟ی تحفھ دروستیبرگھ سبز: سرش را کج کرد و گفت....شده نگاھم کرد

 ؟؟ی خرج انداختی خودت تونقدریا
 ناستی از اشتری ارزشت بزمیقابلتو نداره عز:  زدم و گفتمشی بھ بازوی آروممشت

از نگاھش گرم شدم بھ ..... میچشم تو چشم ھم بود.....  را دور کمرم حلقھ کرددستش
 نفسم خواستی من را مدییانگار تا....  بھ چشمانم نگاه کردھی شد و بعد چند ثانرهیلبانم خ

 دی عقب کشیوقت....دی شد و لبانم را نرم بوسکیآروم بھم نزد.... ام حبس شدنھی سیتو
  ھم بوسھ تشکرنیا:  داد و گفتونرینفسش را با صدا ب

:  اش گذاشت و گفتنھی سیسرم را رو.... را پشت گوشم گذاشتممی از موھای اتره
  بمونھادتی اصال ای مھم باشھ تی براکردمیفکر نم.... چھ طور ازت تشکر کنمدونمینم
 

 ی وقتی ولدادمی کارھا را انجام نمنی کدام از اچی اگر ستاره سابق بود مھم نبود و ھآره
 نشانھ محبت و عشقش و آن لحظھ فقط دھدی انجام می با احساس کارنقدری زن اکی
سرش را ..... کھ طرفش درک کند و من خوشحال بودم کھ بھزاد درک کردخواھدیم

 ھی اصلھی ھم باشھ نوبت دادن ھدی نوبتاالح: کرد و گفت نگاھمطونی و شدیعقب کش
 بھ لپش اشاره طنتیبا ش.....  نگاھش کردمی و سوالدمی را در ھم کشصورتم

بھزاد چشمانش را .....دمی شدم و لپش را محکم بوسکی و بھش نزددمیآروم خند....کرد
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بلند شدم کھ دستم را گرفت و .... چشمانش را باز کردیقی نفس عمدنیبست و با کش
 کجا؟:گفت

 ؟یستیگرسنھ ن-
 یلیچرا خ-
  موندهی اصلزیپس بلند شو کھ سورپرا-

 ھا را در بشقاب گذاشتم و کیاست..... شام را آماده کنمزی سالن نشست تا من میتو
 ی را تومی مریگلھا.....دمی چقھی و کدو را با سلجیکنارش سس قارچ و پوره و ھو

 بشقاب ھا یکی.... شمعدان ھا را روشن کردمی توی گذاشتم و شمع ھازی میگلدان رو
 را خی ھا و نوشابھ و وانی ظرف ساالد و لو  ماکروفر گذاشتم تا گرم بشودیرا تو

 کم و کسر یزی چنمی نگاه کردم تا ببزی و بھ مستادمیعقب ا...دمی چزی میرو
 و بعد من زی بھ مرتیبا ح..... زدمشی زدم و بلند صدای مندتیلبخند رضا....نباشد

  کار خودتھ؟نھایا: نگاه کرد و گفت
 آره چھ طوره؟:  نشست گفتممی نشستم بھزاد ھم وروبروی صندلیرو

 شدی می عالگھیفقط اگر دست پخت خودت ھم بود کھ د....ھیعال-
 خودمھھمھ اش کار :  و گفتمدمی بشقابش کشی ساالد را برداشتم و توظرف
 را خودت نای ھمھ ایعنی: گذاشتم و بھش نگاه کردم گفتشی ساالد را سر جاظرف

 ؟؟یدرست کرد
 اوھوم-
 ؟؟ی ساالد را ھم خودت خورد کردیعنی-

 اوھوم: زدم و گفتمپلک
 تو پشت گاز یعنی سس؟؟نی پوره؟ انی؟؟ای ھا را خودت سرخ کردکی استنی ایعنی-
 شھیااااااااا ستاره باورم نم!!!!!...؟یستادیا

 ی کھ براادمھیمن ....  باشھبی عجشی برانقدری ادینبا.....دمی را در ھم کشصورتم
  نبودادشی او کھ می نکردن دعوا داشتیآشپز

 ؟یستاره جون من خودت درست کرد:  و گفتخوردی تند ساالدش را با لذت متند
 ھگیبخور تا سرد نشده د.... بلھ بلھ بلھ-
چشمانش را بست آرام آرام .... در دھان گذاشتدی را برکی از استی تکھ ادی تردبا

چشمانش را باز کرد و با اخم نگاھم ....... و رفتھ رفتھ صورتش در ھم شددیجو
موقع پختن اصال ......حتما مزه اش افتضاح شده: با خودم گفتمستادیقلبم ا.....کرد
 از یفورا تکھ ا.....خودم را لعنت کردم یر سھل انگانیبخاطر ا.... بودمدهینچش
 نداشت ی مشکلچی اما ھدم،ی و با چنگال در دھان گذاشتم تند تند جودمی را برکیاست
 ھی تکی بھ صندلنھی بھزاد دست بھ سدمی بود سرم را کھ بلند کردم کھ دی ھم عالیلیخ

  لب دارهی لبخند روکیداده و 
  شده نفسمیعال: گفت
 دیخندی صورتم می اجزاتمام
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 بدجنس-
 ی با اون دستاشھیستاره ھنوز ھم باورم نم: کھ بھزاد گفتمی خوردن شدمشغول

 پروانھ ای گالره یدادیحداقل اجازه م.... یدی ھمھ زحمت کشنی افتی و ظرکیکوچ
 کمکت کنن

 تک تک کارھا را خودم انجام خواستمیم.... نداشتی لطفگھی دیاونجور-
 دخالت داشتھ باشھ، امشب فقط شب من و توئھ ی کسخواستمینم....بدم

  گھیشب من و تو د: نگاھم کرد  وگفتی جور خاصکی
سرم را تکان دادم، خودش را ....چشمک زد.... بھ طبقھ باال و اتاق خواب اشاره کردو

 چانھ ریدستش را ز.... انداختم انگار تاب نگاه اش را نداشتمنییسرم را پا.... دیجلو کش
 ادیانگار فر....پر از خواھش بود.....ام برد سرم را باال آورد بھ چشمانش نگاه کردم

 ی کھ تا بھ حال نبودیامشب باھام باش طور....امشب پسم نزن....  امشب نھ نگوزدیم
 چقدر یدونیم: گوشم گفتری و زدی کشیقی فرو برد و نفس عممی موھانی را بسرش
  دارم؟؟؟ازیبھت ن
 بدون دی را دازمی نگاه گرم و پر از نیوقت.... نگاه کردمیلند کرد و بھ چشمھا را بسرش
 ی حس خوب توکیانگار بھم برق وصل کردن و .... لبانم قفل شدی لبانش رویمعطل

 برعکس کردمی مشی بار ھمراھنی اولیبرا... کھ تا بھ حال نداشتمیدلم نشست حس
 ی مجسمھ را بازکیقش  فقط نمن  بود وکطرفھی کھ بوسھ ھامون شھیھم
 و با تعجب نگاھم دی مثل برق گرفتھ ھا عقب کشدی من را دی ھمراھیوقت....کردمیم

 تعجب کنھ چون من فقط دی شد کھ نبای ذھنم تداعی سوال تونیکرد و باز ھم من ا
   لبانم گذاشتیتا خواستم حرف بزنم سر انگشتش را رو..... بارهنی اولنی ادونمیم

  شروع دوبارهی شبھ براکیامشب ..... امشب نھ ششششیھ: گفت
 نی زمی گذاشت و از رومی زانوھاری را زگرشی دستش را دور گردنم و دست دکی

 را واست بسازم چون امشب تی شب زندگنی بھترخوامیامشب م: آھستھ گفت...بلند کرد
  ی را برام جبران کردی درد و دوری سالھایآرزو
 و عطر تند و گرمش مشامم را دمی کشقیردم و نفس عم اش پنھان کنھی سی را توسرم

 ستاره گھید.... وجود نداشتی ستاره اگھید....انگار ھمھ من شده بود بھزاد.....پر کرد
 .. گرمشی و بوسھ ھانشیری شیفقط بھزاد بود و عشقم بھش و نوازش ھا....مھم نبود

 
 االن کھ ھمھ خواستمیم..... گذاشتھشی چشمھای و دستش رودهی کمر دراز کشیرو
 گھید.... اما جرات نکرده بودم را بزنممی بگوخواستمی کھ مدتھا می خوبھ حرفزیچ

 بھزاد:  گفتمدھمی اگر صبر کنم جراتم را از دست مدانستمیغرورم مھم نبود م
 جانم؟-

  جانم   جانم:  لب گفتمری لبم نشست زی رولبخند
 ھ حال بھت نگفتم جانمنگو کھ ب:  و با تعجب نگاھم کرد و گفتبرگشت

 ینگفتھ بود: آغوشش پنھان شدم و گفتمیتو
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 من، جانم قلبم روحم ی دلم، جانم تک ستاره زیجانم عز:  و گفتدی سرم را بوسیرو
 دمیام

 یلی خیعنی.... دوستت دارمیلیبھزاد من خ:  و پشت سر ھم گفتمدمی کشیقی عمنفس
 ،ی از شب مھموندی از شمال، شادی شا،ی از کدونمیدرست نم....وقتھ کھ دارم از

 دلم تنگ ی نبودیوقت...یستی مھم نمی کھ براگفتمی دوستت داشتم و دروغ می ولدونمینم
 وقت بھم خوش چیھ....دادی نمرامش بھم آی کارچی قرار بودم و ھی بشدیم
 و گفتمیبھ خودم دروغ م....اتی تلخی با ھمھ ی حتیدوست داشتم باش....گذشتینم

 یلی خکردم،ی بھت محبت مکردم،ی اگر اعتراف مدیشا....ش اشتباه بوداعتراف نکردن
 نی دو تا مورد بود کھ مانع از ایول....شدی منیری شمونی ھا زندگنیزودتر از ا

 رابطھ چی کھ تو با طال ھدمی فھمیوقت.... منی تو و طال برای رادمھر برایکی....شدیم
 رادمھر ھنوز ھم یول.... خوشحال شدمیلی خدیکردی می بازلمی و فقط فی نداشتیا

 کھ برام مھم یکردی درک مدی تو حل نشده است اگر حافظھ ات برگشتھ بود شایبرا
 را فراموش کردم زیازدواجمون ھمھ چ  دوستش داشتم اما بعد ازی زمانکی....ستین

 زود تر یلی خشناختمی را میاگر من بھزاد اصل.... ھرچند سخت بود اما فراموش کردم
 و بھ عنوان مردم کردمی مھی ھا بھت تکنیزودتر از ا...سپردمی ھا بھش دل منیز اا
  رفتمتیپذیم
 با شھیھم:  و سر و صورتم را غرق بوسھ کرد گفتدی خشونت من را بھ آغوشش کشبا

 کردمی می زندگی دوستم داری بھم بگی روزنکھی ایایرو
 ؟؟؟یچ:   و با شک نگاھش کردم و گفتمدمی را عقب کششھ؟؟؟سرمیھم 
 شدی مادی ھا داشت زی سوتنی اگھید

 حدست درستھ، من حافظھ ام برگشتھ، ھمون ی بگیخوای می چدونمیم: زد و گفتلبخند
 شی آزمای بودم برامارستانی برم سفر بخوامی کھ اومدم خونھ و بھ دروغ گفتم میروز
 با توئھ کلھ شق و دی مھرداد کھ فکر کنم بایبعد ھم رفتم خانھ ...  ھازی جور چنیو ا

 ی دوستم داری کنم کھ اعتراف کنکاریمغرور چ
  بدجنس:  چپ نگاھش کردم و گفتمچپ
 فکر نکھی بخاطر اکردمی نداشتم، فکر می چاره ای ولزمی عزدونمیم:  کرد و گفتبغلم

 ی ولیکنی و بھم محبت می از دست دادن حافظھ ام کنارم ھستی توی مقصریکنیم
 یدی و خودت تدارک دی روز تولدم را جشن گرفتیامشب عشقت را بھم ثابت کرد

 در شتریب......ی کردمی ھمراھدنیس بوی بار تونی اولی برای حتی ھم کردی آشپزیحت
  آغوشش فشردم و

 گفتمیمدام با خودم م....یکنی مصرف میری کھ قرص جلوگدیرسیاصال بھ ذھنم نم:گفت
 دادم کھ نکنھ مشکل شی دکتر رفتم و آزمایی بار تنھانی چندی حت؟یشیتو چرا حاملھ نم

 شی تا آزماانی ھمسرتون بدی باگفتنی نداشتم و دکترھا میاز من باشھ، اما من مشکل
 مواقع کھ حال و حوصلھ ی کھ بعضاداشتتی فترچھ اون روز دنبال دنکھیبدن تا ا
 ی شعرکی ی مربوط بھ من ننوشتی جملھ انمی تا ببخوندمی سراغش و مرفتمینداشتم م
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 دفترچھ اون ی بھ جانکھی تا ای وار کھ دوستم داردی دلگرم بشم و امی تا من کمیزیچ
 و یستین لی می بھم بکردمی بود کھ حس میمدت...دی مخم سوت کشدمیقرص ھا را د

 شدم فکر وانھید.... قرص ھا زنگ خطرھا بھ صدا در آمددنی با دی ولیدوستم دار
 یی جدای برای ھستی و بھ فکر راھیخواینوز ھم من را نم ھکردمیم

 درستھ دوست دارم پدر بشم اما اون زمان ی کردی کار خوبیول:  و گفتدی کشیآھ
 ازت ی کنارم باشنکھی ای نقطھ ضعف برانکھی ای کردن تو و برابندی پایصرفا برا

 می با فکر باز تصممیتونی اما االن کھ اختالفاتمون حل شد مخواستمیداشتھ باشم بچھ م
 یداشت  راشی البتھ ھروقت تو آمادگمیریبگ
   را دارمشی آمادگشھی کھ من ھمیدونیم: گفتطنتی و با شدیخند 

 تی تربیب:  اش زدم و گفتمنھی بھ سی آروممشت
 .... را دورم حلقھ کردشی زد و پاھای قھھ اقھ
 شب کی از نیری شیادگاری کی.... آن شب سھ ماه گذشتھ و من سھ ماھھ بادارماز

 نیا.....باردی بارون کھ انگار بھ شوق ما منی اری زدارمیکنارش قدم برم........خاص
 و من دارمیشانھ بھ شانھ کنارش قدم برم...... دوست دارمشتری بشھیبارون را از ھم

نگاھش بھ ..... دوست دارمشتری بشھیھم  شانھ بھ شانھ قدم زدن را ازنیا
 از شتری مرد را بنیمن ا.....مرد من...... فکرهی توقیه و عماخم دار......روبروئھ

 شانھ ھامھ و تھران یدستش رو....میستادی امونیشگی ھمگاهیجا...... دوست دارمشھیھم
 : لب زمزمھ کردمریز..... پاھامونھریدود گرفتھ ز

  دوستت دارم ھا را دوست دارمنی امن
  رادنتی دی برانیری تلخ و شی بھانھ ھانیا
  رادنتی ھا بھ شوق ددنی نفس کشنیا
  راتی عطش بوسھ ھای ناز کردن ھا برانیا
 دمی من در تو خودم را دی ھستمی زندگی نھیآ

  محبوبم راخود
 
  انیپا
 

 یاحمد_الھھ
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