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حال سرجایم پرم.پوفی میکنم و گیج و بیبازهم خوابش را میبینم و از خواب می
میشوم.رنگش همرنگ رویم خیره روح روبهمینشینم.مثل هرروز به دیوار بی

هایم است.برای بار هزارم با خودم فکر میکنم که چقدر از رنگ سفید لباس
ام گریه بیزارم.صدای فین فینی میشنوم.حتما بازهم مادر آمده و برای بیچارگی

چرخانم اما متعجب میکند.با بی حالی و کسلی گردن خشکم را به سمتش می
که سرش را پایین انداخته و اشک   میشوم.روی صندلی کنار تختم زنی نشسته

ام کسی به مالقاتی من میریزد.کنجکاو میشم که بفهمم کیست.آخر به جز خانواده
آورد.شوکه میشوم.اول فکر میکنم که هنوز خوابم و باز هم آید.سرش را باال مینمی

اش لبریز از اشک های آبیام است اما نه! انگار خودش است.چشمرویای همیشگی
نگاه میکند.من که این چشم هارا هیچوقت فراموش با غصه به مناست و 

کنم.بوی عطرش هم که همان است.همان عطری که سال ها مستم کرد اما...اما نمی
چرا رنگ موهایش عوض شده؟مگر به من قول نداده بود هیچوقت دست به آن 
موهای خوشرنگش نزند؟یعنی فراموش کرده بود؟ولی مهم نیست.هنوز هم 

ای خستگی و پلک زدن نگاهش ها بدون ذرهتوانم ساعتاست.هنوزهم میزیب
اش شده بودم.به اندازه زجری که در این چندماه نبودش کنم.مثل االن که خیره

کشد و با کشیدم نگاهش کردم.باالخره بعد از چندلحظه بینی سرخش را باال می
 :گویدصدایی لرزان می

 سالم_

**** 

 :آریا

کشیدم و موهایم را خشک کردم.در آینه به خودم نگاه کردم و   حوله را روی سرم
پوزخند زدم.یک روز جلوی همین آینه به خودم قول داده بودم موفق میشوم و به 

های خودم زل زده بودم و از خودم قول همه چیز خواهم رسید.مثل االن در چشم
ز آن روز گرفتم مستقل و محبوب شوم.قول گرفتم خواننده مشهوری شوم.چقدر ا

دانستم.تنها میدانستم که از همیشه دور تر از اهدافم بودم.حوله را گذشته بود؟نمی
توانست از ای پرتاب کردم و گیتارم را برداشتم.این روزها فقط نواختن میبه گوشه
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ام بکاهد.روی تخت نشستم و گیتار همیشه کوکم را روی پایم تنظیم کردم کالفگی
 .ها کشیدم و شروع به خواندن کردمدستم را روی سیمو بعد از کمی فکر کردن 

 

 دنیای ما اندازه هم نیست "

 من عاشق بارون و گیتارم

 من روزها تا ظهر میخوابم

 من هر شبو تا صبح بیدارم

 دنیای ما اندازه هم نیست

 من خیلی وقتا ساکتم سردم

 وقتی که میرم تو خودم شاید

 پاییز سال بعد برگردم

 هم نیست دنیای ما اندازه

 میبوسمت اما نمیمونم

 تو دائم ازآینده میپرسی

 من حال فردامم نمیدونم

 تو فکر یه آغوش محکم باش

 آغوش این دیوونه محکم نیست

 صد بار گفتم باز یادت رفت

 "...دنیای ما اندازه هم نیست
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با خودم فکر کردم آیا میشود روزی در کنسرتم اینگونه بخوانم و بنوازم؟آهنگ که  
م شد صدای دست زدن را شنیدم.چشمانم را باز کردم.مهرسو بود که دم در تما

 :ایستاده بود.با ذوق گفت

  هم بهتر خوندیدادااش از خود خواننده_

 :دانستم اغراق میکند.لبخندی زدم و گفتممی

 .انقد هندونه زیر بغلم نذار جوجه_

 .پشت چشمی نازک کرد

 راست میگم واقعا صدات خیلی خوبهصد دفعه گفتم به من نگو جوجه در ضمن _

 :گیتار را سرجایش گذاشتم و موبایلم را برداشتم و گفتم

 قبوله حاال دوتا نسکافه درست کن بخوریم_

 .دستش را روی چشمش گذاشت

 چشم قربان_

ای به موهایم کشیدم و از اتاق بیرون رفتم و روی مبل نشستم.عقربه ساعت شانه
برنامگی و بیکاری خسته شده بودم.مهرسو همه بی شش عصر را نشان میداد.از این

 :با دو ماگ آمد و کنارم نشست.ماگ مشکی را گرفتم و گفتم

 مرسی.مامان و بابا کجا رفتن؟_

 :ای نسکافه نوشید و گفتجرعه

 مامان گفت که میرن عیادت دوست بابا تا یکی دو ساعت دیگه هم میان_

هارا باال و پایین هدف کانالبی چیزی نگفتم و مشغول نوشیدن شدم.مهرسو هم
 .میکرد

هایم را با تیشرت مشکی و شلوار جین عوض کردم و عطر به اتاقم رفتم و لباس
 :زدم.دلم کمی هوای تازه میخواست.مهرسو با دیدنم گفت
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 اا جایی میری؟_

 .هایم را از جاکفشی درآوردمکفش

 آره یکم میرم بیرون بچرخم_

 :با لحن مظلومی گفت

 بیااااام؟منم _

 تو مگه کنکور نداری؟برو سر درست دیگه_

 :ای رفت و گفتچشم غره

 یه کلمه بگو نه چرا پای اون کوفتی رو وسط میکشی؟_

 :موهایم را در آینه چک کردم و گفتم

 .آیندتو تعیین میکنه.من رفتم فعال که همون کوفتی _

ام م.روزهای زندگیام خورد تازه توانستم یک نفس راحت بکشهوای آزاد که به کله
ام کرده بود.به پارک نزدیک ترین شکل ممکن میگذشتند و این کالفهبه تکراری

مان نزدیک شدم و فکر کردم بد نمیشود کمی آنجا بنشینم.هوای خرداد ماه خانه
نشده بود.دستانم را در جیبم فرو بردم و راه میرفتم.حوصله نگاه کردن به هنوز گرم

نداشتم.خواستم سمت نیمکت بروم و بنشینم که چشمم  جنب و جوش دیگران را
توجه به بقیه به دختری که روی آن نشسته بود خورد و ابروهایم باال رفتند.بی

ام گرفت.یعنی جای دیگری برای کتاب خواندن پیدا مشغول خواندن کتاب بود.خنده
نکرده بود؟موهای سیاه و مواجش را روی صورتش ریخته بود که باعث میشد 

ای به تن داشت، شال قرمزی صورتش به خوبی معلوم نباشد.مانتوی مشکی ساده
اش گذاشته بود و هم روی موهایش انداخته بود و کتابش را روی کوله

میخواند.محض کنجکاوی نزدیکش شدم و وقتی واکنشی ندیدم نشستم.بازهم 
 :توجهی نکرد.صدایم را صاف کردم و گفتم

 کتاب جالبیه؟_
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را از بلند کرد و نیم نگاهی نثارم کرد.چشمان آبی خمارش در پوست باالخره سرش 
 :سفیدش برق میزد.چشمانش زیبا بودند.جوابم را که نداد باز هم پرسیدم

 نیست؟_

 :دوباره سرش را توی کتاب فرو برد و گفت

 هست_

چقدر صدایش ظریف بود.از بیکاری بود یا هرچیزی،ترغیب شدم که بیشتر با او 
 .صحبت کنم

 میتونم اسمشو بپرسم؟_

 :بدون اینکه سرش را بلند کند جواب داد

 آره میتونی_

 عجب.این را باید به حساب شوخی میگذاشتم؟

 خب اسمش چیه؟_

 .کتاب را بست و جلدش را نشانم داد."ناطور دشت"بود

 حق داشتی اینطور غرقش بشی.کتاب قشنگیه_

 :یکی از ابروهای باریکش را باال برد و گفت

 .زیر نظر داشتی پسمنو _

خاطر چشمان زیبایش دانم چرا اما دوست داشتم بیشتر با او حرف بزنم.شاید بهنمی
 .توانستم ازشان چشم بگیرمبود که نمی

 میشه اینطور گفت_

 و دلیلش؟_

 .دانستم.ماندم چه بگویمخودم هم نمی
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 شاید دلیلش این باشه که خیلی وقت بود یه دخترو توی پارک مشغول کتاب_
 .خوندن ندیده بودم

 :لبخند محوی روی صورتش نقش بست و گفت

کتاب خوندن توی فضای آزاد،با صدای تکون خوردن برگ درختا و باد خیلی لذت _
 .بخشه.یکی از تفریحاتمه

تعجب کردم اما به روی خودم نیاوردم.دروغ چرا ازش خوشم آمده بود.دختر جالبی 
فرو برد.این یعنی دیگر حرفی ندارد.ولی  به نظر میرسید.دوباره سرش را در کتابش

 من هنوز داشتم

 میتونم به یه فنجون قهوه دعوتت کنم؟_

 :موهایش را از روی صورتش کنار زد و با آرامش گفت

 نه_

 :مثل خودش گفتم

 و دلیلش؟_

 .لبخند کجی زد

 .فکر کنم تو باید دلیل دعوتتو بگی_

 .که مرا مجذوب خود کرده بود  دانم.شاید دلیلش این موج زیبای موهایش بودنمی

 میتونه دلیلش این باشه که ازت خوشم اومده و میخوام باهات آشنا بشم_

 :چند لحظه مکث کرد و سپس با لبخند سرش را به طرفین تکان داد و گفت

 من قهوه دوست ندارم_

 :فاتحانه از جا برخاستم و گفتم

ای استفاده کنم لیشهمنم همینطور.فقط با خودم گفتم اگه از این اصطالح ک_
 پیشنهادمو قبول کنی
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 :اش میگذاشت گفتبلند شد و همانطور که کتابش را در کوله

نکنه تو از اونایی هستی که وقتی برای بار دوم میرن یه کافه میگن همون _
 همیشگی؟

برایم جالب بود.نه هیجان داشت نه خجالت کشیده بود و نه حتی استرس 
 .دوست حرف میزند راحت و عادی بود.انگار که با یک داشت

 نه دیگه در اون حد_

اش هم زیبا بود.در عین سادگی زیبا و به آرامی خندید و دیگر چیزی نگفت.خنده
و لباس هایش با اینکه ساده بودند اما چیزی  کرده بود   جذاب بود.به اندازه آرایش

به دلم نشسته بود و مدت کوتاه این دختر اش کم نکرده بودند.در همیناز زیبایی
 .واقعا دوست داشتم بیشتر بشناسمش

کافه روبروی پارک بود.در را برایش باز کردم.میز کنار دیوار را انتخاب کردیم و 
نشستیم.پسر جوانی بعد از خوشامد گویی منو را به دستمان داد.او بدون اینکه 

 :نگاهی به منو بیندازد گفت

 من بستنی وانیلی میخورم_

 :و را بستم و گفتممنم هم من

 منم شکالتی_

دانم چرا اینبار تجربه نبودم اما نمیپسر که رفت ماندم از کجا شروع کنم.بی
 .دستپاچه بودم

 بانمکه نه؟_

ای سوخته بود با چند منظورش فضای کافه بود.دکورش سراسر چوب به رنگ قهوه
 رده بودشی هنری.آهنگ مالیم خارجی هم پخش میشد و بوی قهوه فضا را پر ک

 آره_

 :کمی مکث کردم و پرسیدم
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 نمیخوای اسمتو بهم بگی؟_

 :یک تای ابرویش را باال انداخت و گفت

 نپرسیدی که بخوام بگم.اسمم ونوسه_

 .منطقی اسمش هم برایم جذاب بودونوس!به طرز بی

  منم آریام_

 :سرش را تکان داد و گفت

 خوشبختم_

 .ان گذاشتهایمان را آورد و مقابلمهمان پسر بستنی

 خب نظرت درباره پیشنهادم چیه؟_

هایم کامال با آرامش و بدون هیچ حس خاصی به حرفم گوش داد.انگار که حرف
 :تکراری بودند.قاشق بستنی را برداشت و گفت

 میشه بعد از اینکه بستنیمونو خوردیم حرف بزنیم؟_

توجه بود.بی "ای گفتم و مشغول شدیم.چقدر تمام کارهایش دلنشین و جذابالبته"
اش بود.انگار وقتی از چیزی به همه چیز حتی من با لذت مشغول خوردن بستنی

 .لذت میبرد تمام تمرکزش را روی آن میگذاشت

هر از چند گاهی هم موهایش را از روی صورتش کنار میزد.چقدر موج موهایش به 
 :اش را که خورد گلویش را صاف کرد و آرام گفتدلم مینشست.بستنی

ای نداشتم و فعلنم قصدشو نداشتم.تا راستشو بخوای من تا االن با کسی رابطه_
همین یکم پیشم جوابم منفی بود اما فکر کنم بد نباشه این بار یه فرصت به جفتمون 

 .بدم

تعجب کردم.تاحاال با کسی رابطه نداشته؟پس این همه خونسردی و آرامش از کجا 
 ا بگیرمام ر آمد؟نتوانستم جلوی کنجکاویمی
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 جدی تاحاال با کسی نبودی؟_

 .سرش را تکان داد

تجربه باشه آخه رفتارت یجوری آرومه که خب آدم با خودش میگه امکان نداره بی_
 ...و به عالوه ظاهرت

 .لبخند زد.چقد آرام بود.چقدر در وجودش آرامش حس میشد

چجور بگم  دوسِت پسر نداشتم که...میدونی گفتم با کسی رابطه نداشتم نگفتم _
آدما همیشه رفتارشون با جنس موافق و مخالف فرق میکنه.مخصوصا دخترا 
یجورایی یه مرزی بین خودشون و پسرا دارن ولی من فرقی نمیبینم و در ضمن 

 .هیچوقت از روی ظاهر قضاوت نکن

 .حرف زدنش را هم دوست داشتم.منطقی و راحت حرف میزد

 موافقی بریم یکم قدم بزنیم؟اوکی حق با توئه اگه بستنیتو خوردی _

 :کیفش را برداشت و گفت

 بستنیمو که خوردم اما باید برم یکم کار دارم_

ها به تماشای چشمانش خواست برود.میخواستم ساعتعجیب بود اما دلم نمی
 بنشینم و به صدای زیبایش گوش دهم

حتی .خودم هم از این همه وابستگی و کشش در این مدت کوتاه در حیرت بودم 
اش شدم ولی بودم اما حس میکردم وابسته دو ساعت هم نمیشد که او را شناخته

 .امخواستم او بفهمد و فکر کند هولنمی

 .باشه پس من میرم حساب کنم توام برو دم در_

حساب کردم و از کافه خارج شدم.دلم میخواست زمان متوقف شود تا نتواند 
 ا درک نمیکردمبرود.این همه کشش نسبت به این دختر ر 

 ممنون بابت دعوتت_
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برایش آژانس بگیرم اما اجازه  اش را گرفتم خواستملبخند زدم و بعد از اینکه شماره
 :نداد و گفت

 خونمون نزدیکه پیاده میرم_

 .خواست همراهش بروم اما بازهم جلوی خودم را گرفتمدلم می

 پس میبینمت.خدافظ_

 . اش گذاشتاش را روی شانهکوله

 احافظخد_

او چرخید و به آنسوی خیابان رفت اما من به دیوار پشت سرم تکیه دادم و به 
نظر میرسید که هایش کوتاه و آرام اما محکم بود.طوری بهرفتنش نگاه کردم.قدم

تواند آرامشش را از بین ببرد.از دیدم که خارج شد من هم با انگار هیچکس نمی
 .میلی به سمت خانه رفتمبی

*** 

خت دراز کشیده بودم و به امروز فکر میکردم.دلم میخواست به ونوس زنگ روی ت
 بزنم تا دوباره صدایش را بشنوم اما زیاده روی بود پس فقط پیام دادم

 سالم رسیدی؟_

 ی بعد جواب دادپنج دقیقه

 سالم آره_

 :یادآوری چشمان آبی براق و خمارش باعث شد ناخودگاه برایش بنویسم

 ببینمت؟کی میتونم _

 :بالفاصله جواب داد

 پنجشنبه بیکارم_
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امروز چند شنبه بود؟دوشنبه.چشم هایم را روی هم فشار دادم.یعنی زودتر 
نمیشد؟لعنتی این رفتار ها دیگر چه بود؟مگر پسر بچه تازه به بلوغ رسیده بودم که 

 :نوشتمام است نه او.پوفی کردم و ام؟انگار که من اولین تجربهاینطور وا داده

 اوکی ساعت و مکانش با تو_

 حله_

انگشتم را روی اسمش کشیدم و لبخند زدم.به قول خودش باید یک فرصت به 
خودمان میدادیم.من هم دلم یک رابطه جدی میخواست و حس میکردم که 

ها این دختر را از دست بدهم.برای اینکه از فکر و خیال خواهم به این راحتینمی
هایم یرون زدم.صدای بلند و سرخوش پدر خنده خنده به لبخارج شوم از اتاق ب

آورد.روی مبل نشسته بود و با تلفن صحبت میکرد.از نوع حرف زدنش مشخص 
اش است.بعد از ده دقیقه که تماس را قطع کرد بود که مخاطبش رفیق دیرینه

 :پرسیدم

 چی گفته که انقدر میخندی؟_

 :آن پیدا بود گفتهایی از خنده در با صدایی که هنوز رگه

دهن سرویس میگه آریا شانس اورده شبیه تو نشده وگرنه از همین اول جوونیش _
 .کچل میشد

 دارشامان از این عمو علی و حرف های عجیب و خنده

من هم خندیدم و چیزی نگفتم.چند لحظه بعد مادر که مشغول خشک کردن 
 :دستانش با دستمال بود از آشپزخانه خارج شد و گفت

  ام حاضرهش_

 .همراه پدر بلند شدیم و دست دور گردن مادرم انداختم و همراهشان سر میز رفتم

 :مهرسو که آمد شام را شروع کردیم.حین خوردن پدر گفت
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راستی آریا امروز شرکت مهندس اکبری بودم.همونی که چند سال پیش باهاش _
 قرارداد پروژه کرجو بسته بودم یادته؟

 .تکان دادمسرم را به معنای آره 

گفت که به یه نفر تو شرکت احتیاج دارن که سر از کامپیوتر در بیاره منم تورو _
 .پیشنهاد دادم

 :پوفی کردم و قاشق را در بشقاب انداختم و گفتم

 .لطفا اجازه بدین خودم برای خودم کار پیدا کنم بابا جان_

چشمان  را داشت چون بدون تغییری در حالت صورتش با انتظار این حرفم 
 :اش نگاهم کرد و گفتکشیده

ببین آریا همیشه این عزت نفستو دوست داشتم و اینکه دوست داری روی پای _
خودت وایسی برام قابل احترامه. ولی عزت نفسم از یه جایی به بعد که منطقی 
توش نباشه تبدیل میشه به غرور کاذب.غرور کاذبم اجازه نمیده درست فکر کنی و 

 .ی که هستی جلوتر نمیریهیچوقت از این

ای را شروع کنم نیاز به کار و درآمد چندلحظه فکر کردم.اگر میخواستم رابطه جدی
 :داشتم.سرم را تکان دادم و گفتم

 باشه فردا یه سر به شرکتش میزنم_

 :اش سر رفته بود گفتپدر لبخند زد و مهرسو که انگار حوصله

 اخر هفته بریم شمال؟پس چی شد؟ اه بس کنید این بحثو.بابا مگه قول ندادی_

  دخترم هنوز که آخر هفته نشده_

 نه!آخر هفته نه

 یس یعنی میریم دیگه؟_

 !بگو نه
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 وقتی به دختر خوشگلم قول دادم مگه میشه نریم؟_

هایش را با حالتی بامزه لرزاند و مشغول غذا خوردن مهرسو "آخ جونی"گفت و شانه
توانستم به هفته را از دست بدهم پس نمی خواستم قرار آخر شد.به هیچ وجه نمی

 شمال بروم اما لزومی ندیدم که فعال بهشان چیزی بگویم

 

 :ونوس

اینستاگرام را بستم و چشم هایم را مالیدم.روز عجیبی را گذرانده بودم.برای اولین 
کرده بودم و هم هیجان و هم استرس داشتم.پشیمان  بار پیشنهاد یک پسر را قبول 

زیاد هم مشتاق نبودم.به این نوع زندگی و به قول سوگند"سینگلی"عادت  نبودم اما
کرده بودم.اسمش را که آوردم یادم آمد اگر ماجرا را برایش تعریف نکنم مو روی 

اش در گوشم سرم نمیگذارد.پس گوشی را برداشتم و تماس گرفتم.صدای شاکی
 :پیچید

و دوست و رفیقات یه زنگ  ی بی تربیت دل کندی از اون کتاباچه عجب دختره_
 ...زدی.افتخار دادی بانو

 :چشمانم را در قاب چرخاندم و گفتم

 بمیر دیگه.تو که کوچیکتری باید زنگ بزنی عزیزم_

 :صدایش را نازک کرد و با عشوه گفت

 خفه شو بیبی حاال بگو ببینم چی شده_

باشیم همیشه همینطور بود.هرچقدر هم که سعی میکردیم با ادب و با نزاکت 
 .هایمان میشدموقعی که باهم حرف میزدیم ناخودآگاه فحش و ناسزا قاطی حرف

 باشه میگم ولی اول یه نفس عمیق بکش_

 صدایش نگران شد

 چی شده مگه؟_
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خب...چجور بگم.یه نفر بهم پیشنهاد دوستی داد منم قبول کردم بیشتر باهم آشنا _
 شیم

ام پیچید.خندهگوشم میتا چند ثانیه فقط صدای نفس های منقطعش در  
 .گرفت.میدانستم همانقدر که این اتفاق برای خودم عجیب است برای اوهم هست

 مردی؟_

 دروغ میگی_

 .ام شدت گرفتخنده

 نه_

 :با بهت گفت

 داری دروغ میگی_

 .عه گمشو اینجور که میگی پشیمون میشم_

 :جیغی از سر تعجب و خوشحالی زد و گفت

 چیکار کردیزودتر تعریف کن ببینم _

نفس عمیقی کشیدم و به امروز اندیشیدم و لحظه ای که آریا را دیدم و برایش مو 
به مو تعریف کردم.این عادت ما بود.سال ها بود که علیرغم دوری تک تک اتفاقات 
زندگیمان را بی کم و کاست برای هم شرح میدادیم.در واقع سوگند صندوق اسرار 

بر داشت و از همه چیز زندگی اش خبر داشتم.به من بود.از همه چیز زندگی ام خ
قول خودش اگر روزی میخواستیم پته هم را روی آب بریزیم آن روز روز مرگ ما 

 .بود

 آفرین بهت امیدوار شدم حاال قیافش چطور بود؟_

 .چشمان قهوه ای روشنش جلوی چشمم آمد

 نظرم جذاب بودخوب بود.یعنی به_
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 ونوس پسند بود دیگه؟_

را به یاد آوردم.لبخندی که مرا به سمت گذشته ها و خاطرات تلخ و لبخندش 
 ...شیرینش میبرد

 .میترسم اگه نبود که قبول نمیکردم.وای _

احمق مگه قراره چیکار کنین فقط آشناییه یا شایدم تو فکرای دیگه ای تو سرت _
 داری

 عجب آدمی بود همه چیز را به شوخی میگرفت

  رو به کارات برست دیگه بمرسی از مشاوره_

وگرنه میام تهران قابلی نداشت عزیزم. یادت باشه هرچی شد سریع بهم میگی _
 دهنتو سرویس میکنم

خندیدم.آدم نمیشد این دختر.خداحافظی کردم و با فکر قرار پنجشنبه خودم را به 
 دست خواب سپردم

*** 

 :آریا

وسایل برای سفر  چهارشنبه شب از راه رسید و مهرسو و مادر مشغول جمع کردن
آیم.پیش پدر که مشغول دو روزه شمال بودند.وقتش رسیده بود که بگویم نمی

 :اش نگاهم کرد و گفتروزنامه خواندن بود نشستم.از باالی عینک مطالعه

 وسیله هاتو برای فردا جمع کردی؟_

 من نمیتونم باهاتون بیام.خوش بگذره_

 :روزنامه را بست و عینکش را در آورد و گفت

 اتفاقی افتاده یا با ما حال نمیکنی؟_

 :دستی در موهایم کشیدم و گفتم
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 .از قبل برنامه داشتم و به کسی قول دادم.زشت میشه اگه کنسلش کنم_

 :لبخندی زد و گفت

خب اگه زودتر میگفتی ما برنامه مونو کنسل میکردیم.االنم دیر نیست.میخوای _
 بذاریم برای هفته بعد؟

 .اما دلم نیامد مهرسو ناراحت شود پیشنهاد بدی نبود

  نه بابا یه دفعه دیگه باهم میریم االن به مهرسو قول دادی_

 .سرش را تکان داد و دیگر چیزی نگفت

ونوس آدرس و ساعت  .گوشی ام را چک کردم و دیدم با خیال اسوده به اتاق رفتم
 قرار فردایمان را فرستاده

**** 

 :ونوس

ساعت هفت بود پس هنوز وقت داشتم.کمی استرس ساعت را چک کردم.قرارمان 
هایم را با مانتو هرحال اولین قرارم بود و این اضطراب طبیعی بود.لباسداشتم.به

طوسی و شال مشکی عوض کردم.طبق معمول چتری های بلندم را روی پیشانی ام 
 .ریختم و رژ قرمز را زدم.بعد از خداحافظی با مادر از خانه خارج شدم

در کافه مورد عالقه و پاتوق همیشگی بعد از دانشگاهم گذاشتم.همیشه بعد  قرار را
ها به آنجا میرفتیم.میخواستم برای جبران دعوت آنروزش هایمان با بچهاز کالس

اینبار من مهمانش کنم. سر موقع رسیدم و دیدم زودتر از من نشسته و به اطراف 
 !ا مرا دید لبخند جذابی زد؛لعنتنگاه میکند.نفس عمیقی کشیدم و به سمتش رفتم.ت

 سالم_

دستش را به سمتم دراز کرد.من هم به آرامی دستم را در دستش گذاشتم و با لبخند 
 .سالم کردم
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شاید فکر کنی پررو بازیه ولی نمیتونم جلوی خودمو بگیرم و نگم که خیلی خوشگل _
  شدی

 :و گفتم خجالت نکشیدم و گونه هایم سرخ نشد اما لبخندم پررنگ تر شد

  تعریف کردن از کسی دلیل پررویی نمیشه ممنون_

چشمم به بهروز خورد که به سمتمان می آمد.لبانم به خنده وا شد و همانطور که 
 :به عادت همیشگی مشتمان را به هم میزدیم سالم کردیم.با طعنه گفت

 کم پیدا شدی_

تحانا.تازه یه اول که فرجه امتحانات بود و یه کله درس خوندم بعدم خود ام_
ست که خالص شدم.راستی بذار معرفی کنم آریا دوست جدیدم و آریا اینم هفته

 بهروز رفیق قدیمی من

 :آریا لبخندی زد و دست بهروز را فشرد و گفت

 خوشبختم_

 منم داداش.چی میل دارین؟منو بیارم؟_

 .آریا نگاهم کرد که یعنی تو بگو

 امتحان کنی.من که وانیلی میخورم.تو چی؟میلک شیکای اینجا حرف نداره باید _

  منم شکالتی_

 بهروز سرش را تکان داد و دور شد

 .بر خالف ظاهر آرامم استرس داشتم و با گوشه شالم خیلی نامحسوس درگیر بودم

 پس دانشجویی_

 چشمانم را به سویش چرخاندم

 آره ترم شیش هوشبریم_
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 سرش را تکان داد

 ست و یک سالت باشهپس اگه اشتباه نکنم باید بی_

  درسته_

 :دیگر حرفی نزدم و خودش ادامه داد

 .منم بیست و پنج سالمه.ارشد کامپیوتر دارم.موسیقیم کار میکنم_

 با شنیدن جمله آخرش استرس از یادم رفت

 جدی؟میخونی یا میزنی؟_

 هم میخونم و هم میزنم_

 :با هیجانی که سعی در پنهان کردنش داشتم گفتم

 میزنی؟سازی چه_

 :به آن گفت توجهصفحه موبایلش روشن شد اما بی

 گیتار_

ذوق کردم.عاشق گیتار بودم.خواستم حرفی بزنم که بهروز با میلک شیک هایمان 
 . آمد

*** 

  :آریا

ای به حرف زدن ندارد چون بازهم کم و بیش فهمیده بودم موقع خوردن عالقه
داشت.میدانستم استرس دارد.این را از دستانش سکوت کرده بود.عادت های جالبی 

که مرتب به مانتویش میمالید فهمیدم.حق هم داشت.اگر اولین بارش بود که سر 
آید چیز عجیبی نبود.من اما نسبت به چند روز پیش آرام تر شده قرار می

بودم.میدانستم اگر خودم را بی قرار نشان دهم هم برای او خوشایند نیست هم 
 :م میلک شیکش را تمام کند بعد پرسیدممن.گذاشت
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 چرا تاحاال با کسی وارد رابطه نشدی؟_

 :چند لحظه مکث کرد و بعد با لحنی معمولی گفت

خب تا هیجده سالگی که معتقد بودم تا قبل از ازدواج آدم نباید با کسی دوست _
 .باشه که بعد نخواد از همسرش چیزی رو پنهون کنه

 .نشانه تاسف تکان دادخودش خندید و سرش را به 

پسندیدم.دلم یه آدم رویایی بودم و هیچکسو نمی بعدشم که سخت پسند شده _
 میخواست که فقط ظاهر براش مهم نباشه و خودشم بی عیب و نقص باشه

 در دلم بشکن زدم.یعنی من همان آدمی بودم که میخواست و منتظرش بود؟

 هم خوبی داره هم بدی اما بعد فهمیدم همه آدما کامل نیستن و هرکس_

 !بادم خالی شد

 .خوشحالم که اولین نفری که این فرصتو دادی منم_

 :لبخند زیبایی زد و گفت

 .امیدوارم ارزششو داشته باشه_

 :نگاهی از پنجره به بیرون انداخت و گفت

 میشه بریم قدم بزنیم؟هوا خیلی خوبه_

شد و گفت که این بار سرم را تکان دادم و بلند شدم تا حساب کنم اما مانعم 
اوست.هر دفعه یک ویژگی جدیدش را کشف میکردم.نمیخواست فقط من نوبت

 .کنم.حرکتش را دوست داشتمکسی باشم که مهمانش می

 .زدیم.راست میگفت هوای خوبی بوددر را برایش باز کردم و در کنار هم قدم

 تو قبال چند تا دوست دختر داشتی؟_

بود.انگار که با یک دوست معمولی  ن سوال را پرسیدهنگاهش کردم.کامال عادی ای
 حرف میزد
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 اگه اشتباه نکنیم هفت هشتایی بودن_

 :آهانی گفت و ادامه دادم

البته جدی نبودن.فقط برای گذروندن وقت و بیرون رفتن توی دوران دانشجویی _
 .بودن.از بعد از دانشگاه تنهام تا االن

حرف بزند.حرف زدنش را دوست  تنگاهم کرد و چیزی نگفت.دلم میخواس
 :چرخیدم و گفتم داشتم.به سمتش

 خب تا االن نظرت درباره من چیه؟_

 :خندید و گفت

 تا االن که خوب بودی_

 :ابروهایم را باال انداختم و گفتم

 و باید چیکار نم که کامال تایید بشم؟_

 .صورتش جدی شد

میگیرم ولی نمیخوام اولین باید زمان بگذره.شاید فکر کنی خیلی دارم سخت _
 .م تلخ تموم شهتجربه

فهمیدم.هرچقدر اش را نمیدرچشمانش یک چیزی بود.یک چیزی که معنی
 میگذشت بیشتر کنجکاو میشدم بشناسمش

 .امیدوارم موفق بشم_

 

 :ونوس

 .گوشی را روی آیفون گذاشتم و به صدای سوگند گوش دادم

 خب پس تا اینجا که اوکی بود همه چیز_
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 :ودم را روی تخت انداختم و گفتمخ

و نه الکی  آره و برای اولین بار توی زندگیم نه سوتی دادم نه یهویی گریه کردم _
 خندیدم

 :خندید و گفت

 نمردیم و سوتی ندادن تورو هم دیدیم.حاال جدی میخوای قبول کنی؟_

و  اش،به حرفهایش.طوری حرف نمیزد که چندشم بشودفکر کردم.به رفتار مؤدبانه
 .آنقدر هم بی محلی نمیکرد که احساس بدی پیدا کنم

 هنوز که خیلی زوده ولی خوشم اومده ازش_

 اومد ازش ها؟ ای کلک تا فهمیدی گیتار میزنه و میخونه یهویی خوشت_

  گمشووو_

دوتایی خندیدیم و بعد از کمی حرف زدن تماس را قطع کردم.به آریا پیام دادم و 
وشی را روبه رویم گذاشتم و چهارزانو روی تخت منتظر بابت امروز تشکر کردم.گ

نشستم تا جواب دهد.نمیدانم چند دقیقه گذشت اما تا صفحه گوشی روشن شد 
پریدم و "نوتیف "را چک کردم.نوشته بود که خواهش میکنم و از دعوتم تشکر کرده 

 .بود .تمام زورم را زدم که چندلحظه صبر کنم و بعد جوابش را بدهم

 نکردم که.شب خوشکاری _

 بخوابی؟ میخوای _

 نه چطور؟_

 آخه خداحافظی کردی_

مان در واقع خداحافظی ام از سر ناچاری بود وگرنه دوست داشتم که به مکالمه
 .ادامه بدهیم

 نه آخه فکر کردم حرفی نداری_
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 چرا دارم_

 با دستان عرق کرده تایپ کردم

 چی؟_

 تونم از فکر چشمات در بیامنمی_

قلبم گوشم را کر کرد.انگار اولین کسی بود که از چشمانم تعریف صدای 
  جایش نوشتمخواستم تشکر کنم اما پشیمان شدم و بهمیکرد.می

 فقط چشمام؟_

 :بعد از یک دقیقه نوشت

 .نه رفتارات،صدات،حرکاتت،حرفات و موهاتم فکرمو مشغول کرده_

ار باشد هربار که اینگونه ضربان قلبم یکدفعه اوج گرفت.ای ونوس بی جنبه.اگر قر 
دانستم چه جوابی بدهم که خودش حرف میزند تشنج کنی که کارت تمام است.نمی

 باز پیام داد

 ونوس_

 بله؟_

 اگه ازت بخوام موهاتو هیچوقت رنگ نکنی قبول میکنی؟_

ام کشیدم.چندبار رنگ موهایم؟نگاهی به آینه کردم و دستی در موهای مشکی
خواستم از خودم دور آمد.نمین کنم اما هیچوقت دلم نمیوسوسه شده بودم رنگشا

 .شوم

 قول نمیدم ولی باشه_

**** 

 :آریا
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حاال اینیستا پاس میده به مسی،مسی خود مسی و گللللل چه گلی میخوره آقا _
 آریای ما

طبق معمول وقتی طاها پیشم بود باهم خانه را روی سر میگذاشتیم.طاها رفیق  
و امد خانوادگی داشتیم.به شدت صمیمی بودیم و اندازه و رفت  کودکی ام بود 

 .چشمانم بهش اعتماد داشتم

 :با اعصابی خراب گفتم

 حاجی مشخصه شانسی زدی وگرنه مسی رو چه به گل زدن؟_

 :انگشت شصتش را نشانم داد و گفت 

هه داداش سوختی بهونه نیار اصال روت میشه دیگه حرف بزنی؟انقدر بردم دیگه _
 میخوره.حاال اینو ول کن دیگه اصل حالتو بگو حالم بهم

 .ای پرتاب کردم و روی تخت لم دادمدسته بازی را به گوشه

 .هیچی تو شرکت دوست بابا استخدام شدم_

 .مشت محکمش روی بازویم نشست

 حیوااان آرام_

 :یک مشت دیگر به بازویم زد و گفت

 نمیاد؟شیرینی من کو؟مرتیکه رفتی سرکار از صبح تاحاال صدات در _

 :پوزخندی زدم و گفتم

 تو دیگه اینو نگو طاها میدونی که اعصابم چقدر خورده_

 :با اخم بهم توپید

اعصابت برای چی خورده؟چون شرکت دوست باباته؟االن یعنی به شأن و _
شخصیتت توهین شده؟جمع کن بابا مردم از خداشونه یه پارتی داشته باشن که 

 .لندهور واسه من ناز میکنی برن سرکار بعد توی
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استقالل  پوفی کردم و ادامه ندادم.حوصله بحث کردن نداشتم.از بچگی آرزوی 
داشتم.نمیخواستم هیچ جوره تحت حمایت کسی باشم.دلم میخواست کارم را 

ام ام را بسازم اما تا االن هیچ چیز طبق برنامهخودم پیدا کنم و با حقوق خودم زندگی
 .اها هم دردم را میدانست اما سعی داشت قانعم کندپیش نرفته بود.ط

 خب حاال اون اصلیه رو بگو_

 .خودم را به آن راه زدم.اما میدانستم که میدانست.همیشه همه چیز را میفهمید 

 کدوم اصلیه_

 .نگاهش شیطان شد

همون که باعث شده پنج دقیقه یبار گوشیتو چک کنی و هی بری تو هپروت و _
 .بتونم هفت_ یک ببرمت لبخند بزنی و من

 !نتوانستم لبخندم را پنهان کنم.همیشه همه چیز را میفهمید

  تو که همه اینارو میدونی پس حتما دلیلشم میدونی دیگه ایکیو سان_

 :ام کرد و گفتنگاه چپی حواله

 .میخوام خودت بگی.حاال بنال.مشخصه هرکی هست گلوت حسابی گیر کرده_

ه بود.آن هم چه گیر کردنی.یک ماه از آشناییمان راست میگفت.گلویم گیر کرد
میگذشت و در همین مدت کوتاه فهمیده بودم دوستش دارم.آنقدر که به قول طاها 
پنج دقیقه یکبار گوشی ام را چک میکردم تا ببینم در چه حال است.هر شب اگر 

 یاد چشم ها و موهای شنیدم به سختی خوابم میبرد و صبح ها باصدایش را نمی
 .زیبایش از خواب بیدار میشدم

ای وجود نداره و اسمش ونوسه...یه ماهه آشنا شدیم.در واقع هنوز هیچ رابطه_
  فقط آشناییه

 :ای شکست و گفتتخمه
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تو که موقع حرف زدن از این ونوس خانومم چشمات برق میزنه دیگه آشنایی برای _
 چیته؟

 .حرف هایش در گوشم زنگ خورد

 .میگه هنوز زوده و باید بیشتر آشنا شیم من حرفی ندارم اون_

 :مظلوم نگاهم کرد و گفت

داداش اوکی که شدین مدیونی اگه منو با دوستی خواهری چیزیش آشنا نکنی _
  پوسیدم از تنهایی

 :با خنده گفتم

 تو که راست میگی.هرکی تورو نشناسه من که میشناسمت بچه پررو_

 :اوهم خندید و گفت

  دستم بازی کنیم چون قرار دارم با یکیشون اتفاقا بیا این یه _

 :ها را در ظرف ریخت و ادامه دادپوست تخمه

 هرچند که بازم میبازی_

 .مشتی در بازویش کوبیدم و مشغول بازی کردن شدیم

 

 :ونوس

 ونوس مامان برای شام الزانیا درست میکنی؟_

 :صدای مادرم را که شنیدم به آریا گفتم

 .کنم بعدا بهت پیام میدم  من باید برم شام درست_

 صدای سر خوش و شوخش مرا هم سرحال اورده بود
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پس آشپزیم یکی از هنراته باشه ولی یه الزانیاهم به من بدهکاری مواظب خودت _
 .باش خداحافظ

کردم من هم خداحافظی کردم و گوشی را به قلبم چسباندم.هیچوقت فکر نمی
اشد.فکر میکردم خسته کننده و تکراری رابطه احساسی با یک پسر انقدر لذت بخش ب

میشود.این که هی هرروز صبح بخیر بگویی و بعد آمار کار های روزانه ات را برایش 
بازگو کنی و ساعت ها پشت تلفن حرف بزنید.همه این کارها حس خوبی 
داشت.گرچه هنوز پیشنهادش را کامل قبول نکرده بودم اما به نبودش که فکر 

در یک فرصت مناسب به او  میشد.تصمیم گرفته بودم که  میکردم قلبم فشرده
 .جواب مثبت بدهم

باز هم مادر صدایم زد.روبروی آینه رفتم و موهایم را گوجه ای بستم و به اشپزخانه 
 .رفتم.از پشت مادرم را بغل کردم و لپ نرمش را بوسیدم

 لوس نشو یه چک کن ببین همه چیز داریم یا برم بخرم_

 :سمت یخچال رفتم و همانطور که درش را باز میکردم پرسیدماطاعت کردم و 

 بابا کوش؟_

  رفته پیاده روی_

 .آهانی گفتم و وسایل مورد نیاز را در اوردم

 راستی ونوس_

 جانم_

 برای آخر چهارشنبه خالت اینارو دعوت کردم به نظرت غذا چی بپزم؟_

 :نیاوردم و گفتمبا یادآوری بهراد آه از نهادم برخاست اما به روی خودم 

غریبه که نیستن هرچی درست کنی میخورن اما خودم هوس کلم پلو کردم.برام _
 درست میکنی؟
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ام بود. یک سال از من ای نثارم کرد و چیزی نگفت.بهراد تنها پسرخالهچشم غره
بزرگتر بود ولی از لحاظ جثه و ظاهر انگار ده سال اختالف سنی داشتیم.همیشه 

 .دن روی فرمی داشتهیکلش میرسید و ب

از بچگی مرا دوست داشت و بارها اعتراف کرده بود و من دوستش نداشتم و بارها 
آید بازهم همان چهارشنبه که به خانه می گفته بودم اما قانع نمیشد.و مطمئن بودم

 .ای مشغول شدمحرف های تکراری را میزند.پوفی کردم و به خرد کردن فلفل دلمه

*** 

تم و از اتاق بیرون رفتم.پدر را دیدم که روی مبل نشسته بود و موهایم را بس 
 .تلوزیون میدید

 عشق من چطوره؟_

با شنیدن صدایم لبخند زد و دستانش را برایم باز کرد.با کمال میل در آغوشش فرو 
 .ررفتم و لپش را محکم بوسیدم

 ت چیه که مهربون شدی؟باز نقشه_

 :اخم تصنعی کردم و گفتم

 دلگرم داشتیم؟من که همیشه همینقدر عاشقتم ایول آقای_

چرا عالوه بر اش مشخص شد.همیشه حسرت میخوردم کهپدرم خندید و چال گونه
 .چشم های آبی، چال گونه هم ازاو به ارث نبردم

 . در همین فکر ها بودم که با صدای زنگ آیفون از جا پریدم و در را باز کردم

صدا وارد شدند.با خاله ام و دخترش بهار خاله و شوهر و بچه هایش با سر و 
روبوسی کردم و با با شوهر خاله ام دست دادم.بهراد آخرین نفر وارد شد و از همان 

نگاه از من نمیگرفت.سعی کردم توجه  ام شده بود و اول با چشمان سبزش خیره
 کردم.دست بزرگش را به سمتم دراز کرد و به ناچار دستش  نکنم و به آرامی سالم

را گرفتم و به داخل دعوتش کردم.از پشت سر نگاهی به تیپش انداختم.مثل همیشه 
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که دو دکمه اولش را باز گذاشته بود  ای تنگ خوشتیپ و مقبول بود.پیرهن سورمه
ای که اندامش را به خوبی نشان اش مشخص شود و شلوار مشکیتا سینه عضالنی

 .میداد

شرت و شلوار جین میپوشید و من چقدر این ناخودآگاه یاد آریا افتادم.همیشه تی
 .استایل ساده اما جذابش رادوست داشتم

 .با صدای مادر به خودم آمدم و برای پذیرایی به کمک مادر رفتم

 :خاصی گفتخاله که مشغول خورد کردن کاهو بود با لحن

 خبرا؟شوهر پیدا نکردی هنوز؟خب ونوس خاله چه_

داری بود که فکر میکرد دختر به دنیا آمده تا خانه هاییخاله فرشته از آن دست آدم
 .یاد بگیرد و بعد هم شوهر کند

  نه خاله جون هنوز زوده_

 :پشت چشمی نازک کرد و گفت

وا دیگه سنت داره میره االن به فکر نباشی چند وقت دیگه میمونی روی دست _
  خواهرم

بود.ترجیح میدادم با کسی که ام گرفته جای اینکه ناراحت یا عصبی شوم خندهبه
تمام افتخارش،تعداد خواستگارهایش در جوانی است بحثی نکنم.فقط دلم برای 
دخترش بهار میسوخت که قرار بود قربانی تفکرات مادرش بشود.آخرین لیوان چای 

 :را هم پر کردم و همانطور که از آشپزخانه خارج میشدم گفتم

 م اگه خبری شد اولین نفر به تو بگم.خوبه؟به حرفات فکر میکنم خاله و قول مید_

هایش را بشنوم.خداراشکر مادرم در بعضی موارد مثل این با دیگر نایستادم تا حرف
خاله فرشته زمین تا آسمان تفاوت داشت.چایی هارا تعارف کردم و طبق معمول 

اش را بدون قند و شیرینی خورد که هیکلش خراب نشود.پیش بهار بهراد چای
 :و گفتم نشستم
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 خب چه خبر از درس و مدرسه؟_

 :بدون اینکه نگاهش را از تبلت بگیرد گفت

 مثل همیشه چرت_

 :ای چای خوردم و گفتمجرعه

 پس از مدرسه خوشت نمیاد_

 :تفاوتی گفتای باال انداخت و با بیشانه

 ای داره؟نه درس خوندن چه فایده_

ر چهارده ساله بگویم و او هم اینکه از فواید درس خواندن برای یک دخت حوصله
او بودم به حرف کسی گوش  قبول نکند را نداشتم.مگر خودم وقتی به سن

و از دیدش خارج شدم و به میدادم؟سنگینی نگاه بهراد را که حس کردم بلند شدم 
های خاله افتادم.هیچوقت به ازدواج فکر بالکن رفتم که کمی هوا بخورم.یاد حرف

رابطه احساسی شده بودم  منی که تازه یک ماه بود وارد  بود نمیکردم.اصال مسخره
نظرم نباید بخاطر حرف چیزی فکر کنم.از آن فراری نبودم اما به بخواهم به همچین

مردم و نگرانی اینکه سنت باال میرود تن به هر چیزی بدهی و بعد هم شکست 
 .بخوری

 

 :آریا

 چه خبرا؟ خب _

 :چشمانش کنار زد و سرخوشانه گفت طبق عادتش موهایش را از جلوی

 ای خوشحالمهمه چیز به طور عجیبی سر جاشه و من به طور باور نکردنی_

 و من چقدر توی این خوشحالی نقش دارم؟_
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این سوال را با تردید پرسیدم.یکجورهایی میخواستم تکلیفم را روشن کنم.میخواستم 
 .شوم که ونوس مال خودم میشود مطمئن

 :نگاهم کرد و با لب های همیشه سرخ و زیبایش گفتبا محبت 

 خیلی،خیلی زیاد_

 .فکر کنم وقتش رسیده بود

 میشه بشینیم روی اون نیمکت؟_

 :قبول کرد و نشستیم.دست هایم را روی هم گذاشتم و نفسی گرفتم و گفتم

االن یک ماه از آشناییمون میگذره و نمیدونی چقدر خوشحالم که باهات اشنا _
شدم.امیدوارم توام تصمیمتو گرفته باشی و بهم اعتماد کرده باشی.ونوس من 

 .دوستت دارم.خیلی زیاد و میخوام بقیه زندگیمو با تو بگذرونم

  کمی مکث کردم تا کلمات را در ذهنم ردیف کنم

دونم روی میکنم ولی باور کن خودمم نمیشاید فکر کنی دروغ میگم یا دارم زیاده_
ای نسبت بهت پیدا کردم.یه مون لحظه اولی که دیدمت یه حس قویچرا اما از ه

تر میشه و من نه میتونم و نه میخوام که جلوشو حسی که روز به روز داره قوی
 .بگیرم.قول میدم اگه بهم یه فرصت بدی پشیمونت نکنم.قول میدم

برخالف دفعات قبل اینبار خجالت کشید و سرش را پایین انداخت اما فقط چند 
 :و بعد چشم های خمارش را به چشمم دوخت و گفت لحظه طول کشید 

 منم همینطور_

 توام همینطور چی؟_

  منم دوستت دارم_

 .نفسی از سر آسودگی کشیدم و دست سفید ش را در دست گرفتم و بوسیدم

 اش را دوست دارمخندید و برای بار هزارم فکر کردم چقدر خنده
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 :یرفتیم گفتمبلندش کردم و همانطور که راه م

 .چیکار کنیم خب به افتخار این اتفاق خوب باید _

 .چشمانش برق زدند

 شهربازی_

 :خندیدم و گفتم

 بزن بریم_

همه جا با این دختر خوش میگذشت.از پارک و کتابخانه گرفته تا کافه 
العاده زیاد بود و همانقدر که میتوانست ساکت و آرام اش فوقشهربازی...انرژی و 

 .همان اندازه هم شیطون و پر جنب و جوش بود باشد به

پس از اینکه نصف وسایل بازی را امتحان کردیم و ونوس حسابی هیجانش را خالی 
کرد به بستنی فروشی رفتیم و او نشست تا من بستنی بگیرم.حاال دیگر میدانستم 
شکالت دوست ندارد و همیشه بستنی وانیلی را ترجیح میدهد.بستنی هارا گرفتم 

 .به سمتش رفتم.درفکر بود و مشخص بود در این دنیا نیست و

 :کنارش نشستم و زیر گوشش گفتم

  غرق نشی_

 :از فکر خارج شد و با تشکر بستنی را گرفت و گفت

 ... ت کردم فرداهم باید بری سرکارگذشت ببخشید خستهمرسی خیلی خوش_

 :دستش را گرفتم و نوازش کردم و گفتم

 .نمیشممن با تو خسته _

با محبت نگاهم کرد و مشغول بستنی خوردن شد.من هم چون میدانستم دوست 
ندارد موقع خوردن حرف بزند سکوت کردم.ساعت نه شب بود که سوار ماشین پدر 

 .شان رساندمشدیم و او را به خانه



                 
 

 

  آتوسا کوراوند|  مالقاتیرمان  

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

34 

 

 .موقع خداحافظی باز هم تشکر کرد

 :ابروهایم را باال انداختم و گفتم

 تعارفی باشیبت نمیومد انقدر _

 :لبخند زد و گفت

نیستم ولی وقتایی که خیلی بهم خوش میگذره عادت دارم هی تشکر کنم تا حسمو _
 ...به طرفم منتقل کنم.به هرحال شب خوش

میخواست برود که دستش را گرفتم و به سمت خودم کشیدمش و لب هایم را 
 .و و گرم بودروی پیشانی اش گذاشتم.عطرش در دماغم پیچید و مستم کرد.خوشب

خندید و پیاده شد و دست تکان داد.منتظر ماندم تا داخل شود وبعد گازش را گرفتم 
 .و رفتم

 

 :ونوس

پونه از کالس خارج  با صدای خسته نباشید استاد وسایلم را جمع کردم و همراه 
 :شدم.کتابش را در کوله انداخت و گفت

 م میای؟ونوس ما با بچه ها میخوایم بریم کافه بهروز توا_

 .ساعت موبایلم را چک کردم

 نه قرار دارم باید برم_

 :پونه چشمک زد و گفت

 خوش بگذره عزیزم_

اش ضربان قلبم اوج گرفت خندیدم و خداحافظی کردم.با دیدن سمند سفید و راننده
 .و به قدم هایم سرعت بخشیدم

 .سوار ماشین شدم و سالم کردم
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 :بانی گفتهایش بود.با مهر لبخند زیبایش روی لب

  سالم عزیزم_

چقد صدای بمش برایم دلنشین بود.به صورتش نگاه کردم.به پیشانی بلندش،به 
 ...اشایپهن و کم پشتش و چشمان روشنش،به لب های قلوه ابروهای 

 چرا روز به روز برایم جذاب تر میشد؟

 اگه خوب نگاه کردی اجازه هست حرکت کنم؟_

 :بدون خجالت نگاهش کردم و گفتم

  نه هنوز سیر نشدم_

 .نگاهش شیطان شد

 منم که عاشق ادمای هیز و گشنه_

 :با مشت به بازویش کوبیدم و گفتم

 .مزه اصال راه بیفت از گرما هالک شدمبی_

 .تا عصر چرخیدیم و از هر دری حرف زدیم

تفاهم نداشتیم و اختالف نظر زیاد بود اما  برایم جالب بود.در خیلی از موارد باهم 
هم شیرین بود.رفتارش درست مثل یک دوست خوب بود. متعصب  همین

 .مستقل شدن داشت نبود.اطالعاتش در هر زمینه ای باال بود و مثل من آرزوی

کردم در همین مدت کوتاه این احساس در من به وجود بیاید هیچوقت فکر نمی
 .اما حس میکردم میتوانم بار دیگر به خودم فرصت عاشق شدن بدهم

 و ببندچشمات_

بی حرف اطاعت کردم.به پیشنهاد او به بام تهران آمده بودیم و احتماال سوپرایزی 
 .برایم داشت

 حاال باز کن_
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پلک هایم را از هم گشودم و با دیدن گیتار توی دستش نیشم باز شد و با شادی 
 :گفتم

 ایول میخوای برام بخونی؟_

 .ر دوختسرش را به معنای آره تکان داد و نگاهش را به گیتا

 .انگشتانش به طرز زیبایی روی سیم ها لغزیدند و شروع به خواندن کرد

 

I found a love for me 

 من یک عشق برای خودم پیدا کردم

 

Darling, just dive right in and follow my lead 

 عزیزم، فقط عمیق تر غرق شو و راهنمایی من را دنبال کن

 

Well, I found a girl, beautiful and sweet 

 خب، من دختری رو پیدا کردم ، زیبا و شیرین

 

Oh, I never knew you were the someone waiting for me 

 اوه، هرگز نفهمیدم تو کسی بودی که منتظر من باشه

 

Cause we were just kids when we fell in love 

 چونکه وقتی ما عاشق شدیم فقط بچه بودیم
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Not knowing what it was 

 نمی دونستیم که این چیه

 

I will not give you up this time 

 من این بار دست از تو نمی کشم

 

But darling, your heart is all I own 

 اما عزیزم، قلبت چیزیه که من تصاحب کردم

 

And in your eyes, you’re holding mine 

 و در چشمانت تو قلب مرا نگه می داری

 

Baby, I’m dancing in the dark with you between my arms 

 عزیزم، من در سیاهی تاریکی باتو می رقصم در حالی که تو را دارم

 

Barefoot on the grass, listening to our favourite song 

 پای برهنه روی علف ها ، به موزیک مورد عالقه مون گوش می دیم

 

When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath 

 وقتی که بهم گفتی به هم ریخته به نظر می رسم، من زیر لب چیزی رو زمزمه کردم
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But you heard it, darling, you look perfect tonight 

 ..اما تو آنرا شنیدی، عزیزم، تو امشب عالی به نظر می رسی

 

  

دایش مثل نوشیدن چای در صدایش هنگام خواندن به شدت خوب بود.شنیدن ص
 .یک عصر زمستانی سرد لذت بخش بود

 .با شیفتگی نگاهش کردم

 :گیتار را کنار گذاشت و گفت

 چطور بود؟_

 :با صداقت گفتم

 تو که انقدر صدات خوبه چرا خواننده نمیشی؟_

 :فکر کرد اغراق میکنم چون لبخندی زد و گفت

 مرسی_

 .ولی من تعارف نکردم.واقعا صدات خوبه_

 .شانه هایش را باال انداخت

 هرچقدرم خوب باشم بازم تو این حرفه کسایی هستن که از من خیلی بهتر باشن_

حس میکردم خودش هم میدانست که توانایی انجام این کار را دارد اما انگیزه 
 .ندارد
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خب اگه قرار بود که هرکس قبل از شروع کاری بگه از من بهتر هست اینجوری _
 مه دادن به خودش نمیداد و توی همون مرحله از زندگیشهیچکس جرئت ادا

 .درجا میزد.برای اینکه یه کاریو انجام بدی نباید به بقیه توجهی کنی

 :نفسی گرفتم و ادامه دادم

چون اگه اینکارم بکنی باید اینم در نظر بگیری که از تو بدترم خیلی زیاد وجود _
ه و بااینکه چیز زیادی از موسیقی داره.میدونی که اهل تعارف نیستم.صدات خوب

ای .تازه این آهنگ خارجی بود و اینقدر خوب نظرم تو اینکارهسرم نمیشه اما به
 .خوندی

 لبخندش واقعی و چشمانش پر از حس قدردانی شد

اگه توی این همه سال یکی مثل تو اینقدر قشنگ حرف میزد و ازم تعریف میکرد _
 .بودم صد در صد االن یه خواننده معروف

 به آغوش گرمش خزیدم و عطر گرمش را بوییدم

 هنوزم دیر نیست.تو شروع کن من قول میدم همیشه از این حرفای قشنگ بزنم_

 .بازویش را به دور تنم تنگ کرد

 باشه عزیزم_

 ه؟ بهت گفته بودم موهات چقدر قشنگتاحاال_

ز آشناییمان زدم.در دو ماه گذشته ا همانطور که سرم روی سینه اش بود لبخند
 .هزاربار به این قضیه معترف بود و هر هزار بار قلب من ضربان میگرفت

 گفتی ولی بازم بگو_

 :موهایم را باز هم بویید و بوسید و زمزمه کرد

موج موهات میتونه منو توی خودش غرق کنه،رنگشون میتونه افسونم کنه و _
 ...عطرشون مستم میکنه
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ود.اینکه بدانی کسی هست که به تک تک چقدر شنیدن این حرف ها شیرین ب
آوردم حاالت و رفتارها و جزئیاتت دقت میکند.هرچقدر هم که به روی خودم نمی

ها پیش قبل از اینکه با آریا آشنا نشدم.کاش سال اما حسرت میخوردم که چرا زودتر 
 !درهای قلبم را روی هرگونه احساسی ببندم پیدایش میکردم.کاش

*** 

 :آریا

خستگی به پشتی صندلی تکیه دادم و چایی نیمه داغ را سر کشیدم. کار کردن با 
مداوم با کامپیوتر باعث سوزش چشمانم شده بود.محل کارم را دوست داشتم.با 
وجود مخالفت اولم اما حاال با آن کنار آمده بودم.در واقع آشنایی با ونوس باعث 

ستم هرطور شده تا آخر سال ماشینی .میخواام با جدیت بیشتری فکر کنمشد به آینده
برای خودم دست و پا کنم تا برای رفت و آمدم نیازمند ماشین پدر نباشم.شاید 
خیلی زود بود اما میخواستم برای آینده خودم و ونوس آماده باشم.آنقدر در عشقش 

اش مرا به جنون میرساند.دخترک چشم آبی مهربان غرق شده بودم که فکر دوری
تار و پودم رسوخ کرده بود که نمیتوانستم لحظه ای نبودنش را تصور  من چنان در 

 ..او را برای همیشه میخواستم و این هدف نیازمند تالش زیادی بودکنم

 فکری تو _

با دیدن خانوم محرابی پشت میزم جا خوردم.انقدر در افکارم غرق بودم که متوجه 
 .حضورش نشده بودم

 .با من کاری داشتین؟متاسفم داشتم استراحت میکردم_

 .با همان لبخند پر از نازش نزدیک تر شد

 .میخواستم ببینم اگه کارت تموم شده بریم بیرون یه چیزی بخوریم_

ام و سعی نگاه هایش را دوست نداشتم.آنقدر تیز بودم که بفهمم چشمش را گرفته
 .دارد اغوایم کند

 ممنون ولی قرار دارم_
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 :پررویی پرسیدچینی به پیشانی اش داد و با 

 با کی اونوقت؟_

 .عجب دختر پررویی بود.نزاکت و ادب دیگر به درد نمیخورد

 مد جدیده که همکار باید به همکارش جواب پس بده؟_

روی کلمه همکار تاکید گرفتم.فهمید که زیاده روی کرده و بی حرف دورشد.نفس 
لفنم زنگ عمیقی کشیدم و وسایلم را جمع کردم.تا از در شرکت خارج شدم ت

 .خورد.طاها بود

 جانم داداش_

 کجایی؟_

 لحنش آشفته بود.نگران شدم

 شرکت زدم بیرون.چی شده؟ تازه از _

 .یه اتفاقی افتاده فقط هول نشو_

 د جون بکن بگو چی شده_

 :کمی من و من کرد و گفت

 بابات تصادف کرده_

  وزنه ای از کنج قلبم سقوط کرد

 کی؟ حالش خوبه؟کجاست االن؟_

 .ا بیمارستان همه چیو برات تعریف میکنم نگران نباش حالش خوبهبی_

اسم بیمارستان را پرسیدم و قطع کردم.خودم را با نهایت سرعت به بیمارستان 
 .رساندم و به طاها زنگ زدم

 من بیمارستانم بیام کجا؟_



                 
 

 

  آتوسا کوراوند|  مالقاتیرمان  

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

42 

 

 داداش بیا دم اطالعات منم اونجام_

مرتب و شیک بود و با دیدنم به با عجله به سمت اطالعات رفتم.طاها مثل همیشه 
 .سمتم آمد

 چی شده طاها؟_

 :طاها با آرامش برایم توضیح داد

بابات از ماشین پیاده شده بود که از دکه روزنامه بخره که یه ماشین میزنه یهش _
 ولی خداروشکر فقط پاش شکسته و چیز جدی ای نیست

 :نفس حبس شده ام را بیرون دادم و گفتم

 االن کجاست؟_

 .پاشو گچ گرفتن االن خوابه.گفتن بهتره یه شب اینجا بمونه.محض احتیاط_

به دنبالش رفتم و دیدم که مادر و مهرسو با نگرانی ایستاده اند و باهم حرف 
 :میزنند.مهرسو تا مرا دید به سمتم آمد و بغلم کرد و با بغض گفت

 داداش کجا بودی مردیم از نگرانی چرا گوشیتو جواب ندادی؟_

 :ش را بوسیدم و گفتمسر  

 شرکت بعضی وقتا آنتن نمیده و گوشی از دسترس خارج میشه.ببخشید_

 :رو به مادر کردم و پرسیدم

 حالش چطوره؟_

 :حالی پاسخ دادبا بی

 خوبه خوابیده_

 .وارد اتاق شدم و دیدم با آسودگی خوابیده.پای چپش تا نزدیکی زانو در گچ بود
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ی کچلش را بوسیدم و بازهم خدارا شکر نزدیکش شدم و سر به قول عمو عل
 :کردم.صدای مادر را از پشت سر شنیدم

 چون درد داشت آرامبخش بهش زدن_

 :چیزی نگفتم و به پدر نگاه کردم.خودش ادامه داد

وقتی از بیمارستان زنگ زدن و گفتن تصادف کرده نزدیک بود سکته کنم.خیلی _
 یکردمشانس آوردیم که چیزیش نشد وگرنه من چیکار م

 :عاقبت طاقت نیاورد و بغضش ترکید.به سویش چرخیدم و بغلش کردم و گفتم

 هییش حاال که دیگه بخیر گذشته_

شان بهم آگاه بودم و حاال درکش میکردم.اگر خدایی ناکرده از میزان عالقه شدید
 .آوردمافتاد من هم تاب نمیونوس می اتفاقی برای 

 :طبعی همیشگی اش گفت عصر پدر به هوش امد و با همان شوخ

چه خبره بخاطر یه شکشتگی همتون جمع شدین؟بابا قدیما از فرق سر تا نوک _
انگشت پامون خورد و خمیر میشد میگفتن چیزی نیست اینا باعث میشه مرد بشی 

 .حاال واسه یه شکستگی پا، یه ارتش جمع شده باال سرم

 :مهرسو لپش را با سر و صدا بوسید و گفت

 .م که هیچی روحیتو خراب نمیکنهقربونت بر _

.پدر باز هم خوابید زور با طاها به خانه فرستادم و خودم ماندم مادر و مهرسو را به
 .و من به محوطه بیمارستان رفتم تا چیزی بخورم

مشغول خوردن ساندویچ بودم که تلفنم زنگ خورد.با دیدن نام ونوس لبخندی زدم 
 :و جواب دادم

 سالم عزیزم_

 .شاکی بودصدایش 
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از صبح تاحاال کجا بودی.نه یه زنگی نه پیامی نگرانت شدم آریا گوشیتم که جواب _
 نمیدادی

 .هایش با حوصله گوش دادم.غرغرهایش را هم دوست داشتمبه حرف

 .ببخشید نتونستم جواب بدم توی بیمارستان بودم برای همین سایلنتش کردم_

 .صدایش بالفاصله نگران شد

 چی شده؟_

 ی نیست بابام یه تصادف کوچیک کرد و االنم بیمارستانهچیز_

 ای وای االن حالشون خوبه؟_

 .بلند شدم و بقیه ساندویچ را در سطل آشغال انداختم

 آره فقط پاش شکسته ولی شبو باید تحت نظر باشه منم پیشش میمونم_

تنها آریا بیام پیشت؟آخه هم دلم تنگ شده هم یکم میمونم  بازم خداروشکر.میگم_
 نباشی

اش خستگی چقدر حرف هایش دوست داشتنی و خواستنی بود.همین چند کلمه
 .کل روز را از جسم و جانم خارج کرد

 باشه بیا ولی زود باید بریا دیروقته_

 اوکی آدرسو بگو_

**** 

 :ونوس

وارد به بیمارستان شدم و چشم روی مردم چرخاندم تا آریا را پیدا کنم.باالخره بعد 
جست و جو پیدایش کردم.روی نیمکت نشسته بود.از سر و رویش خستگی از کمی 

میبارید.از صبح که شرکت بود و تا االن هم که بیمارستان.پا تند کردم و به سویش 
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رفتم.به نیمکت تکیه داده بود و چشمانش را بسته بود. آرام کنارش نشستم.دوست 
 :زش کردم و گفتمداشتم بغلش کنم اما اینجا نمیشد پس فقط دستش را نوا

 خیلی خسته ای نه؟_

 .کرد  با شنیدن صدایم چشمانش را باز 

 االن دیگه نه_

 :لبخندی زدم و پرسیدم

 حال بابات واقعا خوبه؟_

 .چشمانش را مالید

  آره خوبه خوب_

حسرت به موهایم نگاهی  زیر لب خداروشکری گفتم و سکوت کردم.دیدم که با 
 .چیزی نگفتم ست اماکرد.میدانستم در چه فکری

 میگم ونوس_

 .آورددر دل خندیدم.میدانستم طاقت نمی

 هوم_

 کاش میشد بریم یه جای خلوت تر_

 .خواستم کمی سر به سرش بگذارم

 استغفراهلل جای خلوت برای چی؟میخوای چه بالیی سرم بیاری؟_

 .شوخم جدی و اخمو بود بی توجه به لحن

 .وسرخوشی دنبالش راه افتادمو بلندم کرد.با خنده  دستم را کشید  _

 آخرش با چشمات دیوونم میکنی میدونستی؟_

 .چشمان خمارم را خمار تر کردم و چیزی نگفتم
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 :ادامه داد

 نکن،اذیت نکن که بد میشه_

 خیلی دوستت دارم ونوس_

تردید را کنار گذاشتم و لب  برای انجام کاری که میخواستم بکنم دودل بودم اما 
 زدم

 منم همینطور_

*** 

مان خندیدیم.فاطمه که از شدت خنده اشک در ی اشکان همهاز شنیدن خاطره
 :چشمانش حلقه زده بود گفت

 چه مدل مخ زنیه؟ خیلی دلقکی اشکان آخه این_

 :اشکان یک ابرویش را باال داد و با اعتماد به نفس جواب داد

 زنی نوینروش مخ_

 :رضا سریع گفت

 ریدی با این روشت_

 .خندیدیمباز هم همه 

 حاال آخر موفق شدی شمارشو بگیری یا نه؟_

 :اشکان همانطور که فنجان قهوه اش را به لبش نزدیک میکرد گفت

وقتی یه شیرمردی موفق شده مخ دختری مثل تورو بزنه مطمئن باش مخ _
 .بقیه دخترا کاری ندارن زدن 

 .با خنده شکالت کنار دستم را به سویش پرتاب کردم

  گمشو_
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 هم که کنارم نشسته بود حرفش را تایید کردفاطمه 

راست میگه دیگه ما که دیگه ناامید شده بودیم که رل زدن تورو ببینیم.نصف _
دانشگاه تو کفت بودن و تو عین خیالت نبود.راستشو بگو راز دوست پسرت چی 

 .بود

 .ام گرفتبه چهره هایشان نگاه کردم.کنجکاوی از سر و رویشان میبارید.خنده

خودمم دقیقا نمیدونم ولی قشنگ حرف میزد.ساده بود.خودش بود.نمیگم  خب_
 کامله و همونی بود که میخواستم ولی خوشحالم کنارش.خیلی

 :پونه به طرز مسخره ای دستانش را در هم گره کرد و تند تند پلک زد و با ناز گفت

 چقدر زیبا و شاعرانه_

ام حواسم را پرت گوشیهمگی خندیدیم و مشغول حرف زدن شدیم.صدای زنگ  
 ..کرد

 .باز شد و صدای قهقهه بچه ها بلند شد با دیدن نام آریا نیشم 

 جانم_

 .با لذت به صدای بم و گیرایش گوش دادم

 کجایی که انقدر صدای خنده میاد خانوم؟_

 ی بهروز یکم دیگه هم میرم خونهبا بچه ها اومدیم کافه_

 تمن همون نزدیکیام بشین تا بیام دنبال_

  حله منتظرتم_

با بهروز خداحافظی کردیم و دم در کافه ایستادیم.مرداد ماه بود و حتی با وجود 
 :اینکه هنگام غروب بود هنوز هم گرما حس میشد.با ناله گفتم

 .پس کی هوا خوب میشه.یکم دیگه بگذره بخار میشیم_

 :اشکان با لبخند شیطانی جلو آمد و گفت
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 هواست یا شایدم دلیل دیگه ای دارهمطمئنی این گرما بخاطر _

 .کم نیاوردم

 ببینمش فقط گرممه بمیر مگه بار اوله میخوام _

 .اش پررنگ تر شدلبخند شیطانی

آره تو که راست میگی منم باور میکنم.میدونی مجازات آدم دروغگو چیه؟االن _
 .نشونت میدم

ا از انگشتانش روی پهلوهایم نشست و قلقلکم داد.قلقلکی نبودم ام 
ام گرفت و به خودم پیچیدم. برای اینکه مانعش بشوم دست اش خندهیهوییحرکت

هایم را روی شانه اش گذاشتم و به عقب هولش دادم اما بیشتر ادامه داد.بچه ها 
خندیدند.صدای بم و جدی آریا باعث شد نگاه همه به هم از آن طرف به ما می

ای مشکی اش نشان میداد سرکار بوده سمتش برگردیم.پیراهن سفید و شلوار پارچه
وگرنه عادت داشت همیشه تیشرت و شلوار جین بپوشد.اشکان هم دست از قلقلک 

 .دادن من کشبد.به سمت آریا رفتم و سالم کرد

 بیا با بچه ها آشنات کنم_

 .سرش را تکان داد و دست در دست هم پیش بچه ها رفتیم

 بچه ها آریا،آریا بچه ها_

 .کردند و رضا و اشکان دست دادند  دختر ها سالم

 .اشکان_خوشبختم.خب ما دیگه میریم تا مزاحمتون نباشیم.خداحافظ بریم بچه ها

 :آریا باز هم با همان جدیت سر تکان داد.بچه ها که رفتند گفتم

 دلت برام تنگ شده بود؟_

 .به سردی نگاهم کرد.لبخند روی لبم خشک شد

 چیزی شده؟_



                 
 

 

  آتوسا کوراوند|  مالقاتیرمان  

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

49 

 

 :با لحن سردی گفت

 بیا برسونمت خونه نه_

 ...از سردی کالمش تعجب کردم.پشت تلفن که صدایش عادی بود.نکند

 :با شک پرسیدم

 آریا نگو که بخاطر اینکه اشکان قلقلکم داد اینطوری شدی_

 :با اخم نگاهم کرد و طعنه زد

دونستم بعد از اینکه دوست دخترمو تو بغل یه پسر دیگه دیدم باید با خیال نمی_
 .اتفاقی نیفتادهشون میکردم انگار که هیچراحت نگاه

 :با ناباوری نگاهش کردم و گفتم

داشتم از خودم جداش میکردم.ولی حتی  بغل؟ما که همو بغل نکرده بودیم فقط_
 .اگه هم همدیگرو بغل کرده بودیم نباید اینجوری ناراحت بشی

را کج کرد و بی حرف و سرد نگاهم کرد و سری به نشانه تاسف تکان داد و راهش 
 رفت.مات شدم.این چه رفتاری بود؟

*** 

 :آریا

خشمگین بودم.دلم میخواست دستم را روی گلوی آن مردک بگذارم و آنقدر فشار 
دهم تا بمیرد.بخاطر اینکه آنطور ونوس را در آغوش گرفته بود ناراحت بودم اما 

 اتفاق عادی بدتر از آن واکنش عادی ونوس آتشم زد.جوری رفتار کرد که انگار یک
 !و همیشگی است

توانستم همچین چیزی را بپذیرم.ونوس فقط مال من بود و باید تا ابد نه من نمی
برای من میماند.به همین زودی دلم برایش تنگ شده بود اما باید حالتم را حفظ 

 .میکردم تا یاد بگیرد.پسر متعصبی نبودم اما ونوس خط قرمز من بود
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 داداش_

 ن پیرهن و شلوارک عروسکی بانمک شده بودنگاهش کردم.در آ 

 چرا نخوابیدی؟_

 . کنارم نشست

 .امتحان دارم فردا داشتم میخوندم_

 :لپش را کشیدم و گفتم

 برای کنکور میخونی که_

 :ای در قاب چرخاند و با بی حوصلگی گفتچشمانش را به حالت کالفه

بهم فشار میخونم ولی خیلی خسته میشم.درسای خودمم که هست خیلی _
 میاد.وقتی هی اصرار میکنین همین امسال بخون همین میشه دیگه

 .فکرم پیش ونوس بود اما سعی کردم حواسم را پرت کنم

درسته امسال بهت فشار میاد و خسته میشی اما در عوض سال دیگه با خیال _
 .راحت میری دانشگاه و به برنامه هات میرسی.سخته ولی به نفعته

 .شد پوفی کرد و بلند

 .به برنامه هام میرسم ولی در صورتی که قبلش از خستگی نمیرم_

 .ام گرفت.تنبل خانوم عادت به سختی کشیدن نداشتخنده

 ننرس تو هیچیت نمیشه حاال برو بخواب المپم خاموش کن شب بخیر_

**** 

 :ونوس

باورت میشه انتظار داره حتی دست دوستمم نگیرم.یجوری نگاهم کرد که با خودم _
 .گفتم خدایا چی شده که اینجور اخم کرده
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 :خیالی گفتسوگند با بی

 خب راست میگه اخه ادم تو خیابون ول میشه روی یکی اونم یه پسر_

 :شاکی گفتم

اصال کاری به اونش ندارم.تو که میدونی من از ادم متعصب و غیرتی بدم میاد.اگه _
ای که بهش نه با همه عالقهقرار باشه از االن سر همچین موضوعی بهم امر و نهی ک

 .دارم همینجا همه چیزو تموم میکنم

 :لحنش آرام و جدی شد

م چندروز دیگه یکم شلوغش نمیکنی؟یه دعوای عادیه که بین همه پیش میاد _
 آشتی میکنین

 :ام را با دست فشار دادمشقیقه

ر و بحث من اینه که اگه قراره همیشه سر این موضوع اخم و تخم کنه انقدر قه_
دعوا میکنیم تا تهش با ناراحتی جدا شیم.من همونقدر که رفیق دختر دارم رفیق 

 .پسرم دارم و نمیتونم عین غریبه ها باشون رفتار کنم

موافقم باهات.بشین رک و راست بهش بگو که اینجوریه و اگه هم باز _
 خودشو زد انگشت وسطتو نشونش بده و کات کن حرف 

 :بی حوصله خندیدم و گفتم

 گمشو حاال اینو ول کن تو چه خبر؟_

 .خبر؟سمت ما فقط گرما و آفتاب و عرقه جا برای خبر نمیمونه_

 اوف خدا بهت صبر بده اینجا مثال تهرانه انقدر گرمه وای به حال تو که جنوبی_

سوگند دوست مجازی ام بود.چهارده ساله که بودیم در فیسبوک باهم آشنا شدیم 
ها ها و آن قدیمشد.همیشه همه غرغرها،درد و دل مان کم کم عمیقو دوستی

 .هایم پیش سوگند بودگریه
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آمد و در تهران می با اینکه در اهواز زندگی میکرد اما سالی یکبار به خانه عمویش 
 .همدیگر را میدیدیم

 بچه سوسول تهرانی شرط میبندم هوای گرم تهران برای من حکم باد معده رو داره_

 .بلند خندیدم

خیلی خری.مثال من شکست عشقی خوردم االن باید گریه کنم بعد دارم با توئه _
 دلقک حرف میزنم

 .اش را حس کنمندیده میتوانستم چشم غره

 لیاقت نداری بدبخت.منم برم الزانیا بخورم بای_

*** 

از آریا میگذشت و من دلتنگش بودم. دلتنگ آغوشش دلتنگ  خبریدوروز از بی
 .اش و این دلتنگی بیشتر و بیشتر میشددانهصدای بم و لحن مر 

 ونوس مامان من دارم میرم نون بخرم.تو چیزی الزم نداری؟_

 .به مادر نگاه کردم.لباس پوشیده و اماده بود

شون در نه فقط اگه حال داشتی برو رنگ مو هم بخر که موهاتو رنگ کنم ریشه_
 اومده دیگه

 .سری تکان داد

 باشه فعال_

به هیچ وجه از قهر و آشتی خوشم  نمیشد.باید تکلیفم را روشن میکردم.مننه اینطور 
 .. امیدوار بودم جواب دهداش را گرفتمآمد.شمارهنمی

 بله_

  :با شنیدن صدایش دلم ضعف رفت.صدایم را صاف کردم و گفتم

 سالم_
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 .شنیدمصدای نفس های آرامش را می

 سالم_

 هنوز قهری؟_

 نه_

 ربچه ها بودام گرفت.عین پسخنده

 پس قهری_

 .صدایش هنوزهم سرد بود

 کارتو بگو_

 .ام را حفظ کردم.وقت دعوا نبودخونسردی

 باید باهم حرف بزنیم_

اگه میخوای بگی که حق نداری جلوی منو بگیری که پسرارو بغل کنم بهتره خودتو _
 خسته نکنی

 :هایم را روی هم فشار دادم و گفتملب

 یزی بگمنه درباره این نمیخوام چ_

 .بی حوصله شد

 پس چی؟_

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم

میخواستم ازت تشکر کنم بابت این دوماه.واقعا از بهترین روزای زندگیم _
 .بود.دوست داشتم ادامه داشته باشه ولی متاسفانه نمیشه

 اینبار جدیت صدایش از بین رفت و بهت و ناباوری جایش را گرفت

 منظورت چیه؟_
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تونیم ادامه بدیم.نه من میتونم طرز فکر تورو عوض کنم نه منظورم،نمیواضحه _
 .تو؛پس بهتره همین االن محترمانه از هم جدا شیم

 منظورت چیه؟_ 

تونیم ادامه بدیم.نه من میتونم طرز فکرتو عوض کنم نه واضحه منظورم،نمی_
 .تو؛پس بهتره همین االن محترمانه از هم جدا شیم

*** 

 :آریا

نمیشد.به همین سادگی میخواست همه چیز را تمام کند.به همین سادگی و باورم 
 !با یک تماس تلفنی

 چرت و پرت نگو هیچی تموم نمیشه فهمیدی؟_

ارزش بود که مان بیمثل همیشه آرام بود ولی من عصبی بودم.یعنی انقدر رابطه
 به راحتی همه چیز را پایان دهد؟

 آریا_

 :عصبی غریدم

.نه حاال که منو وابسته و عاشق ..حق نداری حرف از جدایی بزنیهیس هیچی نگو._
 .خودت کردی

 .و برای اینکه حرف دیگری نزند گوشی را قطع کردم

افتادم از شدت خشم کردم.یاد حرف هایش که میکل شب را بیدار بودم و فکر می
د آمدنمیخواستم قیدش را بزنم اما هربار چشمان خمار آبی رنگش جلوی چشمم می

و پشیمان میشدم.حقیقتش این بود که عاشق ونوس شده بودم.برای اولین بار 
عاشق شده بودم و حاضر نبودم بیخیالش شوم.بلند شدم و به آشپزخانه رفتم.بطری 
آب را برداشتم و یک نفس سر کشیدم تا شاید آتش خشمم اینگونه سرد شود ولی 

 .منشد. روی مبل نشستم و دستانم را روی چشمانم کشید
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 بیخواب شدی پسرم؟_

 .پدر را دیدم که لنگان لنگان در راهرو قدم میزند

 :بلند شدم و گفتم

 بذارین بیام کمکتون_

 .کمکش کردم و روی مبل نشاندمش.یک ماه گذشته بود و هنوز پایش درگچ بود

 خودتون چرا بیدارین_

 :چشمان نافذش را به چشمانم دوخت و گفت

 میخواستم باهات حرف بزنم_

 گین میشنومب_

 چی شده پسرم؟چی شده که چند روز تو خودتی؟_

 .پس فهمیده بود.انقدر تابلو بودم که پدر هم فهمید

  چیزی نشده بابا_

 :لبخندی زد و گفت

از بچگیتم تو دار بودی و همیشه خودخوری میکردی.باشه اینبارم نگو اما بدون _
 .هروقت میخواستی حرف بزنی من هستم

فشردم و سرم را تکان دادم.بعد از چند لحظه خودش شروع به دستش را گرفتم و 
 :حرف زدن کرد

میدونی اونموقع ها که مادرتو دیده بودم و عاشقش شدم منتظر یه فرصت مناسب _
بودم که با مادر و آقاجون خدابیامرزم بریم خواستگاریش.باالخره مامانم قبول کرد 

م که یه خواستگار خوب قبل از من رفته که بره حرف بزنه با ماماِن منیژه اما فهمیدی
 براش و قراره به اون جواب مثبت بده

 .اش غرق شده بودبه نقطه نامعلومی زل زده بود.انگار در گذشته
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اونروزارو خوب یادمه.کالفه و عصبی بودم.همش راه میرفتم و با هرکسی سر راهم _
مادرت رسیدم اما میومد دعوا میکردم.هعی بگذریم که چقدر سختی کشیدم تا به 

دونم ارزششو داشت.یعنی میخوام بگم عشقی که توش سختی،مشکل یا چه می
 .دعوا نباشه دیگه عشق نیست

 هدفش از گفتن این حرف ها چه بود؟

 اینارو برای چی گفتین؟_

 همانطور که بلند میشد دستش را روی شانه ام گذاشت

 ن دردتو میدونم.شب بخیراینارو گفتم تا بدونی درسته بام حرف نمیزنی اما م_

*** 

مان با ماشین پدر دم در دانشگاه ونوس منتظرش بودم.یک هفته از مکالمه تلفنی
میگذشت و من این چندروز خوب فکر کردم.قهر و جدایی بس بود.ونوس ارزش 

 .پوشی کنمداشت که برایش خیلی کارها بکنم و روی خیلی از عقایدم چشم

را عبه کادویی که برایش خریده بودم انداختم.سرمنگاهی به دسته گل رز آبی و ج
و بی حوصله به نظر  بلند کردم و دیدمش که از در دانشگاه بیرون زد.تنها بود 

میرسید.بوقی برایش زدم.وقتی مرا دید چند لحظه مکث کرد و بعد سوار شد.مثل 
 .همیشه آرام بود

 سالم_

 دلم برای صدایش تنگ شده بود

 سالم خوبی؟_

 .اش ور میرفتپایین انداخته بود و با بند کولهسرش را 

 .خوبم_

 .سعی کردم عادی رفتار کنم



                 
 

 

  آتوسا کوراوند|  مالقاتیرمان  

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

57 

 

 بریم یه چیزی بخوریم؟_

 .اش گرفت و نگاهم کردچشم از کوله

 هردومون میدونیم که برای این نیومدی.حرفتو بزن_

 :یک تای ابرویم را باال دادم و گفتم

 انقدر تحملم سخت شده برات؟_

 .میکرد لحنش محکم باشدمیدیدم که سعی  

 .نه ولی کار ما باهم تموم شده_

 .دندان هایم را روی هم فشردم تا آرامشم را حفظ کنم

 چقدر راحت کنار اومدی.یعنی نبودنم انقدر برات آسونه؟_

 :آرام گفت

 آسون نیست ولی من عادت دارم.میتونم کنار بیام_

 .مشکوک نگاهش کردم

 منظورت چیه؟_

 .چشمانش را دزدید

 هیچی بیخیال_

اش را نگرفتم.وقتش بود حرف هایم را بزنم.دستش را در دستم گرفتم.برخالف پی
 .همیشه سرد بود

میدونی من هیچوقت آدم متعصبی نبودم.همیشه خواهرمو حمایت کردم و _
هیچوقت به خودم اجازه ندادم محدودش کنم.برای توام همینجوری بودم.یعنی 

ای خون جلوی چشمامو اینطوری توی بغل اون پسرهمیخواستم باشم.اما وقتی دیدم 
 .گرفت
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 .میخواست دستش را بکشد که اجازه ندادم

  میدونی وقتی تصور کردم که االن میتونه لمست کنه،_

 :.ادامه دادمچیزی نگفت

نتونستم طاقت بیارم.آخه تو خیلی خوبی.خیلی جذابی و دلم میخواد جذابیتات _
ودخواهیه ولی چه میشه کرد.وقتی قبول کردی فقط مختص خودم باشه.میدونم خ

 .با یه آدم حسود رابطه داشته باشی باید فکر اینجاهاشو میکردی

 .میخواست حرفی بزند که پیشدستی کردم

میدونم...میدونم میخوای چی بگی.من نمیخوام بهت بگم با کی چجور رفتار _
ر با خودم کنار بیام کن.اصال حق اینو ندارم که برات تصمیم بگیرم.سعی میکنم یجو

 .فقط تو دیگه حرف از جدایی نزن و بخند

حرف نگاهم کرد و تک تک اجزای صورتم را از نظر گذراند.یکدفعه خودش را به بی
هم با تمام وجود به خودم فشردمش و بوی موهایش را به آغوشم پرتاب کرد.من

 .مشام فرستادم

 :گفت

 .هیچوقت قهر نکنیمخیلی دلم برات تنگ شده بود.بیا دیگه _

 :از خودم جدایش کردم. و گفتم

 قول میدم_

*** 

  آریا جان_

 .چشم از مانیتور گرفتم و به مهندس اکبری نگاه کردم

 جانم مهندس_

 :ای به دستم داد و گفتپرونده
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  اینارو وارد سیستم کن لطفا_

 .سری به نشانه تایید تکان دادم.تشکر کرد و رفت

 .صدای اعصاب خوردکن خانوم محرابی در گوشم پیچیدمشغول تایپ بودم که 

 کمک نمیخوای؟_

 :بدون اینکه دست از کارم بکشم جواب دادم

 خیر ممنون_

 .با ناز سمتم آمد و لبه میزم نشست

 میدونی این بی محلیات جذاب ترت میکنه؟_

 .قطعا این زن دیوانه بود

 نیدخانوم محترم اینجا محل کاره لطفا حد و حدودو رعایت ک_

 :لبخند چندشی زد و با عشوه گفت

 (no problem)آها پس مشکل اینه که اینجا محل کاره باشه نو پرابلم_

 !خدایا پناه بر تو

 بفرمایید سر کارتون بفرمایید_

 :با همان لبخندش بلند شد و گفت

 مال من میشی آخرش _

دیگر سری به نشانه تاسف تکان دادم.از یک طرف عصبی شده بودم و از طرف 
ها همه چیز ها میشدند اما انگار تازگیها مزاحم زنترها مردام گرفته بود.قبلخنده

 .عوض شده بود

ساعت پنج از شرکت بیرون زدم.امشب تولد مهرسو بود و قرار بود جشن کوچکی 
پول هایش را جمع میکند تا بتواند مجموعه کتاب  برایش بگیریم.میدانستم که 
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. قبل از رفتن به خانه کتاب هارا خریدم و راه افتادم.با باز های"هری پاتر"را بخرد
 !امکردن در خانه بوی قرمه سبزی در دماغم پیچید و فهمیدم که چقدر گرسنه

 سبزیتمامان بازم که کل ساختمونو هوایی کردی با بوی قرمه_

 .آمدصدایش از آشپزخانه می

 .ر برای شب تر و تمیز باشیخسته نباشی پسرم برو لباساتو عوض کن یه دوشم بگی_

دوش گرفتم و همانطور با حوله روی تخت ولو شدم.به اصرار ونوس برای خوانندگی 
و چندجا تست داده بودم.به نظر خودم که بیهوده بود چون در این  اقدام کرده 

دوران در حرفه موسیقی به تنها چیزی که اهمیت داده نمیشد "استعداد" بود اما 
 .د و میگفت شاید اتفاقات خوبی بیفتدونوس امیدوار بو

ام بود.گاهی فکر میکنم اگر نمیدانست که آشنایی با خودش بهترین اتفاق زندگی
دیدم چطور میتوانستم به آن زندگی تکراری و یکنواخت ادامه ونوس را نمی

ای به من میداد که دهم.ونوس با حرف ها و رفتارهایش چنان آرامش و انگیزه
میکردم.هیچوقت قهر نمیکرد و بسیار منطقی بود. اگر در طول خودم هم تعجب 

توانستم خبری ازش بگیرم خودش زنگ میزد نمی مشغله و خستگی  روز از شدت 
و آنقدر حرف های قشنگ میزد که خستگی ام از بین میرفت...حاال من با تمام 

را خوشبخت  وجود کار میکردم تا زندگی ام را بسازم تا با خیال راحت بتوانم ونوس
کنم.چون او لیاقت بهترین هارا داشت و من هم باید بهترین هارا برایش فراهم 

 .میکردم

*** 

 :ونوس

از در دانشگاه خارج شدم که صدای زنگ موبایلم بلند شد.با دیدن نام بهراد تعجب 
 :آمد که به من زنگ بزند.با تعلل جواب دادممی کردم.کم پیش

 سالم_
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ندیدم که لبخند بزند یا شوخی کند.همیشه جدی بود و همه ازش هیچوقت بهراد را 
حساب میبردند.برای همین جدیتش بود که از بچگی بین خودم و او یک حصار 

 .کشیدم و کمتر دورش رفتم.االن هم صدایش ذره ای انعطاف نداشت

سالم اومدم دم دانشگاهت روبروی خیابونم سرتو بچرخونی میبینی منو بیا سوار _
 شو

رفتم بی صال دوست نداشتم بروم چون میدانستم برای چه آمده.اما اگر هم نمیا
سوار ماشین  ادبی بود.آهی کشیدم و تماس را قطع کردم. به آنسوی خیابان رفتم و 

 :شدم و گفتم

 بازم سالم_

قول خودش دوستم داشت هم ذره ای فقط سرش را تکان داد.حتی با منی که به
که ابراز عالقه کرد را یادم است. پانزده ساله بود که با جدیت مهربان نبود.اولین بار  

به من عالقه دارد و باید صبر کنم که هردو بزرگ شویم تا بتواند همه چیز را  گفت 
رسمی کند.رفتارش طوری بود که انگار مطمئن بود من پیشنهادش را قبول میکنم 

آن روز و روزهای بعدش به اما من که معموال حرف زور آتشم میزند به او توپیدم و 
 .او جواب منفی دادم

 خوبی؟_

 :سرم را تکان دادم و گفتم

 ممنون خوبم_

 . را روشن کرد ماشین 

 درسات خوبن؟_

 .چینی کند متنفر بودممقدمه از اینکه کسی بخواهد حرفی بزند اما قبلش

 سالم میرسونن بله _

 .برخالف انتظارم نیشخندی زد
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مطلب.فکر کنم خودتم بدونی برای چی اینجام.میخوام بیام راست میرم سر اصل _
 با عمو ناصر و خاله صحبت کنم و تورو ازشون خواستگاری کنم

 :حدس میزدم!با خونسردی گفتم

 تو جواب منو میدونی_

 .گوشه ای پارک کرد و به طرفم چرخید

 آره ولی دلیل جوابتو نمیدونم_

بودم که با کسی تعارف نکنم و رک و هجده سالگی با خودم قرار گذاشته -از هفده
 .راست حرف هایم را بزنم .االن هم باید همینکار را میکردم

 دوست نداشتن کسی دلیل نمیخواد بهراد_

 .بورش کشید دیدم که با حالتی کالفه دستش را در موهای 

 مند بشیشاید اگه یه فرصت به هردومون بدی اونموقع بهم عالقه_

یم به یک نفر دیگر عالقه دارم اما میدانستم آدم متعصبی دلم میخواست برایش بگو
من و آریا باخبر شوند  ترسیدم.حتی از اینکه پدر و مادرم هم از رابطهبود.ازش نمی

  .ترسیدم.فقط دلیلی نمیدیدم به او توضیحی بدمهم نمی

فکر میکنم این همه سال برای شناختن و آشنا شدن کافی بوده باشه.نظر من عوض _
 .یشهنم

 :با حالت خاصی نگاهم کرد و گفت

 رو دوست داری؟پای یکی دیگه درمیونه؟یکی دیگه_

 مهمه؟_

 .عصبی شده بود

  جواب منو بده_

 .ای باال انداختمتفاوتی شانهبا بی
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این یه مسئله شخصیه.تو دلیل میخواستی منم بهت گفتم.حاال لطف کن و منو _
 .ماشین بگیرم و برمبرسون خونه اگه هم نه که خودم یه 

چند لحظه نگاهم کرد و بعد بی حرف استارت زد و راه افتاد.خشمگین و کالفه بود 
چون فرمان را با تمام وجود فشار میداد اما من با خیال راحت و آسوده خیابان هارا 

 .پیاده شوم که صدایم کرد نگاه میکردم.وقتی رسیدم تشکر کردم و خواستم 

 دخترخاله_

 :خیدم و گفتمبه طرفش چر 

 بله؟_

از بچگی،حتی خیلی قبل تر از اینکه بهت بگم میخواستمت.چند سالم هست که _
منتظرتم پس فکر نکن به همین راحتی بیخیالت میشم.هرکسی هست ردش کن 

 .بره.حاال به سالمت

 ...یدندان هایم را روی هم ساییدم و پیاده شدم.پسره

 .شدمنفس عمیقی کشیدم.کلید انداختم و وارد 

 ونوس تویی؟_

 :بی حوصله جواب دادم

 آره مامان_

 .به استقبالم آمد

 .چه عجب یبار زود اومدی_

 .دلم برای آریا تنگ شده بود.میخواستم به اتاقم بروم و صدایش را بشنوم

 .بهراد اومد دم دانشگاه رسوندم_

اش دوست چشمان مادر با شنیدن نام بهراد برق زد.مادر بهراد را اندازه پسر نداشته 
 .صدقه رفتنش بودداشت و همیشه مشغول قربان
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 .چرا نگفتی بیاد باال ؟دلم براش یه ذره شده_

 .منقعه ام را از سرم کشیدم

  کار داشت.من برم بخوابم_

 .اش را گرفتمدر اتاقم را بستم و بدون اینکه لباس هایم را عوض کنم شماره

 جانم_

 .ختمای انداهایم را در آوردم و گوشهجوراب

 میتونی صحبت کنی؟_

 آره عزیزم خوبی؟_

 :کمی ناز قاطی صدایم کردم

 .نه خوب نیستم_

 :اداهایم را میدانست چون خندید و گفت

 چرا؟_

 .دو روزه ندیدمت مریض شدم_

 .قهقهه زد

  عه نخند_

 باشه باشه.ونوس میتونی بیای خونمون؟_

 .چشمانم گرد شد

 جانم؟_

 .اش گرفتبازهم خنده
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بابا و مهرسو رفتن کرج خونه عموم شبم نمیان بیا یکی دو ساعت بمون مامان و _
پیشم شایدم بهت خوش گذشت و اون الزانیاییم که بهم قول دادیو درست کردی 

 .برام

 .وسوسه دیدن اتاق خوابش و از آن مهم تر دلتنگی ام باعث شد قبول کنم 

 اوکی آدرسو بفرست.ساعت چند بیام؟_

 .میزنم بیرون تو تا شیش بیا دیگه من ساعت پنج از شرکت_

 :به عادت همیشگی گفتم

 حله_

قطع کردم و سریع به حمام رفتم و دوش گرفتم.استرس داشتم انگار که بار اول بود 
 .که میخواستم ببینمش.نگاهی به ساعت انداختم.چهار و نیم بود

موهایم را همانطور خیس رها کردم و مثل همیشه فقط ضد آفتاب و رژ قرمز 
 :هایم را پوشیدم و کوله ام را برداشتم و از اتاق بیرون زدم و بلند گفتمزدم.لباس

 .مامان من دارم میرم خونه پونه اینا درس بخونم.شنبه امتحان داریم_

به سالمتی گفت و من هم از خانه بیرون زدم.سر راه به شیرینی فروشی رفتم و نان 
 .خامه ای گرفتم

 .رسیدم.با استرس زنگ را زدمشان رأس ساعت شیش به خانه

 بیا طبقه دوم_

ام را به مانتویم مالیدم و سوار آسانسور شدم.دم در منتظرم کف دستان عرق کرده
ایستاده بود و با دیدنم دستانش را باز کرد.نگاهی به اطراف کردم و به سمتش 

 .رفتم

  سالم_

 سالم عزیزم بیا تو خوش اومدی_
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  .جعبه شیرینی را به دستش دادم

 چه خونه خوشگلی دارین_

 .جعبه را روی کانتر گذاشت و به سمتم آمد

 مرسی چرا زحمت کشیدی میخواستیم دو دقیقه خودتو ببینیم خانوم_

 .خندیدم و مانتو و شالم را در آوردم.با شیفتگی نگاهم کرد

 چرا انقدر خوشگلی؟_

 :نیشم باز شد و با پررویی گفتم

 این سوال خودمم هست_

 دستم را کشید و روی مبل نشست  

 ونوس_

 هوم_

 چیزی میخوری؟_

 .جایم خوب بود و به هیچ عنوان قصد نداشتم بلند شوم

 نه _

*** 

 :آریا

 .به نفس های آرامش گوش دادم

 خوابیدی؟_

 .صدایش خوابالود بود

 آره_
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 .خندیدم و لپش را بوس کردم

 قرار بود بیای منو ببینی یا بخوابی؟_

ام گذاشت و نگاهم ی میلی باز کرد و چانه اش را روی قفسه سینهچشمانش را با ب
 .کرد

 .خب پاشو یه چایی بیار بخوریم که خوابم بپره_

 .به آشپزخانه رفتم و چایی ساز را روشن کردم

 آریا_

مشکی  داده بود.با تیشرت و شلوار  برگشتم و نگاهش کردم.کمرش را به کانتر تکیه 
بود.اولین بار بود که اورا بدون مانتو میدیدم.هیکلش بی نهایت خواستنی شده 

خوب بود.الغر و ظریف نبود.اندام تو پر و زیبایی داشت و پوست سفیدش به شدت 
 .وسوسه کننده بود

 اتاقت کجاست؟_

 :ظرف چایی را برداشتم و گفتم

 توی راهرو اولین اتاق_

 اجازه هست برم فضولی کنم؟_

 راحت باش_

من هم چایی را دم کردم و با شیرینی هایی که اورده بود به با خوشحالی رفت و 
 .اتاق بردم.عکس من و مهرسو را در دست گرفته بود و با دقت نگاه میکرد

 خواهرمه مهرسو_

 .با لبخند نگاهم کرد

 خیلی خوشگله ولی زیاد شبیه هم نیستین فقط فرم صورتاتون شبیه همه_

 .کنارش روی تخت نشستم
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 امم و مهرسو شبیه مامانشبیه بابآره من_

 .آهانی گفت و چایی اش را برداشت و مشغول شد

 آریا_

 جانم؟_

 :با ناز و ادا گفت

 برام میخونی؟_

 .خواندن که چیزی نبود برایش جان هم میدادم

 گیتارمو بده_

 با خوشحالی بلند شد و گیتارم را با دقت برداشت و به دستم داد

 خب چی بخونم حاال؟_

 :گفتکمی فکر کرد و  

  خودت انتخاب کن_

 :های گیتار لغزاندمسر تکان دادم و انگشت هایم را روی سیم

 

 اخمتم شیرینه واسم پرت چشماته حواسم"

 عطرتو میون یه جمع زیادم میشناسم

  بغضتم برام عزیزه نذار تو دلت بریزه

 زندگی بدون تو بی ارزشه بی همه چیزه

 

  بهترین حال جهان حالت چشماتو بگردم
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 خودم از خنده تا اخماتو سراپاتو بگردم

  همه دنیارو بدن ذره ای عشقت رو نمیدم

 آخه میخوام همه دنیارو فقط با تو بگردم

 بگردم بگردم بگردم دورت بگردم

 

  بهترین تعبیر خوابم راضیم از انتخابم

 آرزومه تا ابد روشونه ی امنت بخوابم

  با نگاهت بغلم کن شر دلشورمو کم کن

 اشقم به اندازه ی کافی کمکم کنمن که ع

 

  بهترین حال جهان حالت چشماتو بگردم

 خودم از خنده تا اخماتو سراپاتو بگردم

  همه دنیارو بدن ذره ای عشقت رو نمیدم

 آخه میخوام همه دنیارو فقط با تو بگردم

 "بگردم بگردم بگردم دورت بگردم

 

 .با نگاهم میکردآهنگ که تمام شد چشمانم را باز کردم.با لبخندی زی

 خوشت اومد؟_

 :عالمت الیک را نشانم داد و گفت

  پرفکت_
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 :گیتار را کنار گذاشتم و گفتم

 تو دوست نداری یاد بگیری گیتار بزنی؟_

 :شیرینی توی دهانش را قورت داد و بعد گفت

 .دوست که دارم ولی حس میکنم استعدادشو ندارم_

 :گفتم

 استعدادم داریاز امروز من یادت میدم.مطمئن باش _

 .کمی من و من کرد.طاقتم داشت تمام میشد.بلند شدم و دستش را گرفتم

 دیگه بحث نباشه.حاالم اون لباتو پاک کن و بریم باهم الزانیا درست کنیم _

*** 

 (چهار ماه بعد)

 کجایی آریا سه ساعته منتظرم_

 :ماشین را پارک کردم و گفتم

 رسیدم عزیزم االن میام تو_

موهایم کشیدم و بعد از خاموش کردن ماشین وارد کافه شدم.برخالف دستی به 
 .دیدمهمیشه کافه خالی بود و حتی بهروز را هم نمی

  تولدت مبارک عشق من_

به پشت سرم نگاه کردم.ونوس کیک کوچکی را در دستش گرفته بود و با خوشحالی 
خوب  به سویم آمد.قدردان نگاهش کردم.فرشته مهربانم همیشه حالم را

 :میکرد.بغلش کردم و گفتم

 مرسی عزیزم خیلی خوشحالم کردی_
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ام را بوسید و مرا به سمت میز ته کافه برد.میز را با رزهای سفید و آبی که گل گونه
 :اش بودند به زیبایی آراسته بود.کیک را روی میز گذاشت و گفتهای مورد عالقه

ه نه بذار اول یه عکس بگیرم زود شمعارو فوت کن تا آب نشدن.قبلشم آرزو کن.ن_
 .ازت...خب حاال فوت کن

 با خودم فکر کردم چه آرزویی زیبا تر و بهتر از بودن ونوس وجود دارد؟

شمع هارا فوت کردم.ونوس دست زد و بازهم تولدم را تبریک گفت.بعد از اینکه 
 :باهم عکس گرفتیم گفت

 .امم خب فکر کنم وقتشه کادومو بدم_

 .لبخند زدم

 نیاز نبود دیگه کادو_

 :اخمی کرد و گفت

 ندم؟ بیخود چطور تو هر دم و دقیقه کادو بهم میدی اونوقت من_

ای را به دستم داد.بازش کردم و ساعت زیبایی را دیدم که چند وقت جعبه سورمه
 .بود بدجور چشمم را گرفته بود.با تعجب نگاهش کردم

 از کجا فهمیدی من این ساعتو دوست دارم؟_

 :لبخندی پررنگ گفتبا 

 توی اینستاگرام دیدم که عکسشو الیک کردی_

 .اش را بوسیدمآخ خدا چقدر این دختر شیرین است.پیشانی

  مرسی واقعا قشنگه_

 .لبخندی زد و مشغول برش دادن کیک شد

 بهروز کجاست؟_
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 .یک تکه کیک توی پیشدستی ام گذاشت ک به دستم داد

 .باشیمهمه رو فرستادم بیرون تا تنها _

 تنها باشیم که فقط کیک بخوریم؟_

 :ای زد و گفتچشم غره 

  پررو نشو. کیکتو بخور چون بعدش باید منو ببری بام_

باشه ای گفتم و مشغول شدم.ساعت نه شب به بام رسیدیم و دیدم که آنجاهم به 
 .طور عجیبی خلوت است

 نکنه اینجارو هم رزرو کردی بخاطر اینکه تنها باشیم؟_

 .ایش را دور بازویم حلقه کرددست ه

 .نه دیگه این بخاطر شانس خوبمونه_

 .روی نیمکتی نشستیم و سرش را روی شانه ام گذاشت

 آریا_

 جانم_

 روز اولی که آشنا شدیمو یادته؟_

 مگر میتوانستم فراموش کنم

 معلومه.چطور؟_

 :خندید و گفت

 .دونم چی شد که قبول کردم باهات بیام کافههنوز نمی_

 .هم خندیدممن 

 خودمم فکر نمیکردم قبول کنی.یه تیر تو تاریکی بود فقط_

 .خودش را بیشتر بهم چسباند
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 .ولی چه خوب شد که قبول کردم_

 یه اعتراف بکنم؟_

 آره_

 .من اونروز بهت دروغ گفتم_

 .ام برداشت و نگاهم کردسرش را از روی شانه

 چیو؟_

 .ام را پنهان کنمسعی کردم خنده

 .قهوه دوست ندارماینکه _

 .چشمانش گرد شدند

 یعنی قهوه دوست داری؟_

 :سرم را تکان دادم و خندیدم.انتظار داشتم اوهم بخندد اما او بی هیچ حسی گفت

  منم باید یه اعترافی کنم_

 چی؟_

 .رو خیره شدچشم از من گرفت و به روبه

گفتم چون تا   یادته اونموقع که ازم پرسیدی چرا تاحاال با کسی رابطه نداشتی_
 هیجده سالگی فکر میکردم نباید قبل از ازدواج دوست پسر داشت؟

 .سرم را به نشانه آره تکان دادم

 ...دروغ گفتم.عاشق شده بودم_

*** 

 :ونوس
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با تردید نگاهش کردم.با بهت نگاهم میکرد.انتظار این حرف را نداشت.خود هم 
شروع کرده  کردم اما حاال کهدانم چرا این موضوع قدیمی را برایش مطرح  نمی

 .باید میگفتم بودم 

دونم چطور توصیفش میدونی من چه مدل خنده هایی رو دوست دارم؟نمی_
شون یه چین کوچولو کنم.اونایی که عالوه بر لب،چشماهم میخندن و گوشه

ها برام جذاب بودن میخوره.درست مثل تو وقتی لبخند میزنی.از اولم این مدل خنده
 ترین سن یکیو دیدم که اینجور میخندیدتوی حساسو درست 

  .و خب دل من لرزید

 .توانست هم مانعم شودبی حرف نگاهم میکرد.مشتاق شنیدن نبود اما نمی

احساس با یه لبخند وا داد و دو سال از زندگیشو یه دختر پونزده ساله به ظاهر بی_
هرکاری که در توانم با این عشق گذروند.هرکاری برای جلب توجهش کردم.یعنی 

ها. اون خیلی خوش خنده بود و هربار که بود آخه من خیلی مغرور بودم اونموقع
 .میخندید من بیشتر به این نتیجه میرسیدم که عاشقشم

 .با یادآوری آن روزها و خاطرات تلخ و شیرینش آهی کشیدم

شه.بااینکه اما اوج شکست برای یه دختر نوجوون اینه که اولین عشقش یه طرفه با_
اختالف سنیمون هفت سال بیشتر نبود اما منو به چشم یه بچه میدید.دوست 

مدت نیست و نابود شه.طوری که هرکس نداشتنش باعث شد اعتماد به نفسم تا یه
میکرد فکر میکردم دروغ میگه و میخواد مسخرم کنه.خیلی سعی  بهم ابراز عالقه

 .یشنیدم گر میگرفتم و قلبم تند تند میزدکردم فراموشش کنم اما هربار اسمشو که م

 هارا میگفتم؟آریا با جدیت به روبرو زل زده بود.واقعا چرا برایش این

تا اینکه فهمیدم یکی توی زندگیشه.اولش فکر کردم موقتیه اما نبود.منم آدمی _
نبودم که به مال مردم چشم داشته باشم.سخت بود اما فراموشش کردم.درسته 

م اما اون دو سال هرچقدرم تلخ اما حس قشنگ عشقو بهم نشون خیلی اذیت شد
 .دادن
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 .دستش را در دستانم گرفتم و فشردم

 .بعد از اون فکر میکردم دیگه هیچوقت عاشق نمیشم تا اینکه تورو دیدم_

 .اوهم باالخره نگاهم کرد

توام درست مثل اون میخندی اما غیر از لبخندت هیچیت شبیه اون نیست ولی _
نارت خیلی خوشحالم،وقتی با توام غصه هام یادم میره و فقط آرامشه که من ک

 دارم.فکر میکنم عشق واقعی همین باشه دیگه نه؟

 .ام گذاشت و نوازشم کردباالخره لبخند زد و دستش را روی گونه

 درسته_

 :شد و گفت و بلند 

 دیگه پاشو بریم دیروقته_

 اش حرف بزندخواست دربارهو این یعنی نمی

*** 

با بی حوصلگی کانال های ماهواره را باال و پایین کردم.مثل همه جمعه ها این 
 :جمعه هم کسل کننده بود.انگار مادر هم با من موافق بود چون گفت

ای بابا دلم پوسید تو این خونه باباتم که با دوستاش رفته بیرون.پاشو،پاشو ماهم _
  .بریم خرید کنیم یکم سرحال شیم

 ناسب دیدم و از آب گل آلود ماهی گرفتمشرایط را م

اتفاقا یه مانتو دیده بودم خیلی خوشم اومد ازش ولی مامان این ماه دستم خیلی _
 خالی بود حاال که داریم میریم اونم بخریم دیگه چطوره؟

 .غره ای نثارم کردچشم

 .خیلی پرروییا ولی عیب نداره یه دختر که بیشتر ندارم_

 .نیشم باز شد
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  کیفم دیدم اونم بخریم دیگه  پس یه_

اینبار دمپایی رو فرشی اش را به سمتم نشانه گرفت.به موقع جاخالی دادم و به 
 .اتاق رفتم

این چه طرز برخورد با تنها دخترته؟تازه خوبه درباره اون کفش پاشنه بلندا بهت _
 .نگفتم

 .ام را تشدید کردصدای جیغش خنده

ی مادر و دخترها موقع خرید جر و م.مثل همهبا مادر حسابی گشتیم و خرید کردی
بحث میکردیم و بعد از چنددقیقه یادمان میرفت.برای استراحت به کافه رفتیم و 

 .سیب زمینی سفارش دادیم

 میگم مامان_

 ها؟_

 با شیطنت نگاهش کردم

 .باید اون روسری ابریشمیه رو واسه عمه زیور میگرفتیم_

 :ید و گفتطبق انتظارم ابروهایش را درهم کش

 همینم مونده فقط براش روسری سیصد هزارتومنی بگیرم_

بلند خندیدم.عمه زیور در واقع عمه پدرم بود.مثل پیرزن های غرغرو و بدجنس 
داستان ها نبود.اتفاقا علیرغم سن و سالش به شدت به ظاهر و تیپش اهمیت میداد 

رابطه خوبی داشته و به پوستش رسیدگی میکرد اما ما هیچوقت نتوانستیم با او 
دلیل همیشه به خودش و اش با پدرم بود و به همینباشیم.در واقع مشکل اصلی

مادر و حتی من گیر میداد و زخم زبان میزد برای همین مادر دل خوشی از او 
 .نداشت

 حنااق_

 .اش را به سمت خودم کشیدمموفق شدم حرصش را درآورم.ظرف سیب زمینی



                 
 

 

  آتوسا کوراوند|  مالقاتیرمان  

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

77 

 

  .زیادم نخور برات خوب نیست بقیش مال منعشقم داشتم شوخی میکردم_

*** 

 :آریا

با دلتنگی به عکس ونوس نگاه میکردم.امتحان مهمی داشت و برای همین دو روز 
بود که ندیده بودمش. با خودم میگفتم کی میشود که اورا برای همیشه کنار خودم 

به عکسش داشته باشم تا این دلتنگی تمام شود.قفل گوشی را باز کردم و دوباره 
اش،به موهای مواج و سیاهش،چشمانش،لب هایش و نگاه کردم.به صورت کشیده

های جذاب و دلنشینش.چقدر دوستش داشتم.حس میکردم اگر روزی نباشد خنده
به جنون خواهم رسید.کاش میتوانستم کاری کنم که زودتر همه چیز فراهم شود تا 

د که با وامی که از شرکت گرفتم از او خواستگاری کنم اما نمیشد.تازه یک ماه بو
توانستم ماشینی برای خودم دست و پا کنم.راه زیادی در پیش داشتم برای اینکه 

 .شرایط ازدواجمان فراهم شود

 داداش_

چشم از عکس ونوس گرفتم و به مهرسو نگاه کردم که در چهارچوب در اتاق ایستاده 
 .بود و منتظر اجازه بود

  بیا تو_

 :گذاشتم و دراز کشیدم.کنارم نشست و گفتگوشی را کنار  

 کیک پختم.با چایی بیارم برات؟_

 .گشت.اما نخواستم ناراحتش کنمدیدم اشتهایم بازنمیمیل نداشتم.تا ونوس را نمی

 آره ولی یه تیکه کوچولو بیار_

ای گفت.منتظر بودم برود اما نرفت.پوست لبش را میجوید و انگار میخواست باشه
 .ما دودل بودچیزی بگوید ا

 چیزی شده؟_
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 :را ول کرد و گفت لبش

 تونم جلوی خودمو بگیرمداداش میدونم فضولیه اما نمی_

 هرچی میخوای بپرس_

 .اینبار دستش را بند پیرهنش کرد

 تو با کسی دوستی؟_

 منظورت از دوستی چیه دقیقا؟_

 :خجالت را کنار گذاشت و گفت

 یعنی دوست دختر داری؟_

ام بداند با ونوس هستم مشکلی نداشتم اما برای اینکه کمی سر به هبا اینکه خانواد
 :سر مهرسو بگذارم اخمی کردم و با جدیت گفتم

 این چیزا به تو چه ربطی داره؟ سرت تو درس و مشقت باشه تو_

 .با ناراحتی لبش را گزید

 باشه ببخشید_

 .دیگر نتوانستم اخم کنم

 شوخی کردم.آره چطور؟_

 :ا کرد و با هیجان گفتاینبار جرئت پید

 اسمش چیه؟خیلی دوسش داری نه؟_

 مهرسو چه میدانست کارم از دوست داشتن گذشته بود

 .اسمش ونوسهآره خیلی دوستش دارم_

 .شرک کرد چشمانش را مثل گربه

 .دادااااش میشه عکسشو ببینم_
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 سری تکان دادم و قفل گوشی ام را باز کردم

 اینه_

 :گرفت و با دقت زیادی نگاهش کرد و با هیجان گفتمهرسو گوشی را از دستم  

 وااای چقدر خوشگله_

 .لبخند زدم

 اونم بعد از دیدن عکس تو همینو گفت_

 .ذوق زده نگاهم کرد

 عکس منو نشونش دادی؟_

 مان امدهفکر کردم لزومی نداشته باشد که بداند ونوس به خانه

 .آره توی گوشیم دید عکستو_

 :انطور که بلند میشد گفتلبخندش وسعت گرفت و هم

 .باید یبار منو ببری پیشش دلم میخواد از نزدیک ببینمش.برم کیک بیارم برات_

 .مهلت حرف زدن به من نداد و از اتاق خارج شد

*** 

 آریا فردا یکم زودتر از سرکار بیا_

 .چشم از تلوزیون گرفتم و به مادر نگاه کردم

 خبریه؟_

 .گذاشت  را جلوی دست پدرم سیب تکه شده 

  آره عروسیه پسر خانم صبوحیه ماهم دعوتیم_

 :پوفی کردم و گفتم
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مادر من عروسی فامیل درجه یکمون نیست که الزم باشه زود بریم.من ساعت پنج _
 .تعطیل میشم.ساعت هفت و هشت میریم دیگه

 .مادر نگاه معنا داری با پدر رد و بدل کرد

پنج تعطیل میشی ولی تا هشت و نه اون که بله ولی مسئله اینه که تو ساعت _
 .خونه نمیای

 :پس مسئله این بود.میخواستند از زیر زبانم حرف بکشند.با لحن عادی پاسخ دادم

 آره بعضی شبا با دوستام میریم بیرون_

 .سیب دیگری برداشت و مشغول پوست کندن شد

 ما چند ماه پیشتم یادمونه.از این عادتا نداشتی_

 .میگفت.از جایم بلند شدمدر دل خندیدم.راست 

 به هرحال فردا زود میام که به موقع بریم.شب بخیر_

 .را قاچ کرد و به دستم دادمادر سیب

 بیا ایناروهم ببر بخور پسرم_

*** 

 کجا؟_

 .ام را دو چندان کرده بودخسته کننده بود و بی حوصلگی عروسی 

 .میرم یه تلفن بزنم و برمیگردم_

ه حیاط رفتم.خداراشکر اینجا سروصدا کمتر بود.شماره ونوس پدر سرش را تکان داد.ب
 .را گرفتم.صدای خوابالود و ظریفش که در گوشم پیچید حس کردم دلتنگ تر شدم

 جانم؟_

 .کاش میشد همین االن ببینمش
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 خواب بودی؟_

 :ای کشید و گفتخمیازه

درد  آره سر کتابام غش کرده بودم.خوب شد بیدارم کردی وگرنه صبح از گردن_
 .میمردم

 .دلم بویش را میخواست

 درستو کامل خوندی؟_

 .آره دیگه تمام شد.کجایی؟صدای آهنگ میاد_

 .توانستم همین االن بروم و ببینمشمی

  یه چیز بپوش االن میام دنبالت_

 .صدایش متعجب شد

 االن؟چرا؟_

 .دیگر طاقت نداشتم

 .سه روزه ندیدمت.تنگی نفس گرفتم_

 .به آرامی خندید

 حله اومدی تک بزن_

یک خوبی که ونوس داشت این بود که پایه همه کاری بود بود.عاشق امتحان کردن 
همه چیز بود و ازهیچ چیزی هراس نداشت...با وجود اینکه ساعت ده شب بود 

 :پدر برگشتم و گفتمبازهم بدون چون و چرا قبول کرده بود.پیش 

 .اید برمبابا با اجازه من یه کاری برام پیش اومده ب_

 .اش نشستاخمی بر چهره

 شام میدن کجا؟االن دیگه_
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 .نیستم.شما خودتون برین خونه ماشینم ببرین من خودم میام گرسنه_

 .چند لحظه چشمان نافذش را به چشمانم دوخت و بعد آهی کشید

 ماشینو تو ببر ما آژانس میگیریم_

شان برسم نیم ساعت به خانه خداحافظی کردم و با تمام سرعت از تاالر خارج شدم.تا
 طول کشید.با تک زنگم از خانه بیرون زد و سوار ماشین شد

  سرده.سالم اوف چقدر _

 .بود و کالهش را روی سر کشیده بودهودی قرمز گشادی پوشیده

 سالم_

شان سریع حرکت کردم.اگر دست خودم بود همانجا بغلش میکردم اما جلوی خانه
 .نظر نمیرسیدبودیم و اینکار درست به 

 مرسی خوبم تو خوبی؟_

 .انداختتیکه می

 .میکنم عزیزم بذار بریم یه جای خلوت اونوقت حسابی باهات سالم و احوالپرسیم _

 میدونی خیلی عاشقتم؟_ سرخوشانه خندید.

 .لبخندی زد دستش را روی ریش کوتاهم کشید

 هرچقدرم عاشقم باشی بازم به پای من نمیرسی آقای رستگارفر_

از خودم جدایش کردم و کالهش را روی سرش کشیدم.دیروقت بود و باید به خانه  
 .میرساندمش

 کجا بودی که کت و شلوار پوشیدی؟چقدرم بهت میاد_

 .دستش را بوسیدم و روی پایم گذاشتم

 .عروسی همسایمون_
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 عروسیو ول کردی اومدی منو ببینی؟_

  اوهوم تازه شامم نخوردم_

 م شدمشغول نوازش کردن دست

 گرسنه نیستی؟_

 نه _

 :شان که رسیدیم گفتمدم خانه

 به مهرسو قول دادم یه روز بیارمش که تورو ببینه_

 مگه منو میشناسه؟بهش گفتی؟_

مان آنقدری جدی نیست که رابطه فکرش را نمیکرد که بگویم.فکر میکرد از نظر من
 .اش بگویمام دربارهبه خانواده

 که خیلی خوشگلی  آره تازه عکستم دید و گفت_

 ی پرروی جذابنیشش باز شد...دختره

 .آه خواهرشوهر مهربونم...من که مشکلی ندارم هروقت اون اوکی بود همو ببینیم_

سرم را تکان دادم و خداحافظی کردیم.ساعت دوازده بود که به خانه 
اند.خواستم بی سر و صدا های خاموش نشان میداد که همه خوابیدهرسیدم.چراغ

اتاقم بروم ولی با دیدن مادر روی مبل متوقف شدم.با ابروهای باال رفته نگاهم به 
 :کرد و گفت

 به به آریا خان خوش گذشت؟_

 .ام گرفت.سرم را تکان دادمخنده

 .آره بهتر از عروسی بود_

 :ای رفت و گفتچشم غره
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 بله از صورتت مشخصه برو بخواب شب بخیر_

*** 

 :ونوس

نشده بود و همگی از دانشگاه بیرون زدیم.حوصله کافه رفتن کالس ظهرمان تشکیل 
را نداشتم.ناگهان به فکرم رسید که به محل کار آریا بروم.دوست داشتم موقع کار 

 .کردن ببینمش.آدرسش را بلد بودم.تاکسی گرفتم و ادرس را گفتم

وسوسه آمد اما خوشش نمی وقتی رسیدم برای باال رفتن تردید داشتم.شاید از آمدنم 
دیدنش بر تردیدم غلبه کرد و وارد شرکت شدم.از پیرمردی که انجا بود سراغش را 

 .گرفتم و او اتاقش را نشانم داد

 .به سمت اتاق رفتم که با صدای دختری متوقف شدم

 با کسی کار دارین خانوم؟_

لباس های اداری هم از  نگاهش کردم.صورت دلنشین و زیبایی داشت و حتی 
 .نکرده بودجذابیتش کم 

 .امم با آقای رستگارفر کار داشتم_

 .اش دادچینی به پیشانی

 چیکارش دارین اونوقت؟_

 .اش دریافت نکردم.لحنش طلبکارانه بودحس خوبی از جمله

 شما منشی اینجایین؟_

 :با غرور گفت

 خیر_

 :کوله ام را روی دوشم تنظیم کردم و گفتم

 پس نیازی نیست به شما جواب بدم.روز خوش_
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ای زده بود و مشغول تایپ کردن چیزی در زدم و داخل اتاق آریا شدم.عینک مشکی
در کامپیوتر بود.با دیدنش در آن حالت دلم ضعف رفت.چشمش به من افتاد شوکه 

 .شد و دستش را که برای تایپ به سمت کیبورد برده بود در هوا خشک شد

 سالم_

 .بلند شد و سمتم آمد

 میکنی؟ونوس.تو اینجا چیکار _

 .عصبی به نظر نمیرسید فقط تعجب کرده بود

 اومدم؟کالسمون تشکیل نشد گفتم بیام ببینمت.نباید می_

 :لبخندی زد و گفت

کار خوبی کردی.ده دقیقه بشین من اینارو تموم کنم بعد میریم ناهار _
 میخوای بگم بیارن برات؟ میخوریم.چیزی

نشستم.اتاق ساده و جمع و جوری داشت.ترجیح سرم را به معنای نه تکان دادم و 
دادم بیشتر به خودش نگاه کنم.میدیدم که سعی داشت روی کارش توجه کند اما 

آورد و هر چند دقیقه یکبار و نگاهم میکرد.کارش که تمام شد مشغول طاقت نمی
جمع کردن وسایلش بود که در باز شد.با دیدن همان دختر اخم هایم در هم 

 .س خوبی نسبت به او نداشتمرفت.اصال ح

 جایی میرین آقای رستگارفر؟_

 در صدایش چه بود.دندان هایم را روی هم ساییدم این ناز 

 بله اگه اجازه بدین_

 .بی تفاوت آریا دلم را گرم کرد.دختر سرش را تکان داد لحن

 اوکی فردا میبینمت_



                 
 

 

  آتوسا کوراوند|  مالقاتیرمان  

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

86 

 

ه آن دختر از شرکت نفسم را با حرص بیرون دادم.آریا دستم را گرفت و بی توجه ب
 .خارج شدیم.سعی کردم جلو خودم را بگیرم ولی آخر طاقت نیاوردم

 این دختره کی بود؟_

 .لبخند ریزی زد

 خانم محرابیو میگی؟حسابدار شرکته_

 اونوقت چرا انقدر باهات صمیمیه؟_

 .ام انداخت و خندیددستش را دور شانه

 عه تو که حسود نبودی_

 ام میکردهای آن دختر به آریا عصبیهآدم حسودی نبودم اما نگا

 دیگه باهاش حرف نمیزنیا_

 .زد قهقهه

آخه قربونت برم مگه میشه تا تو باشی من چشمم کسیو ببینه؟زندگی من تویی _
 عزیزم

 :با ناز گفتم

 میدونم_

 :بعد اخم کردم و ادامه دادم

 حواسم بهت هستا_

 .ظرف انداختم و جواب دادمهنگام خوردن ناهار مادر تماس گرفت.قاشق را در 

 جانم مامان_

 :سریع و باعجله گفت

 زود بیا خونه کارت دارم_
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 چیزی شده؟_

 .آریا با کنجکاوی نگاهم کرد

  ت اینا میان خونمون برای خواستگاریخاله آره شب_

 :نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و با صدای بلند گفتم

 چییی؟_

 .لحنش تند شد

 .میزنی زود بیا کلی کار داریمزهرمار چرا داد _

و بدون اینکه اجازه بدهد حرف بزنم تواس را قطع کرد.با کالفگی دستم را روی 
 :ام گذاشتم.آریا با نگرانی گفتپیشانی

 عزیزم اتفاقی افتاده؟_

 :حواسی گفتمبا بی

 .م میخواد بیاد خواستگاریمشب پسرخاله_

  صدایش یکدفعه ترسناک شد

 غلط کرده_

 .اش بیرون زده بود.سعی کردم آرامش کنمگردن و پیشانیهای  رگ

  آروم باش.جواب من که مشخصه_

 .چشمان همیشه آرامش طوفانی شده بودند

 یعنی میخوای امشب اجازه بدی بیاد خواستگاریت؟_

 ای هم داشتم؟خواستم اما مگر چارهالبته که نمی

 نباشتونم ناراحتش کنم.تو نگران مه نمیعزیزم زشته خاله_

 :کیفم را برداشتم و گفتم
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 تو دیگه برو سرکارت منم برم خونه_

 :دستی در موهایش کشید و با کالفگی گفت

 ونوس زیاد باهاش گرم نگیری هرچیم شد بهم خبر میدی_

 :اش را بوسیدم و گفتمگونه

  قول میدم_

*** 

لبخندی میلی چای ریختم و به همه تعارف کردم.برخالف همیشه اینبار هیچ با بی
ام شده بودند اما نزدم و خشک و رسمی رفتار کردم.همه هم متوجه این سرسنگینی

 :اش را روی میز گذاشت و گفتام چایخالهآوردند.شوهر روی خودشان نمیبه

 .خب نمیدونم از کجا شروع کنم بهتر نیست اول جوونا برن حرفاشونو بزنن_

 :خواستم بگویم نه که مادر سریع گفتمی

  ا چرا که نه ونوس بهراد جانو راهنمایی کنحتم_

به سمت اتاقم رفتم.بهراد وارد شد و روی صندلی نشست.من  با نارضایتی بلند شدم 
 .هم گوشه تختم نشستم و در سکوت به اطراف نگاه میکردم

 :عاقبت طاقت نیاورد و گفت

 خب فکراتو کردی؟_

 :به سردی جواب دادم

میخواستی کار خودتو بکنی اصال چرا نظر منو  نه چون جوابتو داده بودم.اگه_
 پرسیدی قبلش؟

 .بودتر از منلحن او سرد تر و نگاهش جدی

 من که گفتم بیخیالت نمیشم.تو باید مال من باشی_
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 :ام انداختم و گفتمبینی چینی روی با شنیدن حرفش

  من وسیله نیستم که مال کسی بشم درست صحبت کن_

 :امه دادماز جایم بلند شدم و اد

بار برای همیشه میگم من هیچوقت تورو چیزی بیشتر از یه پسرخاله یه_
بینم.پس لطفا کشش نده تا رابطه خونوادگیمونم خراب نشه.من دیگه حرفی نمی

 ندارم

 این حرفه آخرته؟_

توجه به من های درهم بلند شد و بیبه جای پاسخ دادن در اتاق را باز کردم.با اخم
هایمان نتیجه را فهمیدند و دیگر شد.پدر و مادرهایمان با دیدن چهرهاز اتاق خارج 

حرفی نزدند.بااینکه دلم میخواست همان لحظه جواب منفی را بدهم اما به احترام 
 .خاله چندروزی مهلت خواستم

باالخره مراسم تمام شد و رفتند.انتظار داشتم مادر سوال پیچم کند اما چیزی نگفت 
اش به بهراد رغم عالقهاش این بود که علیمشغول شد.خوبیها و به شستن ظرف

ام احترام میگذاشت.به اتاق که رفتم سریع شماره آریارا گرفتم.هنوز یک به خواسته
 .بوق نخورده بود که جواب داد

 الو_

 سالم_

 شد؟چی_

 کش موهایم را باز کردم

 چی میخواستی بشه؟گفتم نه_

 .نفس راحتی کشید که باعث تعجبم شد

 تو واقعا ترسیده بودی؟بیخیال بابا تا تو هستی بقیه رو میخوام چیکار؟_
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 :با صدای گرفته گفت

  رم میارهسدونی حتی فکر نبودنت چه بالیی دختر تو که نمی_

  فعال که هستم در خدمتتون جناب_ 

 :آرام زمزمه کرد

 خوبه که هستی زندگی من_

*** 

خواهرش قرار داشتم.برای دیدن یکی از اعضای ی بهروز با آریا و ساعت شش در کافه
اش هیجان داشتم.دوست داشتم برایش هدیه بخرم اما نه میدانستم چه خانواده

چیزی دوست دارد و نه به نظرم در دیدار اول مناسب بود.ولی در راه چشمم به 
لواشک های خوش رنگ و خوشمزه افتاد و دلم طاقت نیاورد.لواشک که دیگر عیبی 

 .نداشت

ها رسیدم.به بهروز سالم کردم و مشغول حرف زدن بودیم که من زودتر از آن
آمدند.نگاهی به خواهرش کردم.قدش از من کوتاه تر بود و از چیزی که در عکسش 
دیدم خوشگل تر و بانمک تر. با لبخند و ذوق مرا نگاه میکرد که باعث شد ناخودآگاه 

 .من هم لبخند بزنم و به سمتشان بروم

  مسال_

 :آریا جوابم را داد و خواهرش دستش را جلو اورد و گفت

 سالم من مهرسوام خوشبختم_

 دختر مهربانی به نظر میرسید.درست مثل برادرش

 .منم ونوسم.خوشحالم که میبینمت.بیا بریم بشینیم_

دست در دست هم راه افتادیم.صدای سرفه آریا باعث شد بچرخم.دست به سینه و 
 دبااخم نگاهمان میکر 
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 فکر نمیکنین منو جا گذاشتین؟_

 .ستش را گرفتی حسود...مهرسو به سمتش رفت و دخندیدم.پسره

 بیا خودتو لوس نکن_

 .اریا هم خندید و همگی نشستیم.سفارش هایمان را به بهروز دادیم

 خب مهرسو جون چند سالته؟_

 لبخند از لبش جدا نمیشد

 هیفده سالمه_

 سال دیگه کنکور داری؟_

 .اش در هم رفت.حالش را درک میکردماسم کنکور چهره با آوردن

 متاسفانه آره.کنکور تجربی_

 :با محبت دستش را گرفتم و گفتم

اگه کمک خواستی میتونی روی من حساب کنی.ریاضی و فیزیک که تعطیلم ولی _
 .از بقیه یه چیزایی حالمه

 :با ذوق گفت

 حتما_

ود و به دلم نشست.به جز فرم مشغول خوردن و حرف زدن شدیم.دختر شیرینی ب
صورتش هیچ چیزش شبیه آریا نبود.پوستش سفید بود و چشم ها و موهای روشن 

 .قهوه ای داشت.طبق گفته آریا شبیه مادرشان بود

 :بعد از یک ساعت آریا بلند شد و گفت

 خب دیگه ما باید بریم شب دعوتیم جایی_

 .مهرسو با ناراحتی نگاهم کرد
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 بمونم ولی اگه نریم مامان شاکی میشه.بازم میبینمت دیگه؟دوست دارم بیشتر _

 .ام بردمدستم را در کوله

 البته.ما دیگه دوستیم_

 .و لواشک هارا به دستش دادم

دلم میخواست برات یه چیزی بگیرم ولی نمیدونستم چی واسه همین لواشک _
 .خریدم که فکر کنم همه دخترا دوست دارن

 .چشمانش برق زدند

  شعار منو نمیدونی؟جانم فدای لواشکوای تو _

 :خندیدم و گفتم

 نوش جونت ولی به آریا ندیا مال خودته همش_

 :آریا تصنعی اخم کرد و دماغم را کشید و گفت

 ای آدم فروش_

*** 

 :آریا

 خب پسندیدی؟_

 .یک تکه لواشک کند و به دهان گذاشت

 عااااشقش شدم.خیلی باحال و خاکی بود.وای چقدر ترشه_

آنقدر با آب و تاب خورد که نتوانستم تحمل کنم و بقیه لواشک را از دستش کشیدم 
 .و خوردم

 .عهه داداش مال من بودااا بعدم ونوس گفت که تو نباید بخوری_

 :چشمکی زدم و گفتم
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 دستای ونوس بهش خورده بود.مگه میتونم نخورم؟_

 .ای زدچشم غره

 خیلی بی ادبی بای_

 .خندیدم

فعال به مامان و بابا چیزی نگو.خودم سر یه فرصت مناسب باهاشون مهرسو لطفا _
 .میزنم حرف 

 .سرش را به معنای باشه تکان داد

 بگم.میدونی که دهنم قرصه خودمم نمیخواستم _

 :سرش را بوسیدم و گفتم

 .میدونم عشق داداش محض اطمینان گفتم_

 :ونوس

میزدم.از آن روزهایی بود که هدف کتاب را ورق بودم و بیدر کتابخانه نشسته
 حوصله همه کاری داشتم جز درس خواندن

جای این کتاب مثال کتاب "بیگانه"جلویم بود.در با خودم گفتم چه میشد االن به
ام نشست.نگاهش کردم.با دیدن عسل از ها بودم که دستی روی شانههمین فکر 

 .خدا خواسته کتاب را بستم و دستش را گرفتم

  قع اومدی بیا بشینکامال به مو_

 :روی صندلی کنارم نشست و گفت

 تو که درسخون بودی.تو دیگه چرا؟_

 :پوفی کردم و گفتم

 اون مال اوالش بود االن دیگه نیستم.بیخیال چه خبرا؟_



                 
 

 

  آتوسا کوراوند|  مالقاتیرمان  

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

94 

 

 .موهایش را داخل مقنعه سر داد

 ستهیچی اومدم برای تولدم دعوتت کنم.همین آخر هفته_

 .با شنیدن این خبر انرژی گرفتم

 چه خوب خیلی وقته مهمونی نرفته بودم حتما میام_

 :جلوی هردویمان گذاشت و گفت لواشکی از کیفش در آورد و 

فقط دورهمی کوچیک نیستا.یه مهمونی بزرگ میخوام بگیرم.همه هم قراره جفتی _
 .بیان توام با یارت بیا

 .ای از لواشک را کندم و با لذت خوردمتکه

  ام بفرست بعد عزیزماوووم حله فقط آدرسو بر _

تا بحال با آریا به هیچ مهمانی نرفته بودم.این فرصت خوبی بود.کمی باهم حرف 
 .زدیم و وقتی تمام لواشک را خوردیم بلند شد

  من دیگه برم عشقم میبینمت_

اش را بوسیدم و وقتی که رفت من هم وسایلم را جمع کردم.بعد از شنیدن گونه
واندن نداشتم.به پاساژ رفتم و برای عسل هدیه خریدم این خبر دیگر اصال تمرکز خ

 ..به آریا جریان مهمانی را گفتم و اوهم قبول کردو کمی گشتم و بعد به خانه رفتم

*** 

پنجشنبه از راه رسید و من هم مشغول آماده شدن بودم.قرار بود آریا ساعت هفت 
ن را آزاد گذاشتم.بعد از ازشا بیاید تا برویم.موهایم را باالی سرم جمع و چند طره

چشم کشیدم.آرایشم که تکمیل شد.لباسم را پوشیدم  ها کرم پودر زدم و خطمدت
و کمی هم عطر زدم.پابند ظریفی که به تازگی خریده بودم را به پایم بستم و منتظر 
آمدن آریا شدم.با تک زنگی که زد سریع پالتو و شالم را پوشیدم و کیف و جعبه 

 .تمکادو را برداش
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بعد از خداحافظی با مادر از خانه بیرون زدم و سوار ماشین شدم و سالم 
هایش کردم.چشمان آریا چند لحظه با دیدنم مات شد و بعد لبخند زیبایی روی لب

 .دستم را در دستش گرفت و آرام بوسید نقش بست و 

 !زیبای من_

 .نفس عمیقی کشیدم و حرفی نزدم

 ونوس؟تو داری با من چیکار میکنی _

 .بازهم صامت و خاموش سرم را پایین انداختم

 االن خجالت کشیدی یعنی؟_

 ...خجالت نه،گرمم شده بود

 از کی تاحاال خجالتی شدی خانوم؟_

 :به سختی سرم را باال بردم و گفتم

 تو فکر کن خجالت کشیدم_

خندید و یک بار دیگر دستم را بوسید و بعد روی پایش گذاشت و حرکت کرد.کمی 
گذشت ضبط را روشن کرد و صدای آهنگ مالیمی در فضای ماشین پخش   که

اش مالیم بود که چشمانم شد.چشمانم را بستم و به آن گوش دادم.آنقدر موسیقی
کم گرم شد و خوابم برد.با صدای آریا چشمانم را با وحشت باز کردم.دستش را کم

 :دو طرف صورتم گذاشت و با نگرانی گفت

 نترس چیزی نشده_

 

 :تند تند نفس کشیدم و گفتم

 رسیدیم؟_

 :ام را نوازش کرد و گفتگونه
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 آره،بهتری؟_

 .نفهمیدم کی خوابم برد_

 :در آینه آرایشم را چک کردم و گفتم

 بریم دیگه دیر شد_

تولد در ویالی بزرگ خانواده عسل برگزار شده بود.میدانستم که وضع مالی خوبی 
کردم و بعد از آیفون زدن وارد خانه شدیم.از دارند.دستم را دور بازوی آریا حلقه  

آمد.وسط حیاط که رسیدیم عسل با لباس کوتاه داخل خانه سر و صدای زیادی می
 :اش به استقابالمان آمد و با شادی گفتعروسکی

 خوش اومدین.وای چقدر خوشگل شدی_

 :بغلش کردم و گفتم

  مرسی عزیزم تولدت مبارک_

شان به اییمان کرد و به داخل خانه رفتیم.سالن خانهآریا هم تشکر کرد.عسل راهنم
های قرمز و مشکی پر شده بود.عسل به شدت بزرگ بود و سراسرش از بادکنک

 :سمت میزی راهنماییمان کرد و گفت

 .بشینین تا بگم ازتون پذیرایی کنن_

 :کادویش را به دستش دادم.آن را گرفت و با لبخند گفت

 هم سر بزنم خوش بگذرونین شما مرسی عشقم.من برم به بقیه_

 :عسل که رفت آریا زیر گوشم گفت

 تولده یا عروسی؟؟_

خندیدم و چیزی نگفتم.آهنگ شادی پخش شد و تعداد زیادی دختر و پسر به وسط 
سالن آمدند و شروع به رقصیدن کردند.در میانشان چشمم به پونه و فاطمه هم 

 .خورد
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 دوست داری برقصی؟_

 .آمد.برای همین چندان مایل نبودمخوشم نمیهیچوقت از رقصیدن 

 .نه ترجیح میدم نگاه کنم_

هایم دستم را روی پایش گذاشت و نوازش کرد.بانوازشش جریان خون در رگ
تسهیل شد.بعد از اتمام رقص پونه مرا دید و دست فاطمه را کشید و به سمتم 

نشستم آریا بازهم آمد.باهم روبوسی کردیم و دعوتشان کردم کنارم بنشینند.وقتی 
دستم را روی پایش گذاشت.پونه خیاری برداشت و مشغول پوست کندن شد و در 

 :همان حال گفت

 پاهام ترکیدن با این کفشا فک کنم تا دوروز نتونم راه برم_

 :توجه به حرفش پرسیدمبی

 اشکان و رضا نیومدن؟_

ی نکردم.پس فشار دست آریا بیشتر شد و درد خفیفی در دستم پیچید اما توجه
 .بودهنوز آن جریان را فراموش نکرده

 :فاطمه جواب داد

 نه خودشون جایی دعوت بودن_

هارا فوت کرد و برایمان کیک آوردند یکدفعه همه جا تاریک بعد از اینکه عسل شمع
 :شد و رقص نور روشن شد.خواهر عسل بلند گفت

 خب وقته رقصه تانگوئه همگی پاشین_

 .چرخاندمهایم را در قاب چشم

 واقعا انگار عروسیه_

 .آریا خندید و سپس بلند شد و دستم را گرفت و بلندم کرد

 افتخار میدی باهام برقصی؟_
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لبخند زدم و باهم به وسط سالن رفتیم.چند زوج دیگر هم مثل ما منتظر بودند تا 
 .آهنگ شروع شود..سرم را پایین انداختم و مشغول صاف کردن پیراهن قرمزم بودم

 

" I found a love for me 

 من یک عشق برای خودم پیدا کردم

Darling, just dive right in and follow my lead 

 عزیزم، فقط عمیق تر غرق شو و راهنمایی من را دنبال کن

Well, I found a girl, beautiful and sweet 

 "خب، من دختری رو پیدا کردم ، زیبا و شیرین

 

 شدند و سرم را به تندی باال بردم و به آریا نگاه کردم.ای خشک دستانم لحظه

 

" Oh, I never knew you were the someone waiting for me 

 اوه، هرگز نفهمیدم تو کسی بودی که منتظر من باشه

Cause we were just kids when we fell in love 

 چونکه وقتی ما عاشق شدیم فقط بچه بودیم

Not knowing what it was 

 نمی دونستیم که این چیه

I will not give you up this time 

 "من این بار دست از تو نمی کشم
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 :آرام گفتم

 .یادته؟اولین آهنگی که برام خوندی_

 :تر از من گفتاو آرام 

 ی منمگه میشه یادم بره فرشته_

 

" But darling, your heart is all I own 

 من تصاحب کردم اما عزیزم، قلبت چیزیه که

And in your eyes, you’re holding mine 

 و در چشمانت تو قلب مرا نگه می داری

Baby, I’m dancing in the dark with you between my arms 

 عزیزم، من در سیاهی تاریکی باتو می رقصم در حالی که تو را دارم

Barefoot on the grass, listening to our favourite song 

 "پای برهنه روی علف ها ، به موزیک مورد عالقه مون گوش می دیم

 

اش گذاشتم. اوهم زیر گوشم مشغول زمزمه کردن آهنگ بود و سرم را روی سینه
 .من دیگر نه به صدای خواننده و نه به اطراف توجهی نکردم

 

" When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath 

 وقتی که بهم گفتی به هم ریخته به نظر می رسم، من زیر لب چیزی رو زمزمه کرد

But you heard it, darling, you look perfect tonight 

 "اما تو آنرا شنیدی، عزیزم، تو امشب عالی به نظر می رسی
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دستم را گرفت و یک دور چرخاندم و دوباره به آغوشش برم گرداند.من هم سرم را 
 :اش گذاشتم و از ته دل گفتمینهروی س

 .خیلی دوستت دارم_

*** 

 [دو سال بعد]

خسته و خواب آلود از بچه ها خداحافظی کرده و وارد حیاط بیمارستان 
شدم.میخواستم با تمام سرعت خودم را به خانه برسانم تا از شر گرسنگی و سرما 

گوشی در کیفم خالص شوم برای همین با قدم های سریع به سمت در میرفتم که  
ای لرزید.حدس میزدم که آریا باشد.این هشتمین بار بود که امروز زنگ میزد.لحظه

ایستادم و گوشی را از کیف درآوردم.حدسم درست بود.جواب دادم و با اندکی 
 :کالفگی گفتم

  جانم_

 کجایی قلبم؟_

 .ندخورد و باعث شده بود اشک در چشمانم حلقه بز باد سرد با شدت به صورتم می

 .نفس عمیقی کشیدم

 عزیزم من که بهت گفتم بیمارستانم چندبار دیگه میخوای بپرسی؟_

 گفتی ولی خواستم خیالم راحت شه_

 .ام گرفتاز شدت تعجب خنده

خیالت برای چی راحت شه آخه مگه قراره اتفاقی بیفته؟آریا خودت میدونی که _
 .کنترل میشمخوشم نمیاد کسی کنترلم کنه اما االن حس میکنم دارم  

 :سریع گفت
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تو که نمیدونی اگه اتفاقی برات بیفته من  معلومه که نمیخوام کنترلت کنم ولی_
 میمیرم؛همیشه نگرانم که یه وقت نباشی

های هایش تعجب کنم به طرف در بیمارستان رفتم.این حرفبدون اینکه از حرف
یدم.من هم اورا ترساش میهایش،از شدت وابستگیاش بود.گاهی از حرفهمیشه

جور دیگر بود.انگار کمی بیش از حد و دوست داشتم،خیلی زیاد اما وابستگی او یک
 .افراطی بود و این، مرا میترساند

 :برای اینکه آرامش کنم با لحنی مالیم گفتم

 قربونت برم قول میدم هیچیم نمیشه و همیشه پیشت میمونم خب؟_

 .نفس عمیقی کشید

ه بهم خبر بده اگه هم حوصله داشتی شب میریم باشه عزیزم رسیدی خون_
 بیرون،خوبه؟

 باشه عشقم مواظب خودت باش_

سریع سوار تاکسی شدم و بعد از اینکه گرما به درون پوستم نفوذ کرد چشمانم را 
ام با وجود آریا،زیباتر شده بود و بستم و به چندماه اخیر فکر کردم.روزهای زندگی

جودش شکر میکردم.اما چندماه بود که بیش از حد همیشه و هرروز خدارا بابت و
دید دلتنگ میشد و هرطور شده به دیدنم حساس شده بود.اگر یک روز مرا نمی

آمد.همیشه به این کارش اعتراض میکردم و سرش غر میزدم اما او اهمیتی می
از خانه بیرون نمیزدم  بودم و  نمیداد.مثال یکبار به سرماخوردگی سختی دچار شده

که در آخر طاقت نیاورد و به دیدنم آمد و   نزدیک سه روز بود که ندیده بودمش
 !تر از مناش این شد که اوهم سرما خورد حتی شدیدنتیجه

 :ولی اصال برایش مهم نبود و میگفت

  مهم اینه که دیدمت_

 .ها دوستش داشتم؛خیلی زیاد و مهم تر از آن در کنارش آرام بودماما با همه این
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خانه که رسیدم کرایه را پرداخت کردم و از تاکسی پیاده شدم و تند و سریع به 
حس شده بود.کفش هایم را در آوردم ام از شدت سرما سر و بیوارد خانه شدم.بینی

 :و بلند گفتم

 مامااان خیلی گشنمه غذا چی داریم؟_

جیبم در پاسخی از مادر نشنیدم.فکر کردم خانه نیست.با بیخیالی گوشی را از توی 
ام را در بیاورم که با شنیدن آوردم و وارد پذیرایی شدم و دست بردم که مقنعه

 .صدایی دستم خشک شد

 سالم_

اول فکر کردم اشتباه شنیدم.با بهت سرم را باال بردم و با دیدن آن مرد و لبخند و 
 !حالت چشمانش دنیا بر سرم آوار شد

*** 

عد این همه سال برگشته باشه؟آخه مگه دارم دیوونه میشم سوگند،چطور ممکنه ب_
 میشه؟؟

 .ای نداشت.دردش آرام نمیشدسرم به شدت درد میکرد.حتی قرص هم فایده

 باورم نمیشه،خود خودش بود؟_

 .موهایم را با کالفگی از روی صورتم کنار زدم

معلومه خودش بود.یعنی من فامیل خودمو،یعنی من آدمی که دوسال عاشقش _
 بودمو نمیشناسم؟

 .سعی کرد آرامم کند هرچند مشخص بود خودش هم کالفه است

 باشه باشه اروم باش.اصال مرتیکه چرا پا شده اومده خونه شما؟_

اش نگاهم آن لحظات شوم را به یاد اوردم.روی مبل نشسته بود و با لبخند لعنتی
میکرد.نفهمیدم چطور سالم کردم و خودم را در اتاق انداختم و تظاهر به خواب 
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بودن کردم تا از شر اصرارهای مادر خالص شوم. فقط میدانستم اگر چند لحظه دیگر 
 .آنجا بمانم و نگاهش کنم مقابل چشمان خندانش از هوش میروم

مون اونم همییین.اونموقع که ایران بود من باید هزارتا نذر میکردم تا بیاد خونه_
 اینجا سالی یبار میومد حاال تا از راه رسیده پا شده اومده

در آن دو سال چه کشیده بودم و برای دیدنش دانست منهیچکس جز سوگند نمی
 .کارها که نکرده بودمچه

 حاال ولش کن اصال بهش فکر نکن_

 تو دیگه آریارو داری و اصال اون یارو برات مهم نیست اوکی؟

 .با شنیدن اسم آریا دلم گرم شد

ه نبینمش.برگرده همون خراب راست میگی.الکی خودمو ناراحت کردم.کاش دیگ_
 .ای که بودشده

 مان را پایان دادمچکمی دیگر حرف زدیم و با ورود مادرم به اتاق مکالمه

 شام نمیخورم مامان_

 .مادر با لحن شاکی و دست به کمر باالی سرم ایستاده بود

 برای این نیومدم.ونوس این چه حرکت زشتی بود که امروز انجام دادی؟_

 .وجهی به "او" و آمدنم به اتاق بود.چشمانم را بستممنظورش بی ت

  حالم خوب نبود مامان_

تونستی دو دقه پیش بنده خدا بشینی؟چطور میتونی حالت اونقدر بد بود که نمی_
سه ساعت با تلفن حرف بزنی؟اون طفلکی قبل از اینکه بیای ده بار سراغتو گرفت 

 .اما وقتی اونطور کردی ناراحت شد و رفت

ابروهایم باال رفتند.سراغ مرا گرفته بود؟قبال ها که باید خودم  چشمانم باز شدند و
 را میکشتم تا یک نیم نگاه به من بیندازد؛حاال سراغم را میگیرفت؟حاال؟
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 .مامان حوصله ندارم میخوام بخوابم_

 .و با اخم از اتاق رفت دیگر چیزی نگفت 

اولین باری که "او" را دیدم.پانزده شدم.به ها پرتابام به گذشتهرغم میل باطنیعلی
اش به تهران نقل مکان کردند.آخرین بار که دیده بودمش که خانواده سالم بود 

شیش سالم بود و چیزی از صورتش یادم نمانده بود.در واقع برایم هم مهم نبود.آن 
م.یک ها من در دنیای خودم غرق بودم و خودم را با کتاب هایم سرگرم میکردموقع

هفته بعد از نقل مکانشان مارا دعوت کردند.هنوز هم ریز به ریز آن روز یا بهتر بگویم 
آن لحظه را یادم هست.با بی تفاوتی پشت سر مادر وارد خانه شدم و در دل دعا 
میکردم که زودتر به خانه برگردیم که با صدای سالمی سرم را باال گرفتم و درست 

شک شدم.هنوز هم گر گرفتگی ناگهانی بدنم و تپش مثل امروز با دیدن لبخندش خ
حرکت میخکوبش شدم.دوست قرار قلبم را یادم است.چند لحظه بیهای تند و بی

من فقط به او یا بهتر بگویم به چشمانش نگاه کنم.با دیدنش  داشتم زمان بایستد و 
پر از  شد و انگار که مواد مخدر مصرف کرده باشم یک جریان گرم به قلبم سرازیر 

ها خوانده بودم که اسم این حس عشق سرخوشی و لذت شدم.در کتاب حس 
 !است؛عشق

دیگر دلم نمیخواست به خانه خودمان برگردیم.فقط دوست داشتم تا ابد به 
 .تماشایش بنشینم

با صدای مادر به خودم آمدم و از رویا خارج شدم و با لبخند به طرفش رفتم و 
تفاوتی نگاهم کرد او با بی حسابی آماده کردم اماخودم را برای یک خوش و بش 

 :و تنها گفت

 سالم خوش اومدی_

*** 

ساعت هفت شب بود که مثل همیشه خسته و کوفته از بیمارستان برگشتم.با وجود 
روی میخواست.برای همین به راننده گفتم که سر خیابان نگه سرما دلم پیاده
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ای پالتویم فرو بردم.آرام و بدون هیچ عجلهدارد.پیاده شدم و دست هایم را در جیب 
 .داشتم که با شنیدن صدایش متوقف شدمبه سمت خانه قدم برمی

 سالم_

چشم هایم را با ناامیدی روی هم فشار دادم.یک هفته از دیدنش گذشته بود و من 
سعی کرده بودم که فراموشش کنم.انگار که اصال اورا ندیده بودم.اما انگار او بیخیال 

یشد.به سمتش چرخیدم.پالتو مشکی خوش دوختی پوشیده بود.مدل موهایش نم
 .اش نسبت به شش سال قبل پخته تر شده بودرا عوض کرده بود.چهره

 .اش هم از لبش جدا نمیشدبا طمأنینه به سویم آمد.لبخند لعنتی

از اونجاییم که اوندفعه همینجوری نگاهم کردی فکر کنم منو نشناختی پس بهتره _
 ی باباتدمو بهت معرفی کنم.مهیارم، پسر عمه زیور،عمهخو

*** 

اش پانزده سالگی یک دختر نوجوان به اندازه کافی پر از رویا بود.عشق هم که قاطی
شود دیگر هیچ...من آن موقع ها روی ابرها بودم.تمام روز تظاهر به درس خواندن 

بود که با فکر کردن به او میکردم اما در واقع به مهیار فکر میکردم و کمتر موقعی 
به رختخواب میرفتم تا رویا  هایم نباشد.شب ها هم زودتر از همیشه لبخند روی لب

ام مان را تصور میکردم در حالیکه با لباس مجلل عروسیپردازی کنم.شب عروسی
رقصیدیم و بعد هم تبدیل به رفتیم و باهم میدست در دست مهیار روی سن می

دنیا میشدیم.فکر میکردم چون من عاشق او هستم اوهم عاشق ترین زوج خوشبخت
من خواهد شد.هیچ تصوری از عشق یکطرفه نداشتم.به خاطر روابط بد عمه زیور و 
پدر باهم رفت و آمد نداشتیم و همان یکباری هم که عمه دعوتمان کرده بود برای 

باید آرزو این بود که حوصله حرف فامیل هارا نداشت. و من عاشِق دلتنگ هم 
 .میکردم که عروسی یا مهمانی ای برگزار شود تا بتوانم اورا ببینم

*** 

 ...اش خیره شدم.روزگاری آرزویم بود دستش را لمس کنم اما حاالبه دست دراز شده
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 فکر کنم باید شناخته باشی دیگه.یادمه اونموقع ها بچه باهوشی بودی_

توجهی به به قول خودش آن بچه دلم میخواست پوزخند بزنم.مگر آن موقع اصال 
 داشت که بفهمد باهوش است یا خنگ؟

 :اش بی حوصله گفتمبی توجه به دست دراز شده

 شناختم_

 .بازهم لبخند زد.سعی کردم به چشمانش نگاه نکنم

 .کمی جلوتر آمد

 .خیلی دوست داشتم ببینمت،دلم برات تنگ شده بود_

 :ید و گفتابنبار نتوانستم پوزخند نزنم.پوزخندم را د

 باور نمیکنی؟_

 .بی پروا در چشمانش زل زدم

 نه،شب خوش_

 .میخواستم زودتر بروم و با آریا تماس بگیرم.دلم صدای اورا میخواست

 اومده بودم که برای شام دعوتت کنم،اگه بخوایصبر کن من_

 .نه !باید یکجور خودم را خالی میکردم

 شیما جونم هست دیگه؟_

 .زمان برای اخمش هم میمردماخم کرد؛یادم آمد آن 

 .من و شیما پنج ساله از هم جدا شدیم_

 پنج سال!پنج سال

 .م و میخوام استراحت کنمبه سالمتی،ولی من خسته_

 .سرش را تکان داد
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 دعوتمو قبول کنی باشه اصرار نمیکنم ولی باید قول بدی در اولین فرصت _

هایم لشی که هرشب از اشکاشک هایی که موقع رفتنش ریختم را به یاد آوردم.با
خیس بود را به یاد آوردم.عروسکی که از روی ناچاری در آغوش میگرفتم و گریه 

 ...میکردم را

 من به کسی قولی نمیدم.خداحافظ_

با صدای آرام خداحافظی کرد.دیگر برنگشتم تا ببینمش.کاش میشد هیچوقت 
 !نبینمش.کاش

ه آریا را گرفتم.سعی کردم جلوی لرزش شمار  بدون هیچ حرفی به اتاقم پناه بردم و
صدا و بدنم را بگیرم.خودم هم نمیدانستم به چه دلیلی اینطور 

 میلرزم.خشم،ترس،هیجان؟

 جانم عزیز دلم_

 .برخالف تمام تالشم لرزش صدایم مشهود بود

 آریا_

 .بالفاصله صدایش نگران شد

 جانم؟جانم؟چی شده ونوس؟_

م که مهیار برگشته.اما از دو سال پیش بعد کاش جرئتش را داشتم و به او میگفت
ای به مهیار شب تولدش و اعتراف من روی بام دیگر هیچ گونه اشاره از 

 .میخواست این خاطره را از ذهن من و خودش پاک کند.نکرد

 شده.خیلی کم میبینمت آریا چیزیم نیست.ولی خیلی دلم برات تنگ_

 :پوفی کرد و گفت

توئه ولی مگه دست خودمه؟دارم با تمام وجودم کار میکنم قبول دارم عزیزم،حق با _
 تا بتونم تورو خوشبخت کنم.میگی چیکار کنم؟فکر میکنی دل من تنگ نمیشه؟
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 .تو که میدونی وقتی نمیبینمت تنگی نفس میگیرم

 .دلم لرزید.آریای من بخاطر من این همه کار میکرد و من به چه کسی فکر میکردم

 رو به کارت برسحق با توئه ببخشید.ب_

ناراحت بودم اما نه از او از خودم.دوست داشتم گلوی خودم را بگیرم و آنقدر 
 .بفشارم تا کارم تمام شود

 قهری؟_

 .کاش میتوانستم همه چیز را برایش بگویم

 .عزیزم قهر چیه نمیخوام مزاحمت شم.شب بهت زنگ میزنم منم یکم بخوابم نه _

رغم خستگی هایم روی تخت دراز کشیدم اما علیقطع کردم و بعد از تعویض لباس 
ای نداشت.خاطرات آن سال ها شدید خوابم نمیبرد.هرچقدر مقاومت میکردم فایده

 .داشتدست از سرم برنمی

*** 

 مهتا خوب شدم؟_

ام و با وسواس برای بار هزارم خودم را در آیینه نگاه کردم.امشب عروسی پسر عمه
 .سه ماه ندیدن مهیار را جبران کنمفرصت مناسبی بود تا دلتنگی 

 آره عشقم مثل ماه شدی_

 ...بازهم خودم را چک کردم؛دقیق تر از قبل

ام را باز گذاشته بودم.خط چشم ظریف و رژ گونه و رژ صورتی موهای مواج مشکی
هم تکمیل کننده آرایشم بود.نیم تنه و دامن کوتاهم را پوشیدم و با مهتا از اتاق 

 .خارج شدیم

 تا عمو و زن عمو هم میان اینجا ؟مه_

 :انداخت پاسخ دادهمانطور که شال را روی سرش می
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 .نه مامان گفت دیر میشه خودمون میریم_

 .اش خیلی زیبا شده بودآهانی گفتم و مادر را صدا زدم.با کت و دامن زرشکی

 مامان بدو دیر شد_

یگذشت و دلتنگش قرار دیدنش بودم.از آخرین باری که دیده بودمش خیلی مبی
 .هایش را تماشا کنمبودم.دوست داشتم زودتر بروم و لبخند

 اومدم صبر کن_

 .پدر از اتاق خارج شد و با دیدنمان لبخندی زد

 .به به دخترای منو ببین چقدر خوشگل شدن_

دو نفری گونه اش را بوسیدیم و با خروج مادر همگی راه افتادیم.استرس داشتم و 
دانستم قرار د و مدام کف دستانم عرق میکرد.انگار حاال که میقلبم در گلویم میز 
تر شده بودم.باید امشب یک دل سیر نگاهش میکردم.شاید تاباست ببینمش بی 

 .توانستم ببینمشتا مدت ها نمی

به تاالر که رسیدیم هنوز خلوت بود. من و مهتا با ان کفش های بلند به سختی در 
م را جمع کردم تا نیفتم و جلوی مهیار دست و پا چلفتی راه میرفتیم.حواس کنار هم 

به نظر نرسم.کمی چشم چرخاندم تا شاید ببینمش.بعد از کمی جست و جو او را 
های زیبایش کنار پسر دیگر دیدم. دیدنش در آنجا، با آن چشمان مشکی، با آن خنده

هتا کردم.مهتا با ام را ربود و برای اینکه نیفتم دستم را بند مانتوی متمام انرژی
 :تعجب نگاهم کرد و گفت

 چت شد؟_

 .خودم را به سختی جمع و جور کردم.نباید تابلو میشدم و همه را باخبر میکردم

 هیچی پام گیر کرد_

مهتا دیگر توجهی نکرد و مثل من مشغول دید زدن پسرها شد.من هم با تمام وجود 
گوشه چشمانش را چشم به مهیار دوختم.دلم میخواست بروم بغلش کنم و  
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،بگویم برای ببوسم.دوست داشتم همانجا بلند بلند داد بزنم که عاشقش هستم
 .لبخندش جان میدهم اما با حسرت از او دور شدم و همراه مادر و مهتا رفتم

*** 

جا شدم.فحشی نثار مهیار که آرامشم را بهم زده با کالفگی در جایم جابه
ب بود.قطعا موقع خوبی برای صحبت کردن بود،کردم.نگاهی به ساعت کردم؛دو ش

 .نبود اما باید حرف میزدم وگرنه دیوانه میشدم

 .صدای سوگند خوابآلود و شاکی بود

یعنی تف توی شانس من که توی االغ شدی رفیقم.انسان بالغ االن وقت زنگ _
 زدنه؟

 .حوصله خندیدن یا حتی فحش دادن هم نداشتم

 بودی االن برای من مرغ شدی؟تو که همیشه تا شیش صبح بیدار _

 .خبر مرگم صبح امتحان دارم_

 .لبم را گاز گرفتم.خودم که بی خواب بودم این بیچاره را هم مثل خودم کرده بودم

 ببخشید بگیر بخواب_

 :صدایش کمی هشیار شد و همراه با خمیازه گفت

 تو که دیگه ریدی تو خواب خوشم حاال بگو چی شده_

های مهیار.بعد از اینکه حسابی به مهیار فحش داد از حرفبرایش از امروز گفتم؛
 :گفت

 یکم مشکوک نمیزنه؟چی شده یه دفعه انقد به پر و پات میپیچه؟_

 .خواستمخواستم به دلیلش فکر کنم.اصال نمینمی

 .نمیدونم و نمیخوام که بدونم_

 حاال جدی با اون دختره کات کرده؟_
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ندیده بود اما من به اندازه موهای سرم از او  سابقم که هرگز مرا شیما!رقیب عشقی
 .متنفر بودم

 .خودش که اینطور میگفت به هرحال دیگه به من ربطی نداره_ 

 :آهی کشیدم و ادامه دادم

 تو نمیخوای یه سر بیای تهران؟اهواز چی داره که ولش نمیکنی؟_

 :صدایش پر از عشوه شد

 پسرای خوشگل،ماشینای گرون،تیپای اسمی_

 .ل خندیدمحابی

 احمق هرچی اونجا داره اینجاهم داره.پاشو بیا دلم برات تنگ شده_

  باشه هانی در اولین فرصت میام_

*** 

 :ام انداختم و گفتمآریا ماشین را جلوی خانه متوقف کرد.کیفم را روی شانه

 مرسی عشقم خودتم برو خونه چشمات از خستگی باز نمیشه_

 .پاک نمیشد خسته بود اما لبخند از روی لبش

 باشه زندگی تو برو تو منم میرم_

 .ریشش را نوازش کردم و پیاده شدمته 

کلید انداختم و قبل از وارد شدن دستی برایش تکان دادم.لبخند زد و رفت.بعد از 
ای خسته و ام را از صورتم پاک کردم و با چهرهاینکه رفت لبخند احمقانه و تصنعی

شوم که صدای بوق ماشینی توجهم را جلب کرد.سرم وارد خانه  بیحال برگشتم تا 
را چرخاندم و با دیدن راننده ماشین آهی کشیدم.خودش بود؛بازهم آمده بود.پیاده 

 :شد و دست در جیب و به به سمتم آمد و با ژست زیبایی مقابلم ایستاد و گفت

 سالم خوبی؟_
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 !خدایا صبر بده

 سالم_

.به درک اصال مهم نبود.سریع به با شنیدن لحن سردم لبخندش کمی جمع شد
 :خودش آمد و گفت

 .امیدوارم اینبار رد نکنی چون خیلی ناراحت میشماومدم یبار دیگه دعوتت کنم_

 اش برایم مهم باشد؟مگر ناراحتی من برای او مهم بود که حاال ناراحتی

 فهمم چرا انقدر اصرار داری؟نمی_

 !ذابای جصورتش جدی شد.جدی و به طرز غیرمنطقی

 حتما باهات حرف دارم که انقد اصرار میکنم.پس لطفا سوار شو،لطفا_

کمی فکر کردم.یکبار برای همیشه میرفتم و حرف هایش را میشنیدم و از شرش 
 .اوردم؛فقط همین امشبخالص میشدم.فقط باید همین امشب را دوام می

 باشه قبول میکنم_

د ولی انتظار داشتم در را برایم باز دار بودستش را به طرف ماشینش دراز کرد.خنده
کند اما نکرد.سوار ماشینش شدم و ناخودآگاه نفس عمیقی کشیدم.بوی عطرش در 
ماشین پخش شده بود.عطرش تلخ و به شدت خوشبو بود.پس عطرش را هم عوض 

 ...کرده بود

برای شب یلدا در خانه پدربزرگم جمع شده بودیم.خوبی ماجرا این بود که عمه زیور 
بودم فکر  اش هم دعوت بودند و من به اولین یلدایی که عاشق شدهخانواده و

میکردم.اولین یلدایی که قرار بود در کنار عشقم بگذرانم و یلداهای بعدی که امیدوار 
بودم باهم بگذرانیم.دعا میکردم که مهیار هم بیاید.از آخرین باری که دیدمش سه 

آمد. برای اینکه حرارت ناشی نفسم بند میماه میگذشت.حتی با فکر کردن بهش هم 
از هیجان و استرسم از بین برود و به دستشویی رفتم و چندبار آب به صورتم زدم 

 .و با تصویر خودم در آینه حرف زدم
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وای به حالت اگه ضایع بازی در بیاری.یادته که سوگند چی گفت؟باید خودتو بی _
 تفاوت نشون بدی تا جذبت بشه

ام یدم و از دستشویی خارج شدم که ناگهان مهیار را در یک قدمینفس عمیقی کش
دیدم.حرف های خودم و سوگند را فراموش کردم و مثل همیشه مسحورش شدم 

 :و با شیفتگی گفتم

 سالم_

 :سرش را تکان داد و کت چرمش را درآورد و همانطور که به دستم میداد گفت

 کنی تا من دستامو بشورم؟سالم،بی زحمت میشه اینو توی اتاق آویزون  _

تند تند سرم را به نشانه تایید تکان دادم.او به دستشویی رفت و من هم به اتاق 
و یقه کتش را به بینی ام نزدیک کردم و با  رفتم و در را بستم.به دیوار تکیه دادم

تمام وجود عطرش را استشمام کردم.عطر تند و خوشبویش تمام سرم را پر 
آغوش فشردم و چند بار بوسیدم.همه چیزش برایم دوست کرد.لباسش را در 

داشتنی بود حتی لباسش و عطرش.با خودم میگفتم یعنی روزی میرسید که به جای 
 این کت، خودش را در آغوش بگیرم؟

*** 

 چه خبر از درس و دانشگاه؟هوشبری میخوندی دیگه؟_

ماشین تکیه داده به در  با دست راستش فرمان را گرفته بود و آرنج دست چپش را 
 بود.تعجب کردم؛رشته مرا از کجا می دانست؟

 کی بهت گفته؟_

 .خندیدندچشمانش هم می

 .همیشه از مامان سراغتو میگرفتم و جویای احوالت بودم_

 میخواستم بپرسم انقدر سخت بود احوالم را از خودم بپرسی؟
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.اونموقع ها خودتیتون دیدمت باورم نشد خیلی بزرگ شدی.وقتی اونروز تو خونه_
 خیلی کوچولو و ریزه میزه بودی

 .هه برای همین ریزه میزه بودنم هیچوقت به چشمش نیامدم

 .شاید چون اونموقع هیفده سالم بود_

 .سرش را تکان داد

 .آره خیلی زمان زود گذشت فکر نمیکردم توی این چند سال انقدر خانوم بشی_

ازوخیسم داشتم که اینگونه خودم را چه اشتباهی کردم سوار ماشینش شدم.مگر م
 .عذاب میدادم؟نباید قبول میکردم.اشتباه کردم

 مهتا چطوره؟اونم حتما مثل تو خیلی تغییر کرده نه؟_

 :به سردی گفتم

 میتونی همونطور که منو دعوت کردی اونم دعوت کنی و خودت ببینی_

 .نزد بازهم از لحن سردم لبخندش جمع شد و تا پایان مسیر دیگر حرفی

*** 

 عجب جایی به داد من رسیدی"

  تا من دنیارو زیبا تر ببینم

 تا من اونقدر بخوام زنده بمونم

 ".باهات رویامو تا آخر ببینم

چشمانم را بسته بودم و با لذت آهنگ را گوش میدادم.تصویر مهیار جلوی چشمانم 
 .میرقصید

 عجب جایی به داد من رسیدی"

 تا من دنیارو تنهایی نگردم
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 تو تنها آدمی هستی که هیچوقت

 ".باهاش احساس تنهایی نکردم

بوی عطرش هایش،اش،خندهاش،هیکل مردانهچشم های مشکی اش،پوست گندمی
ام میکرد.حاال میفهمیدم دوستانم که از عشقشان میگفتند چه همه و همه دیوانه

نکه ست.اما ایحسی داشتند.سوگند میگفت این عشق واقعی نیست و از سر بچگی
اش ضربان قلبم اوج میگرفت و نفس هایم درباره موقع دیدنش یا حتی فکر کردن 

افتاد و کف دستانم عرق میکرد یعنی عاشقش بودم.یا اینکه وقتی به شمارش می
انداختم یعنی عاشقش آوردم و سرم را پایین مینگاهم میکرد طاقت نمی

ب هم برایم شیرین و بودم.عاشقش بودم و از تب عشقش میسوختم اما همین ت
 .دلچسب بود

*** 

 :منو را بست و گفت

 خب چی میخوری؟_

رستوران شیک و باکالسی بود.چقدر از مهیار خاکی آن روزها فاصله گرفته بود.از 
اندام جاافتاده و خوش های دخترکش تبدیل به مردیگو با تیپآن پسر شاد و بذله

یم جذابیتش نسبت به قبل دو چندان و جنتلمن شده بود.اگر روراست باشم باید بگو
 .شده بود

 :حوصله گفتمبی

  جوجه_

میلی به غذا نداشتم.برخالف دفعات قبل اینبار استرس نداشتم.لرزش هم نداشتم.به 
 طرز عجیبی آرام بودم

گارسون سفارش هارا گرفت و رفت.مهیار با دقت نگاهم کرد.جز به جز صورتم را 
از خجالت بلکه میترسیدم آرامشم از بین برود و  کاوید.سرم را پایین انداختم نه

 .خشمم فوران کند
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 نمیخوای چیزی ازم بپرسی؟مثال نمیخوای بپرسی چرا برگشتم ایران؟_

 .دستانم را مشت کردم.تحمل کن ونوس همین امشب را تحمل کن

 نه_

 .لبخند زد. خدا لعنتت کند

 خیلی لجباز و چموش شدی.قبال آروم تر بودی_

 .زیر نبودم جز در مقابل اوقت آرام و سربههه من هیچو

 :عبوث و خشک گفتم

 اومدیم اینجا که درباره تغییرات من تو این چند سال حرف بزنیم؟_

ای به غذا کرد توجه به خشکی من اشارهگارسون غذاهارا روی میز چید و رفت.بی
 :و گفت

د شام صحبت خوردن دوست نداری حرف بزنی.بع فعال غذاتو بخور میدونم موقع _
 .کنیممی

 !مبهوت ماندم.یادش بود

*** 

 .مامان آخه اون عمه باباست زشته که دعوتش نکنیم_

 :مادر همانطور که پیاز خورد میکرد دماغش را باال کشید و گفت

گفتم نه؛نمیخوام الکی برای خودمون جنگ اعصاب راه بندازم.اخالقشو که _
 .بابات حالمون گرفته میشهمیشناسی میاد چهارتا تیکه میندازه به 

 :فکر دیدن مهیار باعث شد بیشتر اصرار کنم.باالتماس گفتم

خب اگه ما دعوتش کنیم و باهاش خوش رفتاری کنیم اونم دیگه اخالقشو درست _
 میکنه.تازه خودش اینجوریه بچه ها و شوهرش که خوبن
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 .مادر قابلمه را روی گاز گذاشت و زیرش را روشن کرد

 و سر درست تا ببینم چی میشهحاال تو بر _

بشکنی زدم و به اتاق رفتم.باید برای امشب حسابی به خودم میرسیدم.میخواستم 
 .جلویش عالی به نظر برسم

*** 

غذایم را نصفه رها کردم.گرسنه نبودم و دلم خانه را میخواست.اوهم غذایش را 
 :ای کوتاه شروع به حرف زدن کردخورد و بعد از سرفه

که رفتم آلمان همه چیز خیلی خوب و رویایی بود.با شیما حسابی خوش سال اولی  _
کردم اما یکم که گذشت دیدم اگه همینجوری میگذروندیم و به هیچی فکر نمی

بخوام بخورم و بخوابم سر یه سال نشده باید برگردم ایران.پس شروع کردم به کار 
تو یه شرکت کار پیدا  کردن.میدونی که تو ایران معماری خونده بودم و پس اونجا

کردم و مشغول شدم.مجبور بودم شبا تا دیروقت سرکار بمونم چون تازه کار 
های وسط شهر یه خونه اجاره کردم تا خیالم از بودم.برای خودم و شیما تو محله

رفت و آمد خودم و اون راحت باشه.میخواستم وضعم که اوکی شد برگردم ایران 
 .و باهاش ازدواج کنم

شب که برگشتم خونه دیدم نیست.وسایالشم نبودن.فقط یه نامه گذاشته  اما یه
توش نوشته بود که از اول فقط بخاطر اینکه بیاد آلمان باهام دوست شده  بود که

 .بود و االنم یکی بهتر از من پیدا کرده و برام آرزوی موفقیت کرد؛همین

 .میزد دقیق نگاهش کردم.غمگین به نظر نمیرسید و خیلی عادی حرف

نمیگم بعد از رفتنش خیلی غصه خوردم و افسرده شدم.نه، چون عاشقش _
نبودم.فقط عالقه داشتم بهش که بعد رفتنش از بین رفت.اما بعد از اون دیگه با 

 .هیچ دختری رابطه نداشتم و فقط کار کردم

 چرا این حرف هارا به من میزد؟به من چه؟
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ایران میشدم.دلتنگ خونوادم،دلتنگ  تو شیش سالی که اونجا بودم خیلی دلتنگ_
 دوستام و دلتنگ یه جفت چشم آبی

 .ضربان قلبم کند شد.کاش دیگر حرف نزند.چه اشتباهی کردم امشب به اینجا آمدم

 شبا قبل از خواب خیلی وقت داشتم فکر کنم.به همه چیز.خصوصا به تو و رفتارات_

 .کردم  ی نفس کشیدن تالشام را محکم در دستم فشردم و نامحسوس برابنده کوله

اونقدر تجربه داشتم و اونقدر تابلو بودی که بعد از فکر کردن به کارات فهمیدم بهم _
 .یه حسایی داشتی

کاش همین لحظه میمردم تا دیگر چیزی نشنوم.تا بیشتر از این خوار و ذلیل 
 .نمیشدم

 :هایش ادامه دادتوجه به بال بال زدنم به صحبتبی

اونموقع ها من اونقدر سرم گرم دوست و رفیقام بود که اصال توجهی  اعتراف میکنم_
 به تو و حرکاتت نداشتم.برام مثل یه دختر کوچولو بودی

 .خندید

اما چند وقت که گذشت فهمیدم شبا اگه قبل از خواب بهت فکر نکنم خوابم _
اون  نمیبره.تنها عکسی که ازت داشتم توی مهمونی شب یلدای خونه بابابزرگ بود و

 .چندسال با همون یه عکس سر کردم

 .فرو کردم ناخن هایم را در گوشت کف دستم 

چندبار تصمیم گرفتم برگردم ایران و ببینمت و باهات حرف بزنم اما هربار یه _
 .مشکلی پیش میومد تا یه ماه پیش که باالخره تونستم بیام

نمیدانستم چه باید میخواستم حرفی بزنم اما صدایی از گلویم خارج نمیشد.اصال 
کردم یا اعتراف؟چه باید میگفتم تا غرورم را بگویم.مغزم خالی شده بود.انکار می

 ام؟ام جا گذاشتهحفظ کنم؟تا به او بفهمانم همه چیز را در هفده سالگی
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امشبم دعوتت کردم اینجا تا بگم من برگشتم تا ازت بخوام اگه مثل قبل بهم _
ی تا باهم باشیم.اگه قبول کنی همه چیزو رسمی احساسی داری یه فرصت بهم بد

کنیم و باهم میریم آلمان یا حتی اگه بخوای همینجا میمونیم.فقط خوب فکر می
 کن

ای اکسیژن و انرژی بودم تا بتوانم به فکر کردن نیاز نداشتم.االن فقط محتاج ذره
فتم و لب باز حرف بزنم.سعی کردم خودم را جمع و جور کنم.تمام توانم را به کار گر 

 .کردم تا اعتراف کنم

درست فکر کردی؛من بهت احساس داشتم.اونم نه یه احساس ساده،عاشقت _
بودم.اونقدر زیاد که تصورشم نمیتونی بکنی.اما وقتی با یکی دیگه رفتی یه تیکه از 

ای رو قلبمو احساسمو هم با خودت بردی.منم فراموشت کردم.االنم کس دیگه
 .دوست دارم

 .دم و بلند شدممکث کر 

 و لطفا انقدر از گذشته حرف نزن چون هربار با یادآوریش فقط یاد حماقتام میفتم_

و بدون اینکه اجازه بدهم حرفی بزند هرچه جان داشتم در پاهایم ریختم و از آنجا 
 .خارج شدم

*** 

با صدای سالم و احوالپرسی دستی به شومیز زردم کشیدم و از اتاق بیرون رفتم.با 
ن عمه زیور و شوهرش و محمد پسر کوچکش بادم خالی شد.مهیار نیامده بود.با دید

بی حالی سالم کردم و به اشپزخانه رفتم.در دل به زمین و زمان فحش میدادم.چه 
آمد؟مشغول غر زدن بودم که با هایش را ول میکرد و میمیشد امشب رفیق بازی
که پارچ شربت از دستم اش از جا پریدم.شانس آوردم  صدای شاد و پرانرژی

نیفتاد.تند تند لیوان هارا پر کردم و با خوشحالی برای پذیرایی رفتم.به همه تعارف 
کردم و وقتی پیش مهیار رسیدم با صدایی که در اثر هیجان میلرزید سالم کردم و 

 .سرم را پایین انداختم
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ی و دستش را دیدم که جلو آمد و یک لیوان برداشت و با صدای دوست داشتن
 :اش گفتمردانه

  مرسی_

 .اش گل از گلم شکفتبا همین یک کلمه

 :با صدایی لرزان گفتم

 نوش جان_

 .های دلنشینشهمانجا نشستم و نگاهش کردم.بیشتر به خنده

پس کی عاشقم میشد؟دوست داشتم هرچه زودتر بدون خجالت با او حرف بزنم و 
به من از عشق و احساسش بگویم که بی نهایت عاشقش هستم.دوست داشتم اوهم 

 .بگوید.دوست داشتم هرشب با صدای او،نه فقط با دیدن عکسش به خواب بروم

 .با صدایش از فکر و خیال خارج شدم

 ونوس_

 خدای من!چرا انقدر زییا اسمم را صدا میزد؟

 ب..بله؟_

 :لیوان شربت را جلویم گرفت و گفت

 خیلی چسبید میشه یه لیوان دیگه هم برام بیاری؟_

آن لحظه اگر جانم را هم میخواست فدایش میکردم.سرم را تکان دادم و لیوان را 
گرفتم و با نهایت سرعت به آشپزخانه رفتم.میتوانستم وقتی که پیشش برمیگشتم 

 :با او سرصحبت را باز کنم.شربت را که برایش بردم تشکر کرد و گفت

 خودت درستش کردی؟_

 .انداختم با گونه های گر گرفته سرم را پایین

 آره_ 
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 .انگشت شصتش را به نشانه الیک باال آورد

 خیلی خوشمزه شده آفرین آجی _

*** 

ام "آجی" خطابم شدم، یکبار بعد از اینکه توسط اولین عشق زندگی آن شب،آن شب 
را هم حس  مردم و زنده شدم.اینبار در کنار تپش های بی امان قلبم دردی ناآشنا

کت بودم و وقتی که تمام شد شب بخیر گفتم و به اتاق میکردم.در کل مهمانی سا
اش یک قطره اشک از ای کز کردم و با یادآوری جملهرفتم.مات و مبهوت گوشه

چشمم چکید.آه آن شب لعنتی من تا خود صبح گریه کردم.کاخ آرزوهایم فرو 
دید پاشیده بود و همه امیدم ناامید شده بود.از بس گریه کرده بودم چشمانم تار می

از آن شب بغض و اشک  و گلویم درد گرفته بود.اما این اول راه بود.چرا که بعد 
همدم همیشگی من شد.من دو سال وقتی که بود و چند ماه بعد از رفتنش رنج 

من دم از دوست داشتن میزد؟مگر میتوانستم غصه هایم را  کشیدم و حاال او برای
 هایم از یادم میرفت؟فراموش کنم؟مگر گریه

نشست قابل مگر حسرتی که هنگام حرف زدن دوستانم از عشقشان در جانم می
 .فراموش کردن بود؟و بدتر از آن مگر میتوانستم بیخیال آریا شوم

 .یادش افتادم و دلم گرفت

وقفه کار میکرد تا مرا خوشبخت کند آنوقت من با عشق دوران آریای بیچاره بی
 !نت به من بی لیاقت؛لعنتام بیرون رفتم و شام خوردم.لعبچگی

 :آریا

با تک بوقی که زدم ونوس از خانه بیرون زد.برخالف همیشه که پرجنب و جوش 
سوار میشد و بلند سالم میکرد اینبار آرام و بی صدا بود.سالم کردم و زیرلب جواب 

 .داد

 عشقم خوبی؟_

 .حال بود.رنگش به شدت پریده بود و زیر چشمانش گود رفته بودبی
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 فقط خوابم میادآره _

از کی ونوس فکر میکرد میتواند به من دروغ بگوید؟این حالش ربطی به نخوابیدن 
 .نداشت

 مطمئنی نمیخوای بریم دکتر؟_

 .چشمانش را بست و به پشتی صندلی تکیه داد

 اوهوم_

مشکلش چه بود که به من نمیگفت؟دلم نمیخواست سوال پیچش کنم اما حال 
 :سیدم و گفتمبدش آتشم میزد.دستش را بو

 صبحانه خوردی؟_

 نه میل نداشتم_

سریع نگه داشتم و از سوپری برایش شیر و کیک خریدم.ابتدا مخالفت کرد اما به 
 .خوردن وادارش کردمزور به

 چیکار کنم آخه زندگیم؟ اگه وسط بیمارستان غش کردی من_

 لبخندی زد و چشمانش پر شد.تعجب کردم؛ونوس و اشک؟

 آریا_

 .یک چیزیش شده بوداین دختر 

 جانم؟_

 .بغضش را به سختی قورت داد

 خیلی دوستت دارم.قول بده هیچوقت تنهام نمیذاری_

 .سعی کردم تعجبم را مخفی کنم.در آغوشش گرفتم؛سفت و سخت

 این چه حرفیه دیوونه؟_
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 :برای اینکه از آن حال و هوا خارجش کنم گفتم

  ولی تو جمله منو کپی کردیا_

 .مازده چند دقیقه در آغوشم ماند و بعد با اکراه جدا شدمثل گنجشکی سر 

 ببخشید دیرتم شد،بریم_

امروز عجیب شده بود دلیلش هرچه که بود نمیدانستم اما این ونوس،ونوس 
 .همیشه نبود

 :ونوس

 :گوشی را در دستم جابجا کردم و گفتم

 .هنوز تو شوکم،باورم نمیشه این حرفارو از زبون مهیار شنیدم_

 خوبی؟نگو که گریه کردی؟ االن_

 .پوزخند زدم

گریه؟من به اندازه کافی براش اشک ریختم دیگه بسه.دیگه به هیچ وجه نمیذارم _
 باعث گریه کردنم بشه

 :حتی سوگند هم دل و دماغ شوخی کردن نداشت چون فقط گفت

بخوام بگم بهش حق داری دوستم.بخوایم منطقیم باشیم نمیشه بهش فکر نکرد که_
کن.ولی ونوس یه سوال میپرسم رک و راست جواب بده.تو دیگه هیچ حسی فکر ن

 بهش نداری؟

 :اجازه فکر کردن به خودم ندادم و سریع گفتم

  معلومه که نه_

  گفتم رک و راست.سر منو که نمیتونی شیره بمالی_

فکر کردم.هنوز هم گرمای لذت بخش عشقش در هیپوکامپ مغزم هک شده بود و 
 هایم هنوز هم از وجود آن روزها پشیمان نبودم اما آریا؟گفتهبرخالف  
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 .من االن آریا رو دارم و به غیر از اون کسی رو نمیخوام_

 .قانع نشد

باشه ولی خوب بشین با خودت فکراتو بکن.یه طرف عشق بچگیت و یه طرف _
 .طوری تصمیم بگیر که آخر سر پشیمون نشیدوست پسرت.یه

میزد؟مگر میشد؟من و آریا سه سال بود که باهم بودیم و اگر از چه تصمیمی حرف 
 .مان را رسمی میکردیمراه میشدند به زودی رابطهکارهایش روبه

 چرت نگو نظر من عوض نمیشه االنم کالس شروع شده باید برم.خدافظ_

*** 

صحبت میکردیم که  با مهتا روی تختش ولو شده بودیم و از همه چیز و همه کس 
 :سکوت کرد و نشست.با تعجب نگاهش کردم و گفتمیکدفعه 

 چت شد یهو؟_

  :خبر مهمی را بدهد گفت با حالتی که انگار میخواهد 

 دوست دختر جدید مهیار شنیدی؟ چیزی درباره_

حس تلخ و دردناکی قلبم را فرا گرفت.دیگر به نخواسته شدنم عادت کرده بودم اما 
نگار هر چه بیشتر میفهمیدم به چشمش هنوزهم با شنیدن اسمش قلبم میلرزید.ا

 .اش میشدمآیم بیشتر دیوانهنمی

 نه_

 :با هیجان سرش را پایین آورد و گفت

 اسمش شیماست.اونطورم که فهمیدم همسن خودشه و خیلی خوشگله_

بودند.اما به روی خودم نیاوردم و سعی کردم لحنم چاقویی در قلبم فرو کرده انگار 
 .تفاوت باشدبی

 ه چی؟مگه اولین دوست دخترشه؟خب ک_
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 :سرش را نزدیک گوشم آورد و پچ پچ کرد

 اولیش نیست ولی اینطور که معلومه جدی ترینشه_

 .قلبی که تند تند میکوبید با شنیدن این حرف از حرکت ایستاد

 چطور؟_

آخه از مامان شنیدم که عمه زیور اسمشو آورده.اونطور که تعریف میکرد حتی برای _
 ه خونشونشامم اومد

 .تمام تالشم را کردم که اشک نریزم.بلند شدم و شال و مانتویم را پوشیدم

 کجا؟_

 !جهنم

 فردا امتحان دارم تازه یادم افتاد.خداحافظ_

مطمئنم دردم را فهمید اما به رویم نیاورد.مهم نبود.دیگر هیچ چیزمهم نبود.دیگر 
ای از آن ام هم مهم نبود.دیگر حتی غروری که ذرهحتی قلب آش و الش و تکه تکه

نمانده بود هم مهم نبود.دیگر حتی احساسم هم مهم نبود.مهم این بود که او یک 
تر و ده باید از دور تماشا میکردم.و سختنفر دیگر را داشت و من هم مثل یک بازن

ای از عشقم ها این بود که حتی هنوز هم با شنیدن این خبر ذرهتر از همه اینتلخ
 ...به او کم نشده بود.حتی یک ذره

*** 

اش سرم درد میکرد آنقدر زیاد که چشمانم تار میدید و درد در تمام جمجمه
رفته بودم.میخواستم ذهنم را درگیر کنم  پیچید اما برای زجر دادن خودم سرکار می

 ...تا فکر نکنم. چون میترسیدم؛میترسیدم از فکر کردن و نتایجش

 ونوس_

ای داشتم و همین لحظه او و خودم را خالص میکردم.با غیظ به سمتش کاش اسلحه
 :برگشتم و گفتم
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 اینجا چی کار میکنی؟مگه حرفامونو نزدیم؟_

 .دماغش از سرما سرخ شده بود

متاسفم نمیخواستم مزاحمت شم.فقط اومدم یه چیزی بگم و برم.دیشب که اون _
حرفارو زدم انتظار نداشتم همون لحظه جواب بدی.البته بعد از اینکه گفتی یکی 

رو دوست داری حسابی شوکه شدم.االن فقط اومدم بهت بگم که من تا شیش دیگه
با خیال راحت فکر کنی.یادت باشه ماه دیگه ایرانم.تو این مدتم دور و برت نمیام تا 

 .من همیشه منتظرتم،مواظب خودت باش

 .و عقب گرد کرد و رفت

*** 

از بس اشک ریخته بودم چشمانم میسوخت و از بس فکر کرده بودم مغزم درد 
اش با آن دختر جدی نباشد.دیگر قبول کرده میکرد.هزاران نذر و نیاز کردم تا رابطه

است اما طاقت نداشتم او را با کس دیگری ببینم.فکر بودم که مرا هیچوقت نمیخو
میکردم اتفاقی بدتر از این نمیتواند بیفتد و من بدتر از این نخواهم شد تا این که 

 !میخواست برود؛آن هم با شیماخبر رفتنش به خارج از کشور را شنیدم

رنگم،از از حال آن روزهایم نمیگویم.از چشمان همیشه سرخ و لب های بی
ام که برایش کلی برنامه ریخته بودم و در آخر از آن سال فقط اشک و سالگیدههف

آه نصیبم شد.روزی که برای خداحافظی آمد مثل همیشه خنده روی لبانش بود.با 
 .اش و به تک تک اجزای صورتش زل زدمحسرت به خنده

هم  میدانستم که تا مدت ها از دیدنش محروم میشوم و همین اندک دیدار هایمان
دانستم که کردم.میاش را تحمل میها باید دوریدانستم تا ماهاز بین میرفت.می

تمام سهم من از مهیار دستی بود که در دستم  او هرگز برای من نخواهد شد.و 
 :فشرد و همین یک جمله که گفت

 خوب درس بخون که دکتر شی آجی_

 :آریا
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 [هفت ماه بعد]

 

 :با صدایی سرحال و خوشحال گفتم

 .عشقم بیا بام یه کار مهم باهات دارم_

 .مثل چند ماه اخیر خسته و کسل به نظر میرسید

 نمیشه پشت تلفن بگی؟_

 .با لبخند به جعبه روی داشبورد نگاه کردم

 .نه تنبل بازی در نیار.تا نیم ساعت دیگه منتظرم_

 :مثل چند ماه اخیر آهی کشید و گفت

 باشه بای_

شناختم.بعد از سه سال و نیم تالش و انتظار باالخره از خوشحالی سر از پا نمی
میتوانستم به بزرگترین آرزویم برسم.ازدواج با ونوس!سخت بود اما برای رسیدن 
به فرشته زیبایم شب و روزم را بهم دوختم و توانستم تا حدی شرایط را برای آشنایی 

حوصله بود اما مطمئن ن چند وقت کمی بیخانواده ها فراهم کنم.اگرچه ونوس ای
ام مثل قبل بودم بعد از پیشنهاد امشب و خبر انتشار اولین ترک رسمی موسیقی

 .میشد

ای زده بود و صورتش عاری از آرایش سادهبا نیم ساعت تاخیر رسید.تیپ 
 :بود.دستش را گرفتم و گفتم

 سالم دیر کردی_

 :اش را با دست ماساژ داد و گفتشقیقه

 ترافیک بود_

 :با انگشتانم جعبه را در جیب شلوارم لمس کردم و گفتم
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 .میخوام یه چیز مهم بهت بگم_

 .سرش را تکان داد

 .منم همینطور منم باهات حرف دارم_

 :نزدیکش شدم و گفتم

 .اول بذار من بگم و خیالم راحت شه بعد تو. بشین لطفا_

 .بی حرف روی صندلی نشست.گلویم را صاف کردم

از همون روز اولی که دیدمت یه کشش عجیبی بهت داشتم طوری که نتونستم  _
بیخیالت شم و تونستم به دستت بیارم.عشق تو مهم ترین دلیل زندگی من تا امروز 
بود و هست و خواهد بود.تو باعث شدی من انگیزه پیدا کنم و رویای بچگیمو که 

لین اهنگم یا بهتر بگم خواننده شدن بودو محقق کنم.و امشب،همون شبی که او
 ...آهنگمون منتشر شد میخوام بهت بگم

 :جلویش زانو زدم.در جعبه را به نرمی باز کردم و گفتم جعبه را در اوردم و 

 با من ازدواج میکنی تا با بودنت زندگیمو از اینی که هست قشنگ تر کنی؟_ 

 

 [فلش بک_هفت ماه قبل]

 :ونوس

خودخوری و فکر کرده بودم که تک تک اجزای ام افتضاح بود.آنقدر شرایط روحی
آمده بودند.از خودم چندشم میشد.هروقت که صدای آریا را مغزم به فغان در 

ام که حتی اجازه فکر کردن به میشنیدم چندشم میشد از خودم و از مغز لعنتی
پیشنهاد مهیار را میداد.هروقت در آغوش آریا فرو میرفتم شرمم میشد از این همه 

ام فکر لیاقت به دوران عاشقیری و مهربانی بی دریغش درحالیکه من بیخببی
میکردم.نه نباید اینطور میشد.نباید اجازه میدادم یک عشق قدیمی و تمام شده 
فرصت بودن با آریا را از من بگیرد.من آریا را دوست داشتم و اجازه نمیدادم هیچ 
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به معنای واقعی نامردی و کس و هیچ چیزی مارا از هم جدا کند.رها کردن او 
 .وفا باشم.نه من او را دوست داشتمخواستم نامرد و بیمعرفتی بود و نمیبی

ی دانشگاه رفتن نداشتم.مسکنی خوردم و دراز کشیدم و سعی کردم کمی حوصله
بخوابم اما هر چقدر برای خواب تالش و فکرم را منحرف میکردم تصویر مهیار و 

 .نگام لبخند زدن از ذهنم کنار نمیرفتاش ههای چین خوردهچشم

با خودم فکر کردم همین لبخندش باعث شد زندگی من دگرگون شود.بعد از این 
لبخند بود که عاشق شدم.همین لبخند طعم تلخ عشق یکطرفه را به من 
چشاند،همین لبخند لعنتی باعث شکستن قلبم بعد از رفتنش شد و همین لبخند 

 .ی ام را خراب میکرداش حاال داشت زندگلعنتی

*** 

روزی که مهیار رفت من هم از خانه بیرون زدم و به تماس های مادر و سوگند 
اعتنایی نکردم و فقط راه رفتم.آنقدر اشک ریخته بودم که دیگر چشمانم خشک 
خشک شده بودند و به زور باز میشدند و آنقدر بغض کرده بودم که گلویم ملتهب 

بی.وقفه راه رفتم و فکر کردم.به اینکه چرا هیچوقت و دردناک شده بود.آن شب 
 به چشم مهیار نیامدم؟

چون بچه بودم؟چون روابط خانوادگیمان خوب نبود؟چرا؟چرا هیچوقت یکبار هم 
 به چشم یک دختر و نه یک بچه به من نگاه نکرد؟

زشت بودم.شاید در برابر دخترانی مثل شیما من اصال به حساب  شاید از نظر او من
های آمدم.هرچه بود نخواستن من توسط مهیار باعث شد من تا چند سال حرفنمی

ها افسردگی نگرفتم و دور عاشقانه هیچ پسری را باور نکنم.برعکس خیلی از آدم
تر کردم.با پسر و ام را قویخودم پیله تنهایی نکشیدم.برعکس،روابط اجتماعی

اندم و خودم را سرگرم دخترهای زیادی دوست شدم و وقت گذراندم.درس خو
کردم اما تا مدت ها همه پسرهارا با مهیار مقایسه میکردم؛ کم کم که خودم را 

مقایسه کردن را کنار گذاشتم و بدون هیچ دلیلی  مجبور به فراموش کردنش کردم 
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ی پیشنهادهایی که بهم میشد را رد میکردم تا این که آریا را دیدم.آریایی که همه
 !ه مهیار نبود جز حالت چشمانش هنگام لبخند زدنهیچ چیزش شبیه ب

و من علیرغم تمام تالشم نتوانستم بیخیال لبخندش شوم و پیشنهادش را پذیرفتم 
 .و چه خوب شد که پذیرفتم.چون آریا خوب بود.خیلی خوب

با صدای مادر از خواب برخواستم.نگاهی به ساعت روی میز انداختم.ساعت نه 
فته بود.صبح بود یا شب؟هنگام برخواستن از تخت سرگیجه بود.زمان از دستم در ر 

اب سرد را باز  داشتم و نزدیک بود زمین بخورم.خودم را به حمام رساندم و 
ام را پوشیدم و به کردم.سردی آب کمی هوشیاری ام را برگرداند.بعد از حمام حوله

آغوش و  پذیرایی رفتم.مادر مشغول دیدن سریالش بود.رفتم و جفتش نشستم.دلم
 .بویش را میخواست

 مامان_

 ام گذاشتبا دیدنم بیخیال سریال شد و دستش را روی پیشانی

 جان مامان؟خوبی؟مریض شدی؟چقدر رنگت پریده دخترم_

 :سرم را روی پایش گذاشتم و گفتم

 م.بذار یکم دراز بکشم رو پاتچیزیم نیست فقط خیلی خسته_

 .وارانه روی کمرم کشیددستش را نوازش 

 ت کردن مامان؟میخوای چندروز بری شمال پیش خاله افروزت؟درسا خسته_

 ...دوست داشتم بروم اما آریا

 نمیدونم شایدم رفتم_

فکر بدی هم نبود.چندروزی میرفتم و از این همه فکر و خیال راحت میشدم.شاید 
توانستم با خودم کنار بیایم.شاید با کمی دور شدن و با کمی تنها بودن می

 .ها پیش فراموشش کرده بودمتوانستم فراموش کنم مردی را که سالمی

*** 
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 :آریا

 :با شنیدن حرفش از حرکت ایستادم و گفتم

 بری؟کجا به سالمتی؟_

 شمال خونه خاله کوچیکم_

 .بالفاصله نگران شدم

 تنها میری؟_

 .چشمان بی فروغش را به اطراف چرخاند

 آره تا آخر هفته میمونم و برمیگردم_

اش حوصلگیخواستم از من دور شود اما رنگ پریده و بیخواست برود.نمیدلم نمی
اش دانستم مشکلش چه بود اما برای بهبودیباعث شد نتوانم جلویش را بگیرم.نمی

 .این سفر برایش الزم بود

 .تو این چندروزو چیکار کنم؟باید قبلش حسابی بغلت کنممن بدون_

 :لبخند بی جانی زد و گفت

تنها دلیلیم که برای رفتن دو دلم کرده بود همین دوری از تو بود.زود برمیگردم _
 .قول میدم

 .بودم دست سردش را در دستم گرفتم و فشردم.از همین االن دلتنگش شده

نمیخوای بگی چرا چند وقته اینجوری شدی؟یا میخوای بگی چیزی نیست و _
 شناسم؟خوبی؟شایدم فکر کردی من تورو نمی

 :نش را دزدید و گفتچشما

  مباور کن فقط خسته_

بازهم حقیقت را نگفت اما نمیخواستم بیشتر از این اصرار کنم.موهایش را از روی 
 روسری بوسیدم و دیگر چیزی نگفتم
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*** 

چهار روز از رفتن ونوس گذشته بود و من دچار دلتنگی و نفس تنگی شدیدی 
و حوصله هیچ چیزی را نداشته  بودم.ندیدنش باعث شده بود خلقم تنگ شودشده

باشم.باهم تلفنی حرف میزدیم اما تا بغلش نمیکردم راحت نمیشدم.برخاستم و به 
اتاق مهندس اکبری رفتم.بعد از اینکه اجازه ورود داد داخل شدم و سالم کردم.با 

 .خوشرویی جوابم را داد

 معرفتت؟بیا بشین پسرم.چه خبر از بابای بی_

 .لبخند کم جانی زدم

 خوبن سالم دارن خدمتتون_

 بهش بگو گذرت خورد یه سریم به ما بزن_

 چشم حتما_

 خب من در خدمتم کاری داشتی؟_

 راستش میخواستم امروز و فردا رو مرخصی بگیرم اگه مشکلی نیست_

 :چند لحظه فکر کرد و گفت

 رو امضا کنم براتچه مشکلی؟ بیا برگه_

خارج شدم.سریع به خانه رفتم و وسایلم را تشکر کردم و با خیالی آسوده از شرکت 
 :آماده کردم و مادر را صدا زدم.از آشپزخانه بیرون آمد و گفت

 چی شده_

 دوستام مامان من یه دو سه روز میرم شمال با_

 :نزدیکم شد و گفت

 .یهویی.کارتو چیکار کردی؟چیزی نمیخواستی برات آماده کنمچه_

 :پاسخ دادمهمانطور که کفش هایم را میپوشیدم 
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 .مرخصی گرفتم.نه چیزی نیاز ندارم.از طرف من با بابا و مهرسو هم خداحافظی کن_

 :مادر رویم را بوسید و گفت

 خدا به همراهت پسرم_

سوار ماشین شدم و حرکت کردم.به سوی ونوس حرکت کردم.دیگر حتی یک روز 
نبود.نبودنش کنارم مثل اش را نداشتم.وقتی نبود انگار هیچ نیز هم طاقت دوری

این بود که در یک اتاق تنگ و تاریک گیر افتاده باشم.همانقدر سخت،همانقدر 
 !دردناک

*** 

 :ونوس

کفش هایم را در آوردم و در ساحل قدم زدم.غروب بود و تصویر خورشید روی آب 
آمدم همیشه دوست تر که بودم و به شمال میمنظره زیبایی ایجاد کرده بود.کوچک

ها بنشینم و به آسمان نارنجی رنگ نگاه کنم و صدای تم هنگام غروب روی شنداش
بخش بود.اما حاال دریا و غروب هم دریا گوش دهم.صدای آب برایم آرامش

ای نداشت.فکر و خیال رهایم ای از حال بدم بکاهد.سفر هم فایدهنمیتوانست ذره
ز طرف دیگر روی نگاه کردن در نمیکرد.از یک طرف دلتنگی برای آریا عذابم میداد و ا

چشمانش را نداشتم.توان اینکه در چشمانش نگاه کنم و تظاهر به خوب بودن کنم 
 .را نداشتم چون خوب نبودم

ترسیدم ترسیدم.میالعملش میدوست داشتم به او همه چیز را بگویم اما از عکس
 .دنش میترسیدماز اینکه بفهمد نتوانستم با قاطعیت مهیار را رد کنم.از دلخور ش

 .صدای زنگ گوشی ام بلند شد و از فکر و خیال خارجم کرد

خواست جواب دهم اما میدانستم نگران میشود.آهی کشیدم و آریا بود.دلم نمی
 :جواب دادم

 جانم_
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 کجایی عشقم؟_

 .حتی صدای زیبایش هم آرامم نکرد

 شمال دیگه_

 کجای شمالی؟_

 .ابروهایم را ناخودآگاه بهم نزدیک کردم

 کجایی تو ؟_

  دارم میام پیشت.دیگه بسه هرچقدر از هم دور بودیم.آدرس بده_

 .هایم را روی هم فشار دادم.فقط همین را کم داشتمچشم

 میفرستم برات آدرسو_

 خوشحال نشدی؟_

 !نه

 .معلومه که خوشحال شدم عزیزم.منتظرتم_

افروز مشغول جارو تر از قبل به خانه برگشتم.خاله آدرس را فرستادم و بی حوصله
 :کردن بود.با دیدنم جارو را خاموش کرد و گفت

 نون قندی درست کردم برو با چایی بخور خاله _

 .میل نداشتم اما دلم نیامد دستش را رد کنم

 چشم کمک نمیخوای؟_

 :ای اش را از روی صورتش کنار زد و گفتموهای قهوه

 نه قربونت برم_
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هایش کل آشپزخانه را پر آشپزخانه رفتم.بوی نان قندیبوسی برایش فرستادم و به 
کرده بود.اگر هر زمان دیگری بود با ولع همه را میخوردم اما حاال تنها خوراکم غم 

 و اندوه شده بود

*** 

 :آریا

تقریبا به آدرسی که ونوس فرستاده بود نزدیک بودم.هرقدر نزدیک تر میشدم 
یشود.ساعت ده شب بود و بااینکه تر ماحساس میکردم نفس کشیدن هم راحت

چشمانم را به زور باز نگه داشته بودم اما شوق دیدن ونوس خستگی را از تنم دور 
اش دانستم دیروقت است اما برای دیدنش تا صبح طاقت نداشتم.شمارهمیکرد.می

 :را گرفتم.صدای ظریفش در گوشم پیچید

 رسیدی؟_

 .لحنش هنوز مثل قبل کسل بود

 رسم دم خونه میتونی بیای یه سر ببینمت؟آره دارم می_

 .آره برو ساحل تا منم بیام_

وقتی رسیدم ماشین را پارک کردم و به سمت ساحل رفتم.هوای دی ماه مناسب 
لب دریا رفتن نبود اما فکر دیدن ونوس گرمم میکرد.دستم را در جیب سویشرتم 

پشت بغلم  فرو کردم و به دریای سیاه و وحشی خیره شدم.ناگهان کسی از 
کرد.دستان سفید و زیبای ونوس بودند که از بین دستانم رد شده و کمرم را در بر 

 .گرفته بودند

 :سرش را روی کمرم گذاشت و گفت

 پس اومدی_

داغ شدم.فکر میکردم از آمدنم خوشحال نشود اما فرشته مهربانم اینگونه از آمدنم 
 .استقبال میکرد
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  اومدم عشقم_

گشتم و محکم در آغوشش گرفتم.سرم را بین موهایش فرو بردم طاقت نیاوردم و بر 
اش را گرفتم و و عمیق نفس کشیدم.عطر موهایش مثل همیشه مستم کرد.چانه

سرش را بلند کردم.صورتش هنوز هم رنگ نداشت اما زیبا بود.همیشه و در همه 
 :حالی برای من زیبا بود.بوسه کوتاهی روی لبانش زدم و گفتم

 خوبی؟_

 .ام مخفی کردره سرش را در سینهدوبا

 االن آره_

بعد از اینکه خوب که در آغوش گرفتمش باالخره رهایش کردم و باهم کمی باالتر 
ها نشستیم.ونوس دستانش را دور زانوهایش حلقه کرده از آب روی شن و ماسه

بود.شلوار جین و بافت مشکی پوشیده بود و شالی را روی بود و به روبرو خیره شده
 .موهای بلند و رهایش انداخته بود

 خسته نیستی؟_

 :شوخی گفتم به

 خسته؟اونقدر شارژم که میتونم کل شبو تو همین ساحل بدوئم_

 :اش حلقه کردم و به سمت خودم کشیدمش و ادامه دادمدستم را دور شانه

 اگه تا یه روز دیگه نمیدیدمت مطمئن باش از نفس تنگی خفه میشدم_

مان کرد.بازهم چشمانش پر شده بودند.در مدت سه سال رابطهدر چشمانم نگاه  
اش فقط بغض میکرد و به هیچوقت ندیدم ونوس گریه کند.حتی در اوج ناراحتی

آید آنهم اجازه خودنمایی نمیداد و سرکوبش میکرد.میگفت از گریه کردن خوشم نمی
اش در مان آبیو ضعیفم میکند.اما در این چندروز اخیر کمتر موقعی بود که با چش

 چشمانم نگاه کند و اشک درشان جمع نشود.مشکلش چه بود؟

 :اش را گرفتم و سرش را باال آوردم و گفتمدیگر نتوانستم جلوی خودم را بگیرم.چانه
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هنوزم نمیخوای بهم بگی چت شده؟چرا انقدر خودخوری میکنی ونوس؟با منم _
 .ی؟هرچی هست بهم بگوعمر زندگی کندیگه راحت نیستی؟با منی که قراره یه

دونم مشکلت وقتی اینجوری غمگین میبینمت و هیچکاری ازم برنمیاد و حتی نمی
 .چیه آتیش میگیرم

 :آرام گفت

 ...چیزی نی_

 .حرفش را قطع کردم

  چرا چیزی هست و االنم باید بهم بگی_

 .ازم جدا شد و سرش را باال گرفت.میخواست اشک هایش نریزند و موفق هم شد

 :از جایش برخاست و با کالفگی و کمی عصبانیت گفت فس عمیق کشید و چند ن

امیدوار بودم تو،تویی که به قول خودت قراره باهم یه عمر زندگی کنیم منو درک _
کنی و انقدر سوال پیچم نکنی ولی فکر کنم خواسته زیادی بود.وقتی چیزی نمیگم 

ام دو دقه پیشت آروم بشم یعنی چیزی نیست که بگم یا حتی دلم نخواد بگم.تا می
 .همش سوال میپرسی.خسته شدم دیگه

فهمیدم چه شده؟ ونوس همیشه آرام چرا گیج و متحیر نگاهش کردم.هیچ نمی
 اینگونه طوفانی و خشمگین شده بود؟

 :آرام گفتم من هم به تبعیت از او برخاستم و

حلش  هی هی من که چیزی نگفتم.آروم باش فقط میخواستم اگه مشکلی هست_
 .کنیم باهم،زندگیم آروم باش

 :صورتش کنار زد و گفت تر از همیشه موهایش را از رویکالفه

زودی حل میشه و فقط به خودم مشکلی ندارم یه چیزیه بین خودم و خودم و به_
 مربوطه
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 .آرامشم داشت از بین میرفت کمکم

 :پوزخندی زدم و گفتم

خودم و خودتی وجود نداره و من و جدا؟بین خودت و خودت؟فکر میکردم دیگه _
 !تو،"ما" شدیم.بعد از سه سال رابطه هنوزم خودتو جدا از من میدونی؟جالبه

 .تر بود.هردو با اخم و پریشانی به یکدیگر نگاه میکردیماو از من خشمگین

چرا فکر کردی چون که دوستت دارم باید خودمو فراموش کنم؟چرا فکر میکنی _
نباید با خودم خلوت کنم؟کی بهت گفته حق داری تو همه چیز چون باهمیم دیگه 

 دخالت کنی؟من از سوال پیچ شدن بدم میاد بفهم لطفا

ام نشست.حق مات شدم!انقباض عضالتم از بین رفت و حیرت جای اخم روی چهره
نداشتم دخالت کنم؟دخالت؟انگار که کمی به خودش مسلط شد چون آهی کشید و 

 :ار داد و گفتچشمانش را روی هم فش

ببخشید ببخشید.نباید اینطور حرف میزدم.ولی تو که میدونی این روزا بدجور _
 مکالفه

 .دستم را در دستش گرفت و آرام فشرد

میدونم که کلی راه اومدی تا منو ببینی.میدونم با اینکارم خستگی راهو رو تنت _
 گذاشتم.ولی دست خودم نبود. منو میبخشی؟

پیچیدند.ناراحت شده بودم.دلم میخواست همانجا گوشم میهایش هنوز در  حرف
 توانستم؛رهایش کنم و بروم.اما نمی

نمیتوانستم وقتی اینگونه درمانده و معصوم نگاهم میکرد بروم.اصال کجا 
اش گذاشتم و نوازشش توانستم بروم.دستم را روی گونهمیرفتم؟بدون او که نمی

 .کردم

من میخوام دخالت کنم.منو اینجوری شناختی؟من  ای که فکر میکنیخیلی دیوونه_
 .فقط نگرانتم؛چون خوشحالی تو خوشحالی منه،غم تو غم منه
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پات زجر میکشم.وقتی تو شادی من از شادیت شاد وقتی تو درد داری منم پابه
تفاوت باشم؟هوم ونوس میشم.تو خود منی.چطور میتونم نسبت بهت بی

نمیدونی به من چی میگذشت.وقتی رنگ  چطور؟این چند وقت که اینجوری شدی
جونتو میبینم دلم میخواد پریدتو میبینم قلبم درد میگیره.وقتی لبخندای بی

بمیرم.وقتی میبینم خوب نیستی منم داغون میشم. بعد تو میگی حق نداری دخالت 
 کنی؟تو اسم اینو میذاری دخالت؟

ش را تکان داد و باز هم اشک در چشمانش جمع شد اما نگذاشت که بریزند.سر 
 :گفت

حق با توئه ببخشید.خودت میدونی که چقدر دوستت دارم.مطمئن باش چیزی _
 برای گفتن وجود نداره.بهم که اعتماد داری؟

دانستم حرف برای گفتن دارد اما به من گوید.میدانستم حقیقت را نمیمی
آغوشش  گوید اما نخواستم که تحت فشار بگذارمش و به جای جواب دادن در نمی

 .گرفتم

 :ونوس

دست همدیگر را گرفته بودیم و در ساحل قدم میزدیم.تمام سعیم را کردم که حواسم 
 .بودنش کنم را معطوف آریا و

 انگیز و رمانتیک شد؟دقت کردی اولین شمال اومدن مشترکمون چقدر خاطره_

 :بودم در آورد و گفتکاله سویشرتش را که به زور روی سرش کشیده

 یش جبران میکنیم عزیزم.خوابت نمیاد؟تو دوم_

جلوی خودم را گرفتم تا پوزخند نزنم.خواب؟این چندوقت تنها چیزی که نداشتم 
 .خواب بود

 نه،اون کاله المصبو بذار رو سرت سرما میخوری آریا_

 :های لجباز گفتعین پسربچه
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 تو که میدونی از کاله متنفرم_

مریض بشی مثل دفعه پیش عین بچه  بله میدونم ولی هوا خیلی سرده ولی اگه_
 .دوساله ها فقط باید نق نقاتو تحمل کنم

 :ام کرد و گفتنگاه چپی حواله

 .تو که امشبو مجبور شدی تحملم کنی اونموقع هم یه کاریش کن دیگه_

به خودم قول دادم نگذارم این سفر به کامش زهر شود.حق آریا این نبود که بخاطر 
 .ناراحت شودام من و افکار احمقانه

 بدجنس نشو دیگه.خیلیم خوشحالم که اومدی_

 .یک تای ابرویش را باال داد

 ولی حرفای چند دقیقه پیشت که اینو نشون نمیداد_

خوابی و فکر های بدی زده بودم.اما دست خودم نبود.بیدانستم حرفخودم می
ا به کردن زیاد و قورت دادن مداوم بغض و نریختن اشک،همه و همه اعصابم ر 

هایش رهایم نمیکرد.عالوه بر این واقعا شدت ضعیف کرده بود و اوهم با سوال
آمدم تا وضع را از این دانستم چه دلیلی برای حالم بیاورم.باید به خودم مینمی

فهمید؛ نه من نمیخواستم آریا را از دست کرد،اگر میخراب تر نکردم.اگر آریا شک می
 .میکردبدهم.اگر میفهمید قطعا رهایم 

 من که عذرخواهی کردم ازت_

 :با شیطنت گفت

 کردی ولی کافی نبود.باید کاریو که میگم بکنی تا حرفات یادم بره_

 چه کاری اونوقت؟_

 .فعال بیا بشین بعد بهت میگم_

*** 
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اش تکیه داده بودم و باهم به سیاهی دریای به سینهبودم ودر آغوشش نشسته 
 .کردیمکران نگاه میبی

 :صدای بم و زیبایش آرام نجوا کردبا 

 میدونی موهای تو شبیه دریاست؟_

 :سرم را کمی به طرفش چرخاندم و گفتم

 چطور؟_

ها قرار داد و جای آناش را ام کنار زد و چانهموهای مواج و رهایم را از روی شانه
 :زمزمه کرد

 در شبان غم تنهایی خویش "

 عابد چشم سخنگوی توام

 یمن در این تاریک

 من در این تیره شب جانفرسا

 زائر ظلمت گیسوی توام

 گیسوان تو پریشانتر از اندیشه ی من

 گیسوان تو شب بی پایان

 جنگل عطرآلود

 شکن گیسوی تو

 موج دریای خیال

 کاش با زورق اندیشه شبی

 از شط گیسوی مواج تو من

 بوسه زن بر سر هر موج گذر می کردم
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 کاش بر این شط مواج سیاه

 عمر سفر می کردمهمه ی 

 من هنوز از اثر عطر نفسهای تو سرشار سرور

  گیسوان تو در اندیشه ی من

 گرم رقصی موزون

 کاشکی پنجه ی من

  در شب گیسوی پر پیچ تو راهی می جست

 چشم من چشمه ی زاینده ی اشک

 گونه ام بستر رود

 کاشکی همچو حبابی بر آب

 "در نگاه تو رها می شدم از بود و نبود

اش هرچقدر هم که میگذشت صدایش برایم تکراری و خسته کننده نمیشد.به سینه
 .تکیه دادم و هیچ چیزی نگفتم.سکوت به وجود آمده را دوست داشتم

 حاال فهمیدی چرا موهات شبیه دریاست؟_

 :اش گذاشتم و گفتمدستم را روی دستان قفل شده

 اوهوم فهمیدم_

 :ام کاشت و گفتای روی گونهبوسه

 حاال میخوای بدونی چه کاری باید انجام بدی تا ببخشمت؟_

 آره بگو_

 آماده شو فردا بریم تهران_



                 
 

 

  آتوسا کوراوند|  مالقاتیرمان  

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

143 

 

ای نداشت.حداقل در تهران سرم گرم خواستم بمانم چون فایدهخودم هم دیگر نمی
درس و کار میشد و کمتر فکر میکردم.مهیار هم که گفته بود دیگر به سراغم 

 .م فراموش کنمآید.شاید میتوانستم اورا هنمی

 خب نظرت؟_

 .سرم را تکان دادم

 حله فردا بریم_

ام گذاشتم و زیپش را بستم.خاله افروز با غصه نگاهم آخرین لباسم را هم در کوله
 :کرد و گفت

 چی میشد یکم بیشتر میموندی تا احمد برگرده؟تنهایی حوصلم سر میره_

 شالم را روی سرم کشیدم و بغلش کردم

دانشگاه وگرنه میموندم.میخوای تو بیا بریم تهران مامانم خوشحال عشقم باید برم _
 .میشه

 :آهی کشید و گفت

  نه باید وایسم تا احمد بیاد_

 .گونه نرمش را بوسیدم

 هرطور میلته_

 :بعد از اینکه به زور کلی لواشک و نان قندی در کیفم چپاند گفت

 مطمئنی خودت میتونی ماشین بگیری؟_

 راحت رسیدم زنگ میزنم.برو تو سرما نخوریآره بابا خیالت _

خداحافظی کردم و از خانه بیرون زدم.ماشین آریا را کمی جلوتر دیدم که منتظرم 
 .بود.سوار شدم و سالم کردم.به عادت همیشه دستم را بوسید و راه افتاد

 خانوم بداخالق من چطوره؟_
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بخشش مرا بیشتر فکر نمیکردم بعد از حرف های دیشبم مرا ببخشد اما بخشید.
ام را بفهمد بازهم بخشنده زده کرد.با خودم فکر کردم اگر واقعا دلیل ناراحتیخجالت

 خواهد بود؟

 خوبم.شب کجا خوابیدی؟_

 :همانطور لبخند به لب گفت

 تو ماشین_

او بخاطر من به شمال آمده بود و در سرمای دی ماه در ماشین خوابیده بود و من 
 .ردماینگونه با او رفتار ک

 :دستم را روی بازویش گذاشتم و گفتم

 کمرت درد گرفته آره؟تقصیر منه_

 .لبخندش پررنگ تر از قبل شد

آره واقعا تقصیر توئه.تقصیر توئه که انقدر عاشقت شدم که حاضرم همه کاری _
برای یه لحظه دیدنت بکنم.تقصیر توئه که بدون بوی موهات نفس کشیدن برام 

بدون دیدن چشمات شبا خوابم نمیبره.اینا همش سخت شده،تقصیر توئه که 
 تقصیره توئه

ترسیدم ترسیدم.میهای قشنگش میاز این همه عشقی که به من داشت،از حرف
 .من هیچوقت نتوانم مثل او باشم

 خیلی داری لوسم میکنیا آقا آریا_

 همینه که هست_

 :بازویش را بوسیدم و گفتم

 هرچی تو بگی_

 ...صال این نبودنه حق آریا این نبود.ا
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مسیر شمال_تهران با وجود آریا با خوبی و بدون خستگی گذشت.در خانه را باز 
کردم و وارد شدم.پدرم روی مبل نشسته بود و اخبار میدید.کوله را رها کردم و به 

 .سمتش دویدم و بغلش کردم

 چقد دلم برات تنگ شده بود بابا_

 :اوهم بغلم کرد و سرم را بوسید و گفت

 دختر خوشگل من.چشم آبی من خوش اومدی_

 دخترم اومدی؟_

 .از آغوش پدر خارج شدم و مادرم را هم بغل کردم

 خوبی مامان؟_

 .ام را نادیده میگرفتم شاید میشد بگویم خوبماگر سردرد و سرگیجه

 آره خوبم_

بعد از کمی خوش و بش به اتاقم رفتم.لباس هایم را در آوردم و بعد از اینکه دوش 
گرفتم با حوله دراز کشیدم.دلم برای سوگند تنگ شده بود.این چند روز جواب اورا 

 :اش را گرفتم.بعد از ده بوق با صدای سردی جواب دادهم به زور میدادم.شماره

 ها؟_

 :ام گرفت.مثال قهر کرده بود.به تقلید از خودش گفتمخنده

 چطوری هانی؟_

 هانی و مرض.کارتو بگو_

 قهری ؟_

  آره_

 .ام خیلی سخت میشدنبار بلند خندیدم.اگر من سوگند را نداشتم قطعا زندگیای
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 غلط میکنی.تو که میدونی حوصله نداشتم_

 .لحنش دلخور بود

 فکر میکردم ما رفیق روزای بیحوصلگی هم باشیم ونوس خانوم_

 .پوف کردم

 دقیقا آریاهم همینو گفت ولی واقعا چیزی برای گفتن نداشتم.االنم همه چیز _
  اوکیه.باید فقط فکر میکردم

  خب عزیزم همین فکر کردن یعنی یه چیزایی اوکی نیست_

یک بدی یا خوبی سوگند این بود که رک حرفش را میزد و اهل تعارف نبود.االن 
 .هم میدانستم میخواست چه بگوید

نه نیست.درسته اولش یکم دو دل شدم اما اشتباه کردم.نمیخوام بخاطر چیزی که _
 آیندمو خراب کنمگذشته 

 مطمئنی گذشته؟_

 مطمئن بودم؟

 آره مطمئنم_

خر خودتی هفته دیگه که رودرو شدیم اونموقع ببینم جرئت داری تو چشمام نگاه _
 .کنی و همینو بگی

 .از سر ذوق جیغ کشیدم

 میخوای بیای؟_

 :با ناز گفت

 ار میکنیبله دیگه مگه چندتا ونوس تو دنیا دارم.بیام ببینم داری با خودت چیک_

 :با شنیدن این خبر کمی سرحال شدم و با لحن شیطانی گفتم



                 
 

 

  آتوسا کوراوند|  مالقاتیرمان  

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

147 

 

 خوبه پس من یه خبر به اشکان میدم_

 :جیغ کشید و گفت 

 ی دختر باز بدیگوه میخوری آمار منو به اون پسره_

 .بلند بلند خندیدم

 دیگ به دیگ میگه روت سیاه تو که خودت بدتری_

 :حرص زده گفت

 بایگمشو بهش نگیا میکشمت _

اش درشت و ایسوگند دختر زیبایی بود.قدش از من بلند تر بود.چشمان قهوه
کشیده داشت و در کل صورتش دلنشین بود.یکبار که به تهران آمده بود باهم به 

هایش به ی بهروز رفتیم و آنجا با بچه ها آشنا شد.اشکان هم که اصوال سنسور کافه
سابی پسندید اما سوگند اصال از او دختران زیبا حساس بود سوگند را دید و ح

آمد و هرچقدر که اشکان پیگیرش میشد بیشتر از او بدش خوشش نمی
آید.من هم هیچ آمد.میگفت از پسری که هرروز عاشق یکی میشود خوشش نمیمی

 .دانستم که حق با سوگند استدخالتی نکردم ولی می

*** 

 دیگه نیومد سراغت؟_

 .کردیم و نشستیم  ای در پارک پیدانیمکت خالی

نه تو این سه روز هی اطرافمو میپاییدم تا ببینمش ولی نبود.گفته بود که دیگه _
 مزاحمم نمیشه ولی فکرشو نمیکردم راست بگه

 :با حالتی موشکافانه چشم های درشتش را ریز کرد و پرسید

 و تو از این بابت خوشحالی یا ناراحت؟_
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نمیگذاشتم. موهای کوتاه رهایش را کشیدم و میخواست از من حرف بکشد اما من 
 :گفتم

هیچ حسی به بود و نبودش ندارم.حاالم بیخیالش شو پاشو بریم خرید کنیم دلمون _
 باز شه

 .اسم خرید که آمد نیشش باز شد

 باشه بعدم شام مهمون تو_

 :خندیدم و گفتم

 باشه بابا_

ینکه مرا از آن حال و هوا باهم تا یازده شب گشتیم و خرید کردیم.میدانستم برای ا
 .خارج کند به تهران آمده بود و موفق هم شد و من چقدر ممنونش بودم

 پاهام تاول زدن دیگه بیا بریم_

 :اوهم با خستگی کیسه های خرید را در دستش جابجا کرد و گفت

 آره خیلی دیر شد عمو رام نمیده خونه_

 :گرفتم گفتمهمانطور که شماره آریا را می

 ی گفته من میذارم بری خونه عموت؟مامان منتظرتهبعد ک_

 .میخواست اعتراض کند اما همان لحظه آریا جواب داد

 جونم؟_

 .صدای بمش خسته تر از همیشه بود

 خوبی عزیزم؟خیلی خسته ای انگار_

 .سوگند ادای عق زدن در آورد.لگدی نثارش کردم

 کامل رفت.تو کجایی؟آره با بچه ها بعد شرکت رفتیم بیرون دیگه انرژیم  _
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 .نگاهی به سوگند که پایش را ماساژ میداد انداختم

 سوگندو که یادته؟اومده تهران االنم بیرونیم میخوایم تاکسی بگیریم بریم خونه_

 .سوگند لب زد که"من نمیام"و بازهم لگدی دریافت کرد

 تاکسی چرا؟بگو کجایین میام دنبالتون دیروقته_

 .لم نیامد.خیلی خسته بوددوست داشتم ببینمش ولی د

 نه بابا صدات به زور در میاد برو خونه_

 منبع انرژیم تویی خانومم یادت رفته؟کجایین؟_

 :آدرس را گفتم و قطع کردم.سوگند که هنوز هم پایش را میمالید با غرغر گفت

وحشی پامو شکوندی.اصال کی گفته من میخوام بیام خونه شما؟تازه دوست _
 ی پررومارو برسونه.دخترهپسرشم میخواد 

 .دادهایش گوش کنم تا صبح ادامه میمحلش نگذاشتم.اگر میخواستم به غرغر 

 .با توام میگم من نمیام_

 مگه دست خودته؟_

 اصال عموم نمیذاره_

 :اش کردم و گفتمنگاه چپی حواله

نه که توام خیلی از عموت حساب میبری.چقدر حرف میزنی یه شب میمونی بعدشم _
 .تو گم میکنیگور 

 نیشگون ریزی از بازویم گرفت

  خفه_
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آریا زنگ زد و گفت بیرون از پاساژ منتظر است.وقتی از پاساژ خارج شدیم دیدمش 
که به کاپوت ماشین تکیه داده بود.وقتی مارا دید تکیه اش را از ماشین برداشت و 

 .دبه سمتمان آمد.چشمانش خسته بودند اما مثل همیشه لبخند روی لبش بو

  سالم_

 سالم عزیزم خوبی؟_

ام آورد به آرامی سالم کرد.خندهمیسوگند هم که ادای خجالت کشیدن را در 
 گرفت.سوگند و خجالت؟

 بذارین بهم معرفیتون کنم.دوستم سوگند و سوگند اینم عشق من آریا_

سوگند بود فکر کنم.وقتی گفتم عشق من دلم نمیخواست به چیزی که در چشمان
 م کرد که انگار میگفت مطمئنی؟طوری نگاه

 خوشبختم سوگند خانوم.بفرمایید سوار شید_

پالستیک های خرید را در صندوق گذاشتیم ومن و سوگند روی صندلی های عقب 
 .نشستیم

 ونوس جان شام خوردین؟_

 .خندیدم

 آره سوگند خانوم جیبمو خالی کرد بخاطر یه شام_

 .نیشگون ریزی گرفت اینبار از رانم 

 .دروغ میگه خودش انقدر تعارف کرد منم نخواستم دلشو بشکنم_

 .هایم گرد شدچشم

 من گفتم یه پیتزا و یه برگر و ساالد سزار و سیب پنیر بخوری؟_

چشمان آریاهم گرد شد و سوگند دندان هایش را روی هم فشار داد و دم گوشم 
 :غرید
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  ببند تا سرویست نکردم_

 یه هات چاکلت خوردی؟یعنی نگم بعدشم یه بستنی و _

آریا دیگر طاقت نیاورد و خندید.با لذت به چین گوشه چشمش نگاه کردم و سعی 
 .کردم فقط به خودش فکر کنم

*** 

 :با ناراحتی بغلش کردم و گفتم

 حاال واقعا باید بری؟_

 :اوهم محکم بغلم کرد و گفت

 آره همین چندروزم به زور بهم مرخصی دادن_

 .آمد من این چندروز دیوانه میشدمقطعا اگر سوگند نمی

 دفعه بعدی نوبت توئه ها.باید بیای اهواز_

 .اش را بوسیدمگونه 

 حتما برو دیرت نشه.خداحافظ_

هایش خواست برود.وقتی که بود با حرفدستی برایم تکان داد و رفت.دلم نمی
 .حواسم را پرت میکرد.حاال باز خودم بودم و خودم و دردهایم

 .حوصلگی تاکسی گرفتم و به بیمارستان رفتمز رفتن او با بیمن هم بعد ا 

 :آریا

از خوشحالی روی پایم بند نبودم.باالخره شرکت موسیقی صدایم را تایید کرد و به 
های ونوس حقیقی ام را پخش کنم.باالخره حرفتوانستم ترک رسمیزودی می

توانستم یچوقت نمیشدند.ونوس؛چقدر در این موفقیت سهیم بود.اگر او نبود من ه
های زیبایش جانی دوباره شدم با حرفانقدر پیگیر باشم اما او هربار که ناامید می

رفتم.باید زودتر به او تر از قبل به دنبال موفقیت میبخشید و من محکمبه من می
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هم میگفتم.مطمئن بودم خوشحال خواهد شد.اما قبل از آن باید برای تشکر برایش 
 .ریختم کم بود.دنیاراهم به پایش میخریدمهدیه می

به طالفروشی رفتم و بعد از جستجوی فراوان یک گردنبند برایش خریدم که پالکش 
 !به شکل یک فرشته بود.دقیقا مثل خودش

به او پیام دادم و آدرس یک رستوران را برایش فرستادم.خودم هم لباس مناسبی 
 .پوشیدم و رفتم

لذت سر تا پایش را کاویدم.یعنی روزی میرسید که از  زیباتر از همیشه آمده بود.با
 دیدنش سیر شوم؟

اش خوب شده بود و اوهم انگار حالش بهتر شده بود.از وقتی دوستش آمده روحیه
 .بعد از آن من هم تمام تالشم را کردم که همینطور خوب بماند

 :روبه رویم نشست و گفت

 چه جای قشنگیه سالم_

 سالم خانومم خوبی؟_

 .لبخندش برای من دلیل زندگی بود

 خوبم.خب به چه مناسبتی منو به همچین جای شیکی دعوت کردی؟_

 :ای کردم و گفتماخم ظریف و تصنعی

 یجور میگی انگار همیشه به فالفلی علی کثافت دعوتت میکردم_

 .داداش هربار به من جان دوباره میخندید؛خنده

تاده که اومدی همچین رستوران شلوغی من تورو میشناسم.حتما اتفاق مهمی اف_
 رسمی لباس پوشیدی و اینطور خوشحالی و 

  .دستم برایش رو بود.مو به مویم را از بر بود

 خوب منو شناختی_
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 :یک تای ابرویش را باال داد و گفت

توام اگه منو خوب شناخته باشی میدونی که خیلی فضولم پس زود تند سریع بگو _
 چی شده؟

هایمان را گرفت.بعد از اینکه رفت ونوس سریع سون آمد و سفارشهمان موقع گار 
 :گفت

 بگو دیگه_

 .دستش را در دستم گرفتم

 باالخره موفق شدیمتست صدامو قبول کردن_

دستش آزادش را روی دهانش گذاشت و برق شادی در چشمانش جهید.یکدفعه 
م در همچین کردبلند شد و به سمتم آمد و محکم بغلم کرد.شوکه شدم.فکر نمی

جایی اینکار را بکند اما ونوس بود دیگر.وقتی خوشحال بود این چیزها برایش مهم 
نبود.من هم بغلش کردم و به نگاه کنجکاو مردم اهمیتی ندادم.از آغوشم که بیرون 

 :آمد گفت

 اصال نمیدونم چی بگم.خیلی خوشحال شدم تو لیاقتشو داری_

 :آوردم و گفتمسرجایمان نشستیم.جعبه گردنبند را در 

 تو نبودی میتونستم موفق بشم یا نهدر واقع همشو مدیون توام.نمیدونم اگه_

 .سرش را به طرفین تکان داد

 نه تالش اصلی مال خودت بود من فقط حمایتت کردم_

 .سرم را به نشانه تایید تکان دادم

 آره و برای همین میخوام ازت تشکر کنم_

 :جعبه را به سمتش فرستادم و گفتم

 امیدوارم خوشت بیاد_
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 .در جعبه را باز کرد و با دیدن گردنبند لبخند پررنگی زد

  ست؟چقدر قشنگه.مرسی آریافرشته_

 ی منست اسمشم ونوسه.فرشتهآره فرشته_

 .دستم را گرفت و با محبت نگاهم کرد

به بام رفتیم.چون هوا سرد بود در  ها شاممان را که خوردیم مثل همه آخر شب
 .نشستیم و در سکوت به تهران آلوده خیره شدیمماشین 

نگاهش کردم.صورتش رنگ گرفته بود و چشمانش مثل قبال برق میزد.خوشحال 
 :ام را که حس کرد برگشت و گفتبودم که توانسته بود مثل قبل شود.نگاه خیره

 خوشگل ندیدی؟_

 .دادم پلک زدن نگاهش میکردم سرم را به پشتی صندلی تکیه همانطور که بدون

چرا هزاربار دیدم و هزاربار دیگه هم ببینم سیر نمیشم.چیکار کردی باهام که از _
 دیدنت سیر نمیشم ونوس؟

 :اوهم سرش را تکیه داد و چیزی نگفت.ادامه دادم

 میدونی که بدون تو نمیتونم زندگی کنم؟_

 .لبخند زد

 میتونی،همه میتونن بدون عشقشون زندگی کنن_

 !توانستمیبدون ونوس؟نه من نم

 بقیه رو نمیدونم ولی مطمئنم اگه نباشی من دیوونه میشم،مطمئن باش_

ام گذاشت و لبخند از لبش رفت.اما فقط چند ثانیه طول کشید.دستش را روی گونه
 :گفت

 من همیشه پیشت هستم.مطمئن باش_
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 .سرش را از پشتی برداشت و از کیفش جعبه گردنبند را بیرون آورد

  خوام دیگه هیچوقت درش بیارمینو؟نمیبرام میندازی ا_

ای گفتم و گردنبند را گرفتم.اوهم چرخید و شالش را در آورد.کمی سرم را جلو باشه
  خیلی دوستت دارم_ بردم تا گردنبند را تنظیم کنم.

 .ام قرار داد و سرش را کمی به سمتم چرخانددستش را روی دستان گره کرده

 من بیشتر_

*** 

 :ونوس

 بریم دیروقتهبهتره _

ام را بوسید و گره نفس عمیقی کشید و انگار کمی به خودش مسلط شده باشد گونه
 :دستانش را باز کرد و گفت

 آره بریم_

 خوبی؟_

 .نگاهش کردم

 آره چطور؟_

 :دنده را جابجا کرد و گفت

 تو فکر بودی_

 .هایم را مالیدمچشم

 .آره به خودمون فکر میکردم_

 .بگویم.دلیلی نداشتنمیخواستم دروغ 

 به چیه خودمون دقیقا؟_
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 به اینکه تا کی باید اینطوری باشیم._

 :بلند قهقهه زد.من اما عبوث و اخمو نگاهش کردم.دستم را گرفت و بوسید و گفت

خیلی  قربونت برم که به فکر همه چیز هستی.صدبار گفتم برای من همینم کافیه و _
کار میکنم حتی حاضرم سال ها صبر کنم پس خوبه و بازم میگم من بخاطر تو همه  

 .بهش فکر نکن

 :دستش که روی دنده بود را نوازش کردم و گفتم

  مرسی که درک میکنی_

 گرفت و دیگر حرفی نزد  دستم را در دستش

*** 

 .که گاز زده بودم در گلویم گیر کرد با شنیدن خبر مادر تکه سیبی 

 چی؟؟؟؟؟؟؟؟_

 :گذاشت و با تندی گفتمادر دستش را روی گوشش  

 چه خبرته داد میزنی کر شدم_

 .باورم نمیشد

 ش؟داری میگی عمه زیور،عمههه زیور دعوتمون کرده خونه_

 :خودش هم انگار باورش نشده بود.آمد و کنارم نشست و گفت

آره خودمم تعجب کردم واال اما فکر کنم مهیار طفلی مجبورش کرده.اونموقع هم _
 .باهامون خوب بود که ایران بود همیشه

دیدم فکر کردم و االن میسرم تیر کشید.یک ماه بود که حتی به اسمش فکر نمی
 .ساز نیستنکردن چاره

 شما اگه میخواین برین من نمیام_



                 
 

 

  آتوسا کوراوند|  مالقاتیرمان  

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

157 

 

 :مادر اخم کرد و گفت

یعنی چی نمیام؟میخوای گزک بدی دستش؟اگه نیای کی دیگه میتونه حرفای اونو _
 جمع کنه؟

 .نمیام.اصال باید برم بیمارستانمامان من _

این را که گفتم بی توجه به غرغرهایش به اتاقم رفتم و در را بستم.سرم را بین 
دستانم فشردم. رفتن به آن خانه و دیدن مهیار بازهم باعث میشد حالم خراب 

خواستم کارم به شود.تازه خوب شده بودم.تازه داشتم مثل قبل میشدم.دیگر نمی
 .بی بکشدخواسفر و بی

 سریع شماره سوگند را گرفتم و ماجرا را برایش تعریف کردم

 واقعا نمیخوای بری؟_

 معلومه که نمیرم_

خب اینجوری که فکر میکنه بخاطر اون نرفتی و نمیخواستی ببینیش و البته _
 اشتباهم فکر نمیکنه

 !لعنت به تو مهیار

 خب بذار هرجور میخواد فکر کنه_

تی هیچ حسی بهش نداری؟مگه به من و خودت هزار بار عزیزم مگه تو بهش نگف_
نگفتی دیگه برات مهم نیست؟این نرفتن دقیقا حرفای خودتو نقض میکنه و مهیار 

 میفهمه دروغ گفتی

 :غریدم 

 دروغ نگفتم واقعا برام مهم نیست_

 :با لحنی که سعی در آرام کردنم داشت گفت

 بفهمهباشه برات مهم نیست.پس فرار نکن و برو تا _



                 
 

 

  آتوسا کوراوند|  مالقاتیرمان  

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

158 

 

 متاسفانه درست میگفت.باید میرفتم اما چطور؟

 :نالیدم

 میترسم سوگند_

ایش کن.قوی باش.تو ونوسی نباید خودتو از چی میترسی؟هرچیم گفت بزن قهوه_
 ببازی

**** 

ام را مخفی با استرس به خودم در آینه نگاه کردم.حتی کرم پودر هم رنگ پریده
هایم مشهود بود.با صدای مادر المپ نگی لبنکرده بود و حتی با وجود رژ لب بی ر 

اتاق را خاموش کردم و بیرون رفتم.کاش میتوانستم فرار کنم و امشب به آن خانه 
ای خانه مان تا آنجا به سرعت طی شد.دوست داشتم مثل نروم.مسیر چهل دقیقه

ن ام بیخیال باشم اما نمیشد.با قدم های لرزانی که سعی در محکم نشاپانزده سالگی
همراه پدر و مادر به سمت در رفتیم و پدر زنگ را زد.درست مثل  دادنشان داشتم 

ام هم مثل پانزده سالگی همان روز من پشت سر مادر وارد شدم.همه چیز هنوز 
بود.هنوزهم حیاط خانه همان شکلی بود.بازهم با صدای مهیار سرم را باال گرفتم و 

خواستم اجازه وی لبانش بود.اما دیگر نمیاش ر دوباره مثل همان روز لبخند لعنتی
دادم سناریو بیشتر از این تکراری شود.به سختی چشم از دهم قلبم بلرزد.اجازه نمی

خواستم لبخندش گرفتم و جلو رفتم.سالم کرد و دستش را به سمتم دراز کرد.می
ستم دستش را رد کنم اما یاد حرف سوگند افتادم.نباید فکر میکرد برایم مهم است.د

 :را در دستش گذاشتم و گفتم

 سالم_

دستش گرم بود؛خیلی گرم.لبخندش هم گرم بود.برعکس عطرش؛عطرش سرد 
 !بود.تلخ و سرد

 خوش اومدی بیا تو_
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سرم را تکان دادم و وارد خانه شدم.عمه زیور و شوهرش دم در ایستاده بودند.عمه 
.با آن هاهم سالم مثل همیشه خوشتیپ بود و از من هم جوان تر به نظر میرسید

 :کردم و نشستم.عمه آمد و گفت

 .بده مانتو و شالتو آویزون کنم_

راحت نبودم اما چیزی نگفتم.مانتو و شالم را به دستش دادم و دستی به پیراهنم 
 .کشیدم و نشستم

عمو هاشم،شوهر عمه زیور کنار پدرم نشست و بعد از اینکه در جواب سوال مادر 
 :ست رو به من کرد و گفتگفت محمد خانه دوستش ا

ونوس جان دخترم چقدر بزرگ شدی.خیلی وقته ندیدمت ماشاال خانومی شدی _
 برای خودت

لبخندی از سر اجبار زدم و تشکر کردم.نگاه خیره و سنگین مهیار را روی خودم حس 
تفاوت باشم.عمه برایمان شربت اورد و همانطور که کردم اما سعی کردم بیمی

 :تتعارف میکرد گف

هاشم جان مگه ونوس و مامان و باباش افتخار میدن که ما ببینیمشون؟معلومه _
  بزرگ شده

شروع شد.متلک های عمه زیور هیچوقت پایان نداشتند.اما آنقدر اعصابم متشنج 
 :هایش را نداشتم.شربت را برداشتم و گفتمبود که حوصله شنیدن حرف

دیدنمون ندارن دوری کنیم عمه زیور  ما همیشه سعی میکنیم از اونایی که میلی به_
 ممنون

لب های بنفشش را روی هم فشار داد و چیزی نگفت.پدر سرش را پایین انداخت 
توانستم ذوق کردن مادر را ندیده حس کنم.شربت را سر کشیدم و حرفی نزد اما می

تا التهابم کمی کاسته شود اما نشد.مهیار با پدر مشغول حرف زدن شد و فرصتی شد 
ا من زیرچشمی نگاهش کنم.قدش هنوزهم از من بلند تر بود.شاید تا شانه اش ت

میرسیدم.هیکلش الغر اما مردانه بود.موهایش را باال داده بود و مثل همیشه ته 
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ریش نه چندان کوتاهی داشت.بوی عطرش حتی از این فاصله هم مشامم را پر 
م.نباید نگاهش میکردم.نگاه هایم را با کالفگی به طرف دیگر چرخاندکرده بود.چشم

کردن به او دوباره فکرم را مشغول میکرد.گردنبندی که آریا هدیه داده بود را لمس 
کردم و کمی آرام شدم.برای چیدن میز شام به کمک عمه رفتم.در کمال تعجب 

 :دیدم که مهیار هم برای کمک آمد.ابروهایم باال رفتند.انگار دید چون پرسید

 چیزی شده؟_

 .را کم داشتم.میخواستم بگویم نه اما نگفتمهمین 

داشتم فکر میکردم از این عادتا نداشتی که توی چیدن یا جمع کردن میز به کسی _
 کمک کنی

 :چشمانش را میخ چشمانم کرد و کمی نزدیکم شد

 هاشون ،رفتاراشون،عادتاشون،حساشون مگه نه؟آدما تغییر میکنن.چهره_

 .پوزخندم را بگیرمنتوانستم و نخواستم که جلوی 

 دقیقا_

.عمه زیور دیس برنج را وسط میز بشقاب هارا برداشتم و از آشپزخانه بیرون رفتم
گذاشت و به آشپزخانه رفت.مهیار هم دنبالم آمد.بی توجه به او مشغول چیدن 

 :بشقاب ها شدم.اوهم همانطور که قاشق و چنگال میگذاشت گفت

 فکراتو کردی؟_

 .هارا در سرش خورد کنم کاش میشد تمام بشقاب

 درباره؟_

 :کمی مکث کرد و گفت

 خودمون_
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یکدفعه دلم لرزید.پشت بند آن دستم هم لرزید.مردمک ها و لب هایم هم 
 .لرزیدند.نباید میلرزیدند اما لرزیدند

 خودمونی وجود نداره_

 .قاشق هارا رها کرد و نزدیکم شد

 نداره ولی اگه تو بخوای به وجود میاد_

افتادم.آنشب کنار دریا گفته بود من و او ما هستیم.حاال مهیار اینجا ایستاده  یاد آریا
 :بود و از من یک "ما"جدید میخواست.آخرین بشقاب راهم گذاشتم و گفتم

 نمیخوام_

 .میخواستم بروم که مچم را گرفت.ترسیدم که بیاید و مارا در آن وضعیت ببیند

 :غریدم

  ولم کن_

  .وددیگر لبخند نمیزد.جدی ب

سر لج و لجبازی این فرصتو از هردومون نگیر.ما باهم خوشبخت میشیم ونوس _
 فقط کافیه یه فرصت بهم بدی،مطمئن باش پشیمون نمیشی

 :ام را به سمتش گرفتم و گفتمدستم را از دستش کشیدم و انگشت اشاره

بار آخرت بود که بهم دست زدی.هیچوقت مایی به وجود نمیاد چون من با یکی _
دیگه رابطه دارم و دوستش دارم و مطمئن باش به هیچ وجه اونو بخاطر تو ول 

 .نمیکنم

 .تر رفتمبازهم خواست نزدیکم شود اما من عقب

 .بهم نزدیک نشو مهیار هیچوقت دیگه بهم نزدیک نشو_ 
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دستش را پایین انداخت.انگار که ناراحت شد اما برایم مهم نبود.من بیشتر از این 
بودم.حاال حاالها باید عذاب میکشید تا کمی حال مرا درک میکرد.رویم هارا کشیده 

 .برگردانم و به اشپزخانه رفتم را با غیظ 

*** 

آمد.همیشه دم عید حالم خوب اواخر اسفند بود و بوی عید از همان موقع می
ام بود اما رسیدن بهار همیشه حس خوبی در میشد.بااینکه پاییز فصل مورد عالقه

ها من هم دوباره متولد کردم با جوانه زدن دوباره برگد میکرد.حس میمن ایجا
 .شوممی

آخرین جلسه کالس قبل از عیدمان هم تمام شد و با خیالی آسوده وسایلم را جمع 
 .کردم

 :پونه کنارم آمد و گفت

 نمیای بریم خرید؟_

 .حوصله خرید را نداشتم.دلم پیاده روی میخواست

 نه حسش نیست_

 :ای رفت و گفتچشم غره

  توام خیلی بی حوصله شدیا.عیده مثال بی ذوق_

 :لپ تپلش را بوسیدم و گفتم

 قول میدم یه دفعه دیگه بریم.عیدتم پیشاپیش مبارک دوستم_

اوهم متقابال گونه ام را بوسید و باهم از در دانشگاه خارج شدیم.مسیرم را به سمت 
محبوبم بود.خلوت و دنج بود و  پارک نزدیک دانشگاه کج کردم.یکی از پارک های

 .هروقت احتیاج به سکوت داشتم به آنجا میرفتم

ها نگاه کردم.تا چند هایم را درجیب پالتویم فرو کردم و با لبخند به درختدست
خواست دوباره مثل پارسال .چقدر دلم میشدندوقت دیگر دوباره سبز و پربار می
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زدم و از حال و هوای سال نو رامش قدم میبودم و با آ های االن میفارغ از دغدغه
 .بردملذت می

 زندگی منهای تو، آنقدرها هم بد نبود "

 "ها آرامِش همراه با غم بد نبودسال

کردم های کسی را پشت سرم شنیدم.امیدوار بودم آن کسی که فکر میصدای قدم
 .نباشد اما با شنیدن صدایش فهمیدم اینبار حدسم درست بود

 سالم_

 !ا بهاری که تو آوردی، زمستان بهتر استب "

 "خواهم، جهنم بد نبودمن بهشتت را نمی

تفاوت به راهم ادامه دادم.اوهم با چند قدم حتی برنگشتم نگاهش کنم.همانطور بی
سریع خودش را به من رساند و هم قدمم شد.دیگر حوصله بحث کردن و حرص 

 .خوردن را نداشتم

 :و سرحال گفت آرام

 ی جواب سالممو بدی؟نمیخوا_

 .شدمنمیخواستم نگاهش کنم.چشم هایش آهنربا داشتند.ناخواسته جذبشان می

 سالم_

 .اوهم دست هایش را در جیب پالتویش فرو برده بود

 چرا تنهایی_

 هایم حال دیگر داشت، اما خوب بودچشم "

 "نم بد نبودپشت شیشه، بارش باراِن نم

 دوست دارم_
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 .شنیدم.از گوشه چشم نگاهش کردمصدای خنده آرامش را 

 میخندی_

 دلم برای حاضر جوابیات تنگ شده بود_

 رسیدگاه در یاد تو بودم، گاه شعری می "

 "دار و مریز این زخم و مرهم بد نبودتو کجبی

 .پوزخند زدم

 چندبار برات حاضر جوابی کردم؟_

شان را حس کردم اما مغناطیس قویحتی با وجود اینکه در چشمانش نگاه نمی
 .میکردم

های فامیلو خوب زدی اما یادمه بچهبرای من که نه چون زیاد باهام حرف نمی_
 چزوندی چقدر اونموقع خوشم میومد از این زبون درازیتمی

 :چند لحظه تعلل کرد و گفت

 .حرف نمیزدی؟یجورایی تا منو میدیدی فرار میکردیواقعا چرا هیچوقت زیاد با من_

اش درخشان نگاهش نکنم.نگاهش کردم.چشمان مشکی دیگر نتوانستم
 .بودند.لبخندش هم که مثل همیشه روی صورتش جا خوش کرده بود

 من نه،تو با من حرف نمیزدی.همیشه مثل یه بچه باهام رفتار میکردی_

 چرا لبخند از لبش پاک نمیشد؟

 خب بچه بودی_

 .اما زدم میخواستم حرص نخورم اما بازهم خوردم.میخواستم حرف نزنم

آره بودم اما مهتاهم بچه بود.پسر عمه میناهم بچه بود.اما تو با اونا همیشه _
 میگفتی و میخندیدی اما من نه
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 چرا من الل نمیشدم؟اصال چرا اینجا ایستاده بودم و با او از گذشته حرف میزدم؟

 من رفتارم با همه یکی بود ولی چون میدیدم تو تا منو میبینی عقب میکشی فکر _
 میکردم دوست نداری با من حرف بزنی منم به خواستت احترام میذاشتم

 ...دونستم کهنمی

 .کردمرفتم و این بحث مسخره را تمام میدیگر ماندن جایز نبود.باید می

 م احترام بذار و دیگه نزدیکم نشوپس االنم به خواسته_

 .خودش را به من رساندبه راه رفتنم ادامه دادم.قدم هایم را تند کردم اما بازهم 

 وایسا ونوس.انقدر فرار نکن.بذار حرف بزنیم.د وایسا_

 .دستس را روی بازویم گذاشت

 :به سرعت دستم را کشیدم و با خشم گفتم

 از چی حرف بزنیم؟ما چی داریم که بهم بگیم؟_

 :نفسش را با کالفگی بیرون داد و گفت

ع تورو به چشم یه بچه میدیدم فهمم.قبول دارم اونموقدلیل این همه خشمتو نمی_
و هیچوقت به رفتارات فکر نکردم اما خودت چرا یه بار نیومدی بهم حرف دلتو 

 بزنی؟چرا؟

 :ام گرفت.با تعجب گفتمدر اوج خشم خنده

 چی میگی؟فکر کردی اینجا آلمانه؟میگفتم که غرورمو بشکنی؟_

 :ابروهایش را بهم نزدیک کرد و گفت

ایران و خارج بودن نداره.هیچکسم باگفتن حسش به  ابراز احساسات ربطی به_
 کسی غرورش نمیشکنه این حرفا دیگه چیه

 :ناباورانه نگاهش کردم.خودش ادامه داد
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اوکی دوتامون اشتباه کردیم.ولی االن که منم دوستت دارم خیلی زیاد، انقدر ساده _
 ازش نگذر.چطور میتونی انقدر ساده بیخیال شی؟

 .سوختدر کف دستم فشار داده بودم که دستم می انقدر ناخن هایم را

 :با خشم گفتم

من ساده گذشتم؟تو که از هیچی خبر نداری چرا الکی حرف میزنی؟تو چه میدونی _
چی به من گذشت؟تو چه میدونی من چند شب بخاطر تو و بی توجهیات اشک 

فرصت ریختم؟چه میدونی بعد رفتنت چیا کشیدم؟حاال اومدی به من میگی بیا یه 
 به هردومون بده؟خود تو بودی اینکارو میکردی؟آره؟؟؟

لرزیدم.بغض نداشتم.گفته بودم دیگر برایش یک قطره اشک هم از خشم می
 .ریزمنمی

حق داری؛شاید من نباید انقدر بیخیال میبودم.اما حاال اینجام،کنارتم.میدونم که _
 دمتوام هنوز منو دوست داری.قول میدم پشیمونت نکنم،قول می

 .سرم را به طرفین تکان دادم

 نه من آریارو دوست دارم.میخوام با اون ازدواج کنم_

 .هایش در هم رفتبا شنیدن اسم آریا کمی اخم

 پس اسمش آریاست.مطمئنی دوسش داری؟_

 :با قاطعیت گفتم

 مطمئنم_

 یعنی مثل اونموقع که منو دوست داشتی اونم دوست داری؟_

درنگ کردم.قطعا حس من به آریا با حسم به مهیار فرق اینبار کمی در جواب دادن 
 .ها نبودداشت.آریا را دوست داشتم،خیلی زیاد اما هیچوقت حسم شبیه آن روز 

 ...دیدی خودتم میدونی که من درست میگم م_
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 :دیگر نگذاشتم ادامه دهد و داد زدم

نمیری همون بسه،بسه دیگه چرا از زندگیم نمیری بیرون؟چرا گورتو گم نمیکنی _
  جایی که این همه سال بودی؟دست از سرم بردار دیگه ولم کن

نباید انطور با او حرف میزدم.هرچه که بود از من بزرگتر بود و باید احترامش را نگه 
ام نبود.چقدر از آن ونوس آرام میداشتم اما آنقدر عصبی بودم که این چیزها حالی

 .فاصله گرفته بودم

 :نشانه تسلیم باال برد و گفت متعجب دستانش را به

بودم که دعوا کنیم فقط خواستم اینو باشه باشه میرم فقط تو آروم باش.نیومده_
 بهت بدم به عنوان عیدی

به سمتم گرفت.هیچ حرکتی نکردم. خودش جلوتر  دستش رادراز کرد و پاکتی را
 :آمد و پاکت را در دستم گذاشت و گفت

زنگ اگه نظرت عوض شد بهم خبر بده.بهت یه تک االنم میرم.ولی خوب فکر کن و_
 میزنم که شمارمو داشته باشی.عیدت مبارک

 ...و رفت

 آمدی یکبار دیگر روزگارم تیره شد "

 "حال من را خوب کردی گرچه حالم بد نبود

*** 

 :آریا

 آریا مامان بیا االن سال تحویل میشه_

مادر و مهرسو دور سفره دستی در موهایم کشیدم و از اتاقم بیرون زدم.پدر و 
و منتظر آمدن من بودند.جای یک نفر به شدت خالی بود.کسی که آرزو  نشسته 

 .ام شودزودتر عضو دائمی خانه میکردم هرچه
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  داداش بشین دیگه_

 .نشستم و لپش را کشیدم کنارش 

نگاهی به تلوزیون کردم.دو دقیقه دیگر سال تحویل میشد.مجری برنامه میگفت که 
شنوی ونوس را نید.خدا دعاهایتان را در این روز اجابت میکند.خدایا اگر میدعا ک

برای همیشه کنارم نگه دار.کاری کن که سال دیگر همین موقع کنارم نشسته 
 :باشد.مهرسو با صدای جیغ جیغویش گفت

 عیدتوون مبارک_

اش شمارهزود با همه روبوسی کردم و به اتاقم رفتم تا به ونوس زنگ بزنم. تا آمدم 
 .را بگیرم خودش زنگ زد.سریع جواب دادم

 عیدت مبارک عشقم_

 .کاش میشد از پشت تلفن بغلش کنم

 عید توام مبارک خانومم_

 .ام میکردصدای ظریفش دیوانه

 مرسی_

 عصر همو ببینیم؟_

 :چند ثانیه مکث کرد و گفت

 باشه کافه بهروز خوبه؟_

 :به روش خودش جواب دادم

 .م دنبالتحله شیش بپوش میا_

رفتم.مادر و پدر جفت هم شسته بوندند.من هم پیششان رفتم دوباره از اتاق بیرون
 :و نشستم.مادر یک کاسه آجیل جلویم گذاشت و گفت

 .پسرم میذاشتی یه دقه از سال تحویل بگذره بعد میرفتی بهش زنگ بزنی_
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 .دانندمسخره بود اگر انکار میکردم یا فکر میکردم آن ها چیزی نمی

 طاقت نداشتم_

 :ای رفت و گفتچشم غره

 بچه پررو حداقل یکم بپیچون بگو همچین چیزی نیست_

اش به من خیره شده بود.وقتش به پدر نگاه کردم.با همان نگاه نافذ و موشکافانه
 .بود که دیگر بگویم

نیاز به پیچوندن نیست مامان.رابطه ما جدیه کارام که اوکی شد بهش پیشنهاد _
 دم.البته بااجازه شماازدواج می

هایش درشت شدند اما پدر بی آنکه تغییری در رفتار یا مادر تعجب کرد و چشم
 .ام بودحتی نگاهش بدهد همانطوره خیره

 ای؟چرا انقدر یهویی و عجله_

 ای نیست مادر من ما سه ساله باهمیمعجله_

 .اینبار شوکه تر از قبل شد

.اگه این چند وقتم صبر کردم بخاطر خیلی دوسش دارم.اونم منو دوست داره_
بود که بتونم پس انداز کنم.تا حدودیم موفق شدم ولی میخوام بریم خواستگاری این

 .که خیالم راحت بشه

باالخره پدر پوزیشنش را تغییر داد و نزدیکم شد.دستش را روی پایم گذاشت و 
 :گفت

میخوای همه جوره  خیلی وقت پیش منتظر این لحظه بودم اما یادم رفته بود که_
 .رو پای خودت وایسی.باشه قبوله ولی بدون من همیشه پشتتم پسرم

 :مادر هم بغضش را قورت داد و بغلم کرد

 قربونت برم یعنی وقتشه تورو تو لباس دامادی ببینم؟_
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 .دانستم همیشه هوایم را خواهند داشتسر مادرم را بوسیدم.می

*** 

 .صفحه لپ تاپ بگیرم.طاها بودصدای زنگ موبایلم باعث شد چشم از 

 جونم داداش؟_

 .صدای بشاشش در گوشی پخش شد

 حاجی پاشو بیا خونه من امشب با بچه ها قراره بازی رو ببینیم_

 بازی کی؟_

  خیلی حواس پرت شدیا.رئال بارسا دیگه_

 :پوفی کردم و گفتم

 لومهاصال یادم رفته بود.به هرحال حال ندارم بیام ولی از االن نتیجه مع_

 نمیام یعنی چی؟باز چه مرگته؟_ 

 .دانستمخودم هم نمی

 کار دارم_

 تو بیخود کردی.نیای میام به زور میبرمت.آماده باش_

این را گفت و قطع کرد.فحشی نثارش کردم و گوشی را روی تخت انداختم.فکرم 
فهمیدم مشغول بود.از دیشب که ونوس را دیدم حالم خراب شده بود چون می

دانستم خوب حالش خراب است.مثل دفعه قبل بی حوصله و کسل نبود اما می
د. از اینکه ونوس اش را بپوشاننیست.از آرایش غلیظی که کرده بود تا رنگ پریده

پرحرف ساکت شده بود،از اینکه یکدفعه در فکر فرو میرفت،از غم خفته در 
دانستم.هرچه فهمیدم که خوب نیست اما دلیل خوب نبودنش را نمیچشمانش،می

آید.هر چه که که بود باعث میشد من از خودم متنفر شوم که کاری از دستم برنمی
فهمیدم؛از ب من اینگونه پژمرده شود.من میبود باعث شده بود ونوس همیشه شادا
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فهمیدم وقتی به من نگاه میکند صورتش گرفته میشود،اما دلیلش را نگاهش می
 .دانستمنمی

*** 

 :ونوس

موهایم را شانه کردم و برس را روی دراور انداختم.چشمم به کتاب شعر فریدون 
 !مشیری افتاد.عیدی مهیار

م.مسلما باید آتشش میزدم اما اینکار را دانم چرا نگهش داشتخودم هم نمی
ام توقف نکردم.کتاب را باز کردم و ورق زدم و روی یکی از شعرهای مورد عالقه

 .کردم

 عاشقم،"

 ی بن بست کناریاهل همین کوچه

 اش پای به قلبکه تو از پنجره

  من دیوانه نهادی 

 تو کجا؟

 کوچه کجا؟

 "ی باز کجا؟پنجره

ام است دوست دارم و مشیری از شاعر های مورد عالقه از اینکه میدانست شعر 
 .تعجب کرده بودم.از اینکه اینجا نبود اما خیلی چیزها یادش بود تعجب کرده بودم

 من کجا؟"

 عشق کجا؟

 طاقت آغاز کجا؟

 تو به لبخند و نگاهی



                 
 

 

  آتوسا کوراوند|  مالقاتیرمان  

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

172 

 

 من دلداده به آهی

 بنشستیم

 "...تو در قلب و من خسته به چاهی

اش کنم اما دلم نیامد.همانجا رهایش کردم و استم پارهکتاب را محکم بستم.میخو
روی تخت دراز کشیدم.علیرغم همه تالشم مطمئنم آریا بود برده بود.فهمیده بود 

 .که نقش بازی میکنم اما به رویم نیاورد

دانستم این دگرگونی حالم تا کی قرار است ادامه پیدا کند چون اگر اینطور پیش نمی
ماند.میشدم همان ونوس هفده ساله ونوس سابق باقی نمی میرفت دیگر چیزی از 

 !افسرده و خسته

ام شده بودند.زیر چشمانم از خوابی همراه همیشگیاین روزها سر درد و بی
خوابی گود رفته بود و صورتم دیگر طراوت قبل را نداشت. مهیار لعنتی با آمدنش بی

ا بدتر از او خود احمقم بودم که ام را مختل کرده بود.از او خشمگین بودم امزندگی
ام حاال کردم فراموشش کردهام حذف کنم.من که فکر میتوانستم او را از زندگینمی
 .آمدتفاوت باشم که اگر بودم این بالها سرم نمیتوانستم نسبت به او بینمی

صدای در اتاق از فکر خارجم کرد.صد در صد پدر بود چون مادر عادت به در زدن 
 ..خودم را جمع و جور کردم و بفرماییدی گفتمنداشت

 .پدرم با لبخند آمد و کنارم نشست

 خوبی دختر بابا؟_

 .خوب بودم؟نه نبودم

  آره بابا_

 :دستی روی صورتم کشید و گفت

 ولی پکر به نظر میرسی_

 .کاش میشد انقدر دروغ نگویم
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 م سر رفته باباحوصله_

 :سرم را در آغوش گرفت و گفت

 دعوت هاشمو قبول کردمپس خوبه _

 .چشمانم تا جایی که میشد باز شدند

 خونشون دعوتمون کرده؟_

 نه باغشون_

 .میخواستم از آغوش پدر بیرون بیایم و سر خودم را به دیوار بکوبم

 خوشحال نشدی؟_

 .چرا!از خوشحالی میخواستم خودم را بکشم

 تعجب کردم بیشتر.عمه زیور خیلی داره ناپرهیزی میکنه_

 :آرام خندید و گفتپدر 

شو با منم دقیقا همینو با خودم گفتم.اما بابا جون حاال که اون تصمیم داره رابطه_
 .ما بهتر کنه بهتره ما هم همکاری کنیم

دانستیم که این دعوت ها کار عمه نیست و به اصرار مهیار است.عمه هردوی ما می
گوید اما پدر دلیل اصرار توانست نه بای که به مهیار داشت نمیهم بخاطر عالقه

 .مهیار را نمیدانست و من چرا

اگه هم حرفی زد مثل اون شب جوابشو نده و سکوت کن.سکوت بهترین در ضمن_
 جوابه

 :لب به اعتراض گشودم

اما بابا ما همیشه سکوت کردیم ولی فایده داشت؟بذار یبارم اینطوری پیش بریم _
 ببینیم چی میشه

 :نطور که از اتاق بیرون میرفت آهی کشید و گفتپدر از جا بلند شد و هما
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  هرچی بگم تو کار خودتو میکنی.پاشو بیا شام بخوریممن که_

*** 

اینبار بی هیچ مقاومت و اصراری برای نرفتن لباس پوشیدم و حاضر و آماده نشستم 
پذیرفت و از طرف دیگر پدر هم ای را نمیدانستم مادر هیچ دلیل و بهانهچون می

خواسته بود که بروم.صدای پدر را شنیدم که با مهیار حرف میزد و از من خودش
آدرس را میگرفت.یعنی میشد کاری برایش پیش بیاید و امروز را نبینمش؟به باغ 
که رسیدیم با دیدن آن فضای زیبا ناخودآگاه لبخندی زدم.باد خنک بهاری موهایم 

دانم منشأش از کجا که نمی  را در صورتم پخش میکرد و صدای برگ درختان و آبی
بود سرشار از آرامش و سرخوشی بود.شاید نباید انقدر به خودم سخت 

به حضور مهیار توجهی نکنم تا بتوانم لذت ببرم.عمو هاشم به  میگرفتم.کافی بود
 .استقبالمان آمد

 به به خوش اومدین بفرمایید تو_

زیور با ما داشت اما به عمو هاشم مرد خوبی بود.همیشه رفتاری متفاوت از عمه 
شدت از او حساب میبرد و همین باعث شده بود ارتباطمان کم باشد. به او و محمد 
سالم کردم و وارد باغ شدم.پر از درخت های سبز و تازه بود.یک استخر کوچک هم 
جلوتر به چشم میخورد.هروقت دیگری بود بدون معطلی در آب میپریدم اما حیف 

به ایوان خانه وسط باغ دعوتمان کرد.عمه زیور آراسته تر از  حاال نمیشد.عمو هاشم
همیشه و برخالف همیشه گرم با ما و مخصوصا پدر سالم و احوالپرسی کرد.یک 

هم ناچار جای کار بدجور میلنگید.پدر و مادر هم با خوشرویی جوابش را دادند و من
مهتا گوشم را  شدم همینکار را کنم.هنوز ننشسته بودم که صدای جیغ گوشخراش

 .پر کرد

 ونوووووووووس_

 :لبم به خنده باز شد و بلند شدم.محکم خودش را در آغوشم انداخت و گفت

 قربونت برم بی معرفت دلم برات یه ذره شده بود_
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 .گذر زمان هیچ تغییری در رفتار مهتا ایجاد نکرده بود

 سهیل شدیی منم همینطور عزیزم ولی تو از وقتی نامزد کردی دیگه ستاره_

 :پشت چشمی نازک کرد و گفت

ی منه که هربار زنگ میزنم که بریم بیرون همش کار و درسو بهونه آره اونم عمه_
 .میکنه

عمو و عمو هم سالم کردم و مشغول حرف زدن بودیم که مهتا دستم را کشید به زن
و کنار خودش نشاند. مهتا فقط دختر عمویم نبود.دوست دوران کودکی و پایه 

کشیدیم و همه را عاصی های خالفکارانه میرابکاری هایم بود.همیشه نقشهخ
آورد مثل همان موقعی میکردیم.مهتا همیشه خبر های داغ و دسته اول را برایم می

که خبر آورد مهیار و شیما باهم دوست شده اند.راستی مهیار کجا بود؟نیشگون 
 :دردناکی از خودم گرفتم و گفتم

 وو چهبه تو چه به تو_

هایش جلوی به حرف خودم گوش دادم و با مهتا مشغول صحبت شدم.مهتا از سوتی
خندیدم.با حس سنگینی نگاهی سرم را خانواده نامزدش میگفت و من بلند بلند می

چرخاندم.با دیدن مهیار که به درخت تکیه داده بود و با لبخند معروفش مرا تماشا 
 :که به ذهنم آمد این بودام را خوردم اولین چیزی  میکرد خنده

 چقدر خوشتیپ شده_

آمد و موهای تیشرت سبز ارتشی و شلوار مشکی پوشیده بود که به شدت بهش می
 .حالتش را مثل همیشه باال زده بودخوش

 حواست کجاست؟_

 :با حواس پرتی نگاهش کردم.رد نگاهم را دنبال کرد و با دیدن مهیار بلند گفت

 شمارو دیدیم به به شازده باالخره ما_

 :مهیار جلو آمد و گفت
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 ما که همیشه هستیم مهتا خانوم شما سرتون گرمه_

 :ای از موهای بلوندش را با ناز در انگشتش پیچاند و گفتمهتا تکه

 دیگه آدم وقتی عاشق میشه چشماش جز اون کسیو نمیبینه_

چشمانم را نگاه یکهویی و تابلوی مهیار به من باعث شد سرم را پایین بیندازم و 
 .روی هم فشار دهم

 :ی مهتا بلند شد و پشت بندش گفتصدای سرفه 

 خب چیزه آها چقدر جیگر شدی مهیار مشخصه آلمان بهت ساخته_

 :پروا تر بود.مهیار یک تای ابرویش را باال داد و گفتخندیدم.مهتا از منم بی

 از اولم بودم_

 :بعد هم باز رو به من کرد و گفت

 تای وراج حواس برام نمیذاره سالمببخشید این مه_

زیر لب سالم کردم.اوهم دیگر چیزی نگفت و به داخل خانه رفت.مهتا محکم بازویم 
 :را کشید و از جا بلندم کرد.صدایم در آمد

 دستم شکست چته؟_

 :بی توجه به حرفم به سمت استخر کشاندم و گفت

 بشین ببینم_

 .میخواست چه بگویددانستم به حرفش گوش دادم و نشستم.می

 زود تند سریع بگو چیزی بین شما دوتا هست؟_

 .چشم هایم گرد شدند

 معلومه که نه_

 دروغ نگو نگاهش داد میزد که چقدر عاشقته_
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 .ای نداشتسعی کردم به تپش قلبم توجهی نکنم.انکار کردن فایده

 .چون اون دوستم داره دلیل نمیشه باهم باشیم_

 .ذوق درخشیدندای اش از چشم های قهوه

ولی توام عاشقش بودی.انکار نکن که گازت میگیرم.درسته بهم نگفتی ولی خودم _
 فهمیده بودم

 چند نفر دیگر از حسم به مهیار در بچگی خبر داشتند؟

 .خودت میگی بودم.االنم تموم شده_

 :نیشگونی از رانم گرفت و گفت

 پسر به این خوبی دلت میاد؟_

 .گرفتمبه زور جلوی پوزخندم را  

 خودم یه بهترشو دارم_

خواستم با این حرف حواسش را از مهیار پرت کنم و موفق شدم.آنقدر سوال می
پرسید و پرسید تا باالخره با صدای زن عمو و با ناچاری از جایش بلند شد و به خانه 

 .رفت.دوست داشتم دست زن عمو را ببوسم

را بشورم.مهتا هم به عادت بعد از خوردن ناهار به آشپزخانه رفتم که ظرف ها
سوراخ پنهان کرد.زیر لب برای خودم  همیشه فلنگ را بست و خودش را در یک

 .شستم که صدای مهیار را از پشت سرم شنیدمخواندم و ظرف میشعر می

 صدای قشنگی داری_

شانس آوردم که لیوان از دستم نیفتاد.جوابش را ندادم و حتی رویم را هم 
 .تر شدنش را حس کردمنزدیکبرنگرداندم اما 

 ونوس_

 .بازهم جواب ندادم
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میدونم که گفتی نزدیکت نشم اما...اما نشد.هرچقدر با خودم قول و قرار گذشتم _
 .با دیدنت همش پرید

 .نظر برسم و واکنشی نشان ندهمآن لحظه جان کندم تا عادی به

اونجا؟باهات  یه رودخونه بیرون و پشت باغ هست.ظرفارو که شستی میشه بیای_
 کار دارم

اگر نمیرفت قطعا لیوان زیر فشار دستانم خورد میشد.جوابش را که ندادم آهی 
 رفتمکشید و رفت.شیر آب را بستم و نفس عمیقی کشیدم.معلوم بود که نمی

*** 

 :عمو بود گفتمام را برداشتم و رو به مادر که درحال صحبت با زنگوشی

 .اینجا آنتن نمیده میرم بیرون و زود میاممامان من باید یه زنگ بزنم _

مادر سرش را تکان داد و من هم کفش هایم را پوشیدم و رفتم.همانطور که مهیار 
امد.خودش هم گفت پشت باغ رودخانه زیبایی بود.پس صدای آب از اینجا می

همانجا ایستاده بود و دستانش را در جیب شلوار فرو برده بود و به رودخانه نگاه 
رد.مردد شدم.جلو میرفتم یا برمیگشتم؟بسم اللهی زیر لب گفتم و جلو رفتم.انگار میک

صدای پایم را شنید چون با لبخند برگشت و نگاهم کرد.من هم به تقلید از خودش 
 .جفتش ایستادم و به رودخانه نگاه کردم

 فکر نمیکردم بیای_

 .خواستم بگویم خودم هم همینطورمی

 بگوحاال که اومدم ،کارتو _

 .کمی به طرفم چرخیدو بوی عطر سردش در دماغم پیچید

 میشه راه بریم؟_

 :با سکوت همقدمش شدم.خودش شروع به حرف زدن کرد 



                 
 

 

  آتوسا کوراوند|  مالقاتیرمان  

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

179 

 

اونطور که فهمیدم حرف زدن درباره گذشته حالتو بد میکنه.انگار از یادآوری حسی _
 که بهم داشتی چندشت میشه.یعنی دوست داشتن من انقدر بد بود؟

 !اش میترسمیم نه آنقدر خوب بود که از یادآوریخواستم بگو

 :بازهم سکوت کردم و خودش ادامه داد

حاال ازت میخوام گذشته رو فراموش کنی.فکر کن تازه باهم آشنا شدیم و هیچ _
 حسیم بهم نداریم.میتونی یه فرصت بهم بدی؟

 .یاد آریا افتادم

 نه_

 نزدیکم شد

 چرا نه؟_

 :گردنبندم را لمس کردم و گفتم

 .تونم به یکی دیگه همچین فرصتی بدمچون من با آریا رابطه دارم و نمی_

 .ابروهایش را کمی بهم نزدیک کرد

یجوری میگی رابطه دارم انگار زن و شوهرین.شما فقط باهم دوستین و هیچ چیز _
 رسمی بینتون نیست

 .هایم را درهم کشیدماخم

 خب؟_

 چی؟بازم نمیشه؟تو باهاش تموم کنی خب یعنی اگه رابطه_

 .ام گرفتام گرفت.به حال خودم خندهخنده

 مرسی از پیشنهادت.همین االن انجامش میدم_

 .اخم هایش بیشتر شد
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 دارم جدی حرف میزنم_

به رخش ایستادم و شمرده قطعا جدی حرف نمیزد.داشت با من شوخی میکرد.رخ
 :شمرده گفتم

توی گذشته چقدر عذاب گذشته هیچوقت فراموش نمیشه و منم یادم نمیره _
راه کشیدم و یادم نمیره چقدر آریا توی خوب شدن حالم کمکم کرد.من رفیق نیمه

ای داره نیستم و اگه تو چیزی به اسم تعهد حالیت نیست و هر آدمی برات یه دوره
 دلیل نمیشه منم مثل تو باشم فهمیدی؟

سوزاند.با صدایی رویم را برگرداندم که مچ دستم را گرفت.گرمی دستش دستم را 
 :که تالش میکرد بلند نشود گفت

هی میگی گذشته گذشته،اگه بگم غلط کردم که نفهمیدم دوستم داشتی راحت _
 میشی؟آره؟همینو میخوای بشنوی؟

 غلط کردم گفتنش چه دردی از من دوا میکرد؟

من دوستت نداشتم مهیار،عاشقت بودم.چیزی از عشق میدونی؟حسم بهت طوری _
ه هیچوقت تکرار نمیشه.هرچقدر سعی کردم موقع دیدن یکی دیگه اون بود که دیگ

تپشای قلبو حس کنم فایده نداشت.هرچقدر دنبال اون هیجانی که موقع دیدنت 
 داشتم گشتم پیدا نکردم

 .دادم تبدیل به اشک بشودنبابد بغض میکردم اما کردم.ولی اجازه نمی

باعث شدی تا چندسال با حسرت تو باعث شدی اولین عشق من یه طرفه باشه،تو _
به رابطه بقیه نگاه کنم.تو که با شیما جونت رفتی و هیچوقت نفهمیدی من بعد از 
 رفتنت چه حالی شدم.حاال به من میگی گذشته رو فراموش کنم؟به نظرت میتونم؟

چشمانش یکپارچه غم بودند.دستش را جلو آورد تا صورتم را نوازش کند که عقب 
 :حکم بیرون داد و گفتکشیدم.نفسش را م

 خب مگه نمیگی عاشقم بودی؟یعنی هیچی از اون حس باقی نمونده؟_
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 :خواستم بگویم نه که پیشقدم شد و گفت

 نگو نه که باورم نمیشه.حقیقتو بگو_

 :لبانم را با زبان تر کردم و گفتم،برای اولین بار حقیقت را به خودم و او گفتم

بهت اعتماد ندارم.قلبم هنوز عین دیوونه ها نمیگم نمونده چون دروغ گفتم اما _
ش میکنم.دیگه نمیخوام به حرفش گوش کنم.به حرف میگه قبول کن اما من خفه

 .عقلم گوش میکنم و فکر میکنم هیچوقت نبودی

 :چشمانش را با ناامیدی روی هم فشار داد و گفت

ش گوش دادن به حرف قلب اونقدراهم بد نیست.شاید اگه منم به حرفش گو_
 .میدادم االن همه چیز فرق میکرد

نگاه کردم.به چشمان مشکی غمگینش،به حالتشان؛میخواستم آخرین تصویر از 
خواستم آخرین بار ببینمش و دل بکنم از هرچه که به او چشمانش را ثبت کنم.می

 مربوط میشد.بی حرف عقب گرد کردم و به باغ برگشتم

*** 

 :بیرون زدم.پونه با خوشحالی به سمتم آمد و گفتبرگه را به مراقب دادم و از سالن 

 اینم از آخریش باالخره خالص شدیم_

به محوطه دانشگاه رفتیم.هوای خرداد ماه گرم تر از همیشه بود.آفتاب مستقیما 
 :تابید.پونه غرغر کنان گفتروی سر و صورت من می

 .نزنم یجوری هوا گرمه که تصمیم دارم تا شروع ترم جدید از خونه بیرون_

 .گرما اعصابم را متشنج تر کرده بود.مثل دوماه گذشته حوصله هیچکس را نداشتم

 من دیگه برم.بعدا میبینمت خدافظ_

اجازه حرف زدن بهش ندادم و سریع از دانشگاه بیرون زدم.اگر هر موقع دیگری بود 
ها با عجله پیش آریا میرفتم و تمام شدن امتحاناتم را جشن میگرفتم اما این روز 
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حتی حوصله اورا هم نداشتم.صدای بوق ماشینی توجهم را جلب کرد.از همین فاصله 
 !هم شناختمش.مهیار

تپش قلبی که دوماه بود کند شده بود به یکباره اوج گرفت.فحشی نثارش کردم و 
 :به سمت ماشین رفتم.پیاده شد و عینکش را از چشمش برداشت و گفت

 رمهسالم سوار شو برسونمت هوا خیلی گ_

خودم را قانع کردم که فقط برای خالصی از گرما پیشنهادش را قبول میکنم.بدون 
هیچ تشکر و تعارفی سوار شدم.باد خنک کولر که به صورتم خورد تازه راه نفسم باز 

 .شد.از گرما متنفر بودم

 :مهیار درجه کولر را زیاد کرد و پرسید

 امتحان داشتی؟_

 :آرام گفتم

 آره دیگه تموم شد_

آهانی گفت و حرکت کرد.برخالف انتظارم در کل مسیر هیچ حرفی نزد و حواسش 
کردم میخواست بازهم اصرار کند اما نکرد.دم خانه که جمع رانندگی بود.فکر می

 .رسیدیم تشکر کردم و خواستم پیاده شوم که صدایم زد

 ونوس وایسا_

 .در نیمه باز را بستم

 من دارم میرم_

 !خواست بازهم برودمیقلبم از حرکت ایستاد.

 .مونم.سخته ولی باید برگردمبهت گفته بودم که شیش ماه بیشتر نمی_

 .دانم چرا خوشحال نبودمخواستم اما نمیخواست برود.من هم همین را میمی
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اومدم خداحافظی کنم.تالشمو کردم اما انگار بدون اینکه خودم بدونم بدجور خراب _
ه دوست داشتنت ادامه میدم.هرموقع که نظرت کرده بودم.مطمئن باش تا ابد ب

 .عوض شد فقط کافیه بگی من برمیگردم

 !اگر میرفت دوباره همه چیز مثل سابق میشد.همه چیز غیر از ضربان قلبم

 :با فکر رفتنش دهانم بی اختیار از من گشوده شد

 نرو_

 !تعجب کرد.خودم هم همینطور

 چی؟_

 :در چشمان متعجبش نگاه کردم و گفتم

 نرو...یبار دیگه نرو_

نه این من نبودم که این حرف را زدم؛این همان ونوس احمق عاشق بود.همانی که 
 .برای عشق دست به هرکاری میزد

اما مگر آن ونوس خودم نبودم؟مگر غیر از این بود که این چند سال احساسم را  
ه خودم و افتادم بسرکوب کرده بودم ؟مگر غیر از این بود که هربار به یادش می

فهماندم که دیگر مهیاری وجود ندارد؟اما حاال که اینجا بود.حاال که مرا قلبم می
 ام را ناامید میکردم؟خواست؛چرا باید یکبار دیگر قلب بیچارهمی

 یعنی پیشنهادمو قبول میکنی؟_

 .دستور حرف زدن از مغز نه از قلبم صادر شد

 .م همینکارو میکنمآره،مگه نگفتی به حرف قلبم گوش بدم؟خب دار _

 .ام کشیدلبخند زد و شستش را روی گونه

 .پشیمونت نمیکنم_
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تمام حس های خوب و بد دنیا از طریق نوازشش به بدنم تزریق شد.حس میکردم 
دارم به آریا خیانت میکنم.آریایی که قربانی قلب من شده بود.چشمانم پر از اشک 

 !شدند.اینبار بخاطر آریا

 مهیار_

 .ام بودمشغول نوازش گونههنوز هم 

 هوم؟_

 !ای ام را سیراب میکرد.بیچاره آریاحتی همین هوم گفتنش قلب عقده

 به آریا چی بگم؟_

 :موهای بیرون ریخته ام را زیر مقنعه برد گفت

 واقعیتو_

او و  واقعیت این بود که من او را به قلبم فروخته بودم.واقعیت این بود که به
 .ودمکرده بنامردی  احساسش 

 .قلبش میشکنه.ما باهم قول و قرار گذاشته بودیم_

 .دستم را در دست گرمش گرفت.گرمایش به دست همیشه سردم نفوذ کرد

 دیگه به هیچکس و هیچ چیز جز خودت فکر نکن ونوس.اینو به خودت بدهکاری_

 حق با او بود اما آریا؟

میزنیم.به اونم چیزی ای برو یکم بخواب عصر میام دنبالت باهم حرف االن خسته_
 نگو تا به وقتش

 .ام میکرد.از تصورش مردممیفهمید دیوانه تصور آریا وقتی که 

سرم را تکان دادم و خداحافظی کردم.قلبم ضربان طبیعی گرفته بود.انگار حاال آرام 
 :شده بود.خطاب بهش گفتم

 .کونمخیالت راحت شد؟بخاطر اینکه تو یبار دیگه نشکنی باید قلب آریارو بش_
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 .قلبم لبخند رضایتمندی زد

*** 

 :صدمین اس ام اس رسیده از آریارا خواندم.نوشته بود

 ."ونوس کجایی؟دارم دیوونه میشم"

ای نداشت.بالفاصله صدای نگرانش در اش را گرفتم.فرار فایدهآهی کشیدم و شماره
 :گوشی پیچید

 خوبی ونوس؟خوبی قربونت برم؟_

 .لرزش صدایم را بگیرمتمام تالشم را کردم که جلوی 

 .آره خوبم یکم سرم درد میکرد خوابیدم_

 .ای از نگرانی صدایش کاسته نشدذره

 مطمئنی فقط سرته؟آخه صداتم گرفته میخوای بیام دنبالت بریم دکتر؟_

 .مطمئنا امروز زمان خوبی برای دیدنش نبود

 .نه بابا بخاطر خستگی امتحانا بود االن که تموم شدن راحت میشم_

 .راضی نشده بود اما چیزی نگفت

باشه خانومم منم قطع میکنم که مزاحمت نشم.خوب استراحت کن.من ونوسمو _
 سرحال میخوام

لبم را محکم گاز گرفتم.چطور باید به او میگفتم که من دیگر ونوس او نیستم؟تماس 
 های امروزم اندیشیدم.بعد از اینکه وارد خانه شدم تازهرا که قطع کردم به حرف

ساعت قبلش با خودم قرار گذاشته ام.باورم نمیشد،منی که تا یکها گفتهفهمیدم چه
بودم فراموشش کنم به آن سرعت نظرم عوض شده بود.هیچ نفهمیدم چه شد فقط 

توانستم یکبار دیگر رفتنش را تاب بیاورم،دیگر به خودم که آمدم دیدم نمی
 .توانستمنمی
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*** 

 :مهیار منو را باز کرد و گفت

 چی میخوری؟_

 مگر چیزی از این گلو پایین میرفت؟

  هیچی_

به حرفم توجهی نکرد و برای هردویمان چای سفارش داد.بعد بهم نگاهی کرد و 
 :پرسید

 بهتر شدی؟_

رک بگویم از وقتی از بودنش مطمئن شدم بهتر شده بودم.هنوز با خودم در جدال 
تش این بود که خیلی خیلی آرام بودم و میخواستم حقیقت را انکار کنم اما واقعی

 .بودم

 تا وقتی که تکلیف آریا مشخص نشه من خوب نمیشم_

 .هایملبخندش مرهمی بود بر زخم

 .باهم حلش میکنیم نگران نباش_

توانستم نگران نباشم.حتی لبخند و لحن مطمئنش هم باعث نمیشد که نگران نمی
 .نباشم

 :برای اینکه حواسم را پرت کنم پرسیدم

 ت چیه؟کی میری؟ برنامهحاال_

 :آرنج دست هایش را لبه میز گذاشت و کمی به سمتم نزدیک شد و گفت

 ...م توییبرنامه_

 .با این حرفش قلبم ضربان گرفت
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 :ادامه داد

 .اگه تو بخوای باهم میریم اگه هم نه که اینجا میمونیم؛باهم

 .نخواهد گذاشتروی کلمه باهم تاکید کرد.میخواست ثابت کند که دیگر تنهایم 

 اکشن خوبی نشون نمیدهمامانتو چیکار میکنی مهیار؟مطمئنم اگه بفهمه ری_

 :خونسرد گفت

 مامان میدونه_

 .شوکه شدم

 میدونه؟_

 :سرش را تکان داد و گفت

اون شبی که اومده بودین خونمون یادته؟همون شب بهش گفتم.اولش مخالفت _
 ندارم تسلیم شدکرد اما وقتی فهمید قصدم جدیه و شوخی 

 .خوبش را در باغ فهمیدم حاال دلیل رفتار 

 .حتما عمه زیور خیلی دوستت داره که حاضر شده بخاطر تو مارو تحمل کنه_

 :فنجان چایش را برداشت و گفت

مامان هیچوقت با تو مشکل نداشته. یه خصومت بین اون و بابات بود.میدونی _
نیش میزنه اما من باهاش حرف که زبونش تیزه و دست خودش نیست.به همه 

 زدم و سعی میکنه رفتارشو از این به بعد اصالح کنه

 .باالخره من هم لبخند زدم

 امیدوارم_

*** 
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در جایم جابجا شدم.هرچقدر  تلویزیون را با بی حوصلگی خاموش کردم و باکالفگی 
بودم و تالش میکردم فکرم را مشغول کنم نمیشد.یک ماه بود که با مهیار در ارتباط 

خواهم از دستش بدهم.حاال دیگر هرچه بیشتر میگذشت بیشتر میفهمیدم نمی
میتوانستم به خودم اعتراف کنم که به اندازه قبل نه اما عاشقش هستم چون هربار 

کوبید و میشدم همان ونوس چندسال پیش با این تفاوت با دیدنش قلبم تند تند می
حسرت نبودنش را نمیخوردم.دیگر نیازی نبود که اینبار مهیار در کنارم بود و دیگر 

اش دست به دعا شوم.این وسط یواشکی نگاهش کنم،دیگر نیازی نبود از غم دوری
 .م میکردفقط فکر آریا آشفته

ای از زیر بار دیدنش شانه خالی میکردم و اوهم چیزی آریایی که هربار به بهانه
ه بودم و مرد دیگری را رحمی کنارش گذاشتنمیگفت.آریایی که در کمال بی

جایگزینش کرده بودم.هربار که در چشمان مهیار نگاه میکردم حس خائن بودم بهم 
 .دادم هرچه زودتر همه چیز را به آریا بگویمداد و به خودم قول میدست می

جرئت گفتنش را  اما هربار میخواستم به او بگویم که دیگر رابطه بینمان تمام است 
ترسیدم.سرم تیر کشید.با غرغر بلند شدم و اتفاقات بعدش می کردم.از پیدا نمی

خواست که آریا زنگ زد.می خواستم دراز بکشم و کمی بخوابم مسکنی خوردم.می
که همدیگر را در بام ببینیم.اولش خواستم مثل همیشه بهانه بیاورم و نروم اما با 

رابطه را تمام  خودم فکر کردم که دیگر ترسیدن بس است،وقت این بود که این
خواستم آریا بیشتر از این بازیچه دست من شود.حق او نبود که بخاطر من کنم.نمی

عذاب بکشد.سریع هرچه دم دستم آمد پوشیدم و آژانس خبر کردم. در راه هرچه 
دانستم باید چه بگویم تا هردویمان فایده بود.نمیجمله در ذهنم سر هم کردم بی

.من هم شود و نیاز به زمان دارده به راحتی قانع نمیرا قانع کند.مطمئن بودم ک
همینطور.من هم زمان نیاز داشتم که تکلیفم را با خودم مشخص کنم اما مطمئن 
بودم که دیگر رابطه بین من و آریا باید تمام شود. گردنبندم را هم از گردنم باز 

 .کردم.باید همه چیز را تمام میکردم

 

 :آریا
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 .جلویش زانو زدم.در جعبه را به نرمی باز کردم  جعبه را در اوردم و

 با من ازدواج میکنی تا زندگیمو از اینی که هست قشنگ تر کنی؟_ 

 

ناگهان غم با تمام سرعت به صورتش دوید و چشمانش پر شدند.تعجب کردم اما 
یا بهتر بگویم بغضش را قورت داد  چیزی نگفتم و منتظر پاسخش بودم.آب دهانش 

 :اطع گفتو محکم و ق

 نه باهات ازدواج نمیکنم_

 !منظومه شمسی با تمام اجزایش روی سرم خراب شد.گفت نه

 :فکر کردم اشتباه شنیدم.با بهت گفتم

 نه؟_

 .سرش را به طرفین تکان داد

 .نه متاسفم_

برایش خریده بودم را در دستم گذاشت  دستش را از جیبش در آورد و گردنبندی که
 :و گفت

روزای خوبی که برام ساختی،آشنایی با تو یکی از بهترین اتفاقای  مرسی واسه همه_
 .زندگیم بود

 !گفت نه

خواستم بهت بگم اما نتونستم ولی فکر تونیم ادامه بدیم.چندوقته میاما دیگه نمی_
 کنم االن دیگه وقتش بود.فقط ازت میخوام منو ببخشی

افتادند.به چشمانش نگاه کردم تا دستم شل شد و گردنبند و جعبه حلقه از دستم 
 .ردی از شوخی بیابم اما نبود.جدی تر و غمگین تر از هرزمان دیگری بود

 امیدوارم همیشه موفق باشی.تو الیق خوشبختی هستی،تو الیق بهترینایی_
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االن من فقط الیق مردن بودم.دهانم خشک خشک بود.به زور لب باز کردم و فقط 
 :یک کلمه گفتم

 چرا؟_

ر از همین لحظه میترسید چون باز چشمانش پر شد.مردمک های آبی لرزانش انگا
لبریز از اشک شدند.اینبار دیگر مقاومت نکرد و یک قطره اشک از چشمش 

 .ریخت.برای اولین بار گریه کردنش را دیدم.بخاطر من گریه کرد

 چون من یکی دیگرو دوست دارم_

 .زانویم لرزید و روی زمین افتادم

ع بهش بهت گفته بودم.همون که توی بچگی عاشقش شده بودم.چندماهه قبال راج_
که برگشته؛تنها.بهم گفت که دوستم داره.اولش بهش پریدم و گفتم نه اما 

تونم.دیدم هنوزم مثل قبل عاشقشم.دلیل اینکه این دیدم نمی بعد...بعدش 
 .چندوقت حالم بد بودم همین بود

ید به حال و روزم میخندیدم.نکند خواب ام گرفته بود.شادانم چرا خندهنمی
 :میدیدم؟نکند توهم زده بودم؟با بیچارگی پرسیدم

 پس نقش من چی بود این وسط؟_

 :دستش را روی صورتم گذاشت و گفت

من واقعا بهت مدیونم آریا.هرچقدرم بابت روزای خوبی که برام به وجود آوردی _
هیارو فراموش کردم اما وقتی تشکر کنم بازم کمه ولی باور کن من فکر میکردم م

دیدمش فهمیدم همش تلقین بوده. نمیتونم شانس بودن باهاشو از دست 
 انصافیه اما نمیتونمبدم.میدونم نامردی و بی

 کاش جواب سوالم را میداد؛نقش من این وسط چه بود؟

 .من واقعا دوستت داشتم اما حسی که به مهیار دارم خیلی قوی تر از حسم به توئه_
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 گرمای شدید هوا هم نتوانست جلوی سرمای بدنم را بگیرد.حالت تهوع داشتم  حتی
و چشمانم دو دو میزد.به همین سادگی آمد و گفت عاشق یکی دیگر است و مرا 

 !خواهدنمی

 !زیر چشمانش را پاک کرد و بلند شد.میخواست برود؛به همین سادگی

 .ه،دیگه باید برم،خداحافظامیدوارم منطقی فکر و رفتار کنی.برای جفتمون بهتر _

دست و پاهایم آنقدر جان نداشتند که جلوی رفتنش را بگیرم.زبانم به سقف دهانم 
توانستم بگویم نرو.هیچ حرفی که از من نشنید رفت.رفت و مرا چسبیده بود و نمی

 .حال رها کرد.باورم نمیشد.از شدت درد سرم را به نیمکت تکیه دادمبا همین 

 !ونوس رفت

 رخید تمام منظومه شمسی دوِر سرممیچ"

 انگار روزگار واقعا میگذاشت َسر به َسرم

 فقط یک قدم تا خوشبختیم بود فاصله

 "اما حاال فقط عاشقی درمانده و َدر به َدرم

 |راضیه رهسپار|

*** 

 :ونوس

به اندازه کافی که از بام دور شدم شماره مهیار را گرفتم.پاهایم لرزیدند و بیشتر از 
 .نتوانستم راه بروم.لبه جدول نشستماین 

 بله؟_

 .صدایم روح نداشت

 تموم شد،بهش گفتم_

 .جنب و جوشی را از آن طرف خط حس کردم
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 االن کجایی؟بگو بیام دنبالت_

 .دانستم از آریا خیلی دور بودمدانستم.فقط میکجا بودم؟نمی

 دونمنمی_

بمون زود میام خیله خب یه لوکیشن برام بفرست و همون جایی که هستی _
 پیشت

همان جا نشستم.صورت آریا یک لحظه  با بدبختی لوکیشن را برایش فرستادم و 
از جلوی چشمم کنار نمیرفت.دیدم که حس از صورتش رفت.دیدم که تحمل کردن 
وزنش برایش سخت شد و افتاد.دیدم که از شدت تعجب نتوانست چیزی بگوید.اما 

ر میکردم اگر بگویم راحت و سبک میشوم اما رحمی همه چیز را گفتم.فکمن با بی
اش را خراب کردم.آمده بود تا با من منتشر شدن نشدم.من احمق بهترین روز زندگی

آهنگش را جشن بگیرد.برایم حلقه خریده بود.یک حلقه ساده و زیبا.سه سال بی 
ا از چیز را خراب کردم.اموقفه تالش کرد تا بتواند همچین روزی را ببیند و من همه

هایی که زدم پشیمان بودم؟نه نبودم اما عذاب وجدان رهایم نمیکرد.حس حرف
دانم چقدر گذشته بود.نیم رحم ترین آدم دنیا هستم.نمیمیکردم بدترین و بی

 ساعت،یک ساعت،دو ساعت؛

فقط میدانم که مهیار آمد و وقتی مرا در آن حالت دید خودش هم جفتم نشست و 
اش نشست لقه کرد و در آغوشم گرفت.سرم که روی سینهام حدستش را دور شانه

هایم ام میکرد سر باز کرد و اشکبغضی که چندساعت در گلویم بود و داشت خفه
یکی یکی جاری شدند. به جبران چندسالی که گریه نکردم مدت زیادی در آغوش 

ختم سومهیار زار زدم.آنقدر بلند که صدای هق هقم یک لحظه قطع نمیشد.داشتم می
 !اینبار نه از عشق؛از عذاب وجدان

نگاه مبهوت آریا آتشم زده بود.وقتی آنطور درمانده گفت" نقش من این وسط چی 
 "بود؟

گرفتم کاش خودم هم ماندم چه بگویم.کاش میمردم و در این دوراهی قرار نمی
 .میمردم
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کرد و   وقتی هق هقم کمتر شد مهیار که تمام مدت سکوت کرده بود باالخره لب باز 
 :گفت

 .بیا بریم.دیروقته مامان بابات نگران میشن_

حرف  خواست از آن لحظات چقدر ممنونش بودم که چیزی نمیپرسید.دلم نمی
بزنم.به حرفش گوش دادم و سوار شدم.انگار در چشمانم شن و ماسه ریخته بودند 

 .انقدر که میسوخت.گلویم هم خشک شده بود

 :بطری آبی به دستم داد و گفت

 بخور و یکمم به صورتت بزن_

دید در ماشین را باز کردم و کمی آب به صورتم زدم.مادر اگر با این قیافه مرا می
 :سکته میکرد.رو به مهیار گفتم

 مسکن نداری؟_

داشبورد را باز کرد و ورق قرص را به دستم داد.تشکر کردم و یکی خوردم و سرم را 
ط راه خودم طاقت نیاوردم و با صدای به پشتی تکیه دادم و چشمانم را بستم.وس

 :گرفته گفتم

 نمیخوای چیزی بگی؟_

 :کوتاه گفت

 نه_

 چرا؟_

ای توقف کرد.چشمانم را باز کردم و نگاهش کردم.انگار اوهم حوصله لبخند گوشه
 :زدن نداشت.با جدیت نگاهم کرد و گفت

بهت حق ش حرف بزنی.بهتم حق میدم.حتی چون که میدونم دوست نداری درباره_
میدم تا یه ماه دیگه همینطوری گریه کنی اما باید بهم قول بدی زود به خودت 
بیای. یادت باشه که زندگی ادامه داره و من و تو قراره باهم کلی چیزای جدیدو 
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تجربه کنیم.قبول دارم که اون پسره خیلی آسیب میبینه اما دوتاتون باید خودتونو 
 .جمع و جور کنید

بول داشتم اما مطمئن نبودم آریا به این سادگی بتواند خودش را ق حرف هایش را 
 .حرکت کرد جمع و جور کند.سرم را تکان دادم.اوهم چند لحظه نگاهم کرد و بعد 

*** 

 :آریا

ها گذشته بود و من هنوز به همان حالت روی زمین نشسته بودم.هرچقدر ساعت
بخورم.حس میکردم خستگی تمام عالم ای تکان توانستم ذرهتالش میکردم حتی نمی

ای هنوز های ونوس در سرم میپیچید و به طرز احمقانهروی دوشم است.هنوز حرف
هم امید داشتم که دروغ گفته باشد.تلفنم برای هزارمین بار زنگ خورد و ناچارا 

 :جواب دادم.مادر یا صدای نگران گفت

 آریا کجایی؟میدونی ساعت چنده؟_

 .ستمدانساعت؟نه نمی

 یکم دیگه میام مامان جان_

 صدایم به شدت گرفته بود و مادر هم فهمید

 این چه صداییه؟مریض شدی؟_

 :حوصله سوال و جواب نداشتم.آه دردناکی کشیدم و گفتم

 م.زود میامنه فقط خسته_

و قطع کردم.تمام توانم را به کار گرفتم و به کمک نیمکت از جا بلند شدم.کاش 
همین باال پرت کنم و کار تمام شود اما سعی کردم به خودم میشد خودم را از 

گردد.قلبم آرام شد اما صدای پوزخند مغزم را دلداری دهم که ونوس برمی
ها زدم.نه ای بر آنشنیدم.گردنبند و حلقه ونوس را از روی زمین برداشتم و بوسهمی

رحم نست انقدر بیتواتوانست با من اینکار را بکند.نمیی من نمیونوس من،فرشته
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خوردم.با این حال و اوضاعم نمیشد رانندگی باشد.سرم گیج میرفت و تلو تلو می
ی طاها را گرفتم و گفتم بیاید تا به جای من او رانندگی کند و روی کنم پس شماره

نیمکت نشستم.به موبایلم نگاه کردم.یازده شب بود.مادر حق داشت نگران 
رفتن ونوس گذشته بود ولی انگار همین چندلحظه شود؛دیروقت بود.چندساعت از 

تواند پیشنهاد مرا قبول پیش بود که گفت یکی دیگر را دوست دارد و نمی
 کند.اسمش چه بود؟گفت مهیار؛

اش حرف زد از او بی اختیار دستانم را مشت کردم.همان شبی که ونوس درباره
پید قلبم را تکه تکه میکرد تمتنفر شدم.فکر اینکه قلب ونوس زمانی برای آن مرد می

فهمم ونوس ولی خیالم راحت بود که احساس ونوس به آن تمام شده اما حاال می
به من و حتی خودش هم دروغ گفته بود.با فکر اینکه االن پیش اوست موهایم را 

خشمم فروکش کند اما نشد.صدای همیشه سرخوش طاها  با تمام توان کشیدم بلکه
 از پشت سرم آمد

 شبی منو کشوندی اینجا که برسونمت خونتون؟کر گیر آوردی پسر؟نصفهنو _ 

 :ام که احتماال رنگ پریده بود چشمانش گرد شد و گفتنزدیکم شد و با دیدن چهره

 این چه سر و ریختیه؟چه بالیی سرت اومده؟حالت بده؟_

 .کاش هیچ سوالی نپرسد.کاش هیچکس سوال نپرسد

 نم خونه فقطچیزیم نیست سرم گیج میره.برسو_

 .اخم هایش در هم رفت و مرا که درحال برخاستن بودم را دوباره سرجایم برگرداند

 تا نگی چی شده هیچ جا نمیریم.واسه ونوس اتفاقی افتاده؟_

خواستم بگویم برای او نه.برای من و احساسم اتفاقی افتاده.خواستم بگویم ونوس 
 .دادم که همه چیز درست میشودقلبم را آتش زده اما بازهم خودم را دلداری 

 نه اگه نمیخوای بشینی پشت فرمون بگو که خودم برم_
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دندان هایش را از خشم روی هم فشار داد. میخواست کمکم کند تا بلند شوم.انگار 
ام تحلیل رفته اما اجازه ندادم و به زور خودم را به فهمیده بود همه انرژی

خوابیدم انقدر فکر و خیال تختم بود.اگر نمی رساندم.تنها چیزی که نیاز داشتمماشین
 .میکردم تا دیوانه میشدم.طاها ماشین را روشن کرد و به راه افتاد

 آریا مطمئنی نمیخوای بریم دکتر؟افتضاح شدی_

آفتابگیر را پایین دادم و خودم را در آیینه نگاه کردم.راست میگفت.افتضاح شده 
بود.رنگ ای سیاه دورشان را احاطه کردههفروغ شده و بود و هالبودم.چشمانم بی

ها شده بودم.شبیه که نه،بدون هایم به شدت سفید بود.شبیه مردهصورت و لب
 .بودم ونوس من خود مرده

 مخوبم،خسته_

فرمان ماشین را با تمام وجود فشار داد و دیگر حرفی نزد.حتی توان پلک زدن هم 
ه وصل کرده بودند.فکر کردم.به این که چه هایم وزننداشتم.انگار به هرکدام از مژه

زمانی با ونوس بدرفتاری کردم که اینگونه دلش را زدم؟کی رفتار ناشایستی انجام 
هارا کاری میکردم تا عاشقم شود؟باید همه ایندادم که ناراحت شود؟دیگر باید چه

 .پرسیدم خفه میشدممیپرسیدم.اگر نمی

*** 

چ حرکتی چند لحظه همانطور به در نگاه کردم.مثل شان توقف کردم و بی هیدر خانه
تر شد.یک هایم راحتآمدم ضربان قلبم تند تر و نفسهر هزار باری که به اینجا می

هفته از آن شب کذایی میگذشت و من یک هفته را با عذاب گذراندم تا کمی زمان 
شوخی  هفته هزار فکر و خیال کردم.گاهی فکر میکردم با من بگذرد.در این یک

 خواست اذیتم کند،کرده و می

ها اذیتم کند.به گاهی میگفتم شاید از دستم ناراحت است و میخواهد با این حرف
ای تا واقعیت را قبول نکنم.که چیز فکر کردم.به هرچیز غیرممکن و احمقانههمه

 .قبول نکنم بعد از سه سال عاشقی اینطور پسم زده باشد
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گراند گوشی بود را بوسیدم را باز کردم.عکسش را که بک موبایلم را برداشتم و قفلش
 :اش را گرفتم.جواب نداد.باید حدسش را میزدم.آهی کشیدم و پیام دادمو شماره

 سالم من پایینم بیا کارت دارم_

 :یک دقیقه بعد جواب داد

 .ما حرفامونو زدیم آریا لطفا برو_

 .اش گرفترحمیدلم از بی

 زدی،حاال نوبت منهما حرفامونو نزدیم تو _

دیگر جوابی نداد و ده دقیقه بعد دیدمش.حال و روز او هم دست کمی از من 
حوصله بود که حتی موهایش را هم باال زده بود تا جلوی چشمش نداشت.آنقدر بی

 .نباشند.سوار شد و سالم کرد

 سالم خوبی؟_

 .از دیدارمان راضی نبود.از تمام حرکاتش معذب بودنش مشخص بود

 بم،کارتو بگوخو_

 :لبخند دردمندی زدم و گفتم

 حتی حوصله حرف زدن باهامم نداری ونوسم؟_

 .هایم را روی هم فشار داد و اشک در چشمان زیبایش حلقه زدلب

 حرفتو بزن آریا وگرنه میرم_

 .خواستم حرف بزنم اما با دیدن صورتش همه چیز یادم رفته بودمی

  بذار یکم نگاهت کنم_

 :درمانده نالیدمستاصل و 

 آریا_



                 
 

 

  آتوسا کوراوند|  مالقاتیرمان  

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

198 

 

 آمد؟چطور میتوانست مرا رها کند؟چطور دلش می

 جان آریا؟_

دیگر طاقت نیاورد و صورتش را بین دستانش گرفت و گریه کرد.ونوس همیشه 
 .اش را نداشتممقاوم من به خاطر من گریه میکرد.طاقت دیدن گریه

 .بسه گریه نکن باشه حرفامو میزنم و میرم فقط نگاهم کن_

ام کردند.چطور میتوانستم این چشم اش دیوانهاهم کرد.چشمان مخمور اشکینگ
 هارا فراموش کنم؟

 حرفایی...حرفایی که اون شب زدی شوخی بود دیگه؟_

 ."با تمام وجود منتظر بودم بگوید"آره

 :دماغش را باال کشید و گفت

 ای شوخی کنم؟من کسیم که درباره همچین مسئله_

روی هم فشردم و دستم را در موهایم فرو بردم و محکم  هایم رابا درد دندان
 .کشیدم

یعنی چی ونوس؟یعنی چی که شوخی نبود.مگه میشه همچین کاری با من _
 بکنی؟مگه دلت میاد؟مگه نگفتی دوستم داری؟پس چی شد همش دروغ بود؟

 .سعی کرد بغضش را قورت دهد؛ من هم همینطور

دارم.تو واقعا برای من عزیزی ولی هیچوقت دروغ نبود.دوستت داشتم و هنوزم _
عاشقت نبودم.یه بار عاشق شده بودم و دیگه نتونستم.قسم میخورم هیچوقت 
فکرشو نمیکردم مهیار برگرده اونم تنها.اما برگشت.بهم گفت دوستم داره و میدونه 
که قبال دوستش داشتم.شیش ماه بهم فرصت داد تا فکر کنم.گفت بعدش برمیگردم 

 .خواستم قبول کنممن واقعا نمیآلمان.

 !صدایش شکست؛قلب من هم شکست،بیشتر از قبل
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 اما وقتی گفت داره میره فهمیدم نمیخوام یبار دیگه از دستش بدم_

دستش را روی دستم گذاشت.دست همیشه سردش حاال گرم بود برعکس دست 
چقدر  من._منو ببخش آریا،میدونم باهم قول و قرار گذاشتیم.میدونم بخاطر من

تونم بدون مهیار زندگی کنم.شیش سال اذیت شدی و سختی کشیدی اما نمی
دوریشو تحمل کردم و خودمو مجبور کردم فراموشش کنم اما نشد.مطمئنم تو 

زودی العاده آشنا بشی،خیلی بهتر از من،شک ندارم بهمیتونی با یه دختر فوق
 .خواننده معروفی میشی و منو فراموش میکنی

ام میگفت.دختری بهتر از او.مگر بهتر از او هم وجود ختر دیگری در زندگیاز آمدن د
داشت؟مگر زندگی بعد از او هم ادامه داشت؟لب های خشکم را از هم جدا کردم و 

 :گفتم

 همین؟بعد از سه سال فقط همین؟_

 :سرش را پایین انداخت.داد زدم

منو بازیچه کردی؟چرا رو دوست داشتی چرا به من نگاه کن.بگو تو که یکی دیگه_
 ونوس چرا؟

 .دوباره صدای هق هقش بلند شد

 :با عجز و التماس گفتم

 گریه نکن حرف بزن.اگه حرف نزنی من میمیرم.بدون تو من چیکار کنم؟_

 .فقط گریه میکرد.با کالفگی و خشم روی فرمان کوبیدم

 .برو ونوس.برو بعدا حرف میزنیم_

 :اشک هایش را پاک کرد و گفت

وجود نداره،دیگه نباید همو ببینیم.بذار همه چیز با خوبی تموم شه.سعی بعدی _
 کن فراموشم کنی.خداحافظ



                 
 

 

  آتوسا کوراوند|  مالقاتیرمان  

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

200 

 

بدون اینکه اجازه بدهد حرفی بزنم پیاده شد و رفت.با خشم مشتی روی فرمان 
 .کوبیدم و سرم را رویش گذاشتم

*** 

 :ونوس

د.دیدن آریا ام قطع نمیشد.عذاب وجدان مثل خوره روحم را میخور یک لحظه گریه
هفته انقدر شکسته در آن حال و روز نابودم کرده بود.باورم نمیشد در عرض یک

شده باشد.موهایش پریشان بود و چشمان همیشه براقش کدر شده بود.من این بال 
را سرش اورده بودم.من احمق که او را قربانی احساسم کردم.آخ لعنت به من و 

 .یار را از دست بدهیمتوانستیم مهاحساسم که هنوز هم نمی

هایم شوم.درست است آریا توانستم مانع ریختن اشکهرچقدر تالش میکردم نمی
ام را فراموش وفاییتا چندماه دیگر حالش خوب میشد اما هیچوقت نامردی و بی

نمیکرد.حوصله بیمارستان رفتن را نداشتم.با این حال و روز تنها کاری که 
هارا هم نداشتم.آخرین چیزی که وصله دیدن بچهتوانستم بکنم "کار"بود.حنمی

پیچم کنند.حتی حوصله ها حال و روزم را ببینند و سوالمیخواستم این بود که آن
دانستم سرزنشم میکند.در میان آن همه حرف زدن با سوگند را هم نداشتم چون می

حوصلگی تنها یک حس شیرین در من جریان داشت.حسی که یادآور آغوش بی
ر بود.آن شب با همه حال بدم وقتی مرا در آغوش کشید حس کردم همه چیز مهیا

سر جای خودش قرار دارد.بعد از سال ها حس کردم آرامش واقعی به درونم راه 
یافت.آغوش گرمش حس امنیت را به من القا کرد و من توانستم با خیال راحت در 

خواست االن .دلم میبغلش گریه کنم.حاال فقط حوصله مهیار و آغوشش را داشتم
اینجا بود تا کمی دردهایم را فراموش کنم.میدانستم از انتخاب مهیار پشیمان 

کرد.اشک هایم را پاک کردم و نمیشوم ولی حس تلخ عذاب وجدان رهایم نمی
 .اش را گرفتمشماره

 سالم_

 .صدایش به اندازه صدای آریا بم نبود اما دلنشین و جذاب بود
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 سالم خوبی؟_

 .نستم لبخندش را حس کنمتوامی

 خوبم تو خوبی؟_

 .خواستم چیزی را پنهان کنمنمی

 نه افتضاحم. آریا اومده بود،یکم باهاش حرف زدم و تا االن داشتم گریه میکرد_

 :نفسش را محکم بیرون داد و گفت

 حالش چطور بود؟_

 .میزدمخوشحال بودم که حال من و آریا را درک میکند.برای همین راحت حرفم را 

 داغون.تاحاال اینطوری ندیده بودمش_

 .نفس عمیقی کشیدم تا بازهم اشکم سرازیر نشود

خوب میشه فقط یکم زمان نیاز داره ونوس من باید برم شب میام دنبالت بریم _
 جا شام بخوریم کاری نداری؟یه

 کجایی مگه؟_

تشکیل خانواده اومدم چندجا رزومه بدم آخه دیگه اینجا موندگار شدم و قراره _
 .بدم

 .حس کردم قند در دلم آب شد و ناخودآگاه لبخند زدم

  باشه برو به کارت برس مواظب خودت باش_

خداحافظی کردیم و به آینده خودم و مهیار اندیشیدم.گفته بود که بعد از مشخص 
 آید ولی حس میکردماش برای خواستگاری میشدن تکلیف من و آریا با خانواده

.هنوز نیاز به تفکیک احساساتم داشتم.باید اول حس عذاب وجدانم را آرام زود است
ام میکرد تا قبول کنم.آرزو میکردم مان هم وسوسهمیکردم اما رسمی شدن رابطه

ام را باز آریا دیگر سراغم نیاید اما با شناختی که از آریا داشتم بعید بود.قفل گوشی
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ریا فراموشم کند باید خودم هم دست به کردم و به گالری رفتم. اگر میخواستم آ 
کار میشدم.تمام عکس هایی که در این سه سال گرفته بودیم را بی درنگ پاک 
کردم.آریا زیاد اهل عکس گرفتن نبود.میگفت بدعکس است اما من همیشه به زور 
اورا مجبور میکردم و اوهم که هیچوقت به من نه نمیگفت با لبخند قبول میکرد.برای 

ها کمی تردید داشتم.فیلم هایی که وقتی برایم گیتار میزد و میخواند دن فیلمپاک کر 
 .ها قبل از خواب نگاهشان میکردممیگرفتم و شب

 :غرغرهای آریا هنوز هم یادم است

 من دارم با تموم عشقم برات میخونم بعد تو نشستی فیلم میگیری؟_

 :انداختم و میگفتمیادم است دست دور گردنش می

  ان برای روزایی که نمیبینمتاینا ذخیره عشقم_

یادم است که بعد از این حرفم با شیفتگی نگاهم میکرد.حاال آریا بعد از من باید 
برای یک نفر دیگر میخواند.یک نفر دیگر باید مخاطب آهنگ هایش باشد و من از 

د این بابت به هیچ وجه ناراحت نبودم.آریا تا ابد برای من بهترین دوستم خواه
 .مان؛نه بیشتر و نه کمتر

هایی که برایم خریده بود را هم فیلم ها راهم پاک کردم و بلند شدم و تمام هدیه
خواستم به هیچ دلیلی آریا را ببینم.هرچقدر کنار گذاشتم تا به مهرسو بدهم.دیگر نمی

تر میشد و آخرین چیزی که بیشتر مرا میدید بیشتر اذیت میشد و فراموشی سخت
هایم را هم پاک کردم.دیگر خواستم عذاب کشیدنش آریا بود.اشکدنیا می در این

 !خواستم.از امروز زندگی جدیدم آغاز میشد.زندگی با مهیارحالی هم نمیضعف و بی

*** 

 :آریا

تمام ای سقوط کرده اما نمرده وحس و حال کسی را داشتم که از بلندی به دره
د میکشد.خراب بودم.حس میکردم روح هایش خورد شده و هر لحظه در استخوان

هایش را زد و گفت ام نداشتم.ونوس حرفاز تنم رفته.هیچ امیدی برای ادامه زندگی
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دانست وجود من است؟مگر دیگر نمیخواهد مرا ببیند.گفت فراموشش کنم.مگر نمی
توانستم خودم را فراموش کنم؟چطور با این دانست خود من است؟چطور مینمی

خواستم حتی شده از دور شان تکان نخوردم.میآمدم.از جلوی خانهیعذاب کنار م
دانستم که دیر یا زود از خانه بیرون دیدمش دیوانه میشدم.میهم ببینمش.اگر نمی
نشینی نداشت.ساعت های زیادی گذشت و هوا کم کم رو به میزند.عادت به خانه

 .جا نشسته بودمتاریکی میرفت.من بدون اینکه از جایم تکان بخورم همان

چند روز بود که فقط برای زنده ماندن کمی آب و غذا میخوردم اما بازهم میلی به 
 .خوردن نداشتم

 .نفس هایم هم تنگ شده بود.اما میلی به نفس کشیدن هم نداشتم

 

شیش بادمجانی رنگی جلوی خانه ونوس پارک کرد.چشمانم را ریز کردم دویست و
 .تا راننده را ببینم

نسبتا جوان بود.یعنی او مهیار بود؟با دیدن ونوس آراسته و زیبا که از خانه  یک مرد
 .خارج شد و با لبخند سوار ماشین شد جوابم را گرفتم؛مهیار بود

 :اوهم به ونوس لبخند زد.صدای ونوس در سرم پیچید

 .توام درست عین اون میخندی_

میزدم.هر لحظه بیشتر مثل او لبخند  راست میگفت.مثل من یا بهتر بگویم من 
فهمیدم که چرا ونوس مرا انتخاب کرده بود چون او را یاد عشقش می
انداختم.تلخ بود،خیلی تلخ!حس یک بازیچه،یک اسباب بازی،یک جایگزین را می

استفاده و قدیمی شده بودم.جلوی خودم را گرفتم که فریاد نزنم داشتم که دیگر بی
دانستم چرا اما تعقیبشان کردم.خودم هم نمیو به جایش ماشین را روشن کردم و 

دنبالشان رفتم.جلوی یک رستوران بسیار شیک و گرانقیمت پارک کرد.با خودم 
 :گفتم

 ونوس که از این رستورانا خوشش نمیاد.یعنی نمیدونه؟_
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ونوس با خوشحالی از ماشین پیاده شد.برق چشمانش را از این فاصله هم 
تر موقعی دیده بودم.مهیار هم پیاده شد.کت و شلوار توانستم ببینم.برقی که کممی

خوش دوختی به تن کرده بود و با آن لبخندش یک مرد جذاب شده بود.حتی جذاب 
پوشیدم.یعنی ونوس تیپ و ظاهر او را دوست تر از من.منی که همیشه تیشرت می

داشت؟دیدم که مهیار دست ونوس را گرفت.دیدم و چشمانم را با درماندگی و 
دان هایم را با خشم روی هم فشردم.دست هایی که متعلق به من بودند حاال در دن

دیدم.نفهمیدم چقدر گذشت.بازهم در مردم و نمیدست مرد دیگری بود.کاش می
 .دست هم از رستوران بیرون زدند

و از ماشین پیاده شدم و به سمتشان رفتم.مهیار چیزی زیر  کنترلم را از دست دادم 
فت و او هم با لبخند گوش میداد.یکدفعه چشم مهیار به من خورد گوش ونوس میگ

و انگار مرا میشناخت چون اخم کرد.ونوس هم رد نگاهش را دنبال کرد تا به من 
دانستم چه باید رسید و با دیدنم لبخند پررنگش محو شد.حتی االن هم نمی

 بگویم.التماسش میکردم؟دعوا میکردم؟

 اینجا چیکار میکنی؟_

و متعجب شده بود.دیدم که مهیار دستش را محکم تر فشرد. با عصبانیت  شوکه  
 :اش را گرفتم و گفتمبه سمتش رفتم و یقه

 دستشو ول کن مرتیکه.کی بهت اجازه داد دست ونوس منو بگیری؟_

 .اخم هایش در هم اما خونسرد بود.انتظار داشتم اوهم دعوا کند اما فقط نگاهم کرد

 ش کنچیکار میکنی آریا ول_

 .متحیر ونوس در گوشم پیچید و عصبی ترم کرد صدای عصبی و

 .دست از سر زندگی من و ونوس بردار وگرنه میکشمت.قسم میخورم که میکشمت_

هنوزهم فقط نگاه میکرد بی آنکه چیزی بگوید.مشخص بود که از من بزرگتر و با 
هم بهتر از من  تجربه تر است.شاید هم بهتر از من حرف میزد و محبت میکرد.شاید

 .ونوس را میفهمید
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 آریا ما باهم حرف زدیم.راه ما از هم جدا شده.از اینجا برو_

 :یقه مهیار را محکم تر گرفتم و گفتم

 .تونی بخاطر این منو کنار بزنی.اجازه نمیدم.تو به من قول دادینمیرم.نمی_

 :فریاد زدم

 قول دادی_

 :اوهم فریاد زد

 .ما داریم ازدواج میکنیم_

اش شل شد اما رهایش نکردم.با بهت به ونوس نگاه کردم.با دست هایم از یقه
جدیت و اخم نگاهم میکرد.مهیار هم باالخره حرکتی به خودش داد و دستم را از 

 :اش جدا کرد و گفتیقه

حالتو درک میکنم.میدونم سخته اما دیگه باید به خودت بیای.شنیدی که چی _
دیگه بهت اجازه نمیدم بیای سمت ونوس.پس  گفت؟ما قراره ازدواج کنیم و

 حواستو جمع کن

داشتم.فکرش را هم نمیکردم به همین زودی مرا فراموش کند چشم از ونوس برنمی
و بخواهد ازدواج کند.نزدیکش شدم.کمی عقب رفت.از من میترسید؟من؟منی که 

م ریختم کمتر از گل خطابش نکرده بودم؟جلویش زانو زدم و تمام دردم را در صدای
 :و گفتم

 با من اینکارو نکن ونوس،نکن_

اش را پوشاند.دلش برایم سوخته بود.اوهم اخم و جدیتش از بین رفت و غم چهره
ام گذاشت.همان دستی که در دست مهیار بود.با زانو زد و دستش را روی گونه

 :لبخند محزونی گفت
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یگفتی خوشبختی ی بد جدا شیم.مگه همیشه نمسختش نکن آریا،نذار با خاطره_
من آرزوته؟خب ببین من االن خوشبختم.به همون چیزی که آرزوشو داشتم 

 رسیدم.مگه همینو نمیخواستی؟

 !بی رحم بود خیلی زیاد

توام خوشبخت میشی؛بدون من.تو یکی از بهترین آدمایی هستی که تاحاال _
 دیدم.میتونی هرکسیو بخوای خوشبخت کنی؛هرکسی غیر از من

 :و با التماس گفتم دستش را گرفتم

یه فرصت بهم بده تا ثابت کنم میتونم خوشبختت کنم.بخدا میتونم.به جون خودت _
 میتونم.یه فرصت بهم بده

اشک هایم روان شد.برایم مهم نبود اگر مهیار ببیند.مهم نبود اگر همه مردم 
ببینند.بدون ونوس هیچ چیزی در این دنیا مهم نبود.نگاه مستاصلش را به من 

 :دوخت و نالید

  آریا_

 .دیدمشاشک هایم چشمانم را تار کرده بودند.خوب نمی

 .جان آریا؟عمر آریا همه زندگی آریا_

مهیار که انگار صبرش تمام شده بود پوفی کرد و ونوس را بلند کرد.دستش که از 
 .صورتم و دستم برداشته شد یخ کردم

 من طرفی حرفامو دی بگیر پسرجون.دفعه دیگه نزدیکش بشی با_

 .ونوس را سوار ماشین کرد و راه افتاد.من ماندم و دنیایی که بی ونوس جهنم بود

نفهمیدم چگونه رانندگی کردم و خودم را به خانه رساندم.چراغ ها خاموش 
 .اند و نیازی به توضیح دادن حال خرابم نبودبودند.خداراشکر کردم که همه خواب

د و حالت تهوع داشتم.اما حاضر نبودم لب به کشیام از بس خالی بود تیر میمعده
ام تیر غذا بزنم.بطری آبی از یخچال برداشتم و سر کشیدم.از سردی آب معده خالی
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کشید.به اتاقم رفت و چراغ را روشن کردم.چشمم به مهرسو خورد که روی تختم 
خوابیده بود.پوفی کردم و به سمتش رفتم.آرام طوری که نترسد دستم را روی 

 :اش گذاشتم و تکانش دادم و گفتمشانه

 مهرسو پاشو_

 :چشمانش را با هراس باز کرد و وقتی مرا دید خیالش راحت شد و گفت

 .باالخره اومدی؟نگرانت شدیم_

 .توانستم زیاد حرف بزنمکرد.نمیگلویم درد می

 کار داشتم.پاشو برو تو اتاقت بخواب_

 .با نگرانی نگاهم کرد

 نمیخوای چیزی بگی؟داداش مطمئنی خوبی یا _

پرسیدم سکوت یاد آنموقع افتادم که ونوس حالش بد بود و هرچه دلیلش را می
 .فهمم دلیل حال خرابت مرد دیگری بودمیکرد.آخ ونوس حاال می

 .هیچیم نیست فقط خستم برو بیرون و چراغم خاموش کن_

هایم باسناچارا از جا بلند شد و با گفتن شب بخیری رفت.حتی توان عوض کردن ل
هایم را توانستم چشمسوخت اما حتی نمیخوابی میرا هم نداشتم.چشمانم از بی

ببندم.تصویر چشمان خندان ونوس و دستش که در دست مهیار بود جلوی چشمم 
گرفت؟مرد دیگری ام میکرد.یعنی دیگر ونوس دست مرد یگری را میآمد و دیوانهمی

آه که تصورش هم باعث میشد احساس بوسید؟را بغل میکرد؟مرد دیگری را می
مردم.من که بخاطر تو همه کار مرگ کنم.چطور دلت آمد ونوس؟من که برایت می

 !خواهی برایت خوشحال باشم؟بد کردی ونوس...خیلی بدکردم حاال از من می

*** 

 :ونوس
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سوخت.سرم را چرخاندم و به مهیار نگاه انقدر پوست لبم را خورده بودم که می
اخم مشغول رانندگی بود.اوهم مثل من در فکر بود.حق داشت.شب کردم.با 

 .زیبایمان خراب شده بود

 مهیار_

 :نیم نگاهی به صورتم انداخت و گفت

 هوم؟_

 .ام گرفته بود.انگار جانم گفتن برایش سخت بوددر آن شرایط خنده

 تو ناراحتی؟_

 از چی؟_

 از اتفاقات امشب_

 .لبخند زد

گفتم ولی خب مهم نیست.زمان الزمه تا پسره جداییتونو اگه بگم نه که دروغ  _
 بپذیره

آمد.منطقی بود و بدون فکر حرف نمیزد.با اینکه هنوز در از طرز فکرش خوشم می
توانستم ابراز احساسات کنم اما با خودم که تعارف برابرش معذب بودم و نمی

ان حس شیرین گرفت و همقرارم با هر حرکتش ضربان مینداشتم؛قلب تشنه و بی
کرد.حسی که سال ها بود از آن محروم بودم و حتی زمانی را در وجودم جاری می

ها را از من دور که با آریا بودم هم خبری از آن نبود اما حاال لبخندش همه ناراحتی
اش همه استرس هایم دود میشد و به هوا کرد و با دیدن چشمان براق مشکیمی

 .ودخواهی تمام قید آریارا بزنم و مهیار را انتخاب کنممیرفت و همین باعث شد با خ

 کجایی خانوم؟_

 از فکر خارج شدم.با لبخند گوشه لبش به روبرو نگاه میکرد

 همینجا_
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 کردیبه چی فکر می_

 :تعارف گفتمرک و بی

 به تو_

 :ابروهایش را باال برد و گفت

 میکنیکردم داری به اون پسره فکر جدا انتظارشو نداشتم.فکر می_

 .من هم ابروهایم را باال دادم

 چطور؟_

 با خودم گفتم با شنیدن حرفای امشبش و گریه کردنش پشیمون شده باشی_

دانستم خواست همانجا بغلش کنم اما میاشک های آریا آتشم زده بودند.دلم می
ست که شود.ناراحتی آریا آخرین چیزیبعد از آن جدایی برایش سخت تر می

داشتم  ه قول مهیار باید واقعیت را قبول کند.همان کاری که من میخواهم اما ب
 .کردممی

 فکر کردی انقدر آدم بی ثباتیم که هردفعه عاشق یکی بشم و ولش کنم؟_

 .لبخندش کمی جمع شد

 مگه عاشقش بودی؟_

آمد کمی سر به سرش بذارم تا از این حال و هوا خارج در دل خندیدم.بدم نمی
 _شاید شویم 

 :هایش را درهم کشید و گفتاخم 

 جدی که نمیگی_

 .سعی کردم نخندم و جدیتم را حفظ کنم

 مثال اگه عاشقش بوده باشم چی میشه؟بیخیالم میشی؟_
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ای ماشین را سعی میکرد که حواسش به رانندگی باشد اما طاقت نیاورد و گوشه
 .نگه داشت.صورتش جدی اما چشمانش خندان بود

ر اتفاقی بیفته من بیخیالت نمیشم.آسمون به زمین اینو تو ذهنت نگه دار.ه_
بیاد،سیل بیاد زلزله بیاد اصال قیامت بشه من بیخیالت نمیشم.فقط وقتی مردم از 

 دستم خالص میشی ونوس

خواست بغلش کنم اما خجالت رقصیدند.دلم میای پروانه در شکمم میانگار دسته
 :ش گذاشتم و گفتممیکشیدم.عاقبت طاقت نیاوردم و دستم را روی دست

 .خوام از دستت بدم.یبار دیگه نمیذارم بریمنم نمی_

 :بی خودم کرد و ادامه دادم ای تردید کردم اما دیدن چشمانش از خود لحظه

 تونم اجازه بدم اولین و تنها عشق زندگیم یه دفعه دیگه برهنمی_

آرام بوسید  های دنیا بود.دستم راهای خوب و لذتلبخندش تداعی کننده همه حس
 .و حرکت کرد

 راستی ونوس_

 .دستم را هنوز رها نکرده بود و روی دنده گذاشته بود و نوازش میکرد

 جانم؟_

 قضیه ازدواجو جدی گفتی دیگه؟_

خواهیم ازدواج کنیم.درواقع من و کمی فکر کردم.برای اینکه آریا برود گفتم که می
کردم تنها چیزی که میتواند   مهیار فعال همچین قصدی نداشتیم.فقط آن لحظه حس

 .جلوی دعوا را بگیرد گفتن همین حرف است

 .راستش فقط میخواستم آریا اون لحظه بره تا دعواتون نشه_

 :توی خیابانمان پیچید و گفت

 خب چرا همین کارو نکنیم؟شاید واقعا وقتش باشه_
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د.با تعجب دم در خانه پارک کرد.نگاهی به پنجره خانه انداختم.چراغ ها روشن بودن
 :گفتم

 مهیار من تازه از یه رابطه طوالنی مدت خارج شدم.واقعا یه مدت زمان نیاز دارم_

 :ای کرد و گفتپوف کالفه

زمان برای چی؟من که نمیگم همین فردا ازدواج کنیم.فقط میخوام خیالم راحت _
 شه

رت که صو  وجدانم خفه نشود.نه تا وقتیامکان نداشت.نه تا وقتی که حس عذاب
 .شکسته و غمگین آریا از جلوی چشمم کنار نرود

 .باید صبر کنی مهیار واقعا االن وقتش نیست_

 :با مهربانی لبخند زد و گفت

 .باشه عزیزم اگه اینطور میخوای اصراری ندارم.هرچقدر بخوای صبر میکنم_

 :من هم متقابال لبخند زدم و گفتم

 مرسی برای همه چیز.من دیگه برم شبت بخیر_

  شب توام بخیر_

بدون حرف پیاده شدم و حتی وقتی برای خداحافظی بوق زد هم رویم را 
بودم  در حال و هوای خودم برنگرداندم..با هیجان در را باز کردم و وارد خانه شدم.

دانستم که با تکان خوردن دستیگره و باز شدن در به خودم آمدم و کنار رفتم.می
شود.بدون اینکه اجازه حرف زدن به من بدهد با یفقط مادر اینگونه وارد اتاقم م

 :طعنه گفت

خوابیدی به به ونوس خانوم افتخار دادین.یه دفعه همونجایی که تا االن بودی می_
 دیگه دخترم

شال و مانتویم را در آوردم و روی صندلی انداختم.نگاهی به ساعت کردم.تازه ده 
 .شده بود
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 :تفاوت گفتمبی

 اومدم امشب.یه جور گفتی فکر کردم ساعت دو شبهعزیزم من که زود _

 :اش دست هایش را به کمرش زد و با لحنی طلبکارانه گفتبه عادت همیشگی

 مگه به ساعته؟هرشب و هرشب بیرونی.شام و ناهارتم که دیگه اینجا نمیخوری_

رفتم و باعث ام گرفت.راست میگفت.این چندوقت اخیر با مهیار زیاد بیرون میخنده
ام را که دید جری شد و نیشگونی از ساق دستم ه بود صدایش در بیاید.خندهشد

 :گرفت و عصبی گفت

به چی میخندی بچه پررو یا بهم میگی داری چیکار میکنی که یا بیرونی یا وقتی _
 هستی همش تو فکری یا دیگه از پول خبری نیست

 :یک تای ابرویم را باال دادم و گفتم

 .اب نمیده من خودم شاغلم درآمد دارممامان ترفندت دیگه جو_

فهمید سوتی داده برای همین چشمان گردش را ریز کرد و نیشگون دیگری از ساق 
 دستم گرفت که اینبار صدایم درآمد

  کندی این المصبو_

 :ام را گرفت و روی تخت نشاند و گفتشانه

 حقته تا دیگه با من یکی به دو نکنی.حاال راستشو بگو،خبریه؟_

خبریه را با شیطنت گفت که باعث شد بلند بلند بخندم.عجیب بود که سه سال 
 .ام با آریارا نفهمید اما در این یک ماه و چندروز بو برده بودرابطه

 یعنی انقدر تابلوام؟_

 :اینبار چشمانش را گرد تر کرد و گفت

 واقعا یعنی خبریه؟_
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رحال تا چندوقت دیگر همه خبردار ام با مهیار نبود.به هنیازی به پنهان کردن رابطه
 .شدندمی

 آره_

 :با هیجان گفت

 خب کیه؟همکالسی؟همکار؟_

دانستم بعد از شنیدن اسم مهیار هم همینطور زده تر بودم.نمیمادر از من هیجان
 .خواهد ماند یا نه

 .هیچکدوم آشناست_

 :نگاهم را به شلوار جینم دوختم و ادامه دادم

 مهیاره_

 .العملش را ببینم.مبهوت و شوکه نگاهم میکردال بردم تا عکسسریع سرم را با

 مهیار خودمون؟_

 .سرم را تکان دادم

 یعنی االن باهم دوستین؟_

 .دوست که نمیشه گفت داریم آشنا میشیم_

 :هیجان گفتبا

 قصدش جدیه؟عمه زیورم میدونه؟_

 حرف زده بود آره ندیدی وقتی رفتیم باغ رفتارش چقدر تغییر کرده بود؟مهیار باش_

 .لبخند روی صورتم مادرم نقش بست

 ش بودگفتم چقدر عجیب شده پس نگو بخاطر شازده_

 .های مادر تازه شروع شده بودچیزی نگفتم ولی انگار حرف
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خب حاال کی میاد خواستگاری؟پس کارو زندگیش تو آلمان چی میشه؟نکنه _
میاد مامان باباتو ول میخوای باهاش بری؟فکر کردی من میذارم بری؟خودت دلت 

 کنی بری اون سر دنیا؟کارت چی میشه اصال؟

 :ام کوبیدم و نالیدمهایش سرسام گرفتم.کف دستم را به پیشانیاز سوال

وای مامان هنوز که هیچی مشخص نیست خودت برای خودت بریدی و دوختی. _
نموقع اومیگم فعال داریم باهم آشنا میشیم.هروقت اوکی شدیم میاد خواستگاری 

 .به این چیزا فکر میکنیم

 :اش انداخت و گفتچینی روی بینی

  واال زمان ما اول میومدن خواستگاری بعد باهم آشنا میشدن_

 :دستم را دور گردنش انداختم و گفتم

 خودت میگی زمان ما.زمان شما هم مال بیست سی سال پیش بود عزیزم_

 .دستانم را باز کرد و بلند شد

  ودت میدونی.به بابات چیزی نمیگم تا همه چیز قطعی شهچی بگم.هرطور خ_

هایم را با تاپ و شلوارکی بوسی برایش فرستادم و او از اتاق خارج شد.من هم لباس
توانستم نسبت به حال آریا رغم همه تالشم نمیعوض کردم و دراز کشیدم.علی

که دستم را   لبخند میزدم،هربار  بودم و  تفاوت باشم.هربار که کنار مهیار بی
میگرفت،هربار که با خودم اعتراف میکردم دوستش دارم و هربار که به ازدواج با 
او فکر میکردم وجدانم خودی نشان میداد و حال خوشم زایل میشد.انصاف نبود که 

خواستم هایش توجهی نکردم اما میآنگونه از خودم راندمش و به اشک ها و التماس
 .زندگی کنم.یکبار که بیشتر فرصت نداشتم یکبار هم که شده برای خودم

آیا حق من نبود که در این یکبار با عشق واقعی زندگی کنم؟باید برای اینکه یک نفر 
کردم؟آنموقع دیگر حسم به آریا دیگر عشقش را از دست ندهد خودم را فدا می

چه  ام راکردم جواب قلب بیچارهسراسر ترحم بود.و بدتر از آن،اگر اینکار را می
شوم.دوستش داشتم،حالم کنارش دادم؟منکر اینکه آریارا دوست داشتم نمیمی
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خوب بود،آرامش داشتم اما عشق نبود.واژه عشق برای من در وجود مهیار و 
 .لبخندهایش خالصه میشد.همین و بس

*** 

 :آریا

 :با ذوق به اطراف نگاه کرد و گفت

 وای آریا چقدر اینجا باحاله_

ها با دیدن پارک چشمانش برق زده ندانش نگاه کردم.مثل بچهبا لذت به چهره خ
 .بود

 خوشت اومد؟_

 :هوا را با لذت نفس کشید و گفت

 آره مخصوصا االن که خلوته جون میده برای کتاب خوندن_

 وقت برای کتاب خوندن زیاده،االن باید به کارای دیگه برسیم_

 :عقب میرفت گفت خودش را از بند دستانم رها کرد و همانطور که عقب

 برو بابا هفت صبح منو آوردی پارک که چیکار کنی؟من که میخوام تاب بازی کنم

 :خندیدم و به دنبالش رفتم.خودش را در تاب فلزی جا داد و گفت

 هلم میدی یا خودم خودمو هل بدم؟_

 :دو طرف تاب را گرفتم و با شیطنت گفتم

  نکنیهلت میدم ولی تضمینی نمیدم که از ترس سکته _

 :با خونسردی به سمتم چرخید و گفت
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تو با دختری دوست شدی که نه از سرعت باالی تاب میترسه،نه  متاسفانه باید بگم_
این تهدیدا روی از سوسک نه از جن و روح نه دعوا نه خون نه ارتفاع پس باید بگم 

 من اثر نداره

ودش از هیچ چیز هایش بودم.به قول خی همین اخالقبلند بلند خندیدم.شیفته
 .شناختم فرق داشتترسید و با تمام دخترهایی که مینمی

 خب خانوم شجاع پس ادعا میکنی که از هیچی نمیترسی؟_

 چرا از یه چیزی میترسم_

 .ابروهایم را باال دادم

 چی؟_

 .چشمانش را به صورتم دوخت

 اینکه یه روز نباشی_

به سمت باال کشیدم و قبل از هل لبخندی زدم و سرش را به جلو چرخاندم و تاب را 
 :دادن گفتم

 من تا همیشه هستم غمت نباشه_

هایم با شنیدن صدای زنگ موبایل از گردباد خاطرات به بیرون پرتاب شدم و چشم
را باز کردم.حوصله جواب دادن نداشتم.گردن خشکم را به سختی چرخاندم و صدای 

بود.خبر  ننده شرکت موسیقیگوشی را قطع کردم و به شماره نگاه کردم.تهیه ک
نداشتم که بعد از انتشار آهنگم چه اتفاقاتی افتاده.استقبال شده،نشده؛مگر اهمیتی 
داشت؟گوشی را به طرفی پرت کردم و چشمان دردناکم را مالیدم.بعد از کلی تالش 

دیدند.تا چشمانم را برای خوابیدن و شکست خوردن حاال رسما چشمانم تار می
کردند که دیگر آمدند و یادآوری میاتم با ونوس جلوی چشمم میبستم خاطر می

های ونوسی نیست. دلم برای چشمان مخمور زیبایش،عطر تنش،موهای مواج،خنده
صدای زیبایش،دلم برای حرف های قشنگش،دلم برای همه چیز او  دلنشینش و 

م حاال آوردتنگ شده بود.حس خفگی داشتم.منی که سه روز ندیدن او را تاب نمی
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کردم.بعد از آن شب دیگر جرئت نکردم به دیدنش ده روز بود که بدون او سر می
کرد.اما با این نفس تنگ و درد قلبم ام میهایش و رد کردنم دیوانهبروم.تکرار حرف

فهماندم که به نبودنش عادت کند؟اصال مگر کردم؟چطور به این بیچاره میچه می
 کردی را فراموش کنی؟ه بخاطرش زندگی میشود کسی را کممکن بود؟مگر می

 در اتاقم باز شد و مادر با سینی غذا وارد شد.نگرانی از تک تک حاالتش مشهود بود

پسرم،قربونت بشم بیا برات غذا آوردم.پوست و استخوون شدی از بس هیچی _
 نخوردی

 :هایم را بستم و گفتمتوجه به مادر و غذایی که آورده بود چشمبی

 منمیخور _

 .صدایش لرزش داشت.مانند این ده روز با دیدن حال و روزم بغض کرده بود

مگه میشه؟چندروزه هیچی نخوردی.اینطوری که خدایی نکرده از دست میری _
 آریا،توروخدا یه لقمه بخور

 .جوابش را ندادم.روی تختم نشست و دستش را روی پیشانی ام گذاشت

 .خوب بودیچقدرم تب داری مادر،آخه چت شده تو که _

 :چندلحظه مکث کرد و ادامه داد

 خواستی ازش خواستگاری کنی؟مربوط به اون دختریه که می_

 .عضالتم یکی یکی منقبض شدند

 اتفاقی براش افتاده؟دعواتون شده؟_

 .کردتر نمیکاش دیگر حرف نمیزد.کاش حال خرابم را خراب

همین هفته بریم؟االن که شایدم بیقراری که چرا نمیریم خواستگاری.میخوای توی _
دیگه کار و بارت خوب شده.خواننده هم که شدی،ها؟با بابات صحبت کنم که زنگ 

 بزنه به پدر دختره؟
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های چشمانم را باز کردم.احتماال سرخ شده بودند چون مادر جا میخورد.از بین دندان
 :ام غریدمکلید شده

 نه_

 :با نگرانی گفت

 چرا نه؟پشیمون شدی؟_

 :دم و فریاد زدماز جا پری

 گفتم نه نـه نــه_

 .سینی غذارا برداشتم و به طرف در پرتاب کردم

 خوااامدست از سرم بردارین برو بیرون هیچی نمی_

های خورد شده و حال خرابم با بهت و ناباوری از جایش بلند مادر با دیدن ظرف
ق شدند هایش را روی دهانش گذاشت.پدر و مهرسو سراسیمه وارد اتاشد و دست

 .و با دیدن وضعیت رقت بارم جا خوردند

 داداش چی شده؟_

 :پدر می خواست به سمتم بیاید اما باز فریاد زدم

 گفتم ولم کنین برین بیرون همتون نمیخوام ببینم هیچکسو بررررین_

 .ای چمباته زدم و های های گریه کردمبعدهم با استیصال گوشه

ردم.صدای گریه مهرسو بلند شد.توجه صدای گریه مادر هم بلند شد توجهی نک
حال ام نشست بازهم توجه نکردم.کاش مرا بهنکردم.دست قوی پدر روی شانه

فهمیدند من فقط به ونوس احتیاج دارم.کاش اجازه گذاشتند.کاش میخودم می
 .دادند به ونوسم فکر کنممی

 .مهرسو مامانتو ببر بیرون زود درو هم ببند_
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ه بود.مادر و مهرسو رفتند و در را هم بستند اما پدر همچنان صدای پدر جدی و گرفت
 .بود

 .پیچت کنم.فقط میخوام یه چیزی بهت بگم و برمخوام سوالپسرم نمی_

 .بغضم را به سختی قورت دادم

فهمم.از توی چشمات همیشه گفتم و بازم میگم تو حرف نمیزنی اما من حالتو می_
 فهمم دردت چیهمی

 .و بلند شد ام را فشردشانه

 .اگه خواستی حرف بزنی من هستم ولی میدونم االن الزمه تنها باشی_

خواهم.ونوس فهمیدند من حرف زدن نمیاین را گفت و از اتاق بیرون رفت.کاش می
 .خواهمرا می

*** 

 :ونوس

به سمت اتاق استراحت پرستارها رفتم و در زدم و وارد شدم.با دیدن پریا که 
 :بود لبخندی زدم و گفتممشغول چای خوردن 

 پری من دارم میرم کاری نداری؟_

 .لیوانش را روی میز گذاشت و به سمتم آمد

 مگه میذارم بدون اینکه چایی بخوری بری عشقم.بیا یکم مهمون ما باش_

به سه پرستار دیگر که نشسته بوند سالم کردم و نشستم.پریا لیوانی چای به دستم 
 .داد و شکالت به سمتم گرفت

 قند ندارین؟_

 :اش کوبید و گفتدستش را به پیشانی

 آخ ببخشید یادم رفته بود شکالت دوست نداری_
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 :قندان را به سمتم گرفت و گفت

 حقیقتش تنها کسی هستی که میبینم شکالت نمیخوره.دلت میاد؟_

 :قندی برداشتم و با خنده گفتم

 آره_

نام مهرسو ابروهایم ام زنگ خورد.با دیدن مشغول حرف زدن بودیم که گوشی
 .ای رفتم و جواب دادمرفتند.بلند شدم و به گوشه  باال 

 سالم مهرسو جون_

 .صدای همیشه شادش به شدت غمگین بود

  سالم_

 .نگران شدم

 خوبی عزیزم؟چیزی شده_

 .ام دو برابر شداش نگرانیبا صدای گریه

 چی شده مهرسو؟اتفاقی برای کسی افتاده؟_

 :با ترس گفتم

 خوبه؟ آریا_

 :با صدای لرزان گفت

اینو تو باید به من بگی ونوس.تو قراره باهاش ازدواج کنی باید بهتر از من حالشو _
 بدونی

باز هم بلند گریه کرد.با نگرانی کیفم را برداشتم و با تکان دادن دست از پریا و بقیه 
 .خداحافظی کردم

 وای مهرسو بگو چی شده_
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یست روزه داغون شده.هیچی داداشم حالش خوب نیست.نزدیک ب_
 پرسیم جواب نمیده یا سرمون داد میزنهخوابه.هرچیم ازش میخوره،نمینمی

 .قلبم تیر کشید

ای به ذهنم نمیرسه.هیچی به اندازه ناراحتی تو بگو.دعواتون شده؟آخه چیز دیگه_
 .تونه داداشمو اینجور کنهو قهر تو نمی

 .روی نزدیک ترین نیمکت انداختموارد محوطه بیمارستان شدم و خودم را 

 .مهرسو من و آریا تموم کردیم.دیگه بینمون چیزی نیست_

 چند لحظه حتی صدای نفس کشیدنش را هم نشنیدم

 مهرسو؟هستی؟_

 چط...چطور ممکنه؟آخه چرا؟_

 .برای گفتن حقیقت مردد بودم

 جدایی به نفع جفتمون بود.ما باهم حرف زدیم و به نتیجه رسیدیم_

 .میخته به بغض و خشم شدصدایش آ 

ها مطمئنی به نتیجه رسیدین؟آخه کسی که به نتیجه رسیده باشه عین دیوونه_
 .شکونه و گریه نمیکنهوسایلو نمی

 .اینبار بغض به گلوی من چنگ انداخت.بیچاره آریا

 باید کنار بیاد_

 .بلند شدم و راه افتادم

پرستی ا،تورو هرکی میونوس من کاری به دلیل جداییتون ندارم ولی توروخد_
دونی که فقط به حرف تو گوش میده.اگه اینطور پیش بره یه باهاش حرف بزن.می

 بالیی سرش میاد

 .دلم سوخت،بدجوری هم سوخت
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 باشه عزیزم.من باهاش حرف میزنم فقط تو دیگه گریه نکن خب؟_

یا قطع کردم و از بیمارستان خارج شدم.تاکسی گرفتم و وقتی سوار شدم شماره آر
را گرفتم.جواب نداد.عادت نداشت این همه دیر جواب دهد.نگران شدم.دوباره 

را گرفتم.باالخره جواب داد.از شنیدن گرفتم بازهم جواب نداد.برای بار سوم شماره
 صدایش شوکه شدم.این صدای گرفته متعلق به آریا بود؟

 ونوس_

 .حرفی نزدم.در واقع بغض اجازه نمیداد حرف بزنم

 بذار صداتو بشنومحرف بزن _

 .صدای اوهم بغض داشت.سعی کردم لرزش صدایم را متوقف کنم

 سالم_

 :نفس عمیق و بلندی کشید و گفت

 سالم نفسم آخ چه خوب شد که صداتو شنیدم خوبی عزیزم؟_

 .لبم را محکم گاز گرفتم تا گریه نکنم

 .باید همو ببینیم آریا همین امروز_

 .در صدایش بود جای بغض، شادی و حیرتاینبار به

 واقعا؟باشه،کی؟کجا؟_

 .انقدر خوشحال شده بود که توجهی به لحن سردم نکرد

 مکانش مهم نیست چمیدونم تو ماشین، پارک،خیابون_

 :سریع گفت

 بریم اون پارکی که پارسال صبح زود رفتیم تاب بازی کردی؟_

 .هایم را در کف دستم فرو کردم تا گریه نکنمناخن 
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 بینمتمی باشه ساعت شیش_

  بینمت زندگیممی_

دانستم تصمیمم درست بود یا نه.حس قطع کردم و چند نفس عمیق کشیدم.نمی
کرد اما هایی که قرار بود بزنم فقط حالش را بدتر میکردم دیدار دوباره و حرفمی

ام دوست دلم نیامد درخواست مهرسو را رد کنم.مهرسو را مثل خواهر نداشته
نده که گفت رسیدیم از فکر خارج شدم.کرایه را حساب داشتم.با صدای ران

کردم.تصمیم گرفتم به مهیار جریان را بگویم پس وارد خانه نشدم.آفتاب درست 
اش را باالی سرم بود و از گرما حس خفگی داشتم.زیر سایه درخت رفتم و شماره

 .گرفتم

 بله؟_

ار عادت به جانم گفتن گرفت.انگام میدانم چرا هربار میگفت بله و هوم خندهنمی
نداشت.برعکس آریا؛ تمام اخالق و رفتارهایش با او در تضاد بود.آریا همیشه قربان 

 .ام میرفت اما رفتار مهیار درست مثل یک دوست معمولی بودصدقه

 سالم خوبی؟_

 .در ذهنم لبخندش را مرور کردم و لبخند زدم

 خوبم تو چطوری؟_

 خوبم سرکاری؟_

 آره تو کجایی_

 تازه برگشتم خونه_

 .من و من کردم

 .راستش زنگ زدم بگم که عصر با آریا قرار گذاشتم.میخوام باهاش حرف بزنم_

 :بعد از کمی تعلل گفت
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  باشه_

 !نپرسید چرا،نگفت کجا

 خوای دلیلشو بدونی؟نمی_

نه نیازی نیست به من جواب پس بدی تو خودت یه آدم بالغی فقط اگه مشکلی _
 نپیش اومد خبرم ک

 .از این همه روشنفکری کیف کردم

 باشه عزیزم.دیگه مزاحمت نمیشم برو به کارت برس_

 .به سمت خانه رفتم

 .تو هیچوقت مزاحم من نیستی خداحافظ_

*** 

وارد پارک که شدم خاطرات گذشته در ذهنم تداعی شدند اما سریع کنارشان 
ید ضعف نشان کردم،نباکردم.نباید گریه میزدم.امروز باید اتمام حجت می

توجه هایی محکم راه افتادم. آریا کنار همان تاب ایستاده بود و بیدادم.با قدممی
کرد.انگار با دیدن آن تاب اوهم به یاد گذشته افتاده بود.چقدر به اطراف نگاهش می
خورد اغراق کرده اما حاال کردم وقتی مهرسو گفت چیزی نمیالغر شده بود.فکر می

دیدم که راست میگفت.پشت سرش رفتم و آرام سالم کردم.با به چشم خودم می
لبخندی خسته به سمتم چرخید.با دیدنش جا خوردم.آریای همیشه مرتب و سرحال 

داد.موهای خوابی میدر یک کلمه افتضاح شده بود.چشمان سرخش خبر از بی
و ریشش بلندتر از همیشه بود و صورتش الغر همیشه مرتبش حاال آشفته بود.ته 

 پژمرده شده بود.من با او چه کرده بودم؟

 سالم عزیزدلم خوبی؟چقدر خوشگل شدی_

 :با لحنی جدی و سرد گفتم

 خوبم میشه بریم یه جای دیگه حرف بزنیم؟_
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 .دستش را روی میله تاب گذاشت و لمسش کرد

 چرا؟با این تاب مشکل داری؟یادته چقدر بهمون خوش گذشت؟_

 :آهی کشیدم و گفتم

درباره گذشته حرف بزنم. میخوام دلیل رفتاراتو بدونم.مهرسو میگه چیزی نیومدم _
 خوری و با همه دعوا میکنی، آخه چرا؟نمی

 :پوزخند زد و گفت

 مگه برای تو مهمه؟_

 :با قاطعیت گفتم

خوام بخاطر من معلومه که مهمه.بهت که گفته بودم تو خیلی برام عزیزی.نمی_
 آسیب ببینی

 .برداشتیک قدم به سمتم 

 دونی بدون تو دیوونه میشماگه برات مهمم پس ترکم نکن.تو که می_

 :دستم را روی بازویش گذاشتم و گفتم

مطمئن باش دیوونه نمیشی.گرسنگی کشیدن و نخوابیدنم هیچ چیزیو عوض _
 نمیکنه چون من تصمیممو گرفتم

 .ه کردآه دردناکی کشید و به تابی که حاال یک بچه روی آن نشسته بود اشار 

 یادته اونجا چی گفتی؟_

 .یادم بود اما حرفی نزدم

 گفتی تنها ترسم اینه که یه روز نباشی_

 .سرم را پایین انداختم.از خجالت و عذاب وجدان

 ترسی؟بدون من میتونی؟پس چی شد؟حاال دیگه نمی_
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 :دیگر تحمل نداشتم اورا در این حالت ببینم.پس تمام توانم را جمع کردم و گفتم

کردم که مهیار برگرده اما االن اومده و منم قصد ندارم بیخیالش نموقع فکر نمیاو_
 شم.پس خودتو جمع و جور کن و به زندگیت برس

 :ام تنظیم کردم و ادامه دادمکیفم را روی شانه

در ضمن آهنگت خیلی خوب بود.امیدوارم انقدر موفق بشی که یه روز بیام _
 .کنسرتت

 :ه و لحنی غمگین گفتتوجه به حرفم با نگابی

 من فقط نقش جایگزینو داشتم آره؟_

 :تند گفتم

 ... خورم که دوستت داشتم واقعا امانه قسم می_

 .انقدر برایش یک جمله را تکرار کردم خسته شده بودم

دونی عشق چیه دیگه.اون حسی که تو به من داری من به یه نفر دیگه خودت می_
 و تو،خودمو انتخاب کنم دارم.بهم حق بده که بین دل خودم

غم سنگینی  دستش که هنوز به میله بود شل شد و افتاد.روی صورتش 
 .خاطر خودشنشست.دلش را شکستم اما مجبور بودم.به

اگه واقعا منو دوست داری خودتو اذیت نکن،غذا بخور،با هیچکس دعوا نکن.به _
 .وجدان زندگی کنمعذابزندگیت ادامه بده آریا؛عشق همه زندگی نیست.نذار من با 

خواستم جلوی آه بلندی کشید و سرش را به سمت آسمان گرفت.من هم وقتی می
 .کردمهایم را بگیرم همین کار را میریزش اشک

 :بعد از چند لحظه با صدایی خفه گفت

خوای باشه.بهت گفته بودم بخاطرت همه کار میکنم.حاال که تو اینجور می_
 ...یشم ولیباشه،دیگه هم مزاحمت نم
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 .سیبک گلویش تکان خورد.بغض داشت

ولی ازم نخواه فراموشت کنم.ازم نخواه بهت فکر نکنم.همونطور که تو عشقتو _
 .کنمهیچوقت فراموشت نمیفراموش نکردی،چون که 

گرفت.بدون اینکه چیزی بگویم ام میشک گریهماندم بیاگر چند لحظه دیگر می
 .سریع از پارک خارج شدم

*** 

خورد.از هدف در خیابان قدم میزدم.با دیدن حال و روز آریا حالم از خودم بهم مییب
اینکه انقدر خودخواه بودم.احساس گناه میکردم اما هنوزهم از تصمیمم پشیمان 

وجه پشیمان نبودم.فقط باید این احساس گناهکار بودن را از بودم.به هیچنشده
هایم کردم شاید حالم بهتر میشد.من حرفکردم.اگر حواسم را پرت میخودم دور می

آمد.کمی فکر کردم و شماره مهیار را بودم.دیگر خود آریا بود که باید کنار میرا زده
 گرفتم.سریع جواب داد

 الو ونوس خوبی؟چیزی شده؟_

 آره خوبم مگه قرار بود چیزی بشه؟_

 :مکثی کرد و گفت

 فکر کردم اون پسره اذیتت کرد_

 .که آریا هیچوقت مرا اذیت نکردفکر کردم.به این  

 ای که میگی اذیت کردن بلد نیست.حاال اونو ول کن کارت دارماون پسره_

 شنومبگو می_

 :با کمی خجالت گفتم

 هنوزم سر پیشنهادت هستی یا پشیمون شدی؟_

 کدوم پیشنهاد؟_
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 :برای گفتن مردد بودم.اما دلم را به دریا زدم و گفتم

 خواستگاری_

 :ا خنده گفتبدون مکث و ب

 معلومه که پشیمون نشدم دیوونه.کی خدمت برسیم؟_

 .از شدت گرما سریع دستی برای ماشین تکان دادم

 .خودت میدونی برای من فرقی نداره_

 امشب خوبه؟_

 .خندیدم

تون که هیچی انقد داغونم که اگه امشب بیای منو ببینی پشیمون میشی و خونه_
 گردی آلمانبرمی

فکر کردی با دیدن قیافه هپلیت میذارم و میرم سخت دراشتباهی اگه یه درصد _
 خانوم.اوکی من با مامان و بابا حرف میزنم که هماهنگ کنن با خونوادت

*** 

 :آریا

سخت بود باور کنم منی که یک قدم تا خوشبختی فاصله داشتم به یکباره اینگونه 
هایی که بتفرو پاشیدم.سخت بود باور کنم تمام حرف هایی که میزد،مح

گفت هایش، همه دروغ بود.میهایش،عزیزم و عشقم گفتنمیکرد،بوسه ها و بغل
گفت؟اگر دوستم داشت پس چرا به راحتی آب واقعا دوستم داشت.راست می

خواست خوردن ترکم کرد؟اگر دوستم داشت چرا به سرعت فراموشم کرد؟از من می
داشته باشم.من که دیگر  فراموشش کنم و زندگی کنم.گفت نگذار عذاب وجدان

کشم.مثل کردم اما برای اینکه ونوسم راحت زندگی کند خودم را کنار میزندگی نمی
کنم. روم و از دور تماشا مییک گوشه می یک رقیب شکست خورده،یک بازنده به

دانم فرشته من شوم تا خوشبخت شود.خوشبختی که میاما دیگر مزاحمش نمی
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ای با مادر حرف زدم و ه رفتم.غذا هم خوردم.چند کلمهلیاقتش را دارد.به خان
توانستم خودم باشم.خودم را روی عذرخواهی کردم و به اتاقم رفتم.جایی که می

سوختند.خسته بودم.اندازه یک هایم را بستم.چشمانم میرها کردم و چشم مبل 
را اذیت برد ولی ونوسم گفته بود خودت عمر کار کردن خسته بودم اما خوابم نمی

ام را روشن کردم و خوابیدم.گوشینکن.بخاطر ونوس هم که شده باید می
هایش را یکی یکی دیدم و بوسیدم.آنقدر دیدم که چشمانم گرم شد و عکس

 .خوابیدم

*** 

 :ونوس

 ونوس بابا_

با صدای پدر از جا پریدم و با کشیدن نفس عمیقی از اتاق خارج شدم.متفکر به 
 :دیکش شدم و گفتمفرش خیره شده بود.نز 

 جونم بابا_

 :لبخندی زد و روی تشک مبل ضربه زد و گفت

 بیا بشین بابا جون کارت دارم_

 .خواهد چه بگویدنشستم و منتظر نگاهش کردم هرچند حدس میزدم می

 خواد بیاد خواستگاریت؟دونستی که مهیار میمی_

زدم اما اینبار می هایم را رک و بدون تعارفای نبودم.حرفهیچوقت دختر خجالتی
 :با لحنی آمیخته به شرم گفتم

 آره قبلش با خودم حرف زد و اجازه گرفت_

 :با جدیت گفت

 .پس اینطور که معلومه خودتم موافقی_
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 :سرم را به آرامی تکان دادم.دستش را روی دستم گذاشت و گفت

ل دونی که با من مشکدخترم خوب فکراتو کردی؟قراره عروس عمه زیور بشی.می_
توام که ماشاال کم نمیاری. اونوقته ترسم بخاطر من اذیتت کنه.تیکه بندازه داره می

 .که زندگی میشه میدون جنگ

دانستم که سخت است.اما مهیار گفته بود به او ها فکر کرده بودم و میبه همه این
 توانستم حرفش را باور نکنم؟اعتماد کنم.مگر می

 به مهیارم گفتمبله باباجون فکرامو کردم.حتی _

 ای پیش نمیادگفت که با عمه حرف میزنه و قول داد که همچین مسئله_

 :نگاهش کردم و گفتم

 بابا شما چی؟راضی هستین؟_

 .لبخندی زد و سرم را بوسید

خوشبختی تو آرزوی منه.هر تصمیمی بگیری من موافقم.پنجشنبه قراره بیان آماده _
 .باش

به اتاقم رفتم.با دیدن مادر که حاضر و آماده  اش را بوسیدم وبا خوشحالی گونه
 .روی تختم نشسته بود متعجب شدم

 کجا به سالمتی؟_

 :کیف پولش را چک کرد و گفت

 قراره باهم بریم خرید زود حاضر شو_

 :ابروهایم را باال دادم و گفتم

 .چه یهویی ولی من حال ندارم بیام_

 :ای رفت و گفتچشم غره

 اریته باید یه دست لباس خوشگل بگیریبیخود.پنجشنبه خواستگ_
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 .پوفی کردم و بی حوصله به سمت کمدم رفتم

  مامان من این همه لباس دارم_

ای کوتاهم را از چوب رختی جدا کردم و پشت و رویش کردم تا مطمئن مانتو فیروزه
 .شوم چروک نیست

خوب باشی دختره دیوونه خواستگارت مهیاره.مهیارم پسر زیوره.باید جلوش انقدر _
 تا نتونه هیچی بگه بعدم تو که عاشق خرید بودی حاال برای من ناز میکنی؟

 :با تعجب خندیدم و گفتم

 مااامان مگه من همیشه چجوریم که این دفعه باید خوب باشم؟_

 :به حرفم دستش را در هوا تکان داد و قبل از خارج شدن از اتاق گفت توجهبی

 ی دیگه دم در باشپنج دقیقه_

روبروی آینه ایستادم و دستی به لباسم کشیدم.موهایم را دورم رها کردم و رژ لب 
هایم کشیدم.به عکس خودم در آینه خیره شدم.چشمانم برق قرمز را روی لب

ها بخاطر عشق بود.این عشق تر از همیشه بود.همه اینزدند و صورتم شادابمی
؟این عشق چگونه باعث ها را در خودش داردچیست که بدترین و بهترین حس

 ی زمین هستی؟ترین آدم روی کرهشود حس کنی خوشبختمی

هایم از اتاق خارج شدم.مادر به خودم لبخند زدم و بعد از عطر زدم و پوشیدن صندل
در آشپزخانه مشغول بود.به آنجا رفتم تا کمکش کنم.با دیدنم چشمانش برق زدند. 

ت میاد هیکلتم که مثل خودم خوبه _ماشاال چقدر خوشگل شدی.چقدر لباسه به
  خداروشکر

 .اش را بوسیدمخندیدم و گونه

 بابا کو؟_

 .جعبه شیرینی را باز کرد

 .پوشه تو بیا اینارو بچین تا یه سر بهش بزنمداره لباس می_
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چشمی گفتم و مشغول چیدن شیرینی شدم.استرس نداشتم.اصال!اما هیجان 
کرد نامزدم محسوب میشد هم خوشحالم می چرا.فکر اینکه از امشب به بعد مهیار 

ترساندم.ترسم از این بود که نکند عجله کرده باشم؟نکند باید بیشتر فکر هم می
شدم چه؟اما از طرفی هم فکر دادم؟اگر پشیمان میمیکردم و به خودم زمان می

 .کرداینکه مهیار برای خودم شود ذره ذره وجودم را سرشار از شعف و لذت می

 خوشگلمو ببین.چقدر خانوم شدهدختر _

 :با لبخند نگاهش کردم و گفتم

 مرسی بابا جون چیزی میخوری برات بیارم؟_

خواست چیزی بگوید که صدای آیفون بلند شد.نفس عمیقی کشیدم.پدر در را باز 
 :اش را سفت کرد و گفتکرد.مادر هم با عجله روسری

 بدوووونوس بدو شربت بریز این شیرینارم بذار رو میز _

 :با خنده گفتم

 مامان آروم باش.مثال من باید استرس داشته باشم نه تو_

 :پشت چشمی نازک کرد و گفت

 این خونسردی تو به بابات رفته جنگم بشه تو همینجور آرومی_

ها بریزم .با صدای همیشه شاد مهیار تا در لیوان خندیدم و پارچ شربت را برداشتم
 .یی رفتمبیخیال شربت شدم و به پذیرا

نهایت زیبایش ای پوشیده بود که بیبا دیدنش نفسم بند آمد.کت و شلوار سورمه
کرده بود.موهایش را مثل همیشه باال زده بود و لبخندش آنقدر جذاب و زیبا بود 

برد.نزدیک رفتم و به عمه زیور و عمو هاشم و محمد دست میکه هوش از سرم 
دم فقط آرام سالم کردم.دسته گل را به دستم سالم کردم.به مهیار که رسی دادم و 

 :داد و سالم کرد و زیرلب گفت

 خوشگل شدی_
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ریز ریز خندیدم و به گلی که آورده بود نگاه کردم.یک گلدان به شکل آفرودیت،الهه 
عشق یونانی که در آن چندین شاخه رز قرمز بود.گل مورد عالقه من رز آبی بود اما 

ست آریا بود. هرچند این گلدان زیبا برایم از هرگلی دانتنها کسی که این را می
 :باارزش تر بود چون پر از مفهوم و احساس بود.با ذوق گفتم

 .چقدر قشنگه مرسی_

لبخندی زد و نشست.به آشپزخانه رفتم و سینی شربت را برداشتم.اول از همه به 
 :عمه زیور تعارف کردم که برخالف همیشه با خوشرویی گفت

 مممنون عزیز _

 .سعی کردم تعجبم را از صورتم پاک کنم

 نوش جان_

داشت به بقیه هم تعارف کردم.آخرین نفر مهیار بود.همانطور که لیوان را برمی
 :گفت

 .امیدوارم مثل قبال شربتات خوشمزه باشه_

 .از اینکه خاطرات هرچند اندکمان را یادش بود خوشحال شدم

 :آرام گفتم

 من درست نکردم این دفعه_

 شد حیف_

تر از همه رفتار سینی را کنار گذاشتم و نشستم.همه مشغول حرف زدن شدند.عجیب
عمه زیور بود که صد وهشتاد درجه تغییر کرده بود.حتی با پدر هم بدون طعنه و 
کنایه حرف میزد.مشخص بود که مهیار حسابی با او صحبت کرده.بعد از بیست 

اش را روی میز گذاشت و وههای متفرقه عمو هاشم پیشدستی میدقیقه صحبت
 :گفت

 خب بهتره بریم سر اصل مطلب_
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 .ناخودآگاه نفسم تنگ شد

شناسین.پسر خوبیه.فکر کنم الزم باشه رسمی حرف بزنم.مهیارو که میفکر نمی_
تونه ونوس نکنین چون پسرمه اینو میگم ولی جدا عرضه و جنم داره.مطمئنم می

 جان رو خوشبخت کنه

 :رف را گرفت و گفتعمه زیور ادامه ح 

کردیم مهیار اینجا عاشق بشه و نخواد دیگه برگرده بله.راستش ما فکر نمی_
آلمان.خودمونم شوکه شدیم اولش ولی خب به نفع ماهم شد.پسرمون دیگه نمیره 

 اون سر دنیا.چه کسیم از ونوس جون بهتر برای مهیارم؟

یش خیره شدم.چه با تعجب و چشمان گرد شده به چشمان آرایش کرده و زیبا
کسی از من بهتر؟احتماال مهیار عمه را جادو کرده که انقدر تغییر کرده بود.پدر رو 

 :هاشم کرد و گفتبه عمه زیور و عمو

 .راستش من که حرفی ندارم تصمیم ونوس هرچی باشه منم قبول میکنم_

 .زیرچشمی مهیار را دید زدم.جدی و آرام به پدر نگاه میکرد

میکردم مهیار تصمیم داره برگرده آلمان برای همین یکم دودل بودم البته من فکر _
 .اما حاال خیالم راحته دیگه تصمیم با ونوسه

.آب دهانم را آرام قورت دادم.عمه زیور ها به سمت من چرخیدیک دفعه همه چشم
 :با عطوفت گفت

 عزیزم میخواین برین حرف بزنین؟_

دهانم را قورت دادم و سعی کردم مثل  از این همه مهربانی عمه زیور بازهم آب
 .مهیار آرام باشم

 .بله من مشکلی ندارم_
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ها مهیار رابه اتاقم راهنمایی کردم.با وارد به پدر و مادرم نگاه کردم و با تایید آن
شدن به اتاق نفس راحتی کشیدم.همیشه از نظرم مجالس خواستگاری فضای 

 .سنگینی داشتند

 .ست هیچوقت نمیومدمانقدر کسل کننده دونستم خواستگاریاگه می_

 .کردای ایستاده بود و با لبخند به اتاقم نگاه میگوشه

 مگه تاحاال نرفته بودی خواستگاری؟_

 :ابرویش را باال داد و گفت

 نه_

 .تعارف کردم

 بشین راحت باش_

سرش را تکان داد و روی تختم نشست.من هم روی صندلی دراور نشستم.به 
 :ای کرد و گفتاشارهکتابخانه 

 .کردم انقدر کتابخون باشیفکر نمی_

 :ای باال انداختم و گفتمشانه

 من عاشق کتابم_

 :با یادآوری کتابی که بهم هدیه داده بود گفتم

 دونستی مشیری دوست دارم؟تو از کجا می_

 :چند لحظه به فکر فرو رفت بعد گفت

ب برای خودت مشیری شستی و زیر لیبار خونه آقاجون داشتی ظرف می_
خوندی.من اومدم تو آشپزخونه و شنیدم ولی تو متوجه اومدنم نشدی.از می

 .اونموقع یادم مونده

 :آمد.چه چیزهایی که به یاد نداشت.به تقلید از خودش گفتمیادم نمی
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 کردم انقدر حافظت خوب باشهفکر نمی_

 :و گفت خندید 

خوب بود باید یبار برام بخونی.خب بعضی چیزارو خیلی خوب یادمه.یادمه صداتم _
 .حاال چی بگیم؟تو احتماال بهتر بدونی

 :ام گذاشتم و گفتمدستم را زیر چانه

 امم فکر کنم باید شرط و شروطامونو بگیم _

 .اش گذاشتاوهم به تقلید از من دستش را زیر چانه

 خب شرطاتون چیه شما_

 .چشمانم را ریز کردم و کمی فکر کردم

خواست مستقل باشم و دستم توی همیشه از وقتی یادمه دلم میمیدونی من _
جیب خودم باشه.پس فکر کنم اصلی ترین شرطم این باشه که همیشه باید برم 

 .سرکار.دانشگاهمم که بحثش جداست

 .سری به نشانه تایید تکان داد

 اینا که حله.دیگه؟_

 شو خدا کریمهدیگه نداره بقیه_

 :آمد و گفت خندید و بلند شد و به سمتم

 اما من خیلی شرط و شروط دارم_

 :ام قفل کردم و گفتمدستانم را روی سینه

 مثال؟_

 :نزدیک تر شد و با شیطنت گفت

 تا بچه میخواممثال هفت هشت_
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 :یکی از ابروهایم را باال دادم و گفتم

 دیگه؟_

 :تر شدبازهم نزدیک

 آشپزیتم باید خوب باشه آخه من خیلی شکموام_

 :روی صندلی جابجا کردم و گفتم خودم را 

 خب؟_

 .کردهایش به صورتم برخورد میاینبار کامال نزدیکم شد طوری که نفس

 .و اینکه همیشه همینجوری خوشگل باشی_

 :بحث را منحرف کنم گفتم گرمم شد و سرم را پایین انداختم.برای اینکه

 دیگه حرفی نداری؟_

 :موهایم را پشت گوشم فرستاد و گفت

 ف که نه ندارم ولی یه کار دیگه دارمحر _

 .گذاشت تمرکز کنم.ام را پر کرده بود و نمیبوی عطرش بینی

 :سرم را پایین انداختم و آرام گفتم

 بریم_

 .دستم را گرفت و بلندم کرد

 بریم خانوم خجالتی_

تا به پذیرایی رفتیم جمع با دیدنمان ساکت شد و منتظر به من خیره ماندند.باید 
خواهم؟ حتما باید همین را گفتم فرصت برای فکر کردن میگفتم؟باید میمیچه 
کرد و ی پیش بودم که مغزم کار نمیگفتم اما آنقدر در فکر اتفاق چند دقیقهمی

 :ناخودآگاه گفتم
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 من جوابم مثبته_

کردم.صدای دست زدن همه بلند شد و یکی ی مادر را ندیده احساس میغرهچشم
ند.هنوز در شوک بودم و با گیجی به جنب و جوش بقیه نگاه یکی تبریک گفت

ای را به دست مهیار داد.مهیار جعبه را باز کرد و حلقه زیبایی را کردم.عمه جعبهمی
ای روی دستم زد. درآورد.دستم را گرفت و انگشتر را در انگشتم کرد و بعد هم بوسه

رفت مهیار هفت دم میام گرفته بود هم خجالت کشیده بودم.گاهی یاهم خنده
سال خارج از ایران بوده و رفتارش کلی تغییر کرده.با پدر و مادر و عمه زیور خوش 
اخالق روبوسی کردم.عمو هاشم هم سرم را بوسید.محمد شانزده ساله هم با شادی 

هایم از بین هردویمان را بغل کرد.حس خوبی داشتم؛آنقدر که تمام فکر و خیال
کردم مهیار برگردد و من بتوانم یکبار دیگر ببینمش تی فکر نمیرفتند.تا سال پیش ح

هایش،قلبش همه اما حاال کنارم ایستاده بود.دیگر لبخندش برای من بود.چشم
 .بودچیزش برای من

 داداش وایسین کنار هم ازتون یه عکس توپ بگیرم _

 :وشش گفتممهیار دستم را گرفت و مرا به خودش نزدیک کرد اما رهایم نکرد.کنار گ

 از اون لبخند خوشگالت بزن تا عکسمون خوب بیفته_

خندیدند.انگار اوهم به اندازه من خوشحال هایش چشمانش هم میعالوه بر لب
 .بود

 اینجوری خوبه؟_

خواست ببوسمش.حیف که نمیشد.به لنز گوشی محمد نگاه کردیم.من هم دلم می
ها شمانم هم سرایت کرده و آندانستم به چلبخندی از ته دلم زد.لبخندی که می

 .زدندهم از خوشحالی برق می

 

 :آریا
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ها بود از جایم تکان نخورده بودم.به تابلوی روی دیوار زل زده بودم و فکر ساعت
کردم.به عشقم؟به دانم به چه چیزی؛فقط فکر میکردم.خودم هم نمیمی

دش آنقدر زیاد بود که کرد.در دانم؛قلبم درد میام؟به کارم؟نمیام؟به آیندهزندگی
هایم میشد.انگار درونش یک حفره عمیق ایحاد شده بود.حفره باعث وقفه در فکر 

سیاه و تاریکی که دیگر به هیچ وجه پر نمیشد و من باید تا ابد با دردش 
 .ساختم.در اتاق باز شد و مهرسو با احتیاط سینی غذا را داخل آوردمی

 .غذاتو آوردم اینجا بخوری دونستم نمیای بیرون برای همینمی_

 کردند مشکل من با خوردن و خوابیدن حل میشد؟آه کشیدم.چرا فکر می

 ذارمش اینجا هروقت دوست داشتی بخورمی_

 .توجه به غذا صدایش زدم.نگاهم کردبی

 جانم داداش_

 .موهایم را محکم کشیدم بلکه درد سرم از این طریق خارج شود

یچی نگو.نمیگم باهاش در ارتباط نباش نه چون به لطفا دیگه از من به ونوس ه_
  من ربطی نداره.اما درباره گرسنگی و تشنگیم،حال خرابم،مریضیم هیچی بهش نگو

 :رنگ از لبش پرید و با تته پته گفت

 ..داداش بخدا من بخاطر خودت گفتم.داشتی از دستم م_

 :حرفش را قطع کردم و گفتم

حتی دم مرگم بودم بهش چیزی نگو.اون دیگه  دونم ولی از این به بعدباشه می_
 یه زندگی جدید داره

 .قلبم تیر کشید

 خوام مزاحمش بشم.بهم قول بده دیگه بهش چیزی نمیگینمی_
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هایش روان شد.اوهم دلش برایم چندلحظه نگاهم کرد و بعد طاقت نیاورد و اشک
 :ام گذاشت و نالیدسوخته بود.آمد و سرش را روی شانه

  داداش_

چیزی نگفتم و سعی کردم هرطور شده بغضم را قورت بدهم.فایده نداشت.مگر این 
ام ریختند و اجازه دادم مهرسو هم هایم آرام روی گونهرفت؟عاقبت اشکبغض می

 .ام گریه کندخواهد برای بیچارگیهرچقدر که می

 :ونوس

 :پنبه را روی پوستم کشیدم و گفتم

 م چطور بود؟حلقه_

 :تایشی کرد و گف

  مثل خودت زشت بود_

 .بعدهم ادایم را درآورد

 م چطور بود ایکبیریحلقه_

 :با خنده گفتم

 حاال چته انقد حرص میخوری؟_

 :انگار که منتظر همین حرف بود با صدایی نه چندان آرام بهم توپید

ی اسکل مگه افتادن دنبالت که انقدر سریع قبول کردی چرا حرص میخورم؟دختره_
ش.چه فردا هم عروسی بگیر و برو تو خونهریت؟تعارف نکن پسبیاد خواستگا

 خبرته؟

 .موبایل را برداشتم پنبه را توی سطل آشغال انداختم و 

 ریمکنم خیلی تند داریم پیش میخدایی اینبارو حق داری.خودمم حس می_

 :ها ادامه دادمبا لحنی پر از ذوق و شوق مانند دختر بچه
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 .اون زندگی کنمممتونم بدوناما دیگه نمی_

 .های عمیق و تندش نشان از عصبانیت شدیدش بود.منتظر انفجارش بودمنفس

 وقتسکته نکنی یه_

 :داد زد

گفت نه کشمت شک نکن.عمه من بود که تا چندماه پیش میونوس ببینمت می_
خوام و عشق مهیار توی بچگیام جا کنم فقط آریارو میمن دیگه بهش فکرم نمی

 مونده آره؟

 :با شنیدن اسم آریا کمی دمغ شدم و گفتم

 نظرت من به آریا بد کردم؟نکنه بالیی سر خودش بیاره؟به_

 :نوچی کرد و گفت

بابا هیچیش نمیشه چندروز دیگه اسمتم یادش میره.اونو ول کن،من دارم میگم _
 .دادی به خودتچرا انقدر عجله کردی؟یکم باید زمان می

 .روشن کردم تاپم راروی تخت نشستم و لپ

 شلوغش نکن فقط یه خواستگاری بود دیگه.قول میدم حاال حاالها عروسی نکنم_

شرط میبندم یه ماه دیگه این موقع نشستم و دارم شام عروسیتو کوفت میکنم این _
 خط این نشون

 :چشمانم را در قاب چرخاندم و گفتم

کن میخوام فیلم عمراااا خب دیگه مرسی از تبریکت خیلی خوشحال شدم حاال قطع  _
  ببینم

 :فحش رکیکی داد و گفت

 لیاقت حرف زدن با منو نداری گمشو_
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با خنده خداحافظی کردم.به ساعت نگاه کردم.دوازده شب بود.به مهیار در تلگرام 
 .پیام دادم

 بیداری؟_

 :پنج دقیقه بعد سین کرد و جواب داد

 نه خوابم_

 :خندیدم و نوشتم

 ای؟مزهیتاحاال کسی بهت گفته خیلی ب_

 نه عزیزم تو اولین نفری_

 مهیار_

 بله_

 :اینبار نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و نوشتم

 بله یعنی چی؟مگه با همکارت حرف میزنی؟_

 اوکی؛ها؟_

 :ای رفتم و نوشتمچشم غره

 مگه من رفیقتم که بهم میگی ها؟_

زد.سریع  کردم که زنگسین کرد اما جوابی نداد.منتظر به صفحه چتمان نگاه می
 .جواب دادم

 .فهممچی میگی ونوس منظورتو نمی_

 :داشت اذیتم میکرد.با حرص گفتم

  هیچی بیخیال_

 :قهقهه زد و گفت
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 جدا برات مهمه؟آخه من هیچوقت عادت نداشتم بگم جانم_

 عادت نداشتی به کی بگی؟_

 به قبلیا دیگه_

 .نفس عمیقی کشیدم تا به اعصابم مسلط شوم

 چی شد؟هستی؟_

 نیستم نه_

شان بدانم خواست درباره رابطهاعصابم خورد شده بود.یاد شیما افتاده بودم.دلم می
اما در شرایطی که مهیار یک کلمه هم از رابطه من و آریا نپرسیده بود این کار کمی 

 .سخت میشد

 خب دیگه قهر نکن برای جبران فردا ناهار میام دنبالت خوبه؟_

 .پاهایم را دراز کردم

 شب اول نامزدیش قهر میکنه؟ آخه کی_

 :توجه به حرفم گفتبی

 ونوس_

 .به روش خودش جواب دادم

 هوم_

 خیلی دوستت دارم_

کرد و همین قند در دلم آب شد.اولین بار بود که انقد رک و مستقیم ابراز عالقه می
 :شجاعم کرد.آرام زمزمه کردم

 ولی من عاشقتم_

*** 
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 :به ساالدم چنگال زدم و گفتم

 دیگه دلت نمیخواد برگردی آلمان؟ واقعا_

 .سرش را به عالمت منفی تکان داد

 چرا؟اونجا که صد در صد امکاناتش از اینجا خیلی بیشتره_

 :لیوان دوغش را سرکشید و گلویش را صاف کرد و گفت

 به اندازه کافی از امکاناتش استفاده کردم.اونجا تنها بودم؛خیلی زیاد.ولی اینجا نه_

 .کردم.تنهایی و بی کسی حس بدی داشتمیدرکش  

 خب چرا تو این هفت سال نیومدی ایران؟_

 از کجا میدونی نیومدم؟_

 .با اخم و سوظن نگاهش کردم

 اومدی؟_

 :خندید و گفت

نه واقعا چندبار تصمیم داشتم بیام ولی هردفعه یه مشکلی پیش میومد.اما مامان _
 .اینا میومدن سر میزدن

 :دستمال تمیز کرد و گفتدور دهنش را با 

 دیگه نمیخوری؟_

 :کیفم را برداشتم و گفتم

 .نه ممنون خوشمزه بود_

لبخندی زد و به سمت صندوق رفت.بلند شدم و منتظرش ایستادم.از پشت به قد 
رسید اما حاال اختالف چندانی و قامتش نگاه کردم.چندسال پیش قدم تا کمرش می

تر بود.نسبت به قبل هیکلش مردانه تر و پر تر نداشتیم.هرچند هنوزهم از من بلند 
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شده بود.تیپش هم زمین تا آسمان تغییر کرده بود.با آمدنش از فکر خارج 
شدم."بریم"ی گفت و دستم را میان دست بزرگ و گرمش گرفت.با لبخندی که 

دیدم دستش را محکم گرفتم.در ماشین را برایم باز نیازی برای پنهان کردنش نمی
 .ش هم سوار شدکرد و خود

 کولرو روشن کن خفه شدم_

 .ماشین را روشن کرد و دکمه کولر را زد

 به نظرت کی جشن نامزدی بگیریم؟ _

 :با تعجب نگاهش کردم که گفت

 چیه؟نمیخوای رسما نامزدیمونو اعالم کنیم؟_

 :با چشمانی گرد گفتم

 مهیار تازه دیشب اومدی خواستگاری نامزدی چیه دیگه؟_

 .ای زدمرد که انگار حرف مسخرهطوری نگاهم ک

 تو که جواب مثبتتو دادی پس دیگه باید جشن بگیرم بعدشم عروسی_

 .شدند.در نگاهش اثری از شوخی نبودچشمانم دیگر از این باز تر نمی

 موافقی آره؟_

 :دستم را در هوا تکان دادم و گفتم

 کنمبرو بابا من تا دو سال دیگه عروسی نمی_

 .رفتهایش درهم اخم

  زنی.من از االن دنبال یه تاالر خوبمچه حرفا می_

 :ام گرفت.فکر کرد قبول کردم.با شادی گفتاز شدت تعجب خنده

 خوبه پس حله_
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 :بلند گفتم

 چی چیو حله چرا انقد عجله داری؟_

 منظورت هرچی بود نامزدی فعال خبری نیست_

 :بعد از اینکه خوب خندید حرکت کرد و زیر لب گفت

 بینیممیحاال _

*** 

 :آریا

از شدت کالفگی و دلتنگی بلند شدم تا حتی شده از دور ببینمش.نفهمیدم چه پوشیدم 
دانم که از خانه بیرون زدم.حتی ماشین را هم نبردم.دیگر توانی و چه گفتم فقط می

های آهسته و خسته هایم را در جیبم فرو کردم و با قدمبرای رانندگی نداشتم.دست
تر از قبل هایم را کندشان رفتم.گرمای هوا نفسم را تنگ تر و قدمنهسمت خابه 
 مردم.بهدیدمش میرفتم.اگر نمیمی کرد.پاهایم توان راه رفتن نداشتند اما بایدمی

دانستم که نگاهی به ساعت انداختم.شش عصر بود.می خیابانشان که رسیدم
دیگر نزدیکش بشوم.تمام سهم خواستم اش پیدا خواهد شد.نمیزودی سر و کلهبه

موها و آغوش گرمش های یواشکی میشد.دیگر خبری از عطر من از او باید همین نگاه
نبود.اما من به همین هم راضی بودم.همین دیدنش هم به من جان میداد.بعد از 

شان متوقف شد و ونوس قهقهه چند دقیقه ماشین آن مرد،مهیار را دیدم که دم خانه
د.با دیدنشان آتش گرفتم،به معنای واقعی سوختم اما حق اعتراض زنان پیاده ش

نداشتم.ونوس چیزی به مهیار گفت و بعد دست تکان داد و خداحافظی کرد.چشمم 
اش چشمم را زد.اینبار یخ زدم.انگار هم برق حلقهبه انگشتش افتاد.از همین فاصله

مبهوت به دستش نگاه  در اقیانوس یخ افتادم.قلبم از شدت سرما دیگر نزد.شوکه و
همین زودی فراموش شدم؟هنوز یک ماه هم نشده بود.البته شاید  کردم.یعنی به

بودم.ونوس وارد  برای من یک ماه بود.برای او من خیلی وقت بود که فراموش شده
های کندتر خانه شد و من هم گیج و مبهوت راه خانه را در پیش گرفتم.اینبار با قدم
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تر و قلبی شکسته تر برگشتم.انقدر حواسم پرت بود که حتی نگتر،نفسی تو خسته
 .مردمنزدیک بود تصادف کنم.مهم نبود؛کاش می

و در اتاق انداختم.موهایم را با تمام  خودم را با هرجان کندنی بود به خانه رساندم 
وجود کشیدم و به اطراف اتاق نگاه کردم.بدون فکر و سریع،کشوی دراور را باز کردم 

خواهم کاری میحالی هستم و چهفهمیدم در چهیغ را برداشتم.هیچ نمیو ت
خواهم بمیرم.روی کاناپه دانستم دیگر توان زندگی کردن ندارم و میبکنم.فقط می

توجه به ای تردید و مکث تیغ را روی رگ دستم کشیدم.بیذره نشستم و بدون
به پشتی کاناپه تکیه  سوزش شدیدش یکبار دیگر هم کشیدم و تیغ را انداختم و

رقصید و دادم و به دیوار روبرویم زل زدم.تصویر حلقه ونوس جلوی چشمم می
رحم بود؟مچ ام میکرد.چطور توانست انقدر سریع اینکار را بکند؟چطور انقدر بیدیوانه

دستم را محکم فشار دادم تا از شدت درد کاسته شود.با هر قطره خونی که از رگم 
کم چشمانم تار حس میشد.کمام کمتر و بدنم کرخت و بیریخارج میشد هوشیا

 .جز سفیدی دیگر چیزی ندیدمشدند و به

*** 

 .وای بارون داره میاد_

 .شیشه ماشین را پایین داد و دستش را بیرون گرفت

 آریا ببین اولین بارون پاییزیه_

اشین به آسمان تیره و ابرهای سیاه نگاه کردم.باران قطره قطره روی شیشه م
 :ریخت.یکدفعه رعد و برق زد و باران شدت گرفت.ونوس با ذوق گفتمی

 وای آریا نگه دار_

 :با تعجب نگاهش کردم و گفتم

 چی بشه؟ که_

 :اش را روی سرش کشید و گفتکاله هودی
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 بریم زیر بارون قدم بزنیم دیگه بدو تا قطع نشده_

شد و سرش را باال  ای پارک کردم.سریع پیادهبه اشتیاقش خندیدم و گوشه
کشید.من هم پیاده انتظارش را می دانستم که عاشق باران بود.همه سال گرفت.می

توجه شدم و دستش را گرفتم و کنار خیابان قدم زدیم.به جز ما چند نفر دیگرهم بی
 :رفتند.ونوس نفسی از سر لذت کشید و گفتبه باران راه می

 عاشق بوی بارونم_

 :و گفتم به خودم نزدیکش کردم

 منم عاشق توام_

تر گرفت.به چهره شادابش نگاه کردم.از وقتی وارد سرخوش خندید و دستم را محکم
ام شده بود آرامش همیشه همراهم بود.تمام کارهایش برایم زیبا زندگی

 گفتم ونوس پاداش کدام کار خوبم در دنیا بود؟بود.همیشه با خودم می

 :پهلویم زد و گفته سکوتم را که دید آرام با آرنجش ب

 خیالی، مگه تو بارونو دوست نداری؟چقدر بی_

 :بویش را از نظر گذراندم و زیر گوشش گفتمموهای خیس و خوش

 همه بارونو دوست دارن من اما نم موهاتو_

 :بازهم خندید و ازم جدا شد و با ناز گفت

 ؟زنی نمیگی من قلبم وایمیسهآقای شاعر این حرفای قشنگ قشنگو می_

 .خواستم یک لحظه هم از من جدا باشدبازهم به خودم چسباندمش.نمی

 کشی بااین کاراتهیچیت نمیشه ولی آخر منو می تو _

چیز تیره و تار  موهایش را نفس کشیدم و زندگی را استشمام کردم.یکدفعه همه
هایم و مچ دستم پیچید.به سختی پلک شد و ونوس محو شد و درد بدی در سر و 

از هم جدا کردم.بوی الکل در دماغم نشست.با گیجی به سقف چشم را 
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کرد؛طوری دانستم کجا هستم و چه اتفاقی افتاده.سرم به شدت درد میدوختم.نمی
های کسی را خواست آن را به دیوار بکوبم بلکه آرام شود.صدای قدمکه دلم می

خانم.همان شنیدم.گردنم آنقدر خشک بود که نتوانستم سرم را به طرفش بچر 
اش اخالقی شخص باالی سرم آمد.یک پرستار بود که با لحنی که سعی داشت خوش

 :را نشان دهد گفت

 باالخره بهوش اومدین؟االن به خونوادتون خبر میدم_

 .خوردکردم تکان نمیزبانم انگار حس نداشت.هرکاری می

 .درد که ندارین؟اگه دارین بگین مسکن تزریق کنم_

 :را تکان دادم و با صدایی گرفته و خشک لب زدمبه سختی زبانم 

 کنم؟من اینجا چیکار می_

 :کرد و گفتهمانطور که سرمم را چک می

 رگتونو زدین ولی خداروشکر االن حالتون خوبه_

چیز یادم آمد.رفتم که ونوس را ببینم.یا مهیار بود،در دستش رگم را زدم؟تازه همه
هم فشردم.لعنت به من که نمردم و بازهم حلقه بود،حلقه!چشمانم را محکم روی 

 .باید با این عذاب زندگی کنم

پرستار بیرون رفت و بالفاصله بعد از آن پدر و مادر و مهرسو و طاها با حالی پریشان 
هایشان مضطرب و خسته بود.مادر با گریه خودش را روی من وارد شدند.چهره
 :انداخت و گفت

فهمیدیم چی؟ ه با خودت کردی؟اگه دیر میدردت به جونم این چه کاری بود ک_
 نمیگی مامان سکته میکنه؟قربونت برم من

اش سردردم را مالحظه در آغوشم گرفت و بلند بلند گریه کرد.صدای گریهمادر بی
اش را خواست از خودم جدایش کنم اما توان و انرژیکرد.دلم میتشدید می
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کرد.دست پدرم بود.چقدر شکسته نداشتم.همان لحظه دستی آمد و مادر را بلند  
 :گفت  شده بود.آرام سمتم آمد و سرم را بوسید و با صدایی گرفته

 بهتری بابا؟_

خواست حرف بزنم.دلم سکوت و العملی نگاهش کردم.دلم نمیبدون هیچ عکس
خواست.پدر انگار از نگاهم حرف دلم را فهمید که خواست.دلم مرگ میتنهایی می

 :آهی کشید و گفت

 هتره تنهاش بذاریم یکم استراحت کنهب_

مادر و مهرسو با نارضایتی همراه پدر رفتند.طاها نزدیک شد.موهایش آشفته و بهم 
 :ریخته و چشمانش سرخ بودند.لبخند تلخی زد و آرام گفت

 زود خوب شو تا خودم به حسابت برسم مرتیکه_

راف دهانم کش های اطتوانستم.ماهیچهخواستم لبخند بزنم اما نمیمن هم می
بریدم تر میآمدند.چشمانم را بستم به درد دستم هم توجهی نکردم.کاش عمیقنمی

 .شدمتا خالص می

*** 

 :ونوس

چرخیدم که چشمم به رنگ موی یک مدل خورد.یک در اینستاگرام برای خودم می
هایالیت عسلی زیبا و خوشرنگ.با خودم فکر کردم بد نیست یک تنوعی بدهم و 

قول گرفته بود که عوض کنم.یک ونوس متفاوت!یادم آمد که آریا از من  ظاهرم را
توانستم هرکاری بخواهم بکنم.یاد آریا هیچوقت موهایم را رنگ نکنم.حاال دیگر می

افتادم؛چند روز بود ندیده بودمش.یعنی با موضوع کنار آمده بود؟امیدوار بودم 
 .ش را داشتهمینطور باشد.او لیاقت یک زندگی خوب و پر آرام

رنگ را انتخاب کردم و به دوستم که آرایشگر بود زنگ زدم و وقت گرفتم.صدای 
آیفون آمد.امشب مهیار را دعوت کرده بودیم و احتماال خودش بود.بلند شدم تا به 

 .بروم استقبالش
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ای در دستش وارد خانه شد و سالم کرد.من هم جوابش را دادم و چون با جعبه
اش را بوسیدم و تعارفش کردم تا ه پذیرایی دید ندارد سریع گونهدانستم آنجا بمی

 .داخل شود.جعبه را به دستم داد

 :با ذوق گفتم

 مال منه؟_

 :سرش را تکان داد و گفت

 آره امروز توی پاساژ دیدمش و فکر کردم شاید بهت بیاد_

 :سرش را نزدیک گوشم آورد و ادامه داد

 وقتیم پوشیدیش حتما نشونم بده_

کنجکاو شدم تا بفهمم چه چیزی درونش است.وقتی ک با پدر و مادر مشغول سالم 
و احوالپرسی شد سریع به اتاقم رفتم و جعبه را باز کردم.یک پیراهن مشکی 

دکلته و بسیار زیبا.از شدت خوشحالی زبانم بند آمده بود.خیلی زیبا  کوتاه 
گذاشتم و   ت سرجایشبود.دوست داشتم همان لحظه بپوشمش اما نمیشد.با حسر 

 :خطاب بهش گفتم

 شب میام سراغت_

 .ام گرفت.پیش مهیار رفتم و جفتش نشستمام خندهخودم از دیوانگی

 خوشت اومد ازش؟_

 :ذوق زده گفتم

 هاتم خوبهخیلیییی.سلیقه_

 :صدایش را پایین آورد و گفت

 پوشیش ببینمت؟کی می_

 .مشت آرامی به بازویش زدم
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  بشین تا بپوشم_

 :به شوخی گفت

  اگه اینجوریه پسش بده من از اول به این نیت خریدم_

 :دستم را در هوا تکان دادم و گفتم

 .عمرا اگه پسش بدم مال خودمه آها راستی میخوام موهامو رنگ کنم_

 :تفاوتی گفتبا بی

 به سالمتی_

 .ام گرفت.اگر آریا بود صد در صد شاکی میشداش خندهتفاوتیاز بی

 ات مهم نیست؟یعنی بر _

 .اش را باال انداختشانه

 چرا باید مهم باشه؟_

 کنی که زشت بشم یا موهای خودم رنگشون بهتره؟مثال فکر نمی_

 :دستش را پشت سرم گذاشت و گفت

 تو هر شکلی باشه برای من تکی حاال چه با این رنگ مو چه با یه رنگ دیگه_

 :فتاش بروم که مادر صدایم زد و گآمدم قربان صدقه

 ونوس جان یه لحظه میای؟_

مهیار با پدر مشغول شد و من به آشپزخانه رفتم و پشت میز نشستم.مادر از پشت 
 :سر به رسم عادت نیشگونی از بازویم گرفت و گفت

 تعارف نکن یه دفعه بشین بغلش بچه پررو_

 :بازویم را مالیدم و گفتم

 گرفتی.بعدم نامزدمه مگه چیه؟مامان یجای سالم روی بدنم نذاشتی انقدر نیشگون  _
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 :چشمانش گرد شد و گفت

 یعنی منم چون بابات شوهرمه برم جلوی بقیه بپرم تو بغلش؟_

ام حرصش گرفت و با غضب نگاهم از تصور این اتفاق قهقه زدم.از خنده
 :کردم گفتمکرد.کاهویی برداشتم و همانطور که خورد می

 ور یاد بگیر یکمحرص نخور دیگه برات خوب نیست از عمه زی_

 :پشت چشمی نازک کرد و گفت

 بزرگتره ولی انگار نه انگاربینی واقعا؟بیست سال از من واال اون شانس داره می_

 .تصنعی اخم کردم

 پشت سر مادرشوهرم غیبت نکنا_

توجه به حرفم رفت تا به قابلمه غذا سر بزند.هنوز دلش کامال با عمه زیور صاف بی
پاییدم.با دیدنش ه ساالد بود و از طرف دیگر مهیار را مینشده بود.یک چشمم ب

خواستم یکبار شوم یا نه ولی میدانستم بعدها از انتخابم پشیمان میلبخند زدم.نمی
شدم مهم این بود که حاال هم که شده ریسک کنم.مهم نبود که بعدا پشیمان می

بود که از همیشه  خندیدم.مهم قلبمکنارش آرام بودم.کنارش خوشحال بودم و می
ها ام را پر کرده بود.حتی اگر بعدتپید.مهم عشق بود که سراسر زندگیبهتر می

خوردم که چرا یک فرصت شدم بازهم خیالم راحت بود و حسرت نمیپشیمان می
جای ها بعد وقتی تنها یک گوشه نشسته بودم بهبه خودمان ندادم.آنوقت سال

توانستم بعدها زدم.میندیشیدم و لبخند میاافسوس خوردن به حال امروزم می
گفتم عشق حسی نیست که هایم از عشقم بگویم.بهشان میها یا حتی نوهبرای بچه

های بتوان به راحتی بیخیالش شد یا فراموشش کرد.که عشق اگر عشق باشد سال
گفتم که بخاطر عشق قید کسی را شود.میای کم نمیماند و ذرهسال در قلبت می

بودم در آینده  های دنیا بود.کسی که مطمئناز بهترین آدمدانستم یکیکه می  زدم
 .حال حاضر آینده اصال برایم مهم نبودبا او خوشبخت خواهم شد اما حاال، در 
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نشدنی مهم لبخند مهیار بود که هربار با دیدنش لبریز از احساسات وصف
 !عشق بودشدم.مهم مهیار بود که دیگر برای خودم بود.مهم می

 :آریا

توجه ام را روی سرم گذاشتم و بیخودم را روی تخت انداختم و دست پانسمان شده
به مادر که پتو را رویم صاف میکرد چشمانم را بستم.از وقتی بهوش آمده بودم 

توانستم.زبانم توانایی تکان خوردن ای حرف نزدم.نه که نخواسته باشم،نه؛نمیکلمه
گفتم؟از ود.هرچند حرفی هم برای گفتن نداشتم.از چه مینداشت،انگار فلج شده ب

رحمی پس زده شد؟از قلبی که تکه تکه شده بود؟از بغضی که مهمان عشقی که با بی
گفتم که ای میگفتم؟شاید باید از حلقهگلویم شده بود و اشک نمیشد؟از چه می

 .خوردقرار بود در دست ونوس باشد اما حاال گوشه کمد خاک می

 مان جان چیزی میخوری برات بیارم؟ما_

اهمیتی به حرفش ندادم.آهی کشید و چند لحظه بعد صدای بسته شدن در را 
ام را پیدا کنم.با هایم را باز کردم و دور اتاق چشم چرخاندم تا گوشیشنیدم.چشم

های ونوس را دیدنش از روی میز کنار تخت برش داشتم و قفلش را باز کردم.عکس
هایمان برقی را که در این یکی نگاه کردم.در هیچکدام از عکسآوردم و یکی 

چندوقت در چشمانش دیده بودم ندیدم.انگار حاال خوشحال تر بود.به عکسی که 
در جاده چالوس گرفته بودیم نگاه کردم.همانموقع که به دنبالش رفتم و از شمال 

حال بدش  توانستم بزنم که دلیلها حدسش را هم نمیبرش گرداندم.آنموقع
گنجید که بخاطر عشقش ناراحت است.آه چقدر تلخ ام هم نمیچیست.در مخیله

ست و من بیچاره هیچ چیز او نبودم.من که قبول کرده بودم عشقش کس دیگری
خالی یک نفر دیگر را پر کرده بود.اما او  فقط یک جایگزین بودم که یک مدت جای

ای اری که در حقم کرده بود ذرهکه همه زندگی من بود و هست.حتی با وجود ک
از عشقم کم نشده بود.مگر این عشق تمام میشد؟مگر رنگ چشمانش از یادم 

 رفت؟می

های دلنشینش توانستم عطر خوشش را فراموش کنم؟هنوز هم صدای خندهمگر می
 .خواهم ببینمشترم اما دیگر نمیدر سرم است و از همیشه دلتنگ
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یک نفر دیگر در دستش را  دیگر غیر از خودم با حلقهطاقت دیدنش در کنار یک نفر 
دادم ونوس را در رویایم داشته باشم.ونوسی که هنوز متعلق به نداشتم.ترجیح می

کرد.عکسش را بارها گرفت و مرا بغل میمن بود.ونوسی که هنوز دست مرا می
 .خبری شدمبوسیدم تا چشمانم گرم شد و وارد دنیای بی

*** 

 :اسه سوپ را کنار زدم و آرام گفتممیلی کبا بی

 خورمنمی_

 .طاها با ترشرویی نگاهم کرد

 غلط کردی مگه میخوای بمیری؟_

 پوزخند زدم.یعنی هنوز زنده بودم؟

خوای حرف بزنی؟ما کی اینقدر غریبه شدیم که حرف نمیزنی آریا داداش نمی_
 باهام؟

 .حس نگاهش کردمبی

 شی.با ونوس دعواتون شده؟جدا شدین؟ بهم بگو هرچی تو دلت هست بذار سبک_

هایم را روی هم فشار دادم تا ها و چشمبا شنیدن اسم ونوس قلبم تیر کشید.دندان
 .از شدت درد فریاد نزنم

 آره داداش؟جدا شدین؟_

 :سرم را تکان دادم.با افسوس گفت

 شما که باهم خوب بودین پس چی شد؟_

شاید حرف زدن به قول طاها سبکم های ونوس برایم سخت بود.اما تکرار حرف
ام کرد.با صدای گرفته و خراشیدهاز این حجم عظیم غصه کم می میکرد.شاید کمی 

 :گفتم
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 .اونشب که اومدی بام دنبالم ازش خواستگاری کردم_

 .آب دهانم را قورت دادم تا بغضم کمتر شود اما بیشتر شد

 .خواد با اون باشهگفت نه؛گفت عشقش برگشته و می_

 .کردام میدرد گلویم هرلحظه بیشتر میشد.داشت خفه

خواد از دستش بده گفت...گفت که منو دوست داره ولی نه گفت که دیگه نمی_
 بیشتر از اون

 .کم سر باز کرد و چشمانم از اشک پر شدندبغضم کم

 گفت که دیگه مزاحمش نشم و بذارم خوشبخت شه_

 .بهوت طاهایک قطره اشک از چشمم چکید.مقابل چشمان م

 .حاالم دارن ازدواج میکنن به همین زودی_

طاها چشمانش را با افسوس بست و باز کرد.چشمان اوهم برق میزدند.سرم را به 
 .کردتاج تخت تکیه دادم و گریه کردم.طاها فقط نگاهم می

باورش نمیشد تا این اندازه بدبخت شده باشم.حتی حاال که گریه کرده بودم هم 
نرفت.طاها دروغ گفت؛حتی با حرف زدن هم سبک نشده بودم.فقط بغضم از بین 

تر از قبل به خودم یادآوری کرده بودم.اینکه تر و سنگینحقیقت را بار دیگر تلخ
 !ماندم و خاطراتش ونوس رفته و من

*** 

دانم چند روز بود که از خانه بیرون نزده بودم.شاید بیشتر از ده روز.هرچه مادر نمی
گفت اگر گفت کمی قدم بزنم تا هوای تازه بخورم.میکرد و میالتماسم می

ترسیدم پایم را از خانه ترسیدم،میشوم اما من میهمینجوری ادامه دهم افسرده می
بیرون بگذارم و بازهم به طرف او روانه شوم.دست خودم که نبود.مگر دست خودم 

اراده شدم که نقدر بیوار عاشقش شدم؟مگر دست من بود که آ بود که انقدر دیوانه
آوردم رفتم بدون شک سر از خیابانشان در میتیغ را روی رگم کشیدم؟اگر بیرون می
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ولی طاقت دیدنش با یکی دیگر را نداشتم.اگر یکبار دیگر حلقه را توی دستش 
مردم.آن حلقه باعث میشد بفهمم هیچ چیز شوخی نیست و دیگر دیدم قطعا میمی

گرفتم هیچوقت ها افتادم که ازش قول میت.یاد آنموقعسونوس متعلق به دیگری
دانست که همیشه نگران از دست دادنش ام یک چیزی میترکم نکند.دل بیچاره

داد و با اطمینان در گوشم روزها که خودش را در آغوشم جای میبود.کجاست آن
روم و کنارت خواهم ماند؟پس حاال کجاست؟کجاست هیچوقت نمی گفت منمی

ام؟کجاست تا ببیند بخاطرش ام آوردهببیند از نبودش چه بالیی سر خودم و زندگی تا
ام؟مهرسو برای اینکه خوشحالم کند برایم پشت پا زدم به رویای همیشگی زندگی

ای برایم اهمیت نداشت.اگر قبال خبر آورد که آهنگم حسابی سر و صدا کرده اما ذره
شدم اما حاال نه خوانندگی برایم مهم ال مینهایت خوشحبود از شنیدن این خبر بی

اش را برای او نوشتم و باهم بارها آن را باهم بود و نه آهنگ.آهنگی که ترانه
 .خواندیم و برایش رویاپردازی کردیم

.من فقط یک جسم تهی از حاال دیگر هیچ چیز نمانده.نه ونوس و نه چیزی از من
تالشی شده که دیگر دلیلی برای ادامه احساسم.یک جسم گندیده و م قلب و روح و 

شدیم من اینگونه زمین زندگی ندارد.شاید اگر در شرایط دیگر از هم جدا می
وفایی ونوس از پای درآورد.اما هنوز هم با تمام خوردم.مرا شکست عشقی نه،بینمی

 !اش.آه از این عشقخواستمش و عاشقش بودم.حتی با وجود نامردیوجود می

*** 

 :گفتم م نشاندمش و روی پای

 تنبل بازی در نیار دیگه تو که خوب بلدی باید چیکار کنی چرا ناز میکنی؟_

 .خواست از روی پایم بلند شود که اجازه ندادم و سفت گرفتمش

 خوام آمپول بزنم بهت؟خوبه خودتم دوست داریدختر مگه می_

 :با لجبازی پایش را روی زمین کوبید و گفت

 بلد نیستم خودت بزن اه ولم کن بابا من_
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 .توجه به حرفش گیتار را برداشتم و به دستش دادمبی

 زنی مناین همه یادت ندادم تا االن که بهت نیاز دارم جا بزنی عزیزم.تو می_
 خونم اوکی؟می

 :ام گرفت.نفسم را فوت کردم و گفتمبا حرص نگاهم کرد و گاز محکمی از شانه

 خیله خب حاال شروع کن_

ی ها گذاشت و بعد از چند لحظه شروع به نواختن کرد.دخترهروی سیم دستش را
کرد.صدایم را صاف کردم و شروع به لجباز استعدادش را داشت اما تالش نمی

 :خواندن کردم

 نگاهت شده آرامش کل این زندگی"

 نباشی بعد تو دل ببندم به کی

 من اگه روزی فراموشی بگیرم

 محاله تو یک لحظه از یادم بری

 

 نفس میکشم هوارو الی موهای تو

 دنیا رنگی میشه با چشمای تو

 رویای من با تو حقیقت شده

 یه آهنگ دلنشینه حرفای تو

 

 بذار سر رو شونم تا خوابت کنم

 صبح فردا با بوسه بیدارت کنم
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 میخوام تا ابد تو رو عبادت کنم

 

 بیا زخممو با مرهم آروم ببوس

 بیا حرفامو از تو چشمام بخون

 این آسمون تیره و تاِر شبتو 

 من ستاره بی نور و تو هستی ونوس

 

 |راضیه رهسپار|

 

 :اهنگ که تمام شد سریع از روی پایم بلند شد و نفس عمیقی کشید.با لبخند گفتم

 دیدی کاری نداشت؟الکی همش بهونه میاری_

 :پشت چشم نازک کرد و گفت

  دونم افتضاح میزنم ولی تو به روم نمیاریمن که می_

 :دستش را کشیدم و روی تخت کنار خودم انداختمش و گفتم

باهات تعارف داشتم عزیزم؟تو که اعتماد به نفست انقدر پایین  من کی تاحاال _
 .نبود

 :اش را باال انداخت و گفتشانه

 بینم هیچی حالیم نیستکنم میخودمو که با تو مقایسه می_

 :کنارش دراز کشیدم و رو بهش گفتم

گفت اگه قرار باشه بگیم از ما بهتر هست اصال پیشرفت بنده خدایی می یادمه یه_
 .کنیمکنیم و نباید به این چیزا توجه نمی



                 
 

 

  آتوسا کوراوند|  مالقاتیرمان  

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

260 

 

 :گویم.خندید و گفتفهمید خودش را می

هنوزم میگم.تو واقعا میتونی خواننده خوبی باشی.مخصوصا این آهنگه خیلی خوبه _
 اگه منتشر بشه مطمئنم میترکونه

 :اش کاشتم و گفتمچانهای روی بوسه

 چونکه برای تو نوشتمش انقدر خوبه_

 .اش را بوسیدماینبار گونه

 درست مثل خودته_

 :دستش را دور گردنم حلقه کرد و گفت

 خونیش خوبهچون که تو نوشتیش و می_

  آریا جان پاشو قرصاتو بخور_

اشتند با گذاز خواب پریدم و زیر لب لعنتی گفتم.خودش را که نداشتم حداقل می
 :ام گذاشت و گفتخاطراتش تنها باشم.مادر دستش را روی پیشانی

خواستم بیدارت کنم مامان ولی قرصاتو باید سر وقت بخوری که زخمت نمی_
 عفونت نکنه

هارا از دستش گرفتم و بلعیدم و دستم را روی چشمانم گذاشتم.صدای بغض قرص
 .کرده مادر در گوشم پیچید

 .وزه صداتو نشنیدم؟ دارم دق میکنمدونی چندر پسرم می_

اش العملی نگاهش کردم.اگر هر زمان دیگری بود برای ناراحتیبدون هیچ عکس
 .دانم چه بالیی سرم آمده بود.انگار هیچ چیزی برایم مهم نبودمردم اما حاال نمیمی

 تونمتونم؟من مادرم نمیبابات میگه کاریت نداشته باشم تا اذیت نشی ولی مگه می_
 .تفاوت باشم.آریا مامان تورو خدا یه چیزی بگونسبت به حالت بی
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هایم را روی گوشم کرد.دستام میاش عصبیبا صدای بلند گریه کرد.صدای گریه
 .هایم را بستم تا صورتش را نبینمگذاشتم تا نشنوم و چشم

هایم برداشت.چشمانم را باز بعد از چند دقیقه کسی دستانم را از روی گوش
تر از تر شده بود.حتی شکستهدم.پدرم بود.چقدر در همین چندوقت شکستهکر 

نافذش حاال پر از غم و  مادر.بخاطر من انقدر پژمرده شده بودند.چشمان همیشه
 .اندوه بود

 مامانتو بردم بیرون.میدونی که چقدر حساسه تو راحت باش_

این همه آدم یکی کرد.حداقل در میان پیچم نمیممنونش بودم که هیچوقت سوال 
کرد سکوت برایم بهتر است.از جایش بلند شد و از اتاق بیرون رفت بود که درک می

و در را بست.پتو را از رویم کنار زدم و بلند شدم.موقع بلند شدن سرم کمی گیج 
کم داشت رفت و دستم را به لبه میز گرفتم تا نیفتم.نگاهم به مچ دستم خورد.کم

یاد قلب  گرفت گرچه تا ابد با دیدنشسوخت و درد مییخوب میشد.دیگر کمتر م
افتم. اگر چندسال دیگر حتی اثری ازش هم نماند بازهم شکسته و عشق نافرجامم می

هیچوقت از ذهنم پاک نخواهد شد.از کاری که کردم پشیمان نبودم.گاهی ناامیدی 
بشود بازهم  کند که از همه چیز حتی زندگی هم سیر شوی.حتی اگر و یأس کاری می

ای که قرار بود بدون او عشق برایم ارزشی نداشت.زندگیکنم.دنیای بیاینکار را می
کارهایی را  بگذرانم برایم چه سودی داشت؟مگر غیر از این است که مجبور بودم 

زدم و دادم را تنها انجام دهم؟باید تنها گیتار میکه قبال با او انجام می
رفتم.دیگر کسی نبود که زیر گوشش شعر اپ و سینما میخواندم،تنها به کافی شمی

آمد باید خودم تنها در خیابان و کتاب بخوانم و او غرق لذت شود. وقتی باران می
زدم و کسی نبود که با شنیدن صدای باران ذوق کند.دیگر کسی های خیس قدم می

م را بوسه باران هایم محکم بغلم کند.یا وقتی که ناراحتم صورتنبود که برای موفقیت
 .هایم را فراموش کنمکند تا غصه

کردم؟آه ونوس من که برایت همه کار کردم.من که پس برای چه باید زندگی می
 آوردم.حاال بدون تو چگونه زندگی کنم؟گفتی نه نمیهرچیزی می

 :ونوس
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های عمه زیور گوش دادم و به حرفاز شدت کالفگی و عصبانیت پایم را تکان می
 دادم.آمده بودند که تاریخ جشن نامزدی را مشخص کنند.مهیار نامرد بدونمی

توجه به مخالفتم کار خودش را کرده بود و حاال با همان لبخند لعنتی و خیال راحت 
 .کردلم داده بود و به مادرش نگاه می

دونین خب ما گفتیم فاصله بین خواستگاری و نامزدی زیاد طوالنی نشه آخه می_
 .م حرف در میارنمرد

 چشمانم را در قاب چرخاندم.کی تاحاال من به حرف دیگران اهمیت دادم؟

 :پدر نگاهی به من انداخت و گفت

 تصمیم گیرنده اصلی ونوسه.بابا جان نظرت چیه؟_

 :لبخندی به پدر زدم و بعد با قاطعیت رو به بقیه گفتم

 من فعال آمادگیشو ندارم.االن خیلی زوده_

 .م نشسته بود آرام و نامحسوس پایش را به با پایم زد.اهمیت ندادممادر که کنار 

راستش عمه جون اگه به حرف مردم بخوایم توجه کنیم نباید خیلی کارارو _
 بکنیم.من ترجیح میدم نظر خودم برام تو اولویت باشه تا حرف مردم

 :عمو هاشم سرش را تکان داد و گفت

زنیم مگه نه اونموقع در موردش حرف میحق با توئه دخترم هروقت موافق بودی _
 زیور؟

 :اش را باال انداخت و گفتعمه زیور شانه

 باشه من حرفی ندارم_

 میشه من و ونوس چند دقیقه حرف بزنیم؟_

کرد.در دلم خندیدم.فکر کرده مهیار نگاه کردم.با ابروهای درهم به من نگاه می به
 .رودبود همه چیز طبق خواسته او پیش می
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 ه پسرم راحت باشآر _

مثل شب خواستگاری باهم بلند شدیم ولی اینبار به تراس رفتیم.مهیار در را بست و 
 :رو به من گفت

 آمادگیشو نداری نه؟ که_

 :های تراس تکیه دادم و با خونسردی گفتمهایم را از پشت سر به نردهدستم

 آره بهت گفته بودم که_

 !باال زد.نفسم رفتهارا دستش را در موهایش فرو برد و آن

 ست دیگهخواد.یه جشن سادهای میفهمم آخه چه آمادگیواقعا نمی_

 :ام را از روی صورتم کنار زدم و گفتمموهای هایالیت شده

تا دو ماه پیش با یه پسر دیگه بودم.بعد  واقعا فهمیدنش زیاد سخت نیست.من_
واقعا با جشن نامزدی یه دفعه این اتفاقا افتاد.خواستگاری مشکلی نداشت ولی 

 .تونم کنار بیاماونم حاال نمی

 :نفسش را با کالفگی بیرون داد و با لحن مالیمی گفت

بگیریم.تا همه چیزو اوکی کنیم  عزیزم من که نمیگم همین فردا جشن_
  شهریور میشه 

 :سرم را به طرفین تکان دادم و گفتم

 زوده نمیشه_

 :روی نرده گذاشت و گفتشد دستانش را کنار دستانم  نزدیکم

 کنی؟تو دوست نداری زودتر ازدواج کنیم؟چرا مقاومت می_

توانستم با قاطعیت بگویم نه؛ اما اینکه در حصار بدنش اگر آنقدر نزدیکم نبود می
خورد و بوی تلخ عطر سردش های گرمش به صورتم میبودم و نفسحبس شده 

 .کردخت میپیچید، ماجرا را کمی ساینطور در دماغم می
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عسل؟مثال بریم کیش لب دریا؟یا خوای عروسی کنیم و بریم ماههوم ونوس؟نمی_
 هرجا که تو بخوای؟

خندیدند.سعی اش میسرم را کمی باال بردم و نگاهش کردم.چشمان مشکی
 .بازهم مقاومت کنم کردم 

 موقعش االن زوده همه چیز به_

 .بهم خوردهایمان سرش را نزدیک تر آورد طوری که بینی

 شاید برای تو زود باشه ولی برای من دیرم شده_

 :دستانش را دور کمرم حلقه کرد و با لحنی اغواگرانه ادامه داد

 .تونم چشم ازت بردارممخصوصا حاال که با این رنگ موی جدید نمی_

های قلبم به گوش بقیه اعضای خانه نفسم در سینه حبس شد.مطمئنا صدای تپش
ب دهانم را قورت دادم و با صدایی که در اثر هیجان کمی لرزش هم رسیده بود.آ 

 :داشت گفتم

 داری خرم میکنی دیگه؟_

 .ی داغ و ملتهبم کشیدشستش را روی گونه 

 دارم واقعیتارو میگم فقط_

ها سفت کردم و با چشمان گشاد شده به تک تک گره دستانم را به دور نرده
 .کردمحرکاتش نگاه می

 :گفت

 قبوله؟_

 ق...قبوله_

 :گفت

 عوض شده بریم بهشون بگیم نظرت خب دیگه_
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کردم.نظرم عوض شده هنوز در همان حالت بدون اینکه تکان بخورم نگاهش می
 :بود؟یکدفعه به خودم آمدم و با با چشمان گرد شده گفتم

 .خیلی نامردی من حواسم نبود_

 :لبخندش عمیق شد و با شیطنت گفت

 یه جای دیگه بود بله مشخص بود که حواست_

 .لبم را گاز گرفتم و سعی کردم حواسش را پرت کنم

 نظرم عوض نشده هامن_

 :توجه به حرفم در تراس را باز کرد و با خیال راحت گفتبی

 عوض شده_

گفت؛آن گاردی که داشتم از بین رفته بود.حاال که فکر ام گرفت.راست میخنده
های مهیار اثر کرده های و کار بیایم.حرفتوانستم با جشن کنار کردم میمی

های داغم گذاشتم و لبخند زدم.مهیار رگ خوابم های سردم را روی گونهبود.دست
 .دانست و به راحتی توانسته بود متقاعدم کندرا می

حق داشت آنقدر خیالش راحت باشد.آخر همان چیزی شده بود که خودش خواسته 
 .ار این زورگویی برایم شیرین بودبود.زورگو بود ولی برای اولین ب

*** 

ای پرتاب کردم و بدون اینکه لباس گوشه ام را به بلند کالباسیهای پاشنه کفش
بلندم را در بیاورم با خستگی خودم را روی تخت انداختم.دستی در موهای تافت 

گر ام کشیدم.با یادآوری اینکه باید حتما حمام میکردم نزدیک بود گریه کنم.اخورده
هارا از حال عروسی.همانطور دراز کشیده گیرهنامزدی انقدر خسته کننده بود وای به

های اولم تالش کردم کردم.علیرغم مخالفتآوردم و به جشن فکر میموهایم در می
لباس گرفتم.با  و مهیار انجام شود.سر حوصلههمه چیز خوب و مطابق میل من  که

هیار بیچاره را برای خرید کت و شلوار عاصی وسواس سرویس طال انتخاب کردم.م
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کردم طوری که از پیشنهاد نامزدی گرفتن پشیمان شد و خب در آخر همه چیز برایم 
هم بخاطر تحرک زیاد و عادت نداشتن به کفش زیبا و رویایی بود.این همه خستگی

دیدم پاشنه بلند بود.هرچند تصمیم گرفته بودم بیشتر از آن استفاده کنم.وقتی می
خواست من هم شبیه او باشم مهیار همیشه تیپ رسمی میزد ناخودآگاه دلم می

کردم.در جشن برای همین تا جایی که میشد کمتر از کفش اسپرت استفاده می
ام امشب فقط جای یک نفر به شدت خالی بود و آن هم سوگند بود.بخاطر عجله

ام شنید بعد از بر نامزدیبرای جشن گرفتن قهر کرده بود.درست یادم است وقتی خ
اینکه چند فحش رکیک نثارم کرد گفت که آدم زبان نفهم و احمقی هستم و از وقتی 
که مهیار برگشته به کلی تغییر کردم و دیگر ونوس سابق نیستم.گفت دیگر 

خواهد صدای نحسم را بشنود و حتی اگر بمیرد پایش را در جشنم نخواهد نمی
دانستم که به طور هایش موافق بودم.میبا حرفگذاشت.خب در واقع من هم 

ام اما مگر خاصیت عشق همین نبود؟اگر عشق ای عوض شدهعجیب و غیرمنطقی
 .ساختندهای تلخ و شیرین از آن نمیدانست که این همه قصهمنطق می

رفتم ولی حاال که دیگر شده بود زودی اینقدر سریع پیش میدانستم نباید به اینمی
های تا اینجا خوشحال و راضی بودم.و باید باقی ماجرا را به دست و من هم

 .سپردمسرنوشت می

 

 :آریا

کند و حوصلگی میحالی،کسلی و بیافسردگی حالتیست که در آن فرد احساس بی
دهد.در این بیماری فرد مبتال میل تنهایی و سکوت را به حرف زدن ترجیح می

اش ن است از نظر جسمی و روحی انرژیشدیدی به گریه کردن دارد و حتی ممک
تحلیل برود و توانایی انجام کارهایی که قبال برایش عادت بودند را نداشته باشد.با 

بودم.برای فهمیدنش نیاز توانم بگویم که من افسرده شده این تفاسیر با قطعیت می
م حاال نشینی و بیکاری متنفر بودبه هیچ مشاور و دکتری هم نبود.منی که از خانه

گذراندم.تا مجبورم شب و روزم را روی تخت و مبل و یا گهگاهی کنار پنجره اتاقم می
خوردم.گاهی طاها زدم و حتی غذایم را همانجا میشدم از اتاق بیرون نمینمی
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ست.و من ها موقتیگذرد و این حسگفت که میآمد و برایم حرف میزد و میمی
ی نداشتم.حتی ناراحت هم نبودم.فقط در خال کردم که من هیچ حسبه این فکر می

نشست و از آمد و کنارم میها هم مهرسو میوقتزدم.بعضی مطلق دست و پا می
ای بگویم اما من خاموش و صامت به من هم یک کلمه هر دری حرف میزد تا شاید

 بستم تا به خاطراتم فکر کنم مادر ها که چشمانم را میروبرو زل میزدم.گاهی وقت
رفت.همه ام میکرد و قربان صدقهخوابم و باالی سرم گریه میکرد که خیال می

شبی که بعد از کابوس دیدن از ها هیچ تغییری در من ایجاد نکرده بود جز آن این
صدای گریه پدر را خواب پریدم و بلند شدم تا به آشپزخانه بروم و آب بخورم که 

اش انگار کوهی بر سرم آوار شد.پدر همیشه شنیدم.با شنیدن گریه آرام و مردانه
تفاوت باشم کرد و دلیلش هم من بودم.خواستم بازهم بیمحکمم داشت گریه می

 .اما نتوانستم.در را باز کردم و چشم در هال چرخاندم تا ببینمش

باعث میشد صورت خیس پدر را  خانه غرق در تاریکی بود و فقط روشنایی آباژور 
 :و نشستم.با دیدنم دستی به صورتش کشید و گفت ببینم.کنارش رفتم

 نخوابیدی؟_

 :ها لب گشودم و گفتمسرم را به طرفین تکان دادم و بعد از مدت

 گریه میکنی؟_

 :چشمانش را مالید و گفت

 .چیزی نیست یکم دلم گرفته بود_

خواست غرور مرا حفظ کند یا غرور خودش را.برای من که غروری نفهمیدم می
 !د دیگرنمانده بو

 بابا_

 جان بابا_

 .بغض گلویم را گرفت
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 حالم خرابه_

 :با غصه نگاهم کرد و گفت

  گذرهگذره پسرم،این روزا هم میمی_

 .سرم را به نشانه نفی تکان دادم

کنم قلب و روح و تموم احساسمو با خودش گذره.از وقتی که رفته حس مینمی_
خواد بمیرم.بابا من بدون اون چطور میبرده.انگار دیگه تو این دنیا نیستم.دلم 

 زندگی کنم؟

ها تمام بغضم شکست و سر روی شانه محکم پدر گذاشتم و گریستم.مگر این اشک
 میشد؟

عشق همینه پسرم.گاهی مثل عسل شیرین و دلچسبه و گاهیم مثل زهر تلخ و _
های عاشقانه قرار ست.همیشه همه عشقا پایان خوشی ندارن.همه رابطهکشنده

نیست تهش به خوشبختی ختم بشه.نمیشه که پایان همه داستانای عاشقانه خوش 
باشه.تو حق داری اینطور ناراحت باشی؛حق داری پسرم اما زندگی همینه.باید 

 باهاش کنار بیای

 .گرفتهایش درست بودند اما قلبم که آرام نمیحرف

  بابا خیلی دلتنگشم_

 .های داغم لباسش را خیس کرده بودنداشک

گذره فقط کافیه فراموشش کنی.فکر کن یه خواب خوش بوده و االن از خواب می_
 .خبری ازش نیستبیدار شدی و دیگه 

 اون تونی یه زندگی جدید شروع کنی بدونمی

 :خورده و خشکم کشیدم و گفتمهای ترک زبانم را روی لب

موقع خواب.نه تونم،نمیشه.چطور فراموشش کنم وقتی همه جا باهامه؟حتی نمی_
 تونمنمی
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 :دستش را روی موهایم کشید و گفت

 .گذشت زمان همه چیزو درست میکنه تو فقط تالشتو بکن_

هایم را پاک کردم و سرم را تکان دادم و بلند شدم که بروم.بیشتر از ظرفتیم اشک
 ..االن دیگر به سکوت احتیاج داشتمحرف زده بودم

 آریا_

 .نگاهش کردم

 ردا یکم صحبت کن خیلی نگرانهف با مامانتم _

 .فقط سرم را تکان دادم و به اتاقم رفتم

های پدر گوش دادم.یعنی گذر زمان باعث میشد فراموشش دراز کشیدم و به حرف
 .آمد.شک نداشتمکنم؟فراموش کردن ونوس کاری بود که از عهده من برنمی

*** 

ام کنار زدم و با سردرد شدیدی از خواب برخاستم و پتو را از روی تن عرق کرده
ام را برداشتم.قبل از این نگاهی به ساعت انداختم.پوفی کردم و بلند شدم و حوله

 ی حمام کردناما حاال حوصله کردم مریضمگرفتم حس میاگر هرروز دوش نمی
چید.تا ا دیدم که داشت میز صبحانه را میهم نداشتم.از اتاق که بیرون رفتم مادر ر 

 :مرا دید سریع به سمتم آمد و گفت

 .بخیر پسرم بیا صبحونه بخور باباتم االن میادصبح_

 :حوله اشاره کردم و آرام گفتم به

 .میخوام دوش بگیرم_

با شنیدن صدایم حیرت زده و در کسری از ثانیه چشمانم پر شدند.باورش نمیشد 
 .ه سکوتم را شکسته باشمچه باالخره روز 

 باشه برو بعد بیا صبحانه بخور_
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میلی به نیمرو نگاه میز نشستم و با بی حمام که کردم با حوله روی سرم پشت
توجه به آن لیوان چایم را برداشتم و بدون شیرین کردنش خوردم و کردم.بی

 .اهمیتی به سوخته شدن دهانم ندادم

 پسرم حالت خوبه؟_

ها بود که در همه شرایطی عادت به نگران شدن و سوال پیچ این خاصیت مادر 
اش را نداشتم.سر تکان دادم و بلند به هیچ وجه حوصله من کردن دارند.چیزی که

شدم. این روزها سرم وظیفه زبانم را به عهده گرفته بود.بازهم به اتاقم برگشتم و 
اتاق ا ابد در همینخواست تروی مبل نشستم.حوصله هیچکاری را نداشتم.دلم می

 .بمانم و کسی سراغم نیاید اما غیرممکن بود

مهرسو بعد از بیدار شدن به عادت همیشه سراغم آمد و باانرژی صبح بخیر 
 :گفت.وقتی جوابش را دادم با خوشحالی دستم را گرفت و گفت

 کم داشت صداتو یادم میرفت خوشحالم که خوبیکم_

 .حال خوب این است دانستم تعریفش از نیشخند زدم.نمی

 .نیشخندم را دید اما به روی خودش نیاورد و به حرف زدنش ادامه داد

چیه ولی هرچی بوده باید بیخیال شی دیگه  دونم ماجرای شمادونی من نمیمی_
 ...داداش مثل ونوس که

 :لبش را گزید و سکوت کرد.با سوظن نگاهش کردم و گفتم

 ونوس چی؟_

 :خنده تصنعی کرد و گفت

 .اونم دیگه زندگی خودشو داره هیچی بخدا فقط خواستم بگم_

 :گوید.با کالفگی موهایم را کشیدم و گفتممشخص بود دروغ می

 مهرسو من شبیه احمقام؟طفره نرو ونوس چی شده؟_
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 :زیر لب لعنتی گفت و سپس با لحنی مضطرب گفت

 ...خواستم بهت بگم مداداش بخدا نمی_

 :پریدم و گفتمیا صدای بلند وسط حرفش 

 د بگو ونوس چی شده؟_

 :با ترس نگاهم کرد و به سرعت گفت

 .ونوس دیشب نامزد کرد،یعنی جشن نامزدیش بود_

خواهد باور کنی بیدار هستی و حقیقت هاییست که دلت نمیدر زندگی لحظه
فهمی که از هر چیزی دارند.خودت را به در و دیوار میکوبی تا از خواب بپری اما می

 ها خواب باشد و هرچههمه این خواست.آن لحظه من هم دلم میی تر استواقع
زودتر بیدار شوم اما درد عمیق قلبم واقعی تر از هر حقیقتی بود.مگر چند ماه گذشته 

بودم که با  بود؟دو ماه؟سه ماه؟یعنی برایش انقدر راحت بود؟یعنی فقط من
 دادم؟یادآوری خاطراتمان جان می

  داداش_

 :جانم گفتمهای بلندم کشیدم و با صدای بیی روی ریشدست

 برو بیرون_

 .ناراحتت کنمخواستم بخدا من نمی_

 :عصبی فریاد زدم

 برو بیرون برووووو_

هراسان بلند شد و با گریه از اتاق بیرون رفت.سرمای شدیدی تمام وجودم را فرا 
کردند.بلند شدم و در اتاق یهایم بهم برخورد مگرفته بود و آنقدر زیاد بود که دندان

را قفل کردم تا کسی مزاحمم نشود.امروز باید در تنهایی به سوگواری عشق از دست 
 .ریختمنشستم و اشک میام میرفته
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کوبد.از این پس دیگر تنها برای زنده ماندن از دانستم دیگر قلبم مثل سابق نمیمی
 .سردرگمی چرخیدم داد.دور خودم بااش را انجام میسر اجبار وظیفه

گیتارم را کنار میز دیدم و به سمتش رفتم.خیلی وقت بود جرئت نداشتم لمسش 
کنم.چون هنوز جای دستان ونوس رویش بود.آرام بلندش کردم و روی تخت 

 .نشستم

ها لغزاندم.صدای ناهنجاری بلند شد.سعی جانم را روی سیمدستان ضعیف و بی
کرار کردم و با صدای بغض آلود شروع به خواندن کردم کمی تمرکز کنم.یکبار دیگر ت

 :کردم

  گفته بودم"

 بری زندگی نمیکنم یه روزم،

  گفته بودم

 "م هنوزم،بعد تو میمیرم و زنده

 

توجه به یادم آمد که با همین گیتار و با حوصله نواختن را بهش یاد دادم.بی
دادم.هنوز هم یگذاشتم و همه چیز را برایش توضیح مغرغرهایش توی بغلم می

 .توانستم تک تک آن لحظه هارا به یاد بیاورممی

 ولی یه زخمایی هست"

  بدتر از مرگه

 "م کهبد شدی بد نبودم بات یه دفعه

دانستم میخواهد برود یک لحظه هایم قطره قطره روی گیتارم چکیدند.اگر میاشک
دانستم کردم.چه مینمیگرفتم.یک لحظه از آغوشم خارجش نگاهم را ازش نمی

خواهد من و این گیتار لعنتی را تنها بگذراد؟با دانستم میمیخواهد برود.چه می
رویم پرتاب کردم.دوباره بلندش کردم خشم بلند شدم و گیتار را به طرف دیوار روبه
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خودم داشتم  ام را خودم با دستانو محکم تر از قبل به دیوار کوبیدمش.رفیق دیرینه
 .ه میکردم.صدای بلند مهرسو و مادر آمدتکه تک

 آریا درو باز کن داری چیکار میکنی؟_

 داداش توروخدا بالیی سر خودت نیاری؟_

ها با دیوانگی تمام وسایل اتاق را بهم ریختم تا کمی این خشم توجه به آنبی
دانم چقدر گذشت فقط یادم است به خودم ای نداشت.نمیفروکش کند.اما فایده

دیدم هیچ چیز سالمی در اتاقم نمانده و خودم با بیچارگی بین وسایل آش آمدم و 
ام.ناگهان در با صدای بلندی باز ام و به جنازه گیتارم خیره شدهو الش شده نشسته

 .شد و طاها و پدر و مادر مهرسو با شتاب وارد شدند و به سمتم آمدند

 .کردمگاه میمن همچنان بدون پلک زدن به گیتار نه،جنازه گیتارم ن

 :طاها با نگرانی تکانم داد و گفت

 پسر چه بالیی سر خودت و اینجا آوردی؟_

.ونوس جوابش را ندادم.من با شکست این گیتار آخرین امیدم را هم به خاک سپردم
 .تمام شد،خوانندگی تمام شد و آریا هم تمام شد

 آریا مادر یه چیزی بگو.ببریمش بیمارستان مهدی؟_

 .فقط تختو تمیز کنین تا دراز بکشهنیاز نیست _

 :طاها زیر بغلم را گرفت و بلندم کرد و روی تخت درازم کرد و رو به بقیه گفت

 مونم شما بریدمن پیشش می_

 :صدای بسته شدن در که آمد طاها گفت

 داداش چی شده؟_

 :خورد گفتمنگاهش کردم و همانطور که یک قطره اشک از گوشه چشمم سر می

 د کرد به همین زودیدیشب نامز _
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 :هایش را روی هم فشار داد و گفتبا خشم دندان

 ولش کن اونو بهش فکر نکن اون ارزش و لیاقت نداره_

 :اخم کردم و گفتم

 شدرست صحبت کن درباره_

 .اما چندان موفق نبود تالش کرد که صدایش باال نرود

رد بره با یکی کد راست میگم دیگه اگه لیاقت داشت به همین سادگی ول نمی_
 .لیاقت بوددیگه.قدر تو و خوبیاتو ندونست چون بی

های چفت ام اینگونه صحبت کند.از میان دنداندادم کسی درباره فرشتهاجازه نمی
 :ام غریدمشده

 طاها خفه شو_

 :بلند شد و با عصبانیت گفت

دروغ میگم؟ببین چه بالیی سر خودن آوردی؟المصب تو بخاطرش خودکشی کردی _
 فهمی؟خودکشیمی

 .خاطر او خودکشی نکردم بخاطر خودم بود.بخاطر ترسم از تنها شدن بودبه

ش اینجور حرف بزنی طاها.شایدم اون حق داشته شاید من اونقدر حق نداری درباره_
 .ش کرده بودمخوب نبودم،شاید با نگرانیا و حساسیاتم خسته

 :بغضم را قورت دادم و گفتم

 .اینجور حرف برنی.اون تا همیشه عشق من میمونه بهش ذارم راجعنمی_

 :چند لحظه نگاهم کرد و سرش را با افسوس تکان داد و گفت

 خیلی خری_

 .بدون حرف دیگری از اتاق بیرون رفت و تنهایم گذاشت 
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*** 

رفتم و بدون توجه به دریا بوی عطرش را دنبال در ساحل خلوت و تاریک راه می
ونوس است.من با این عطر زندگی کرده بودم مگر میشد  بودم بوی کردم.مطمئنمی

هایم سرعت دادم و جلوتر رفتم.در میان سیاهی شب دختری با اشتباه کنم؟به قدم
لباس بلند سفید و موهای مواج مشکی دیدم که صورتش مشخص نبود.خودش 

تر ام را دیوانهرقصید و قلب دیوانهبود،ونوسم بود.موهایش در میان دستان باد می
کرد.با اشتیاق و دلتنگی به سمتش دویدم تا در آغوشش بگیرم و عمیق عطرش می

اش که رسیدم مهیار نزدیکش شد و دست ونوس که به را بو بکشم.به چند قدمی
سمتش دراز شده بود را گرفت.ونوس با اشتیاق به آغوشش.یعنی نفهمیده بود من 

تم ونوس را لمس کنم انگار خشمگین به سمتشان رفتم ولی تا خواس آنجا هستم؟
 .گردبادی آمد و مرا به باال کشید

با ترس از خواب پریدم و به اطراف نگاه کردم.خبری از ساحل و دریا و ونوس 
ام نشسته بود.با یادآوری خوابی نبود.نفس نفس میزدم و عرق سرد روی پیشانی

گرفتم تا فریاد   که دیدم سر و قلبم تیر کشید.با درد چشمانم را بستم.لبم را گاز 
حال دیده بودم نزنم.باورم نمیشد که خواب بوده باشد.از تمام چیزهایی که تا به

تر بود.لعنت به من که حتی در خواب هم آرامش نداشتم.نفس عمیقی واقعی
هایم برداشتم و بدون آب کشیدم تا به خودم مسلط شوم و آرامبخشی از بین قرص

انم را بستم.چشمانم را محکم تر روی هم فشار بلعیدم.دوباره دراز کشیدم و چشم
ای نداشت.من که طاقت نداشتم کسی حتی دادم تا صحنه محو شود اما فایده

ست و دستش را لمس کند حاال چگونه باید باور میکردم در آغوش شخص دیگری
 !آخ کاش میمردم

*** 

ای از آمدن هفته از پنجره اتاقم نگاهی به آسمان و ابرهای تیره و تارش انداختم.چند
هایم های پشت پنجره بود.لباسگذشت و تمام سهم من از آن همین نگاهپاییز می

را با تیشرت و شلوار مشکی عوض کردم و بدون نگاه کردن در آینه و جواب دادن 
هایم به سمت خانه پایان مادر از خانه بیرون زدم و برای اینکه قدمهای بیبه سوال
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تالشم را کردم.دست هایم را جیب شلوارم فرو بردم و با  ونوس کج نشود نهایت
رفتم.سه سال بود که پاییز برایم فصل عاشقی بود و مثل های آهسته راه میقدم

بردم.اما پاییز امسال،پاییز امسال تنهاتر از همیشه های دنیا از آن لذت میتمام عاشق
س ترکم کرده بود.در این بودم.امروز دقیقا دو ماه و بیست و هفت روز بود که ونو

کوبید ام هنوز رفتنش را نپذیرفته بود،هنوز هم با یادش میچندماه دل دیوانه
 .کوبیدهرچند آرام،هرچند ضعیف اما هنوز هم می

 هرکاری کردم"

 های رفتنت یادم نرفت،لحظه 

  پاییز شد اما

 ت یادم نرفت،گالی دامن

  های قاب عکسترو شونه

 استراحت میکنم،

  م به این دیوونگی بعد تودار 

 "...عادت

بودم.هنوز هم صبح ها با فکر دیدنت از خواب بیدار  نه من هنوز هم عادت نکرده
فهمم که تو دیگر نیستی و آید میگذرد و همه چیز یادم میشوم اما کمی که میمی

 هایت.یک قطره باران رویها و فیلمبرم به عکسبازهم برای ادامه زندگی پناه می
 .صورتم چکید

ها قدم بینی ونوس؟اولین باران پاییزی آمد.یادت است همیشه زیر باران ساعتمی
گفتی؟یادت است زیر گوشت شعر زمزمه زدیم و تو برایم از رویاهایت میمی
کردم و تو غرق لذت میشدی؟حاال امروز دست در دست یک نفر دیگر زیر این می

خواند؟مثل .او هم مثل من برایت شعر میزنیباران قدم میزنی و برایش حرف می
 خندی؟رود؟کنار او مثل وقتی با من بودی میات میمن قربان صدقه
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 .کنارش خوشحال و آرامی؟اگر خوشبختی من راضیم.تو فقط خوب باش

رفتنت سخت و کشنده است،دردناک است؛ اما همین که خوبی برایم 
ولی تو خوب باش چون که  امست.حال من مهم نیست.من که دیگر تمام شدهکافی

همیشه تو برایم از همه چیز مهم تر بودی حتی از خودم.به قول پدر تو مثل یک 
خواب شیرین و دلچسب بودی که آمدی تا خوشبختی را نشانم دهی.با تو من 
زندگی کردن را یاد گرفتم.من با تو آرامش را شناختم.من با تو همه چیز بودم و 

چیزی جز یک جنازه نیستم.ونوسم،این روزها که تو نیستی حاال که تو نیستی من 
کند.گاهی که برایم تلخ تر از زهر میگذرد.حس ناامیدی و پوچی رهایم نمی

ام چه گویم اگر بمیرم خانوادهکنم اما بعدش مینه،همیشه به خودکشی فکر می
از پای کم مرا دانم که نبودنت کمآورم.میدانم که زیاد طاقت نمیکنند؟اما می

خواهد انداخت ولی من حتی دردی که مسبب و دلیلش تو باشی را هم دوست 
ی من از وقتی رفتی و عطرت را هم با خودت بردی نفس کشیدن مشکل دارم.فرشته

کردم و فرسا شده .کاش االن اینجا بودی تا یک دل سیر نگاهت میو جان
هاییست من از تو خاطره بوییدمت اما حیف،حیف که تو دیگر نیستی و تمام سهممی

 .روندکه هیچگاه از یادم نمی

توجه به آن به راه رفتنم ادامه دادم تا به باران تمام تنم را خیس کرده بود اما بی
همان پارکی رسیدم که اولین بار او را دیدم.انگار همین دیروز بود که روی این 

عجیب بود اما بعدها  خواند.آنروز کارش چقدر برایمنیمکت نشسته بود و کتاب می
کردیم باهم کتاب عادت جفتمان شد که هر گوشه و کناری پیدا می

خواند محو صدایش و حالت نگاهش موقع خواندن خواندیم.وقتی برایم کتاب میمی
فهمیدم.همیشه عادت داشت موهای بلند و شدم و دیگر چیزی از کتاب نمیمی

 .دادمبزند ولی من اجازه نمیمواجش را هنگام خواندن از روی صورتش کنار 

جایی که او نشسته بود نگاه کردم.از حس دلتنگی و غصه روی نیمکت نشستم و به
 .بازهم چشمانم پر شدند و زیر باران گریستم

 :ونوس

 :سرم را به سرعت باال بردم و با صدای بلند گفتم
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 جانممم؟_

 :همانطور که نگاهش به روبرو بود گفت

 یه مدت میگم باید برم آلمان_

 .گوشی را کنار گذاشتم و به سمتش چرخیدم

 واسه چی اونوقت؟چرا انقدر یهویی؟_

.یهویی اومدن من به اینجا و موندگار شدنم بود.کلی کار ناتموم اتفاقا یهویی نیست_
دارم اونور.باید کارای شرکتو که به امون خدا ول کردم تموم کنم و تحویل 

  شناها خداحافظی کنمبدم،وسایلمو جمع کنم،با دوست و آ 

 :با اخم گفتم

 مونی؟چقدر می_

 :اش را باال انداخت و گفتشانه

 معلوم نیست شاید چند ماه طول بکشه_

 :جیغ زدم

 یعنی چی چند ماه پس من چیکار کنم؟_

 :با تعجب نگاهم کرد و گفت

 خبرته؟ چشم رو هم بذاری برگشتمهیس چه_

 .ها خاطره خوبی نداشتمخواستم یکبار دیگر برود.از این رفتننمی

 نمیشه فعال نری؟_

 :سرش را به نشانه نه تکان داد.با ناراحتی کمی فکر کردم و بعد با اشتیاق گفتم

 خب منم میام باهات چطوره؟_

 :پشت چراغ قرمز ایستاد و به سمتم چرخید و گفت
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 دیوونه بازی در نیار دیگه میرم و میام_

 :با هیجان گفتم

 میگم منم میام باهاتدیوونه بازی چیه _

 :پوفی کرد و گفت

عزیزم مگه الکیه تو بیای میگم ممکنه چندماه طول بکشه حرف یکی دو روز که _
 .نیست

 :مصمم گفتم

 تونممشکلی نیست من می_

 :ای زد و گفتخندهتک

 تونمبحث اینه که من نمی_

 :پرسشگرانه نگاهش کردم.چراغ سبز شد و به راه افتاد و گفت

کنی برام سخته باهات تو یه خونه زندگی کنم بدون این که بهت دست نمیفکر _
 تونیم همخونه معمولی باشیم؟بزنم؟یا نکنه فکر کردی مثل رمانا می

 .گفت به این موضوع دقت نکرده بودمچشمانم گرد شدند.راست می

 موضوعم حل میشه اما اگه بخوایم این_

 :سرم را تکان دادم و گفتم

 م نکن عقد کنیمنه نه فکرش_

 تونیم صیغه بخونیمعقد که نه ولی می_

 اونو که اصال قبول ندارم_

 :بازهم شانه باال انداخت و گفت
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ها منتظر های قصهمونه من میرم آلمان و تو مثل معشوقهپس دیگه حرفی نمی_
 مونیبرگشتنم می

 :چشمکی زد و ادامه داد

 تم و دیگه برنگشتمخدارو چه دیدی شایدم منم مثل عاشقای قصه رف_

 گشت چه؟رفت و دیگر برنمیاو به شوخی گفت ولی من واقعا ترسیدم.اگر می

*** 

 .در اتاق پدر را زدم و وارد شدم.با دیدنم کتابش را بست و با لبخند نگاهم کرد

 بیا بشین دختر بابا_

 :و گفتم کنارش نشستم 

 خواین اگه مزاحمم برم بعدا بیام؟می_

 :چشمانش برداشت و گفت ویعینکش را از ر 

 نه بابا جان راحت باش_

 .دانستم چطور بگویمکمی من و من کردم.نمی

 امم بابا من یه تصمیمی گرفتم گفتم بهتره با شما مشورت کنم_

 :سرش را تکان داد و گفت

 بگو ببینم_

 :کف دستانم را به شلوارم مالیدم و گفتم

جمع و جور کنه.گفت که شاید  خواد برگرده آلمان تا کاراشوراستش مهیار می_
 ...چندماه طول بکشه منم گفتم که

 :آب دهانم را قورت دادم و ادامه دادم

 گفتم که منم باهاش برم_
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نفسم را محکم بیرون دادم و به چشمان جدی پدر خیره شدم.چند لحظه نگاهم کرد 
 :و گفت

 دونی که همینجوری بدون هیچ تعهدی نمیشه بری؟می_

 .دمسرم را تکان دا

 خوای چیکار کنی؟پس چی؟می_

کردم و حاال از تصمیمم مطمئن موضوع فکر می یک هفته بود که شب و روز به این
 .بودم

 گیریمریم بعد که برگشتیم اینجا عروسی میکنیم و میعقد می_

 :هایش کمی در هم رفت و گفتاخم

 تو همونی نبودی که آمادگی نامزدی گرفتنو نداشتی؟_

 ترس از دست دادن باعث شد به همه چی پشت پا بزنم؟ دانستمی پدر چه

 کنه بابا فکرامو کردم.شما نظرتون چیه؟االن شرایط فرق می_

 :متفکر به فرش زل زد و گفت

دونی که تا امروز هر تصمیمی گرفتی حمایتت کردم چون بهت باور و اعتماد می_
گیری ولی نظر اشتباه نمی دونم که تصمیمداشتم.االنم اگه میگی فکراتو کردی می

 مامانتم مهمه

 اگه اون موافق باشه منم موافقم

 :سرم را تکان دادم و گفتم

 مرسی که همیشه پشتمی بابا_

اش را بوسیدم و از اتاق خارج شدم.مرحله سخت و اصلی لبخند زد و من هم گونه
ترین دانست که راضی کردنش از سختیعنی حرف زدن با مادر مانده بود و خدا می

 .کارهای دنیا بود
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*** 

با صدای شکستن چیزی سریع برگشتم و مادر را دیدم که لیوان از دستش افتاده و 
 :روی سرامیک خورد شده.با ترس به سمتش رفتم و گفتم

 وای مامان مواظب باش پات زخمی نشه_

 :کشید و گفت  دستش را که گرفته بودم به شدت از دستم بیرون

 اری حرفتو تکرار کنیه بار دیگه جرئت د_

 :آرام اما با قاطعیت گفتم

 خوام با مهیار ازدواج کنم و چندماه بریم آلمانگفتم که می_

 .اش از عصبانیت سرخ شد.ترسیدم که نکند بالیی سرش بیایدپوست گندمی

  مامان جان نفس عمیق بکش_

 :های درهم بهم توپیدبا اخم

 بخوریذارم از کنارم جم ونوس.نمی یکبار دیگه تکرارش کنی دیگه نه من نه تو_

 ...ولی مامان_

 :وسط حرفم پرید و گفت

 هارو جمع کن نره تو دست و پامونولی نداره من حرفمو زدم االنم بیا این شیشه_

 .توجه به من به اتاق رفت و در را محکم بهم کوبیدو بی

 .ا گرفتمهارا جمع کردم به تراس رفتم و شماره مهیار ر بعد از اینکه شیشه

 بله؟_

 .هایش عادت کرده بودمدیگر به این بله گفتن

 خبر؟داری وسایلتو جمع میکنی؟چه _

 کم باید جمع کنمآره دیگه کم_
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 :گلویم را صاف کردم و گفتم

 جمع نکن فعال_

 چرا؟_

 :های گلدان کشیدم و گفتمدستم را روی گل

 ذارم تنهایی بریچون نمی_

 :مالیم گفتنفس عمیقی کشید و با لحنی 

 ...تونیم کهای نداریم نمیعزیزم من که بهت گفتم چاره دیگه_

 کنیمعقد می_

آمد.برای من همین گوش چند لحظه حرفی نزد و فقط صدای پفس کشیدنش می
 .بخش بودهایش هم لذتدادن به نفس

 کنیم؟چیکار می_

 کنیممگه نگفتی باید عقد کنیم؟خب عقد می_

 کنی؟باباتو چیکار میجدی میگی؟خب مامان و _

 .نیامده بود نگاهی به پذیرایی انداختم.مادر هنوز از اتاق بیرون

 کنمبابا که حرفی نداره مامانم راضی می_

 ونوس مطمئنی؟_

 .تر بودماز همیشه مطمئن

 من که آره البته اگه تو پشیمون نشده باشی_

 :خندید و گفت

همه چیز درست شه.پس من عصر کردم به همین زودی چرت نگو.آخیش فکر نمی_
 میام دنبالت تا بریم خرید کنیم
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 :لبخند محوی زدم و گفتم

 بینمتمی_

تماس را قطع کرد و به اتاق مادر رفتم.دراز کشیده بود و چشمانش را هم بسته بود 
 :دانستم که بیدار است.کنارش نشستم و گفتماما می

 مامان_

 .جوابم را نداد

 ماماااان قهری با من؟_

 :رویش را برگرداند و گفت

 نه_

 :موهایم را به بازی گرفتم و گفتم

 خوام باهاش برممامان من تصمیممو گرفتم.می_

 .بازهم چیزی نگفت

مامان خود تو میتونی یه روز بدون بابا بمونی؟تاحاال شده از هم دور باشین؟خب _
 تونممنم نمی

 :جوابم فقط سکوت بود.آهی کشیدم و ادامه دادم

تر از اینکه بره دیگه نمی خوام من خیلی ساله مهیارو دوست دارم خیلی قبلمامان _
 .ازش دور باشم

 :چشمانش را آرام باز کرد و گفت

 راست میگی؟_

 .سرم را تکان دادم
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خوام ازش دور دونست برای همین دیگه نمیآره دوستش داشتم ولی اون نمی_
 باشم

 .سرجایش نشست

 کنی؟اه و کارتو چیکار میمن راضی شدم.دانشگ گیریم که_

 .کردمنرم شده بود.فقط باید قانعش می

کشه دانشگاهمم که دیگه داره تموم مرخصی میگیرم.چندماه که بیشتر طول نمی_
 میشه

 :چشمانش از اشک برق زدند.بغلم کرد و گفت

 خودم چیکار کنم؟دلم برات تنگ میشه_

 :صورتش را بوسیدم و گفتم

 کشه قول میدمطول نمی_

 :دماغش را باال کشید و گفت

 باشه من حرفی ندارم خوشبخت بشی مامان_

*** 

 .پدر را محکم بغل کردم و سعی کردم بغضم را قورت بدهم

 دختر قشنگم مواظب خودت باش_

 :اش را بوسیدم و گفتمگونه

 چشم شماهم مراقب خودتون باشین_

اشک ریختن بود را بغل از آغوش پدر بیرون آمدم و یکبار دیگر مادر را که در حال 
 .کردم

 :به شوخی گفتم
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 کنمااا مامان گریه نکن دیگه ببین من گریه نمی_

 :رفت و با بغض گفت چشم غره

 احساسی بیتو که جلوت آدمم بکشن همینجوری خونسردی دختره_

 :مهیار کنارم آمد و گفت

 گردیماینو موافقم ولی ونوس راست میگه گریه نکنید زود برمی_

 :هایش را با دستمال پاک کرد و گفتاشکمادر 

 دونی کهخدا به همراهتون هوای دخترمو داشته باش خیلی لجبازه می_

مهیار چشم گفت و سرش را تکان داد.با عمه زیور و عمو هاشم و محمد هم 
خداحافظی کردیم و دست در دست هم به طرف هواپیما رفتیم.سه روز بود که عقد 

ار رسما شوهرم بود.همه چیز زودتر از آنچه که فکرش را بکنم بودیم و االن مهی کرده
اتفاق افتاده بود اما من راضی بودم.حتی سوگند هم دیگر قهرش را تمام کرد و 
پشت تلفن بعد از گریه و فحش زیاد برایم آرزوی خوشبختی کرده بود و تهدیدم 

 .کشدکرد اگر برایش سوغاتی نیاورم مرا می

از رفتن با آریا و مهرسو خداحافظی کنم اما مطمئن نبودم  خیلی دوست داشتم قبل
این کار درست است یا نه.شاید آریا مرا فراموش کرده بود و االن با یک نفر دیگر 

کردم به این زودی فراموشش اش شوم.فکر نمیمزاحم زندگی بود.صحیح نبود که
اسمش را بشنوم محال کنم اما کردم.نه اینکه دیگر به یادش نباشم،نه؛تا ابد هروقت 

های خوبمان نیفتم.او برایم بهترین دوستم خواهد است که لبخند نزنم و یاد خاطره
خورم.حاال که مهیار را دارم دیگر حسرت ماند اما هیچوقت حسرت نبودنش را نمی

 .خورمهیچ چیزی را نمی

 ترسی؟می_

 .نگاهش کردم

 از چی؟_
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 :ای به جلو کرد و گفتاشاره

 از رفتن_

ترسیدم جز نبودن ترسیدم؟نه؛من خیلی وقت بود که دیگر از چیزی نمیر کردم.میفک
 .کنارم بود دیگر ترسی نداشتمخودش و حاال که

 ترسمنه با تو که باشم از هیچی نمی_

 مان قدم برداشتیمدستم را محکم فشرد و با هم به سمت آینده

 :آریا

کشیدم و به راهم ادامه دادم.بعد سرفه دردناکی کردم و کاله سویشرتم را روی سرم  
روی زیر باران دست و پنجه نرم از گذشت دو ماه هنوزهم با دردسرهای پیاده

حرکت زیر باران نشستم به خانه رفتم و به کردم.بعد از چندساعت که بیمی
ها تر شد و تا مدتسرماخوردگی سختی دچار شدم و بعد از آن بدن ضعیفم، ضعیف

بیرون بزنم تا امروز که باالخره توانش را پیدا کردم که کمی قدم نتوانستم از خانه 
ی بهروز کرد.به کافهتر میخورد و حالم را خراببزنم.باد سرد با قدرت به صورتم می

اش برایم تداعی کننده خاطرات که رسیدم لبخند تلخی زدم و وارد شدم.هر گوشه
اطراف نگاه کردم.شب تولدم مان نشستم و به بود.پشت همان میز دنج و همیشگی

جلوی چشمم آمد که ونوس همینجا سوپرایزم کرد.همان شب بود که اعتراف کرد 
قبل از من عاشق یک نفر دیگر بوده.با صدای بهروز شب تولدم محو شد و به دنیای 

 .واقعی برگشتم

 سالم داداش کم پیدا شدی_

 .دستم را در دستش که دراز کرده بود گذاشتم و فشردم

 یکم درگیر بودم نشد بیام_

 :سرش را تکان داد و گفت

 چی میخوری بیارم برات؟_



                 
 

 

  آتوسا کوراوند|  مالقاتیرمان  

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

288 

 

 :لبخند محو و تلخی زدم و گفتم

 یه فنجون قهوه_

 :بعد از اینکه قهوه را برایم آورد خودش هم کنارم نشست و گفت

 راستی تبریک میگم آهنگت واقعا معرکه بود_

 .وشیدمای از قهوه تلخم را نحال تشکر کردم و جرعهبی

 راستی از ونوس خبر نداری؟_

داغی قهوه بود یا اسم ونوس که اینگونه وجودم را سوزاند؟نفس عمیقی کشیدم و 
 :گفتم

 نه خیلی وقته خبر ندارم ازش چطور؟_

 :خیالی گفتبا بی

از وقتی رفته خبری ازش نیست گفتم شاید بعد از کات کردنتون هنوزم باهم در _
 ارتباط باشین

 کنج قلبم سقوط کرد.ونوس رفته بود؟ای از  وزنه

 ک...کجا رفته؟_

 :اش نگاهم کرد و انگار که به حال خرابم پی برد آرام گفتبا چشمان میشی

 ازدواج کرد و با شوهرش رفت آلمان_

*** 

 امشب ،"

 می توانم غمگین ترین سطر ها را بنویسم

 : مثال بنویسم

 شب در هم شکسته است
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 لرزندبی میو در دوردست ها ستارگاِن آ 

  امشب

 می توانم غمگین ترین سطر ها را بنویسم

 دوستش داشتم و گاهی او نیز ،

 در شب هایی مثل امشب

 در آغوش من بود

 و بوسه های من بر او زیر آسمان بی انتها تکرار می شد ،

 امشب

 می توانم غمگین ترین سطر ها را بنویسم

 برای فکر نداشتنش ،

 برای حس از دست دادنش ،

 برای شنیدن شب بی پایان که بی او ،

 .. بی پایان تر است

 و روح از شعر خیس می شود ،

 مثل سبزه ها از شبنم

 !چه اهمیتی دارد عشق وقتی او نمانده است ؟

 شب در هم شکسته است و او با من نیست

 همه ی قصه این است

 ! کسی در دوردست می خواند

 در دوردست ،



                 
 

 

  آتوسا کوراوند|  مالقاتیرمان  

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

290 

 

 روحم از دوری اش بیقرار است

 چشمم به دنبالش می رود

 قلبم به دنبالش می گردد

 ! و او با من نیست

 .. شب همان شب پر ستاره است

 و درختان همان درخت ،

 ! اما ما دیگر همان ها نیستیم

 اما چقدر عاشقش بودم

 صدایم ،

 برای لمس شنیدنش در پی باد بود ،

 ! عشق چه کوتاه است

 "... و از یاد بردنش چه طوالنی

سوزاند.درست زند و تورا از ریشه میعشق،امان از عشق که آتش به خرمنت می
ای دردناک تر کردم از این بدتر چیزی وجود ندارد، ضربهلحظاتی که فکر می همان

تر بر قلب و پیکر ضعیفم وارد میشد.و اینبار یقین داشتم که دیگر جان سالم و کاری
مردم.اینبار دیگر .اینبار باید میتم فشردمهای سفید را در مشبرم.قرصبه در نمی

قلبم توان هضم کردن این اتفاق را نداشت.اینبار نه از روی جنون و سردرگمی بلکه 
ام پایان دهم.دست لرزانم را باال خواستم به زندگیبا تصمیم قبلی و قاطعیت می

از  ام را برداشتم.یکیهارا یکجا بلعیدم و دراز کشیدم و گوشیبردم و قرص
ام را که حاال به شدت به حال و روز خودم شباهت داشت را های مورد عالقهآهنگ

 .پلی کردم

 .هایش رفتم تا برای بار آخر ببینمشانبه سراغ عکس
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 دیگر این ابر بهاری جان باریدن ندارد"

 این گل خشکیده دیگر ارزش چیدن ندارد

 این همه دیوانگی را با که گویم با که گویم

 "ام را در کجا باید بجویمرفتهآبروی 

تک اعضای صورتش را از نظر گذراندم.یعنی این آخرین باری بود که صورتش تک
 دیدم؟را می

 خرامیخرامی میپیش چشمم چون به نرمی می"

 نشیند شوکران تلخ کامیدر درونم می

 نشیند بر لب مننام تو چون قصه هرشب می

 "ب منات پایان ندارد در هزار و یک شغصه

م ناراحت میشد؟یعنی بخاطرم اشک افهمید مردهیعنی اگر روزی می
خواستم ناراحت باشد فقط اگر گاهی،فقط گاهی به یاد من و ریخت؟نمیمی

 .افتاد برایم کافی بودهایمان میخاطره

 گذارم منشب سر میروی بالینم به گریه نیمه"

 از تو این دیوانگی را هدیه دارم هدیه دارم من

 بارم تو کردی توای نهال سبز تازه فصل بی

 "بی نصیب و بی قرار و زار و بیمارم تو کردی تو

کم هایم با خودم کمزدن کردم.میان حرفآخ لعنت به من که هنوز هم به او فکر می
حسی بهم دست داد و آخرین چیزی که شنیدم حس کرختی و سرگیجه و بی

 .بعد چشمانم بسته شدند و ی تلخ و غمگین خواننده بود زمزمه

 طاقت ماندن ندارم"

 آه ای دنیا خداحافط
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 روم تنهای تنهامی

 "ای گل زیبا خداحافظ

*** 

جنب و جوش کمی هوشیار شدم اما چشمانم را باز نکردم.کمی  با شنیدن صدای 
اتفاقی افتاده و حاال کجا هستم.با کمی فشار اوردن به زمان گذشت تا بفهمم چه

 .ر را تشخیص دادم که با مردی که احتماال دکتر بود حرف میزدمغزم صدای پد

دونیم باید کنه ما واقعا دیگه نمیآقای دکتر این دومین باره که داره خودکشی می_
 چیکار کنیم

تونین با یه روانپزشک مشورت کنید.هر چه زودتر!چون اگه درمان نشه ممکنه می_
 عه جون سالم به در نبرهبازم دست به این کار بزنه و ممکنه این دف

 .صدای آه سوزناک پدر را شنیدم

 حتما،کی بهوش میاد؟_

 .حضور کسی را باالی سرم احساس کردم اما همچنان چشمانم را بسته نگه داشتم

معدشو شست و شو دادیم و دیگه خطر رفع شده تا حداکثر یکی دو ساعت دیگه _
 بهوش میاد نگران نباشید

ی گوش ندادم.بازهم زنده ماندم.بازهم باید این دنیا  هایشاندیگر به بقیه حرف
فهمیدند هر لحظه عذاب گذاشتند بمیرم؟مگر نمیکردم.چرا نمیرحم را تحمل میبی

ریزم؟مگر سپیدی موهایم نشان میکشم؟مگر واضح نبود که روز به روز بیشتر فرو می
زندگی آن زمان  فهمیدندکردند؟چرا نمیداد؟پس چرا رهایم نمیاز عمق دردم نمی

ارزش دارد که امیدی برای زنده ماندن داشته باشی؟من آنقدر از این زندگی بیزار 
 دادم.جهنم برای من همین زندگی بدونشدم که مرگ را و آتش جهنم را ترجیح می

 او بود.بعد از آن چه اهمیتی داشت؟
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شنیدم و  کرد.بازهم آه سنگین پدر رادستی را روی سرم حس کردم که نوازشم می
 :صدایش که زیر لب گفت

 کنی پسر؟پیرم کردی بابا آهداری با خودت و ما چیکار می_

فهمیدی کشم.کاش میفهمیدی که من اندازه تمام غم و اندوه تو زجر میکاش می
فهمیدی اینکه یک حفره کشی من درد دارم.کاش میهمان اندازه که تو عذاب می

های فهمیدی بغض و اشکحسی دارد.کاش میجای قلب داشته باشی چه خالی به
توانم چون آور است.کاش میشد از حسم بگویم ولی نمیتمام نشدنی چقدر عذاب

 .کنمای برای بیانش پیدا نمیگردم کلمههرچقدر در ذهنم می

های میلی و آرام الی پلکآنقدر چشمانم را بسته نگه داشتم که خسته شدم و با بی 
.سرم را کمی چرخاندم و پدر را دیدم که روی صندلی کنارم سنگینم را باز کردم

نشسته بود و به نقطه نامعلومی خیره شده بود.سفیدی چشمانش کامال سرخ شده 
ای از آن نگاه نافذش باقی نمانده بود.وقتی چشمان بازم را دید بودند و دیگر ذره

 .لبخند زد

تا چندساعت دیگه تظاهر کنم باالخره چشماتو باز کردی؟با خودم گفتم حتما باید _
 دونم بیداریکه نمی

شناختمش روحی زدم.با صدای خشکی که خودم هم نمیجان و بیمن هم لبخند بی
 :گفتم

 مامان و مهرسو کجان؟_

 :لبخندش محو شد و گفت

 مامانت یکم حالش بد شد براش سرم زدن مهرسو هم کنارش مونده_

هارا مردم هم آن.آخر هم خودم میآخ که من چیزی جز دردسر برایشان نداشتم
 :هایم لرزیدند و گفتمکشتم.لبمی

 همش تقصیره منه نه؟_
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 :بدون اینکه انکار کند سرش را به نشانه تایید تکان داد و گفت

دونستیم داریم دار بشیم میخواستیم بچهآره مقصر تویی ولی باور کن ما وقتی می_
 .خریم ولی بازم پشیمون نیستیمجون می یه عمر نگرانی و دردسرو برای خودمون به

 .های نامرتبم گم شدای اشک از چشمم چکید و ال به الی ریشقطره

 ذاشتین راحت شمدادین باید میچرا نذاشتین بمیرم؟نباید نجاتم می_

 :کمی بهم نزدیک شد و گفت

 دادیم؟تا یه مدت دیگه همه چیز مثلتو دلیل زندگی مایی چطور نباید نجاتت می_
 قبل میشه؛مطمئن باش

 :هق گفتمبا هق

 من دیگه خوب نمیشم.دیگه مثل قبل نمیشم_

 :ام را به عادت همیشه فشرد و بااطمینان گفتشانه

 خوب میشی پسرم خوب میشی_

داد اینبار هیچ حسی ایجاد هایش به من قدرت میبرخالف همیشه که حرف
ستم که اینطور دانشوم ولی خودم که میگفت که خوب مینکرد.اون می

نیست.قلبی که تکه تکه شود،امیدی که ناامید شود و روحی که از بدن جدا شود 
 !وضع سابق برنمی گردد.من دیگر تمام شده بودم دیگر به

*** 

 خب آریا جان تعریف کن_

کرد.نگاهش مثل پدر نافذ و عمیق از پشت شیشه عینکش با دقت نگاهم می دکتر 
 .بود

 از چی؟_

 از زندگیت_
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 :پوزخند زدم و گفتم

 مشخص نیست؟_

 :گفت بدون اینکه تغییری در حالتش بدهد 

 نه برام توضیح بده_

 .حوصله نداشتم که یک روانشناس باتجربه بخواهد از زیرزبانم با زرنگی حرف بکشد

 :حوصلگی گفتمبا بی

رو ندارم.حتی االنم که اینجا نشستم و خودکشی کردم.اونم دوبار،حوصله کسی_
م از خودکشیم شمارو هم ندارم.حتی بااینکه دو هفته زنم حوصلهحرف میدارم 
 خواد بمیرم و یه درصدم پشیمون نیستم.بازم بگم؟گذره بازم دلم مینمی

 :برخالف انتظارم نه متعجب شد و نه خندید.خونسرد و باآرامش گفت

 کردم داغون نیستاونقدرم که فکر می خب اوضاعت_

 گفت؟یعنی بدتر از این حال هم وجود دارد؟ام گرفت.چه میجای او من خندهبه

تونم بپرسم دلیل اینکه دوبار خودکشی کردی و االن به زور داری منو خب می_
 کنی و دلت میخواد بمیری چیه؟تحمل می

دانستم چرا اینگونه آمد.یعنی در ناخودآگاهم میکمی فکر کردم.دلیلش را یادم نمی
 :آمد.گیج نگاهش کردم و لب زدمنم نمیبودم اما روی زبا شده

کرد دونم فقط یادمه که تحمل زندگی برام سخت بود،یادمه که قلبم درد مینمی_
خواست زندگی و یه حس بد و مزخرفی بهم دست داد که دیگه دلم نمی

 ....دلیلش،دلیلشکنم

جستم.همه چیز در ناخودآگاهم بود ولی گشتم دلیلی نمیهرچه در ذهنم می
اش تکیه داد و پا روی پایش دانستم چیست.دکتر با همان آرامش به صندلیینم

 :انداخت و گفت
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 تونی برام یکم بخونی؟ای و صداتم بد نیست.میخب شنیدم خواننده_

 :سرم را تکان دادم و شروع کردم به خواندن

 ای دل دیگه بال و پر نداری"

 داری پیر میشی و خبر نداری

 نداریای دل دیگه بال و پر 

 داری پیر میشی و خبر نداری

 رسیوقتی ای دل به گیسوی پریشون می

  خودتو نگه دار

 رسی خودتو نگه دار،خودتو نگه داروقتی ای دل به چشمون غزل خون می

 دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره،نداره

 "دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره،نداره

 :و گفت دکتر یک تای ابرویش را باال داد

 گفتن صدای خوبی داریهوم بیراهم نمی_

 ..نه که نخواهم نه،نتوانستم؛نشدحتی لبخند هم نزدم

خب آریا جلسه امروزمون تموم شد.یه سری قرص بهت میدم که باید مصرف _
 کنی.چیز خاصیم نیستن.اوکی؟

 .حال سرم را تکان دادم و بلند شدمبی

 :گفتدکتر هم بلند شد و دستش را دراز کرد و  

 جلسه بعدیم باید برام بخونی.حس کردم توی کنسرت نشستم_

خداحافظی کردم و با طاها که همراهم آمده بود از مطبش بیرون رفتیم و سوار 
 :ماشین شدیم.طاها سوییچ را چرخاند و سریع بخاری را روشن کرد و گفت
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 بریم به یاد قدیم فالفل بزنیم؟_

 :مسرم را به پشتی صندلی چسباندم و گفت

 منه بریم خونه خسته_

 :اش انداخت و گفتحرکت کرد و همانطور که حواسش به جلو بود چینی روی بینی

خوابی.بیا حداقل بریم خونه اه حالمو بهم زدی چیه هی میری تو اون تختت می_
 من یه فیفا بزنیم تو رگ

آوردند میکردند هیچ اتفاقی نیفتاده و ادای بیخیال بودن را در از اینکه تظاهر می
 .متنفر بودم

  بریم خونه طاها_

 .نفسش را با کالفگی بیرون داد و دیگر حرفی نزد

 :به خانه که رسیدم مادر با خوشرویی به استقبالم آمد و گفت

 اومدی مادر؟پس طاها کجاست؟_

 :کاپشنم را در آوردم و جواب دادم

 کار داشت رفت_

 :کاپشن را از دستم گرفت و گفت

چای بهت بدم گرم بشی بدنت ضعیف شده غذای مورد  بشین یهبیا پسرم بیا _
 عالقتم پختم یکم دیگه آماده میشه

کرد تا من صحبت می زیرلب تشکری کردم و نشستم.مادر وقتی چای آورد یک ریز 
دیدم تند تند بغضش را کردم.گاهی هم میهم حرفی بزنم اما فقط نگاهش می

ام از این خراب تر نشود.در آخر از روحیه دهد تا جلوی من گریه نکند وقورت می
 :شدت کالفگی بلند شدم و گفتم

 خوابمم میرم میمن یکم خسنه_
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 :سرش را تکان داد و گفت

 کنمباشه برای شام بیدارت می_

توجه به سردی هوا پنجره را گشودم.باد سرد به پناهگاه دنج و خلوتم رفتم و بی
تر از و لرز به جانم انداخت.آسمان تیره رحمانه به صورتم سیلی زدزمستانی بی
 .همیشه بود

هرچند انگار سردترین دی ماهی بود که تهران به خودش دیده اما بازهم اختاللی 
شدند ها و سرنشینانش به سرعت رد میدر رفت و آمد مردم ایجاد نکرده بود.ماشین

تر از ایشان را تندههای گرم برای فرار از سرما قدمو عابرهای پوشیده شده در لباس
ها چه اتفاقاتی دانست در زندگی هرکدام از اینکسی میبودند.چهحد معمول کرده 

هاهم ها مثل من تهی از امید بودند.شاید آندهد؟شاید هر کدام از این آدمرخ می
کردند و این زندگی را دوست نداشتند و احساس خوشبختی به مرگ فکر می

ختی مطلق وجود داشت؟مگر کسی وجود داشت که از کردند.اصال مگر خوشبنمی
ها همه ناامیدند.همیشه و هرلحظه رویایی دارند که اش راضی باشد؟نه آدمزندگی

ها حسشان را بروز از آن شوند اما خیلیاگر به وقوع نینجامد ناامید و ناراحت می
که یکی گذارند کسی به پوچ بودنشان پی ببرد.برای همین است  دهند و نمینمی

گوید که ناراحت دهد و میاش را به همه نشان میمثل من وقتی حس واقعی
شود و اکثر این مردم که نقاب هستم و حالم خوب نیست افسرده خطاب می

ایم.همه اند سالم!اما واقعیت این است که همه ما افسردهخوشحالی به چهره زده
ز سر ناچاری مجبور به ادامه دادن ایم که فقط اهدف شدهما گرفتار زندگی پوچ و بی

ها زل بزنی غم خفته درونشان را به های هر کدام از این آدمهستیم.اگر در چشم
اند که ادای خوب و شاد بودن را در ها یک مشت متظاهر بینی.همه اینراحتی می

ای که گرفتارش و زندگی تکراری آورند ولی در خلوت خودشان برای بدبختیمی
گردند و با همین ای میو جوی چاره خورند و در جستغصه می شده بودند

دهند.از این مردم دو رو بیزار شان ادامه میکورسوی امید به زندگی احمقانه
 !بودم،بیزار

*** 
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با وحشت از خواب پریدم و با چشمان گشاد شده به اطراف نگاه کردم.جریان سرد 
کردم.تند تند نفس ام حس میشانیآور عرق را روی گردن و قوس کمر و پیو چندش

کشیدم تا کمی به خودم بیایم و آن کابوس وحشتناک را فراموش کنم.هرچند 
توانستم حس کنم.یکدفعه محتوایش در ذهنم نبود ولی دردناک بودنش را هنوز می

بوی عطری آشنا در دماغم پیچید.تند تند و عمیق نفس کشیدم تا مطمئن شوم 
ام رسید انگار جان تازه گرفتند و بعد های پژمردهه به ریهاست.بوی عطرش ک واقعی
ها نفس کشیدن راحت شد.چشم چرخاندم تا منشا این بو را پیدا کنم.آنسوی از مدت

اتاقم ایستاده و به کمد تکیه داده بود.ناباورانه نگاهش کردم.خودش بود.باالخره 
کردم.موهای   ی دلنشینش به سمتم آمد.حریصانه نگاهشآمده بود.با خنده

تر ام را دیوانهاش ریخته بود و قلب دیوانهاش مثل همیشه روی پیشانیمشکی
 :کرد.کنارم روی تخت نشست و گفتمی

 خواب بد دیدی؟_

 .گیج و متحیر سرم را تکان دادم

 خوای برات بیارم؟آب می_

 .نه تکان دادم اینبار سرم را به نشانه

 گرسنه نیستی؟ناهار خوردی؟_

 :به حرفش گفتم توجهبی

 برگشتی؟_

 :هایش را روی هم گذاشت و گفتبا مهربانی لبخند زد و پلک

 برگشتم_

 :ملتمسانه گفتمدستش را در دستم گرفتم و 

 دیگه نمیری نه؟_

 :دستم را نوازش کرد و گفت
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 نمیرم قول میدم_

 .نفسی از سر آسودگی کشیدم و نگاهش کردم.هنوز هم به زیبایی قبل بود

 جاست؟گیتارت ک_

 .هایش را دور اتاق چرخاند و وقتی که پیدایش نکرد به من نگاه کردچشم

 شکوندمش_

 .چشمانش گرد شدند

 چرا؟_

 .ای از موهایش را در دستم گرفتم و لمس کردمطره

 بخاطر تو. چون که تو دیگه نبودی_

 :تصنعی اخم کرد و گفت

 خوای برام بخونی؟پس حاال چطور می_

 .ام بردم و عمیق نفس کشیدمبینیموهایش را نزدیک 

 حاال که اینطوره برام شعر بخون_

 .های مغزم دنبال شعر گشتمدر بین شیار 

 :هایم را گشودمهایم بستم و لبچشم

 بی تو ای سرو روان با گل و گلشن چه کنم "

 زلف سنبل چه کشم عارض سوسن چه کنم

  آه کز طعنه بدخواه ندیدم رویت

 ز آهن چه کنم ام روینیست چون آینه

 برو ای ناصح و بر دردکشان خرده مگیر
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 کند این من چه کنمکارفرمای قدر می

 جهد از مکمن غیببرق غیرت چو چنین می

 تو بفرما که من سوخته خرمن چه کنم

 شاه ترکان چو پسندید و به چاهم انداخت

 دستگیر ار نشود لطف تهمتن چه کنم

 مددی گر به چراغی نکند آتش طور

 تیره شب وادی ایمن چه کنمچاره 

 حافظا خلد برین خانه موروث من است

 "اندر این منزل ویرانه نشیمن چه کنم

 :اش گفتهای نامرتبم را نوازش کرد و با همان آرامش همیشگیریش

 خوش صدای من_

 :نوک انگشتش را بوسیدم و گفتم

 دیگه نمیری؟_

  نمیرم_

 قول میدی؟_

 :گفتمثل من به تاج تخت تکیه داد و  

 قول میدم_

 .ای روی پایش زدضربه

 حاال بیا سرتو بذار روی پام و یکم بخواب_
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به حرفش گوش دادم و سرم را روی پایش گذاشتم.شلوارش هم بوی عطر گرم و  
داد.دستش را در موهایم فرو برد.حس کردم سر دردم کمتر شد و شیرینش را می

 :یبایش در گوشم پیچیدهایم به جریان در آمد.صدای ظریف و زخون در رگ

 ذارمبخواب من اینجام دیگه تنهات نمی_

نشدنی چشمانم را بستم و تمام حواسم را معطوف حرکات دستش با آرامشی وصف
خواستم زمان یک لحظه جلوتر کردم.دیگر توجهی به هیچ چیزی نداشتم.نمی

گشته خواست در همین لحظه بمیرم.چون دیگر تنها نبودم؛ونوسم بر برود.دلم می
 !بود

با حس تکان خوردن، چشمانم را باز کردم.چندبار پلک زدم تا چشمانم به نور عادت 
کرد.دستانم را کنند و بتوانم ببینم.مهرسو باالی سرم ایستاده بود و نگران نگاهم می

تا از جایم بلند شوم و با گیجی به اطرافم نگاه کردم.به گوشه گوشه اتاق اهرم کردم 
نوس را ببینم اما نبود.حتی بوی عطرش هم نبود.با ترس رو به مهرسو نگاه کردم تا و
 :کردم و گفتم

 کجاست؟_

 .چشمان مهرسو گرد شدند

 چی کجاست؟_

 .دستم را در موهایم بردم و محکم کشیدمشان

 ونوس،ونوس کجاست؟_

 :با تته پته گفت

  دونمم...من نمی_

 :بلند شدم و با صدای بلند گفتم

 پاش خوابیدم.کجا رفته؟ همینجا بود من روی_

 .اش گذاشت و با تشویش نگاهم کرددستش را روی سینه
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 داداش کسی اینجا نبود_

 :نعره زدم

 بوووود،خودم دیدمش حتی لمسشم کردم کجا رفت؟_

ریخت.با صدای فریادم لرزید و اشک میمهرسو مثل گنجشکی سرما زده از ترس می
 :پدر پرسید.پدر و مادر هم وارد اتاق شدند

 چه خبره؟_

مهرسو از شدت ترس و من از شدت خشم جوابی ندادیم.مادر به سمت ونوس رفت 
 .و بغلش کرد.صدای گریه بلند مهرسو بلند شد

 گفتم چه خبره؟_

 :عصبی پاسخ دادم

 ونوس اینجا بود،خودم دیدمش.االن کجاست؟_

دیدمش.حتی کردند.یعنی ندیده بودنش؟ولی من پدر و مادر هم متحیر نگاهم می
.حتی هنوز صدایش در گوشم هنوز گرمای تنش و بوی عطرش را بخاطر داشتم

 .کردمپیچید.نه من اشتباه نمیمی

 پسرم امروز کسی نیومده اینجا شاید خواب دیدی_

 :دست پدر که به سمتم دراز شده بود را پس زدم و عقب رفتم و فریاد زدم

هام حرف زد حتی من براش شعر خواب نبود خودم دیدمش همینجا بود حتی با_
 خوندم

 .بغض به گلویم چنگ انداخت

 تونم بدون اون زندگی کنمبگین کجا رفته.من نمی_

 .ای اشک از چشمم چکیدروی زمین افتادم و با استیصال قطره

 .صدای گریه مادر و مهرسو بلند شد
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هایی هبا خودم فکر کردم در این چندماه نحس این اتاق چندبار شاهد همچین صحن
های من و دیگران بوده؟چند بار دیگر باید خودکشی مرا بوده؟چند بار شاهد اشک

 دید؟چرا این روزهای مالل آور و ظلمانی تمام نمیشد؟به چشم می

 :پدر آمد و بلندم کرد و گفت

 پاشو پسرم اونم میاد نگران نباش_

پایان جا بیاش غمی ام را به چشمانش دوختم.در چشمان کشیدهچشمان تار شده
بود.از آخرین باری که خندیدنش را دیده بودم مدت زیادی خوش کرده 

پیچید.انگار گرد گذشت.خیلی وقت بود که در این خانه دیگر صدای خنده نمیمی
غم پاشیده بودند که هوای خانه انقدر گرفته بود.در این خانه دیگر کسی خوشحال 

 .نبود

*** 

 یعنی چی که نمیرم؟پاشو ببینم_

 :با بیخیالی به سمت پنجره چرخیدم و گفتم

 حوصله ندارم حالم خوبه_

 لجبازی نکن دکترت تایید کرد که حتما بری_

 .چشم از منظره برفی گرفتم و کاپشنم را برداشتم و پوشیدم

خواد باهام حرف بزنه و یه مشت قرص بهم بده که من به هیچکدومشون اون می_
 احتیاج ندارم

 :م.مادر با نگرانی دنبالم آمد و گفتاز اتاق بیرون رفت

 حاال داری کجا میری؟بازم مریض میشیا_

 :هایم را پوشیدم و در را باز کردم و گفتمکفش

 میرم قدم بزنم_
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هایم را در جیبم فرو بردم تا خواست حرفی بزند که سریع از خانه خارج شدم.دست
رفته بود دیگر خبری ازش از سرما در امان باشند.نگران بودم.از دیروز که ونوس 

زدم خاموش بود.نگران بودم که نکند بالیی سرش نداشتم.بهش زنگ هم که می
شان بروم تا ردی ازش بیابم.به خواستم دم خانهآمده باشد.برای همین می

 شان را بزنم.باید یک گوشهخیابانشان که رسیدم مکث کردم.نمیشد که زنگ خانه
هایم ه کاپشنم را روی سرم کشیدم تا باد در گوشماندم تا بیاید.کالمنتظرش می

 .نپیچد.هوا کامال تاریک شده بود و من هنوز همانجا ایستاده بودم

حس شده لرزیدند و دست و پاهایم کرخت و بیهای خشکم میاز شدت سرما لب
های مریضم وارد کردم و بالفاصله سوخت.با درد هوا را به ریهبود و چشمانم می

شان زل زده بودم اما هیچ خبری نبود.خسته چندساعتی میشد به در خانهسرفه زدم.
های بقیه که و ناامید آهی کشیدم و راه افتادم.دل نگرانی از یک طرف و حرف

بود.مگر  آزرد.مسخرهگفتند ونوسی وجود ندارد از طرف دیگر روح و روانم را میمی
رود.به من یگر نمیمیشد ونوس نباشد؟خودم دیدمش.خودش به من گفت که د
کردند من ها فکر میقول داد که کنارم خواهد ماند.مگر میشد زیر قولش بزند؟نه آن

دانستم راست کردند ولی من که خودم میهایم را باور نمیدیوانه بودم و حرف
ها به من اعتماد نداشتند دلیل نمیشد که من قبول کنم توهم گویم.چون که آنمی

ود؟من دلتنگش بودم.هنوز به اندازه کافی ندیده بودمش.کاش زدم.اما چرا رفته ب
آمد چه؟آنوقت چه خوابیدم.کاش کمی بیشتر با او حرف میزدم.اگر دیگر نمینمی
 کردم؟می

موجی از هوای گرم به سمتم آمد و باعث شد پوست  در خانه به محض گشودن 
حس کنم.مادر با شنیدن هایم درد را ام به گزگز بیفتد و در تک تک استخوانزدهیخ

 .صدای در هراسان به سمتم آمد و با دیدنم چشمانش گرد و نگران شدند

 وضعیه مادر؟بیا تو یخ زدی کهخاک بر سرم این چه_

با هر جان کندنی بود پاهای خشکم را تکان دادم و وارد خانه شدم.مادر دستم را 
 .در پیش گرفتم توجه به او راه اتاق راگرفت تا روی مبل بنشینم اما بی

 اینجا گرم شو تا من برات یه سوپ درست کنم کجا میری بیا یکم_
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 خوام بخوابم گرسنه نیستممی_

صدایم تعجب کردم.به شدت گرفته بود و انگار از ته چاه  خودم هم از شنیدن
آمد.به صدای التماس های مادر توجهی نکردم و با همان کاپشن زیر پتو درمی

 .ا بستمخزیدم و چشمانم ر 

*** 

گذشتند و من هنوز منتظر برگشتن ونوس بودم.حفره خالی قلبم روزها از پی هم می
ها به همان بود.کارم این شده بود که ساعت تر از همیشه شدهتر و عمیقتهی

ام و طاها ای که ونوس را دیدم زل بزنم به امید اینکه بار دیگر ببینمش.خانوادهنقطه
ام بروم اما من به حرفشان اهمیتی استند به جلسات مشاورهخوآمدند و ازم میمی

کردند نگرانم هستند و من ها فقط تظاهر میبودم.آنها بیزار شده دادم.از آننمی
خواستند به کردند مریضم.میکردند و فکر میبرایشان مهمم اما حرفم را باور نمی

ها دوست نداشتند ند.آنبدهبه خوردم  بفرستند و قرص زور مرا پیش روانپزشک
گفتند تو اشتباه دیدی و ونوس شدم وقتی میبرسم.ازشان متنفر می به ونوسم من

هارا هم به او گفتند که هیچوقت پایش را در این خانه نگذاشته.حتما همین حرف
ناراحت شده و دیگر به دیدنم نیامده.وگرنه من که دیوانه و مریض نبودم که اشتباه 

 .ببینم

 :همان نقطه با عجز نالیدم رو به

ذارم کسی باهات بد حرف بزنه.قول میدم نذارم هیچوقت ونوس برگرد.دیگه نمی_
 میرمناراحت بشی توروخدا بیا من بدون تو می

 .بغض به گلویم دوید و چشمانم پر شدند

ذاری؟تصمیم گرفتی دونی من چقدر دوستت دارم چرا هربار تنهام میتو که می_
 منو بکشی؟

ان لحظه صدای جیر جیر در اتاق آمد.با خیال اینکه بازهم مادر آمده تا التماسم هم
 .کند غذا بخورم نگاهش نکردم و به همان نقطه چشم دوختم
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 سالم عزیزم_

ی نوسانی در قلبم حس کردم و با اشتیاق سرم را چرخاندم تا نگاهش کنم.فرشته
کرد.تند و سریع بلند شدم و به میزیبایم مثل همیشه با آرامش و لبخند نگاهم 

سمتش رفتم و محکم در آغوشش گرفتم و سرم را در خرمن موهایش فرو بردم و 
 .گردددانستم که برمیکنم.میدانستم که اشتباه نمینفس کشیدم.می

 دلت برام تنگ شده بود؟_

 :نگاهش کردم و گفتم 

 نری؟کجا رفته بودی؟ مگه بهم قول نداده بودی دیگه از پیشم _

 :ام گذاشت و گفتدستش را روی گونه

 که االن اینجام،پیش تو  مهم اینه_

قرار دادم و یدون  تاب لبش را عمیق و محکم بوسیدم.دستانم را دو طرف صورتشبی
بوسیدمش.به اندازه دلتنگی این چند وقت بوسیدمش و اوهم ای مکث ذره

از من جدا کرد.من هم با اکراه زور ام کرد.بعد از چند دقیقه خودش را به همراهی
 جدا شدم و به نفس نفس زدنش خیره شدم.دستش را کشیدم و روی کاناپه گوشه

 :اتاق نشاندمش و و گفتم

دروغ میگم.بیا بریم بهشون کنن میگن تو نیومدی و من خونوادم حرفمو باور نمی_
 گفتمنشون بدم الکی نمی

 :دستم را گرفت و با آرامش گفت

دونیم این لحظه کنن؟مهم اینه که من و تو میداره بقیه چه فکری می چه اهمیتی_
 واقعیه

 :به پنجره سمت راستش نگاه کرد و گفت

 خوای مریض شی؟رو باز گذاشتی؟میهوا خیلی سرده چرا پنجره _

 :نیم رخ زیبایش را از نظر گذراندم و گفتم
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 نه از پا بندازمتووقتایی که تو نیستی من مریضم.وقتی که باشی هیچی نمی_

دهانش را باز کرد تا حرفی بزند اما همان لحظه در اتاق باز شد و مادر وارد شد و با 
 :دیدنم که پای مبل نشسته بودم با تعجب گفت

 چرا اینجا نشستی؟_

 .هم با تعجب اول به ونوس و بعد به مادر نگاه کردم من

 خوری.تازه یکم بهتر شدیپاشو پسرم پاشو روی زمین سرد بشینی دوباره سرما می_

 :با لحنی آمیخته به تعجب و حیرت گفتم

 اجازه اومدی تو؟زنم؟اصال چرا بیبینی دارم با ونوس حرف میمگه نمی_

 .چشمانش گرد شد

 زنی؟با کی حرف می_

 :ای به ونوس کردم و گفتماشاره

باور با ونوس.من که بهتون گفتم اون برگشته شما فکر کردین دیوونه شدم حاال _
 کردی؟

 :دستش را روی دهانش گذاشت و گفت

 چی میگی آریا؟کسی اینجا نیست_

 :عصبی خندیدم و به ونوس گفتم

 بینی چی میگه؟می_

 :ونوس دستم را فشرد و گفت

 آروم باش عزیزم_

 :با خشم فریاد زدم

 چطور آروم باشم؟میگه کسی اینجا نیست_
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 .بلند شدم و به سمت مادر رفتم

 اینجا نشسته؟کیهههه؟پس این کیه _

 .مادر با ترس و حیرت نام پدر را بلند صدا زد.پدر و مهرسو با عجله وارد اتاق شدند

 :به پدر نگاه کردم و گفتم

 چقدر خوشگله بینی بابا؟باالخره اومد.نگاش کنونوسو می_

 .پدر هم با تعجب نگاهم کرد

ت برو بهش سالم گین؟مهرسو تو که قبال دیدیش غریبه که نیسچرا چیزی نمی_
 کن

 :مهرسو با ترس گفت

 داداش به کی سالم کنم؟_

 :موهایم را کشیدم و داد زدم

 کنهمگه کورین؟اونجا نشسته داره نگاهمون می_

 :پیش ونوس رفتم و گفتم

برن وقتی ناراحتی منو کنن.لذت میونوس ناراحت نشیا دارن منو اذیت می_
 بیننمی

 زنیمآریا بابا آروم باش بذار حرف ب_

 :تند نگاهش کردم و گفتم

 اینخواین بگین دیوونه شدم؟شمایین که دیوونهخواین چی بگین؟میمی_

 :پدر دستانش را باال برد و گفت

 .از فردا بری پیش دکترت بهتر میشیاینه تو دیوونه نیستی فقط یکم خسته_

 :هایم را در هم کشیدم و گفتماخم
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 من دکتر نیاز ندارم حالم خوبه_

 :سو به سمتم آمد و با گریه و عصبانیت گفتمهر 

 داداش به خودت بیا ونوسی وجود نداره.اون دیگه زندگی خودشو داره_

 :آمد و کنار ونوس نشست و گفت

 بهش بگو باهام حرف بزنه_

 :ونوس ناراحت و مغموم نگاهم کرد و گفت

 نباید میومدم بهتره برم_

 :دستش را محکم گرفتم و ملتمسانه گفتم

 توروخدا نرونه _

هایم سرش را تکان داد و دستم را از دستش جدا کرد و از اتاق خارج شد و به التماس
 .توجهی نکرد

ام مشتم را محکم در چشمانم را روی هم فشردم و جلوی چشمان متعجب خانواده
توجه به درد کشنده پنجره کوبیدم.شیشه خورد شد و درد بدی در دستم پیچید.بی

 .داشتمیک تیکه شیشه بر 

 :به طرف مهرسو رفتم و نعره زدم

 تقصیر تو بود آشغال تو باعث شدی ناراحت شه و بره_

 :مهرسو جیغ زد و خودش را عقب کشید.پدر و مادر با ترس به سمتم آمدند و گفتند

 کنی؟آریا اونو بذار کنار چیکار می_

 مهرسو مواظب باش_

 :کش کردم و گفتمام فشردم و به گلویم نزدیشیشه را میان دست زخمی

 کشم.گمشین بیروننزدیک نیاین وگرنه خودمو می_
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 :پدر رو به مهرسو گفت

 زود برو زنگ بزن به دکترش شمارش توی گوشیمه بدو_

حال شوم اما بازهم زخم دستم به شدت خونریزی داشت و باعث شده بود گیج و بی
با وحشت نگاهم  شیشه را رها نکرده بودم و نوکش را به پوست گردنم فشردم.مادر 

 :کرد و فریاد زد

ریم بیرون فقط تو اونو بنداز.تورو قرآن آریا بالیی سر پسرم غلط کردم اصال ما می_
 خودت نیاری

 :شدند.سرم را به طرفین تکان دادم و بیحال گفتمچشمانم کم کم داشتند تار می

 شما فراریش دادین.ازتون متنفرم_

 خورممی گردونم قسمغلط کردیم خودم برش می_

اش از دستم خارج شده که آنقدر کردم دیگر خونی در تنم نمانده و همهحس می
 :حال لب زدمگیج و خسته بودم.بی

 گرده.اینبار واقعا رفتدیگه برنمی_

کرد.روی مبل باد سرد از پنجره شکسته وارد میشد و درد زخمم را دو چندان می
 .ریا گفتن های مادر از حال رفتمافتادم و شیشه از دستم افتاد.و میان آریا آ 

*** 

 "چهار ماه بعد"

نشینم.سایه درخت دهم و روی نیمکت میفشار می دفتر و خودکارم را در دستم
دهد نور خورشید اذیتم کند.باد مالیم بهاری موهایم را باالی سرم است و اجازه نمی

م.بدون شود کمی احساس سرخوشی کنها باعث میدهد و بعد از مدتتکان می
زنم تا به صفحه سفید برسم.در خودکار را باز کنم و ورق میمعطلی دفترم را باز می

 :کنمکرده و شروع به نوشتن می

 :اردیبهشت بیست و یکم "
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های قبل بیدار های قبل یکنواخت و تکراری گذشت.مثل روز هم مثل تمام روز امروز   
فکر کردن  کردم.آخر من که بدونشدم و به سقف باالی سرم زل زدم و به تو فکر  

کنم هایت فکر میتوانم زندگی کنم.به صورت زیبایت،به صدایت،به خندهنمی به تو 
ام هم به باد برود.بعد از اینکه خوب تا مبادا از یادم بروند و آخرین دلخوشی زندگی

هایم را برایم صورتت را در ذهنم ترسیم کردم پرستار آمد و صبحانه و قرص
 حیاط بیایم و برایت بنویسم بدون.فقط برای اینکه زودتر تمام شود و بهآورد

گوید تو از آن هایش گوش دادم.پرستار میمقاومت همه را بلعیدم و به همه حرف
شود و از اخالقم راضی بیمارهای حرف گوش کنی هستی که باعث خستگی ما نمی

کردم و مدام یلی اذیتشان میها که بستری شده بودم خبود.البته دروغ چرا؛آن اول
هیچ  خواهند مرا بدونتوانستم قبول کنم که میریختم.آخرنمیهمه چیز را بهم می

گفت که افسردگی حاد دارم و اگر دلیلی در آسایشگاه روانی بستری کنند.دکترم می
توانم فراموشت کنم.آن دکتر خودش تر میبستری شوم به نفع خودم است و راحت

خواهم تورا فراموش کنم؟اصال کرد من میتر بود.چرا فکر میتر و احمقانهاز همه دیو
 !مانی؛همانقدر ضروریشوی؟تو برای من مثل اکسیژن میمگر تو فراموش می

تواند بدون نفس کشیدن زنده بماند؟برای من شاید نبود اکسیژن قابل مگر آدمی می
  !تحمل باشد اما نبود تو هرگز

 .شی و نتوانم لمست کنمحتی اگر کنارم نبا

کنند دیوانه است ونوسم دیروز یک نفر به اسم حسین که مثل خودم همه فکر می
 :آمد و کنارم نشست و گفت

 "ایمن عکس تورو در اینترنت دیده بودم.تو خواننده"

 :من حرفی نزدم و خودش گفت

 "ای برام یکم بخونآره مطمئنم تو خواننده"

که   خواستم کسی جز تو صدایم را بشنود.چونر نمیاما من قبول نکردم چون دیگ
توانستند مرا نوازش کنند و از صدایم تعریف کنند.چون ها مثل تو نمیهیچ یک از آن
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خوانم فقط بخاطر توست و فقط هم باید برای تو که تمام شعرهایی که می
 .بخوانمشان

اند و روزگارم را گرفته اماز روزی که تو رفتی ابرهای سیاه آسمان زندگیزیباروی من 
شود احساس کنم کنارم نویسم باعث میو تار شده اما همین که برایت می تیره

 .هستی

چندماه شبی نیست که خوابت را نبینم.در خوابم آنقدر واقعی و قابل لمس در این
اش خواب بوده شود همهشوم باورم نمیهستی که بعد از اینکه از خواب بیدار می

 ".است

 ستگارفر وقت قرصاته بیا تور _

 .حوصله منتظرم ایستادهنگرم.بیپرستار می کنم و بهسرم را از روی دفتر بلند می

 چند دقیقه دیگه میام باید اینو تموم کنم_

 :دهمرود.بازهم به نوشتن ادامه میدهد و میسرش را تکان می

هایم لحظه لبخند روی لبشوم تا چند گفتم؛بعد از اینکه از خواب بیدار میداشتم می"
ها شود.اما با همه اینام لبخندم محو میفهمم خواب بودهاست اما همین که می

هر لحظه به یادت هستم.چه در خواب و چه در  ام.تو نیستی اما منمن راضی
 .شویهای من جاری هستی و باعث زنده ماندنم میبیداری.تو مثل خون در رگ

ی توانی تصورش را بکنی.به امید دیدارت فرشتهنمی دوستت دارم آنقدر زیاد که
 ".من

 

 :ونوس

هایم در کمد هستم که مادر طبق معمول بدون در زدن وارد مشغول چیدن لباس
 :گویمکنم و میاتاق می شود.با خنده نگاهش می

 عشقم دلم برای این کارات تنگ شده بود_
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 :گویدکند و میپشت چشمی نازک می

 شین تعریف کن ببینممزه نریز بیا ب_

 .نشینمکنم و کنارش میلباس را رها می

 مامان از دیروز که برگشتم ریز به ریز این شیش ماهو تعریف کردم دیگه چی بگم؟_

 :گویدپچ کنان میآورد و پچسرش را نزدیک گوشم می

 ت با شوهرت چطوره؟رابطه_

 :گویمبرم و میمن هم به تقلید از خودش سرم را جلو می

 مامان_

 بله؟_

 :گویمخورم و میام را میخنده

 دونی این مسائل شخصیه؟مگه نمی_

 :گویدگیرد و میکند و نیشگونی از بازویم میاخم می

 کشیدی بچهشرم و حیام که یه ذره نداری االن باید خجالت می_

 :گویماندازم و میام را باال میبا بیخیالی شانه

 بحثشو پیش کشیدیخجالت نداره که بعدم خودت _

 

گیرد.با محبت دستم را دورش چند لحظه نگاهم میکند و بعد محکم در آغوشم می
 .فشارمشکنم و به خودم میحلقه می

 تو که نبودی این خونه سوت و کور بود خوبه که برگشتی_

 :گویمبوسم و میاش را میگونه

 خونهکنم خودت شوتم کنی بیرون از حاال دیگه برگشتم و کاری می_
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 :گویدخندد و میمی

 خواین عروسی بگیرین؟کی بریم دنبال جهیزیه؟حاال کی می_

 .بلند شدم و لباس را برداشتم

دیگه باهم زندگیم کردیم دونم هنوز تصمیمی نگرفتیم ولی مهیار میگه ما که نمی_
 ست هرچی زودتر باشه بهترهجشن عروسی دیگه فرمالیته

 :گویددهد و میسرش را نشانه تایید تکان می

 آره راست میگه مردمم حرف در میارن_

 :گویماخم میکنم و می

 شو کی به اونا اهمیت میده؟ مامان بیخیال حرف مردم_

 :گویدشود میشود و همانطور که از اتاق خارج میمادر بلند می

 اونا توی زندگیت تاثیر دارهتو هرچقدرم بخوای مقاومت کنی حرف _

 .پردازمادامه کارم میپوفی میکنم و به 

خورد.یک جعبه های آریا در آن بود به چشمم میای که یادگاریدر ته کمد جعبه
 .تقریبا بزرگ پر از وسایل مختلف

ای ام را از صورتم نشینم.موهای نسکافهدارم و همانجا روی زمین میجعبه را برمی
زنم.چند لبخند کمرنگی میکنم و با دیدن محتویاتش زنم و در جعبه را باز میکنار می

های دو مدل گردنبند و دستبند،چند نمونه ساعت،کتاب شعر و داستان،عکس
مان را که چاپ کرده بودم و چندین وسیله ریز و درشت دیگر در جعبه بود که نفره

خواهد سراغی از هرکدامشان یادآور خاطرات شیرینی بودند.با تمام وجود دلم می
 .خواهم با خودش تماس بگیرموالش شوم اما نمیآریا بگیرم و جویای اح

 تو فکری_
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پرم.دست در جیب و شیطان به دیوار کنار دذ ترسم و از جا میبا صدای مهیار می
گذارم و نفسم را محکم ام میکند.دستم را روی قفسه سینهتکیه داده و نگاهم می

 :گویمکنم و میفوت می

 کی اومدی؟ ترسیدم_

 .آیدبندد و به سمتم میمیدر اتاق را 

 جای دیگه بودهوش و حواست یه_

 :گویمکارم و میاش میای روی گونهبوسه 

 خوش اومدی_

برد و کشد و سرش را در گودی گردنم فرو میبا یک دست مرا به طرف خودش می
 :کندمی بوسد و زمزمهمی

 ها تازگیا زود زود دلم برات تنگ میشه_

 :گویمکنم و با ناز میش حلقه میدستانم را دور گردن

 بایدم بشه طبیعیه_

 :گویدبوسد و میلبم را کوتاه می

 برهتو خوابم نمی باید زودتر جشن بگیریم و بریم خونه خودمون دیگه شبا بدون_

 :زنمسرم را کج میکنم و لب می

 منم همینطور_

 ی دیگه عروسی بگیریم؟پس هفته_

 :گویمیکوبم و ماش میمشتی روی سینه

 بار جدی باشی دلم یه مسخره.موند رو_
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دهد و دستانش را گردانم تا وسایل را جمع و جور کنم اما اجازه نمیرویم را برمی
 .کنددور شکمم قفل می

 شوخی کردم عزیزم_

 :دهدکند و ادامه میگره دستانش را سفت می

 کردی؟حاال داشتی چیکار می_

 :گویممیکنم و ای به جعبه میاشاره

 کردم چشمم به اینا خوردلباسارو داشتم جمع و جور می_

 :گویداندازد و مینگاهی به محتویات جعبه می

 چی هستن؟_

 .دهمنشینم و عکس خودم و آریا را نشانش میمی

 یادگار دوران مجردی_

 .کندنشیند و به بقیه وسایل نگاه میاو هم کنارم می

 خوای نگهشون داری؟می_

 تونم که بندازمشونگویم:_آره نمیگردانم و میا سر جایشان برمیوسایل ر 

 .اندازدابرویش را باال می

 نمیگی من حسودی کنم یا غیرتی بشم؟_

 :گویمدهم و میخندم و به بازویش تکیه میمی

 کردماگه اینجوری بودی که باهات ازدواج نمی_

 :گویمکنم و میمی.به عکس آریا اشاره گیردخندد و در آغوشم میمی

 نظرت حالش خوبه؟به_

 پرسی؟دونم چرا از خودش نمینمی_
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 .کنممردد نگاهش می

خوام یاد کنم درست باشه.ما دیگه زندگیمون از هم جدا شده نمیآخه فکر نمی_
 ها بیفتهگذشته

 :گویدبندد و میگذارد و درش را میعکس را در جعبه می

 تونی سراغشو از اون بگیریمی درسته ولی گفتی یه خواهر داره_

توانستم به همین بد فکری هم نبود.اتفاقا دلم هم برای مهرسو تنگ شده بود و می
 .بهانه زنگ بزنم

 چرا به فکر خودم نرسید راست میگیا_

 :گویدمی

 بچرخیمترم.اینارو جمع کن و بپوش بریم یکم من باهوش چون_

 

 :آریا

 کناز اتاق خواب من دکترارو دور  "

 کشه تنم،از سرم عبور کنتیر می

 تختمو بلند کن وقتشه که راه برم

 هی بهم نگو بخواب هی نگو کجا برم

 تا شمال گریه کرد،با صدای چاوشی

 روی عکس روی دود، توی فکر خودکشی

 حالمون خراب بود حالمون خراب موند

 "جواب موندهمه سوال داشت اما بی اون
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کنم و لبخند محوی هایم را باز مییمارها چشمبا شنیدن صدای بلند یکی از ب
زنم.انگار اینجا به جز من یک نفر دیگر هم هست که صدای خوبی دارد.چقدر می

 .اندازددرد کالمش مشهود است و چقدر مرا یاد خودم می

 دخترای سرخ سرخ دخترای بور بور"

 حالم از خودم بهم،حالمو بریز دور

 بعد موج موی اون،روی آب کف شدم

 "وقتتو تلف نکن،من دیگه تلف شدم

خواهد فراموش کند کجا صدایش برایم آشنا نیست.شاید تازه آمده و با خواندن می
های اول که خودم بستری شده بودم .مثل آن شبهست و چه بالیی سرش آمده

گذاشتم و زیر لب برای خودم شعر از ترس سرم را روی زانوهایم می و 
ریختم و زدم و همه چیز را بهم میشدم و فریاد میمی خواندم.گاهی هم بلندمی

کم وقتی قرص شدند آرامبخش تزریق کنند تا ساکت شوم اما کمپرستارها مجبور می
ها را بخورم از آن حالت افسار زور وادارم کردند که آنمصرف کردم یا بهتر بگویم به

را روی زمین حس کردم و خودم گسیختگی خارج شدم.انگار در آسمان پرواز می
نشیند و دیدم که کنارم میخوابیدم و در خواب ونوس را میکردم.بیشتر مینمی

همین  هایم همه چیز به زیبایی سابق بود و من تشنه بهکند.در خوابنوازشم می
 .هایم خو گرفتمها هم راضی بودم برای همین به قرصخواب

 های خیس مردهای خوب زن،گونهخنده"

 های سرد سردتلخ تلخ،شام هایقهوه

 "...دیر عاشقش شدم،دیشب ازدواج کرد

های اینجا مرا درک دانم آدمحاال دیگر به زندگی در اینجا عادت کردم.چون می
 .کنندکنند؛حتی اگر درک هم نکنند تظاهر به خوشحال بودن نمیمی

 .یک روز با یکی از بیماران مشغول صحبت کردن شدیم
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اش ای تیرهندجای سوختگی نمایان بود و چشمان قهوهاش چدر پوست سبزه 
کردی داد جوری که اگر از دور نگاهش میتر نشان میتر و سردصورتش را خشن

احساس ترین مرد دنیاست اما پای درد و دلش که نشستم فهمیدم کردی بیفکر می
اوهم مثل خودم است.برایم گفت دختری که عاشقش بوده مرده است و اوهم به 

اش دست به خودکشی و در نهایت خودسوزی این وضعیت دچار شد و از غم دوری
مرد من زده و در آخر سر از اینجا درآورده و من با خودم فکر کردم اگر ونوس می

ای از این دنیا خوشبخت و کردم؟من به همین راضیم که در گوشهکار میچه
دها همین آدم که بعکشم اصال مهم نیست.خوشحال هست و دردی که من می

اسمش پارسا بود پیشنهاد داد که برایش نامه بنویسم شاید بعدها به دستش رسید 
نویسم هرچند هیچوقت به و توانست حالم را بفهمد.گفت که من هم برایش می

شوم. من هم به مهرسو گفتم برایم دفتر و رسد اما خودم سبک میدستش نمی
وزم شد که روی نیمکت حیاط بنشینم و برایش خودکار بیاورد و بعد از آن عادت هرر 

کم عادت کردم که از دانستم چگونه و چه چیزی بنویسم اما کمها نمیبنویسم.اول
نوشتم که صفحات دفتر یکی یکی پر تمام اتفاقات و حس و حالم بنویسم.آنقدر می

هم آمد.روزهای مالقاتی گرفت و پرستار به سراغم میشدند و مچ دستم درد میمی
کنند با خوشحال کردنم آیند و سعی میمادر و پدر و مهرسو و طاها به دیدنم می

شان را حفظ کنند تا دانم که دکتر بهشان گفته که باید روحیهحالم را خوب کنند.می
دهم آورم و اجازه میتر پیش برود اما به رویشان نمیام سریعروند درمان بیماری

آورند و بدهند ولی گاهی مادر و مهرسو طاقت نمیبه نقش بازی کردنشان ادامه 
 .شوندبرای اینکه گریه کنند به سرعت از من دور می

زودی خوب شده و گوید بهفشارد و میام را میاش شانهپدر هم به عادت همیشگی
شوم.اما برایم مهم نیست.چه فرقی دارد کجا باشم وقتی قرار از اینجا مرخص می

 ؟نیست ونوس را ببینم

کنند و خودشان هستند و حداقل اینجا در کنار کسانی هستم که نقش بازی نمی
 .کننددرکم می
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گویند همه چیز درست گوید آرام باش یا نمیاینجا اگر گریه کنم کسی نمی
شود.چون روح ما دانیم که هیچ چیز دیگر مثل قبل نمیشود.چون همه ما میمی

ا دکتر بیاید و برایمان از آینده خوب بگوید نابود شده و هرچقدر هم قرص بخوریم ی
شویم و فقط مجبوریم به خودمان تلقین کنیم که دانیم که دیگر خوب نمیمی

حالمان بهتر است.اینجا را دوست ندارم اما مطمئنم از دنیای خارج از این دیوار ها 
کنند های آن سوی دیوار که تظاهر به خوب بودن میبیشتر متنفرم.از آدم

فرم.برعکس من،اکثر بیمارهای اینجا دوست دارند زودتر از اینجا خالص شوند و متن
کنند.گاهی صدای دعوایشان با پرستارها از هیچ فرصتی برای فرار کردن دریغ نمی

بینم چند نفری روی یکی روم تا ببینم چه اتفاقی افتاده میشنوم و وقتی میرا می
رفتم و د.اگر قبال بود من به کمک پرستار میزنناند و کتکش میاز پرستارها افتاده

هایش شوم و به داد و فریادتفاوت از جلویش رد میدادم اما حاال بینجاتش می
زدم هایی که من از شدت درد و دلتنگی زجه میکنم.مگر آن شبهم توجه نمی

ها به دادم رسیدند؟فقط برای اینکه از شر صدایم خالص شوند آرامبخش تزریق آن
دادند.در آسایشگاه زندگی قشنگ نیست.بر خالف کردند و قرص به خوردم مییم

ظاهرش که سعی کردند با کاشت گل و درخت زیبا نشانش دهند،در درونش،در 
است که هیچ یک از افراد دنیای بیرون قادر هایش یک دنیا درد نهفتهتک تک اتاق

هایی مثل من بترسند.ولی آدم اند که باید از نیستند حتی تصور کنند فقط یاد گرفته
 .ایم؛همینما ترسناک نیستیم،ما فقط تنها و خسته

 

 :ونوس

زنم.فکرم مشغول است.بهروز گفت میکنم و از کافه بیرون با بهروز خداحافظی می
که یک ماه بعد از رفتنم آریا به اینجا آمده بود و فهمید که ازدواج کردم و از ایران 

کنم.من هم بود.حالش را درک می راب از اینجا خارج شدهرفتم و اوهم با حالی خ
 .یک روز خبر رفتن مهیار را شنیده بودم و دنیا بر سرم آوار شد

مانم که جواب گیرم و منتظر میبا نگرانی در بین مخاطبینم شماره مهرسو را می
 :گویددهد.بعد از ده بوق مهرسو با صدایی سرد و عبوث می
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 بله؟_

 جان خوبی؟شناختی منو؟سالم مهرسو _

 :گویدسرد تر از قبل می

 بله بفرمایید؟_

 :گویمشوم و میاز خیابان رد می

 خوبی؟آریا خوبه؟_

 :گویدعصبی می

 مگه برات مهمه؟_

 معلومه که برام مهمه شما دوتا برای من خیلی عزیزید_

 .گویدای میهه کشیده

 تونیم همو ببینیم؟مهرسو می_

 :گویدتند می

که نمیشه دست از سرمون بردار داداشمو که بیچاره کردی دیگه چی   معلومه_
 خوای؟می

 :گویمشود.با ترس مینفسم در سینه حبس می

 اتفاقی برای آریا افتاده؟حالش خوبه؟_

 :رودصدایش باال می

 عالی عالیه،به لطف تو دوبار خودکشی کرده و االنم گوشه تیمارستان افتاده_

چسبانم.انگار یک سطل آب اینکه نیفتم خودم را به دیوار می لرزند و برایپاهایم می
 .یخ روی سرم خالی کردند که اینگونه یخ زدم

 خواستی بشنوی؟خوشحال شدی آره؟همینو مگه نمی_
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 :گویمرود.به زور میزنند و سرم گیج میچشمانم دو دو می

 کنی؟یا میخوای ازم انتقام بگیری؟چی میگی؟شوخی می_

 .شوندهایم بسته میناخودآگاه چشم بلند است کهصدایش آنقدر 

چرا باید باهات شوخی کنم؟داداشم،داداش عزیزم عین یه جنازه شده.داره جلوی _
 کنم؟چشممون آب میشه بعد تو میگی شوخی می

 :گویمبا ناباوری می

 آخه چطور؟چرا؟من...من باورم نمیشه_

 .کشددماغش را باال می

شد اینجوری شد.بعدشم که دیگه حالش خراب شد و دکتر بعد از اینکه ازت جدا _
 تشخیص داد که باید بستری شه

 .دودبا تصور حال خراب آریا اشک به چشمم می

 خوب میشه مهرسو؟_

دونم دکتر میگه افسردگی شدید و اسکیزوفرنی داره و حتی اگه هم خوب بشه نمی_
 بازم بیماریش برگشت پذیره و یه همچین چیزایی

 .من گذارم تا از شدت غصه فریاد نزنم.لعنت بهروی دهانم می دستم را

 مهرسو من باید ببینمش_

 .شودبازهم صدایش تند می

ببینیش که چی بشه؟بازم حالش بد شه؟دست از سرش بردار مگه راهتو ازش جدا _
 نکردی؟مگه ولش نکردی؟

 :گویمملتمسانه می

چه  شناسی منه.تو که منو میخواستم این اتفاقا بیفتمهرسو ببین من که نمی_
 دونستم این بالها سرش میاد؟توروخدا بگو کجا بستری شده باید ببینمشمی
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 تونم ریسک کنم.ممکنه دوباره حالش بد شهنمیشه نمی_

 :گویمکند.بازهم میاشک دیدم را تار می

 کنمتوروخدا مهرسو التماست می_

 :گویدکشد و میای میآه کالفه

 ی یک دیگه کسیو راه نمیدنمیفرستم اما جز فامیل درجهآدرسو برات _

 خب االن چیکار کنم؟_

 تونم باهاش هماهنگ کنمیکی از پرستارای اونجا دوستمه می_

 مرسی مهرسو هیچوقت این لطفتو یادم نمیره_

گیری نه من.بذار به درد فقط یبار میری دیدنش و دیگه نه سراغی از اون می_
 ؟خودمون بسوزیم فهمیدی

 .کنم که نیفتمبا هر بدبختی است تالش می

 باشه باشه قول میدم_

 خداحافظ_

 :گویمدهد میگیرم و تا جواب میکند و من هم شماره مهیار را میسریع قطع می

 دوستم بهروز یمهیار سریع بیا دم کافه_

 لرزه؟چی شده؟چرا صدات می_

 :گویمدهم و میبغضم را به سختی قورت می

 فقط بیا هیچی نگو_

 باشه باشه بیست مین دیگه اونجام_
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.گفت خودکشی کرده.بخاطر من کنمدهم و به آریا فکر میبه همان دیوار تکیه می
شود آن آریای خودکشی کرده و در آسایشگاه روانی بستری شده است.باورم نمی

 .ش تقصیر من استمحکم به این حال و روز افتاده باشد.همه

کردم،اگر کردم و سریع رهایش نمیکمی بیشتر با او صحبت میقبل از جدایی،   اگر 
زدم و هایم را نمیرحمی حرفاوضاعش بودم،اگر آنطور با بی همیشه پیگیر حال و

 .افتادها نمیشاید این اتفاق شدمبعد هم سرگرم زندگی خودم نمی

ومت زند ولی اینبار برای مهار کردنشان مقادوباره اشک در چشمانم حلقه می
 .خورندهایم سر میهایم روی گونهکنم و آرام اشکنمی

باورم نمیشد من آنسوی دنیا چندماه برای خودم عاشقانه و فارغ از دنیا زندگی 
خواستم.من کشید.ناراحتی او چیزی نبود که من میکردم و آریا اینجا زجر میمی
معروفی خواستم به آرزویش برسد و خواننده خواستم خوشبخت شود.میمی

 .گذاشتماش نمیشود.کاش هیچوقت پایم را در زندگی

صورت گذارم،مردم با کنجکاوی به پرانند محل نمیشوند و تیکه میچند پسر رد می
دهم.االن برایم فقط حال و روز آریا کنند، اهمیت نمیخیس و حال خرابم نگاه می

 .مهم است نه هیچ چیز دیگری

شود و به ند و خودش به سرعت از ماشین پیاده میکماشین مهیار جلویم توقف می
 :گویدآید.حال زارم را که میبیند حیرت زده میسمتم می

 ونوس این چه حال و روزیه؟_

 :کشم و مینالمدماغم را باال می

  مهیار_

شود.صدای هق کند و خودش هم سوار میگیرد و سوار ماشینم میدستم را می
چسباند و کمرم را نوازش اش مید.سرم را به سینهکنفضای ماشین را پر می هقم 

 .دهدمی

 ششش آروم باش عزیزم من کنارتم_
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 :گویممیان زار زدم می

 مهیار_

 جان مهیار؟_

 .چسبانماش میخودم را بیشتر به سینه

 من خیلی بدم از خودم متنفرم_

 :گویدکند و شمرده شمرده میکند و در چشمانم نگاه میسرم را بلند می

هر اتفاقی که افتاده باشه،هرچقدرم که بد باشه تو نباید از خودت بدت بیاد _
 زنیم خوبه؟باشه؟االنم گریه کن تا آروم بشی بعد که آروم شدی باهم حرف می

دانم مهیار جواب .نمیگردمدهم و دوباره به همان جای قبلی برمیسرم را تکان می
نداشتم هیچوقت مثل حاال احساس  دانم اگر او رابود فقط می کدام کار خوبم
 .شناختم نبودهایی که میکردم.مهیار شبیه هیچکدام از آدمخوشبختی نمی

چند نفر مثل مهیار وجود دارد که بدون هیچ سوال و جوابی اینگونه یک نفر را در 
آغوش بگیرد و آرام کند؟این دومین بار بود که در آغوشش برای یک نفر دیگر گریه 

 .کرداو صبورانه نوازشم میکردم و می

آید از آغوشش جدا شوم.آغوشش پر از حس امنیت شود اما دلم نمیام تمام میگریه
 .است

 بهتری؟_

 .زنمکنم و حرفی نمیسرم را باال و پایین می

کنی چشمات خیلی خوشگل تر خوای نگام کنی؟تازه فهمیدم وقتی گریه مینمی_
 میشن

ام را کمی نشینم.کمر گرفتهکراه در جای خودم میخندم و بااجان میآرام و بی
 .کنمدارم و صورتم را تمیز میکشم و از داشبور دستمالی برمیمی
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 شده؟دونی چیمهیار می_

 .امگرفته  در اثر گریه زیاد سکسکه

 دونمنه نمی_

 .گیرددوباره بغض گلویم را می

 دهزنگ زدم به مهرسو گفت که آریا توی آسایشگاه بستری ش_

 .استشده شوند.اوهم به اندازه من شوکههای مهیار از شدت تعجب گرد میچشم

 مهرسو میگه تقصیر منه.میگه بخاطر من دوبار خودکشی کرده.من چیکار کردم؟_

 .شوندهایم جاری میاشک دوباره از شدت ناراحتی و غم 

 :گویدزده میمهیار حیرت

 دروغ نگفته؟_

 :گویمگیرم و مییام را مبا دستمال آب بینی

م تونم عذاب وجدان داره خفهنه بهم گفت دست از سرش بردارم ولی نمی_
 ...ش تقصیر منه اگه منمیکنه.همه

 .با جدیت حرفم را قطع میکند

  تقصیر تو نیست ونوس_

 .دهمسرم را به طرفین تکان می

 کردم این بالها سرش نمیومداگه من اونکارو نمی_

 پشیمونی؟_

 :گویمزیبایش نگاه می.کنم و صادقانه می به چشمان

 نه پشیمون نیستم_
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کنی.ببین ونوس هرروز ممکنه هزار پس اگه هم برگردی عقب بازم همینکارو می_
نفر از هم جدا بشن کی میتونه حدس بزنه طرف مقابلش کارش به جنون 
میکشه؟این که اون االن به این حال و روز افتاده مقصرش تو نیستی.چون تو 

 خواستی مگه نه؟هیچوقت اینو براش نمی

 خواستمنمی_

 نباید خودتو مقصر بدونی پس_

توانم به دیدنش نروم.باید بروم و مطمئن شوم که هایش موافقم ولی نمیبا حرف
 .بینمخواب نمی

 خوام برم مالقاتیشمن می_

 .گذاردام میدستش را روی شانه

 دونی که با دیدنت ممکنه حالش بد شه؟می_

 !گیرم،از شدت دردلبم را گاز می

  گیرمآره ولی اگه نبینمش آروم نمی_

 :گویددهد و میسرش را تکان می

 باشه فردا میریم_

 :گویمکنم و میقدرشناسانه نگاهش می

 مهیار_

 جانم؟_

مان گوید.در این شش ماه رابطهخیلی وقت است که به جای بله گفتن،جان می
دانستم انتخابم درست است.با مهیار ال دیگر میتغییرات زیادی کرده بود.حا

هایی را گذرانده بودم که برایم قابل توصیف نبود.با او به همان خوشبختی لحظه
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ای سرشار از عشق و آرامش اش خوانده بودم رسیدم.خوشبختیها دربارهکه در قصه
 .داشتمو امنیت!برای خوشبختی واقعی این سه الزم بود و من هر سه را با مهیار 

 :گویمبه صورت منتظرش لبخند میزنم و می

 مرسی که انقدر خوبی_

کنم که هرگز حاضر نیستم از مهیار دست بکشم.به زند و من به این فکر میلبخند می
 .دهمهیچ قیمتی از دستش نمی

 :آریا

نشینم.مثل کنم و سرجایم میپرم.پوفی میبینم و از خواب میبازهم خوابش را می
هایم است.برای شوم.رنگش همرنگ لباسرویم خیره میروح روبهدیوار بی هرروز به

کنم که چقدر از رنگ سفید بیزارم.صدای فین فینی بار هزارم با خودم فکر می
کند.با بی حالی و کسلی گردن شنوم.حتما بازهم مادر آمده و برایم گریه میمی

ندلی کنار تختم زنی شوم.روی صچرخانم اما متعجب میخشکم را به سمتش می
ریزد.کنجکاو میشم که بفهمم نشسته که سرش را پایین انداخته و اشک می

آید.سرش را باال ام کسی به مالقاتی من نمیکیست.آخر به جز خانواده
ام کنم که هنوز خوابم و باز هم رویای همیشگیشوم.اول فکر میآورد.شوکه میمی

اش لبریز از اشک است و با غصه به آبی هایاست اما نه، انگار خودش است.چشم
کنم.بوی عطرش هم کند.من که این چشم هارا هیچوقت فراموش نمینگاه میمن

که همان است.همان عطری که سال ها مستم کرد اما...اما چرا رنگ موهایش 
عوض شده؟مگر به من قول نداده بود هیچوقت دست به آن موهای خوشرنگش 

توانم بود؟ولی مهم نیست.هنوز هم زیباست.هنوزهم مینزند؟یعنی فراموش کرده 
اش شده ای خستگی و پلک زدن نگاهش کنم.مثل االن که خیرهها بدون ذرهساعت

 :گویدکشد و با صدایی لرزان میبودم.دماغش را باال می

 سالم_

بندم.هنوز هم آوایش برایم طنین هایم را میشنوم با لذت چشمصدایش را که می
ت.شاید به خاطر همین نشنیدن صدایش است که کارم به اینجا کشیده آرامش اس
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کشم.آنقدر عمیق که عطرش به برم و عمیق نفس میشد.سرم را کمی جلوتر می
رسد بدنم ام میهای بویاییبرسد.بوی عطرش که به گیرنده های بدنمتمام سلول

وز که هنوز است بدنم تپد.هنوقفه میها تند و بیگیرد و قلبم بعد از مدتجان می
ترسم برود و من کنم.میبه عطرش اعتیاد دارد.همانطور بی حرف نگاهش می

حسرت بخورم که چرا یک دل سیر جز به جز صورتش را نگاه نکردم.موهای رنگی 
.موهای مواج زیبایش را صاف بود را صاف کرده و کج روی صورتش ریخته بلندش

موهایش هستم؟چقدر در همین چند ماه  دانست عاشق موجکرده بود.مگر نمی
تر شده بود.راستی از آخرین باری که دیدمش چند وقت گذشته بود؟کدام یک خانم

از دیدارهایمان توهم من بود؟یادم آمد؛ آخرین بار حلقه در دستش بود. با یادآوری 
 :گویمشوم و با صدایی لرزان میگذشته کمی از منگی خارج می

 ...پس باالخره اومدی_

 :گویمریزند.با خوشحالی میاش میوقفه و پشت سرهم روی گونههایش بیاشک

دونستم که میای.به همه گفته بودم.گفتم که تو ترکم دونستم؛میمی_
 نمیکنی.بهشون گفتم که عاشقمی ولی هیچکس حرفامو باور نکرد

 .زنمپوزخند تلخی می

داشت که کارت به گفتن اگه کسی دوستت ای.میگفتن تو دیوونهبهم می_
 کشیدتیمارستان نمی

 :کشمفریاد می

 دونن بخاطر خود تو من اومدم تیمارستاننمی_

 :با هق هق مینالد

دوستم بعد من این اتفاقا برات میفته بخدا خواستم اینجور شه،من نمیمن نمی_
 خواستمنمی

 :گوبمبه یاد گذشته لبخند تلخی میزنم و می
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نباشی دیوونه میشم؟یادته گفتی هیچیت نمیشه؟دیدی  یادته بهت گفته بودم اگه_
 دیوونه شدم؟

 .هقش تمام اتاق را پر میکنداش شدت میگیرد و صدای هقگریه

 :گویمقراری میبا بی

خندی چقدر بیشتر دونی وقتی میهاتم.نمیچرا گریه میکنی؟بخند؛من عاشق خنده_
 ها میشیشبیه فرشته

کنم و شود.به در اشاره میست و قلبم مچاله میآید که دیگر مال من نییادم می
 :گویممی

به پرستارا بگو که عاشقم بودی.بگو یکی بود که از من بهتر بود و ولم کردی.بگو _
 عاشق صدا و گیتار زدنم بودی

 .شکندصدا در گلویم می

 بگو_

 هایشمانم تا حرف بزند.تا حرف بزنیم.کلی حرف نگفته داشتم.اما او اشکمنتظر می
لرزد اما به سختی بغضش را قورت شود.صدای اوهم میکند و بلند میرا پاک می

 .دهدمی

 فقط اومده بودم بهت سر بزنم.مواظب خودت باش.خداحافظ_

خواست برود؟به همین زودی؟پس چرا آمده بود؟آمده بود که دیوانه ترم می
 :زنمشدم. با عجز و ناله فریاد میکند؟من که دیگر بدتر از این نمی

خورم همونی نرو.حاال که اومدی دیگه نرو...چطور دلت میاد تنهام بذاری؟قسم می_
 خوای فقط نرومیشم که تو می

 .کندمی اش نگاهم زند و با چشمان زیبای اشکیحرفی نمی

 چرا با من بازی کردی؟مگه چیکارت کرده بودم؟_
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رای روحیه دادن اختیار صدایم دست خودم نیست گلدان کنار تخت را که مادر ب
 .کوبمدارم و به دیوار میآورده بود را برمی

 میرم بفهممن بدون تو می_

ترسد.مثل رود.او هم از من میکند و یک قدم عقب میونوس با ترس نگاهم می
 .های دیگرهمه آدم

کنم کند.توجهی نمیآید و مثل همیشه آرامبخش برایم تزریق میمی پرستار باعجله 
رود.آرامبخش که چرخد و به سمت در میدهم.او اما میزدن ادامه میو به فریاد 

ایستد اما زنم.میشوم و آرام صدایش میشود گیج میوارد خونم می
 :گویمریزم و میگردد.تمام عشقی که دارم را در صدایم میبرنمی

 روسری آبی بهت خیلی میاد_ 

رود.آنقدر به صدای پاشنه های آهسته میکند و سپس با قدمچند ثانیه مکث می
 :گویمشود.با خودم میکنم تا قطع میگوش می های کفشش 

 پوشیدی؟این عادتتم تغییر دادی؟تو که موقع بیرون رفتن پاشنه بلند نمی_

دانم این رویا بود یا واقعیت؛شاید بازهم بندم.نمیزنم و چشمانم را میتلخندی می
 .میرمید بخوابم تا بازهم ببینمش وگرنه میبازهم بخوابم.با توهم زده بودم.باید

 :ونوس

کشم و خودم را بابت ام را به سختی روی زمین میهای پاشنه میخیکفش
کنم و راهرو را طی می کنم.خسته و بیحال،با کمری خمیده پوشیدنشان لعنت می
دهم و پس از تشکر های خیره بیماران سفید و آبی پوش نمیحتی اهمیتی به نگاه

 .شوممسئول آسایشگاه از سالن خارج می از 

کشم تا هوای سنگین آسایشگاه را از گذارم نفس عمیقی میپایم را که در حیاط می
بینم که کمی دورتر زیر سایه درخت بید ریه هایم خارج کنم.روبرویم مهیار را می

ش آیم و به سمتها پایین میکند.آرام از پلهمجنون ایستاده و منتظر نگاهم می
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های چرخم و نگاهی به پنجرهرسم به عقب میاش که میروم.به یک قدمیمی
 اندازم.اگر بخواهم از حالم بگویم در یک کالم افتضاحم؛ها میاتاق

دیدن آریا با آن همه غم و پریشانی و آن حجم موی سپید کمرم را شکسته بود.هرگز 
اینگونه زمین بخورد.دلم  کردم با نبودم به این حال و روز دچار شود وتصور نمی

کرد نروم و کنارش بمانم سفت در آغوشش خواست آن لحظه که التماس میمی
اش را ببوسم و بگویم خوب میشوی اما دیگر نه او آن مرد سابق بگیرم و پیشانی

 !است و نه من آن دختر سابق

حاال من یک زن متاهل و عاشق هستم که با خودخواهی تمام عشقش را و قلبش 
ها خوابیده ا به وجدانش ترجیح داده و چشم روی مردی که در یکی از این اتاقر 

ای وارد نشود.شاید از نظر دیگران من نقش منفی اش لطمهبندد تا به خوشبختیمی
خواهم در این یکباری که فرصت و بدجنس داستان باشم اما مهم نیست.من می

فرصت دارم از بودن در کنار تنها  خواهم تازندگی کنم.می دارم برای خودم و قلبم 
توانم جانم را هم فدا کنم لذت ببرم.نامردی مردی که برای یک لحظه دیدنش می

انصافی است؟مهم نیست؛دیگر هیچ چیز به جز خودم و مردی که در چند است؟بی
 .ام ایستاده مهم نیستقدمی

ازم.نه از سر ترحم و توانم بسام را میتوانم تغییر دهم اما آیندهمن گذشته را نمی
 !دلسوزی بلکه با عشق

کنم و سپس رویم را روح پیش رویم نگاه میبرای آخرین بار به ساختمان بی
 .ایستمگردانم و کنار مهیار میبرمی

 :گویدزند و میلبخند می

 بریم؟_

باز هم مثل همیشه بدون پرسیدن هیچ سوالی کنارم است.آخرین قطره اشکم را 
 :گویمزنم و میبخند کمرنگی میکنم و لپاک می

 بریم_
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 اومدی سر بزنی بهم،چی آوردی برام؟"

 هاتو آوردی که از غصه درامبگو خنده

 کنمرنگ موتو که عوض کردی،غریبی می

  گم شدن اما بهم میگن همین دور و ورام

 بعد عمری اومدی بازم مالقاتی من

  تازه میشه زخمای قلب خیاالتی من

 ، رفتی سفر یه جای دورگفتن بهماینو می

 حاال اشکاتو آوردی واسه سوغاتی من

  اومدی چی بگی با حال من چیکار داری

 روسریت آبیه، حتما با اون قرار داری

  زندگیمو ازم گرفتی انتظار داری

 چیو یادم بره باشه یه نخ سیگار داری؟

  کنی خب چیه این کارا بگوچرا گریه می

  دیوارا بگواینجا دلگیره به این تختا و 

  اینا حال من دیوونه رو باور ندارن

  عاشقم بودی یه روزی به پرستارا بگو

  اومدی چی بگی با حال من چیکار داری

 روسریت آبیه حتما با اون قرار داری

 چیو یادم بره باشه یه نخ سیگار داری؟ زندگیمو ازم گرفتی انتظار داری


