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 شقایق                                                                                              نویسنده:سمیرا موسعلی گلبرگ

 

 به نام خدا

من چندتا  رینشسته بودم.تنها نبودم.به غ یسیتو سالن شرکت نو تاس

 بزرگتر ،که اکثرا هم بزرگتر ایدختر همسن و سال 

تا دختر رفت بودن تو ۳،۴که امده بودم  یاونجا نشسته بودن.از وقت بودن

 کرده دایاز روزنامه پ ویمصاحبه.آگه یاتاق برا

.زنگ میازمندیشرکت فالن ن یگر یمنش یبرا ی.به چند خانم جوانبودم

و شکل  پیت خانما ای از خودم گفته بودم.تموم اون یزده بودم و مختصر

 نیمغازه و فروشگاه رو داشتن.متفاوت تر یبا فروشنده ها یمنش افهیو ق

 اون جمع من بودم. سیک

مطب دکتر  هی یمنش ای یشرکت دولت یمنش ایدانشجوها بودم  شکل

 شرکت نیفکرام خندم گرفت.ا نی.از اریخشن و سختگ

جا موفق  نیمصاحبه،من ا یهمه گل و بلبل اومدن برا نیه،ایخصوص

 جمع و جور کردم و بلند شدم که برم فموی.کشمینم

 کرده بودم دایکار پ یکه برا گهید یخواستم برم جاها ی.مرونیب

اتاق نشسته بود  یک از اول باال یرمردیقدمو برداشتم،پ نیکه اول نیهم

 خوند. مویاسم خانوادگ
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 رفتم سمتش. واشینگاهش کردم و  مردد

 موقع نوبتت شد. ا،بهیرفتیم یلبخند بهم گفت:داشت هی با

 گفتم:بله. ایشگیبا لبخند محجوب از اون هم منم

 بفرما تو._

گفتن  دمیتازه کردم و دوبار در زدم.شن یکه پشت در بودم،نفس یا هیثان

 .دییبفرما

 نییزدم و وارد شدم.نگاهم تا کامل وارد بشم پا نییدرو پا ی رهیدستگ

 اتاق دوتا آقا نییهم که سرمو بلند کردم، پا یبود.وقت

 .دنیخندیو م زدنیحرف م زیر زیکه کنار هم نشسته بودن و ر دمید رو

مجعد  یو موها کینسبتا بار لیکه سب یرسا سالم کردم.مرد یصدا با

 مرتب و پیو در کل ت یبلند ،کت و شلوار مشک کمی

 خانم. دییگفت:سالم بفرما یداشت،جد یخوب

 بود اشاره کردن. زشونیم یک جلو یبا دستش به صندل و

 رهیتموم شد و هردوشون بهم خ شونیخوشحال یبرسم به صندل تا

 شدن.نشستم.
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 ن؟یخب خانم حال شما؟خوب هست_داشت. لیسب یمرد

 ...یممنون مرس_

 ؟ی:نام و نام خانوادگدیپرس یکلفت وجد یرو باز کرد و با صدا یا پرونده

 روشن هستم. قیشقا_

 سن؟_

_۱۹ 

 همزمان نگاهم کردن. هردوشون

 گهیداشت و مثل مرد د شیو ته ر خوردیم شتریکه سنش ب گهید مرده

 ی:سابقه و تجربه کاردیداشت فوران پرس یلباس رسم

 ؟یدار

پشت صندوق بودم  شتریماه تو فروشگاه...فروشنده بودم.البته ب۵،۶بله..._

 مربوطه ش با من بود. یو کار

 نوشت. یم ویهم همه چ بلویس مرد

 .فقط؟نطوریکه ا_همون مرده. دوباره

 بله._
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 چطور؟ وتریمربوط به کامپ یکارا_

 .نیبخوا یانجام بدم،اما حاال مونده شما چکار تونمیم_

 التون؟یتحص_لویسب مرد

 دارم و االن هم دانشجوم. یاضیر پلمیمن د_

 ؟یو چه دانشگاه یچه رشته _

 جا. نی.دانشگاه آزاد هموتریکامپ یمهندس_

زدم  کیلبخند کوچ هیاحترام  ی.برادیموفق باش_تکون داد و گفت: سرشو

فرار از نگاهش  ای یتوجه یب یمونده و منم برا رهیکه همون جور بهم خ

 گهیبه مرد د

 کردم. نگاه

شروع ۸/۵راس ساعت  حنجا،صبیا یکار یاالن که تابستونه ساعت کار_

 ساعت۱ نیادامه داره. و در ب۵/۵تا   تایو نها شهیم

 ها

 ویزیکه حواس جمع باشه ،چ رهیتوقع م یاستراحت هست.از منش بایتقر

 از قلم نندازه.سرگرم کاره خودش نشه و ساعت
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 هماهنگ باشه. سیبا رئ شهیتلفنا نشه.و مهم تر هم ریگ در

همه تند تند حرف زدن.مکث کرد.نگاهم افتاد به مرد  نیاز ا بعد

 و دمیخجالت کش کمی.کردی.هنوزم همونطور نگاهم ملویسب

 دستش در آوروه بود نگاه کردم. ریپرونده رو از ز گهیمرده د به

 .دیشماره تماس هم بگ هینام پدر و _

 که گفتم دوباره گفت: یوقت

 د؟یاز حقوق توقع دار یرنج خاص_

 که روال معموله. یزیچ .همونرینخ_

 که! یسیوا یتونی،تمام وقت نم ییگفت:خانم شما که دانشجو لویسب مرد

نشه.و  دیدرسته.البته حاال که تابستونه.دانشگاهم همه روزه برقرار شا_

 وقت مهین یکیتا خانم تمام وقت و ۲ یتو آگه نکهیا

 ست؟ین نطوری.ادیخواستیم

 .نیوقته درخواست دار مهین یدرسته.پس شما برا_

 .نطورهیهم_
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 ازتونی.اگه ندیببر فیدوباره تند گفت:خب خانم بسالمت.تشر گهید مرد

 قرار داد تماس گرفته ی،تا فردا قبل ظهر برا میداشت

 .شهیم

 بله.ممنون.خداحافظ شما._شدم. بلند

 در که رفتم درو باز کردم. تا

 .دمیکلفت مرده رو خطاب بهم شن یصدا

 خانم روشن._

 بله؟_متعجب نگاهش کردم. کمی

 قرار داد! یبرا ایساعت ب نی.فردا همیخانم شما استخدام_

.خودم سکوتو میمتعجب بهش نگاه کرد گهیمن و هم اون مرده د هم

 زدم. یور هیلبخند  هیحتما.بهش  امیواقعا؟باشه م_شکستم.

 .ممنون.یمرس

 به سالمت. کنمیخواهش م_نگاهم کرد. تیبا رضا اون

هم تو انتظار بودن.از شرکت زدم  یا گهیو بستم.هنوز چند نفر داتاق در

 ببرون.سوار آسانسور شدن و از ساختمونم در
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اون مرده  نکهیکه علت ا کردمیفکر م نیراه تا برسم خونه ،به ا ی.توامدم

 بود،تازه همکارشم یانقدر راحت استخدامم کرد چ

نداشتم،سنمم که کمه.تفاوت  یسابقه کار نیتعجب کرد!همچ انقدر

 .منلمونهیاستا دمیکه د گهید یآشکار منو اون خانما

 شهیکه م یو صورت یمشک یو مقنعه  یشمی یمانتو هیساده با  یلیخ

 نیهم کم،یکوچ یبا اون کوله  شیگفت بدون آرا

 ...دی.شاگشتهیاونم دنبال آدم ساده م دمیقدر ساده.شا نیبودم،هم

 درآوردم و جا به جا کردم.رفتم تو آشپزخونه. لباسامو

 مامان؟_

 جانم؟_

 کردما! دایکار پ_

 یواقعا؟!من فکر کردم بازم کار_شد. کمیچشماش گرد شد و نزد مامان

 .دمینپرس نیهم ی،براینکرد دایپ

 .شدیم دایباالخره پ_.دمیخند

 حرف بزن... کمیخوبه؟ ؟جاشیریم یه؟کیحاال چه کار یخب بسالمت_
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 حرف بزنم؟ یزاریمگه م_باز شد. شمین

 حاال بگو._.دیخند مامانم

 ...هیشرکت نقشه کش هیخب._

 ساختمون؟_

.منم گفت خواستنیوقت م مهین ی.منشسهیواال.بعد،تازه تاس دونمینم_

 .بندمیقرار داد م رمی...حاال فردا مایب

 حقوقش؟_

.شد رمی.حاال فردا مگهید دنیکه همه جا م شهیم یزی.همون چدونمینم_

 .گردمیکه خدا رو شکر ،نشدم ،بازم م

 ؟یدار یآره.کار چ_...رهیخ یهرچ_

 کار آشپزخونه ندارم._

 .رمیباشه.من م_

 یا قهیروشن کردم.چند دق ونوی.نشستم رو کاناپه.تلوزمنیتو نش رفتم

 بخاطر گرد یو یصفحه ت دمینگذشته بود که فهم
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 یپاک ساز ونویتلوز یدوتا دستمال آوردم،صفحه  یکیخاک کدر شده  و

 خونه یها ینیگدونا و تزئ زشویکردم.بعد اونم م

خاک روش نشسته بودا.بعد از اتمامش نشستم رو کانپه و به دست  ی.کلرو

 رنجام نگاه کردم.

 خوبه. یزیچه تم شیآخ_

 بودن. نیدرو زدن.منم باز کردم.بابا و ام زنگ

 ....ه؟؟؟مااامااانیسالملکم ،سالمکم...خوش امدم.غذا چ_نیام

 ن؟یسالم.شکمت چطوره ام_بهش دمیخند

بود.اما در کل برادر  طونیش کمیبزرگ تر بود. یسال۳برادرم ازم  نیام

 .رسهیسخت به داد آدم م یخوبه...روزا

باشه  موی.آبلاریب یشربت هیپاشوو...پاشوو جم بخور.بدو برام _رو بازوم زد

 خوبه.گالبم بزن.چه گرم بود امروز... یلیکه خ

 دوباره بهم داد. یهل هیداد رو کاناپه و  لم

 با..._بهش نگاه کردم. یجوریشدم و  بلند

 تو. ومدیدم در.بابا داشت م رفتم
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 .ینباش ؟خستهیسالم باباجون خوب_

 .ممنون.یسالم دخترم.زنده باش_

.رفتم آشپزخونه و شیشگیهم یاز دستش گرفتم و گذاشتم جا فشویک

 خودش و بابا شربت یانجام دادم و برا نویسفارش ام

 .بردم

 یداره دندان پزشک یهم مثل من دانشجوعه.ول نیکارمند بانکه.ام بابام

 یلیخ نکهی.با ای.اونم تو دانشگاه دولتخونهیم

داره.االن هم که تابستونه  ییباال یهوش بیگوشه اما ضر یو باز طونیش

 .اون فقط تابستونا کارکنهیمردونه کار م کی،تو بوت

 .خونهیرس مد شوی.بقکنهیم

 هیمارو متفاوت از بق کمی.پدرم میهست یو متوسط یمعمول یخانواده  ما

 حقمونو یکس میدیهمساالمون بار آورده.اجازه نم

 یباشه.محکم و منطق میزارینم یعنی.ستین ی.بارمون به دوش کسبخوره

کرم مرطوب کننده و  هی.***صبحونمو که خوردم ،رفتم اتاقم.میبار امد

 ضد آفتاب زدم.رژ لب بدون سرب هم رنگ لبم و مداد هیبعد 
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 نیمعمول من ا شیآرا یکمرنگ.همه  ملیر هیتو پلک باالم و  کمرنگ

 بود.

و  دمیروشن و کفش کالج پوش یو مفنعه و شلوار ل یسرمه ا یمانتو هی

 برداشتم. روزموید فیک

 .اکیرود یافتادم سمت شرکت.مهندس راه

هم آروم  گهیمقدار د هیبا مترو. یریمس هیرفتم و  ادهیرو پ یریمس هی

 یرو زدم و وقت۵  یآروم راه رفتم.با آسانسور طبقه 

که  رمردهیبعد درو برام همون پ هیشدم.درو زدو.چند ثان ادهیپ دمیرس

 سالن بود باز کرد.سالم کردم و اونم یباال روزید

در  یاشاره کرد.ال یو به همون اتاق قبل سیداد.گفت برم اتاق رئ جوابمو

 دوتا خانم ریباز بود.منم در زدم و وارد شدم به غ

ازم بزرگتر بودن.سالم کردم و کنارشون  یچند سال هیبودن. جوونم

 یکرده بود.بعض یراتییتغ روزینشستم.اتاق نسبت به د

جا به جا شده بودن.اون دوتا خانم انگار که باهم دوست شده  الیوسا از

 یا قهی.چند دقکردنیم فیبودن و داشتن کم کم تعر



 

14 

 ویسنده:سمیرا موسعلین              گلبرگ شقایق                                                                                

 

 ما

امد.بعد در اتاقو زدن و همون  رونیاز ب کیسالم عل یبود که صدا نگذشته

 منو استخدام کرد داخل امد. روزیکه د یمرد

 و بهش سالم. میستادیا

 .دییبفرما کنمیسالم.خواهش م_

 فشوی.کومدیم یبود.به نظر پر انرژ دهیپوش روزشویکت شلوار د همون

 با حوصله یلی.خزیو نشست پشت م زیگذاشت رو م

 .گشتیم یزیچ دنبال

.شما خانم...(به دیکدوم قسمت هست یبرا دیدونیفکر م گهیخب خانما.د_

 من نگاه کرد)

 بله؟_

بخش  یبا شماس.و شما خانما ،منش یکل ی.کارادیمن هست یشما منش_

 ادی.االن مومدنیفعال ن شونی.ادیهست یاضیف یآقا

رو برداشت و  یی.االن...(کاغذاهیبه چ یچ هکنیبراتون مشخص م قایدق

 کشیکه نزد ینگاه کرد.گرفت سمت اون خانم
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.در دیرو که خواسته امضا کن یی.جاهادیقرار داده بخون یبرگه ها نای)ابود

 کارتونو یجا نجانیا یچ ،آبدارینصرت یآخر آقا

 .دهیم نشونتون

.برگه ها هنوز دست شدیجاش بلند شد از پشت سرمون داشت رد م از

 .اونکردیاولو نگاه م یاون خانمه بود و داشت برگه 

 سر خانمه. یدوباره برگشت باال آقا

 لحظه برگه ها رو بده. هی_

 انداخت بهش و برگه اولو گرفت سمت من. ینگاه هی

 شماس. یبرا نیا_

باهم نداشتنو داد به  یتفاوت نکهیمثل ا گهید یگرفتم.دوتا برگه  ازش

 پرونده ها. یخانما.خودشم رفت ته اتاق کنار قفسه 

وقت  مهین یمن بخاطر منش یکردم به خوندن برگه.تفاوت برگه  شروع

 بودن و تفاوت حقوقمه.در آخر سه تامون باهم تموم
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ما تموم  دیگفت:ببخش یخاص ی.همون خانم با صدا و اشوه میکرد

نسبت  یلیبرگه هارو گرفت و نگاه کرد.خ ...امد سمتونی.شما آقامیکرد

 ناراحت یکمیتفاوت بود.و آشکار بود که اون خانم  یبه اون خانم ب

 .دیهستم.مدارکاتون هم بد یمن سور_.شده

 .دیبر دیتونیانداخت و گفت:خوبه.م ینگاه هی

 باز کرد. درو

 ...؟ینصرت یآقا_

 بله آقا؟_

 کن. ییخانما رو راهنما_

 چشم._

 .دییبفرما_به ما کرد. ینگاه دوباره

 .میجمع شد ینصرت یدور آقا رونی.بمیکرد تشکر

 می.من نصرتمیبشناس گروی.بهتره اول همدگمیم کیدخترخانما تبر_

 انای.احرمینفر م نیو آخر امینفر م نی.اولنجامیا ی،آبدارچ

 .شهیش یمن هستم.تلفن آبدار خونه هم شماره  دیداشت یکار
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 .دی.کدومتونهیسور یآقا یتلفن منش یدو شماره  ی شماره

 روشن. قیمنم.من روشنم.شقا_

 شماس. زهیم نیدخترم ا_

 که تو همون سالن بود.دور برشم دم دستگاه بود. یزیکردم م نگاه

 بله._

 .دیاون بخش یشما خانما هم منش_

 واریبود با د یاشاره کرد که بخش بزرگ تر یا گهیدستش به طرف د با

 یکامل دیا شده بود.آدم دکاذب جد یها شهیو ش

 نجا

مشخص  گهید یایو صندل زایکه مربوط اون قسمتن.از م ییبه کسا داشت

 هم او یا گهید یبود که قرار کارمندا

 یبود که معلوم بود جا یبزرگ زیسالنم م یباال دمی.اونطور که مدباشن

 .یاضیف دی!شاهیکه سور سی.رئسهیرئ

 شما خانما..._
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که خواست حرف بزنه تلفن زنگ خورد.بهم نگاه کرد.با لبخند  نیهم

 بله._.یجواب بد دیگفت:دخترم فکر کنم شما با

 داخل شرکت بود. یکردم سمت تلفن.شماره بنظرم برا نگاه

 د؟ییبفرما_

 .میاتاقم کار دار ایخانم،شما کارت تموم شد ب_

 چشم،حتما._

.نگاهشون کردم.رفتم زیپشت م یگذاشتم رو صندل فممیگذاشتم.ک تلفنو

 سمتشون.

 دی.اگه اجازه بددیندار یبا من کار گهی.فکر کنم ددی،ببخشینصرت یآقا_

 منم با خانما آشنا بشم،برم.

 نه دخترم._

 یکه دماغشم عمل کرده بود مثل من قد بلند یکردم.اول نگاهشون

 .زمیداشت.گفت:من پگاهم عز

بانمک بود گفت:منم هم تپل و  یداشت و کم یکه قد کوتاه تر یکی اون

 رضوانم.
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باهم آشنا  شتریخوشوقتم.لبخند زدم بهشون.بعد ب تونییاز آشنا_

 .فعال.میشیم

 مانتوم. بیکردم گذاشتم ج لنتیدرآوردم و سا فمیاز تو ک مویگوش فقط

 وارد شدم. یسور دییبفرما دنیاتاقو زدم و با شن در

 رو مرتب و دسته کن. ایپرونده و مدارک منش ایخانم روشن...اول ب_

 بله._

نگاه از پشت سر  هی.کردمیم دیکار با ی.چنجانیبود.خب...ا زیرو م مدارک

 رهنیپ ینایبهش کردم.کتشو درآورده بود و آست

 زاشتیم وردیباال زده بود.داشت پرونده ها رو از تو قفسه در م دشویسف

 بهشون یهم نگاه یکنفرانس داخل اتاق.گاه زیرو م

نگاه  هی.ومدیو م رفتیحرکت بودم.داشت م یمن بازم ب.اما نداختیم

 ...االن با خودشی.واسادیبهم انداخت.قلبم وا یکوتاه

.تو ذهنش شهیم مونیماستم.االن از انتخابش پش ایچه خنگم  کنهیم فکر

 خشن یلیشکل گرفت که امد سمتم خ رشیتصو
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 میو به دونو برگه ر_گفت:اخراااج... ادیو با فر دیدستم کش ریرو از ز برگه

 پاره کرد.

پنس  زیو اونورو نگاه کردم.رو م نوری.ادمیزود بخودم جنب دنیترس چون

 بود.خب گهید یزایو کاور آچار و پوشه و پاکت و چ

 !گه؟ینم چرا

رو با قرار داد  ایبرداشتم.مدارک هرکدوم از منش زشیاونارو از رو م رفتم

 هیپنس کردم و تو کاور گذاشتم و گذاشت تو پاکت.

ها.کارم تموم نشده  ینوشتم.قرار داد منش کیرو پاک زدم و با ماژ برچسب

.پنجره رو باز دیکش یقیو نفس عم ستادیدست به کمر ا یبود که سور

 .نجایا ایکرد و بهم گفت:،ب

 نیپرونده باز کرد و ورق زد)ا هی(ن،یبب_.ستادمیکنارش با فاصله ا رفتم

 اسم پروژهصورتن که اول هر برگه  نیپرونده ها به ا

وارد نشده باشه و نظم داشته  یاشتباه ی.فقط چک کن که برگه اهست

 شرکت یمنش کباری نارویباشن.(بهم نگاه کرد)ا

 ها
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 نجای

 سپارمیم نارویکردم.حاال ا دایپ یمن توشون قاط یمرتب کرده ول یقبل

 دست شما.اسم پروژه رو هم با خودکار ا

 هم مرتب کن. نارویخراب شدن.ا ینیبیها هم که م یسری.سیبنو

 چشم._

 .نیآفر_

پاک کردن قفسه ها.منم  یرو صدا کرد برا ینصرت یبرداشت آقا تلفنو

 مشغول شدم.

کوچولو منم  هیبزرگ بزرگ. یبود اونم پرونده ها یلیدوتا نبودن.خ یکی

 پرونده هارو باز یکی یکیمانتومو دادم باال  نیآست

بودن ،اونارو هم دوباره باز و  دهیها پوک یسر هی.نگاه کردم ،گشتم.کردم

 ها برگه جر خورده بود گذاشتم یسر هیجمع کردم.

پرونده  یخاکشونو تکوندم.از رو یکه فتو بزنم از روش.خالصه حساب کنار

 نیارسالنه.و ا یسور یآقا کیاسم کوچ دمیها فهم
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کار  یسال هم هست که سابقه ۸،۷  کیشرکتشه.نزد نیدوم شرکت

 ی.پس چند سالشه؟احتماال باالنامیمداره.احتماال طبق تخ

تازه  خورهیظاهرش جوون تره.بهش م ی.ولادیبنظر م نطوریا۴۰. ریو ز۳۰ 

 ساله شده باشه.۳۰

بهم توجه  ادی.زکردیبود و چک م یلپ تاب هیو  وتریپشت کامپ اونم

 کارمو بهش نشون بدم.به اون هم خواستمی.من مکردینم

 .بعله...امیخودم من از پسش برم نه،به

زنگ خورد.برگه پاره هارو  میبعد از ظهر بود.گوش۳حول و هوش   ساعت

 جمع کردم و از اتاق در امدم.

 سالم مامان جان._

 ؟ییسالم دخترم.کجا_

مامان.(دستگاه فتو رو روشن کردم و از هرکدوم از برگه  گهیشرکتم د_

 فتو گرفتم) یکی یکیها 

 ؟یقرار داد بست یبسالمت_

 آره._
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 خوبه؟_

 بله خوبه._

 خونه؟ یایم ی؟کیکار دار_

بهت  زنمیطول بکشه.زنگ م۵تا   دیاره.فعال کارم مونده.شا_

 باشه.فعال._.گمیم

 قربونت._

تو قفسه  دمیقطع کردم و برگشتم اتاق.اونارو هم جمع کردم و چ ویگوش

 حروف الف با. بیها.به ترت

 با

 یالیتکوندم و از دور به قفسه ها نگاه کروم.داشتم وسا نامویآست آخرش

 که زشیبزارم رو م کردمیرو جمع م یسور زیم

 بهم انداخت. یچشم نگاه کوتاه گوشه

 کارت تموم شد خانم؟_

 بله.تموم شد._

 ..ایخوبه.ب_
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مووس  ی.اونم دست از رویگوشه ا هیگذاشتم  الشویوسا زشیکنار م رفتم

 .یداد به پشت صندل هیبرداشت.تک بوردیو ک

جلسات،  بیمن ،قرارا و مالقات کننده ها ،ترت یخانم روشن ،برنامه ها_

 هم گزارش گهید یها یمنش یبا شماست.از طرف نایا

پاش  ختی.خوب دقت کن...چون از رارنیشما م یو پرونده هارو برا کارا

 کارا یتو همه  دیبگم شما با ی.کلادیخوشم نم ادیز

.حواست باشه با یچشم من ستمین نجایمن ا ی.تو وقتیکن یسرکش

 ادیز ایکم  شونویکار یو ساعتا یکارمندا دوست نش

 ...یبزن

 یپارت گفت؟منویم یلبم باال امد.راستش خندمو کنترل کردم.چ ی گوشه

 ؟یباز

 .یسور یحتما آقا_

 یموقعه نامه ا هیبزنن. نی.فردا قرار دوربمیندار یفعال کار گهیخوبه.د_

 با شماست.پس شیدگیرس دیهم رس یزیچ

 .ایشده ب نییتع سرساعت
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 چشم._

 بسالمت._تکون داد. سرشو

 خداحافظ شما._

از روز اولم رفتم خونه.مامان و من درمورد محل کارم  یو راض خوشحال

 .باباممیداد خیتوض نیو استخدامم به بابا و ام

 .دیرسیبنظر م یراض

کردم.رفتم تو  یط رویبا نشاط تا مس یلیاون روز حاضر شدم.خ یفردا

 امد. یشرکت.درو زدم.نصرت

 .ریسالم دخترم صبح شما هم بخ_.ریسالم.صبحتون بخ_

به مرتب کردن داشت بعد از مرتب کرون و نظم  ازین کمی.زمیپشت م رفتم

 دایکم کم سر و کله کارمندا پ زمیدادن به م

 شهیسمت ش رفتیداشت م۲۸بود حول و حوش. یجوون یآقا هی ی.اولشد

 و کردیکه داشت با تعجب نگاهم م نطوری.همیا

 ساعتشو بزنم با هول صداش کردم. دیامد که با ادمی رفتیم

 .دیاریب فیا..آقا...تشر ِ_
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 بله؟_

 گه؟ید دیینجایسالم.شما کارمند ا_

 بله.سالم._

 فتون؟یآوردم)اسم شر ستیلحظه.(ل هی_

 .یفی...محمد شرریبخ ن؟صبحتونیهست یلبخند زد و گفت:شما منش_

ساعت   یفیشر ی.آقاریصبح شماهم بخ_گفتم  یو جد محکم

 .دییبفرما۸:۱۰

داشت.لبخندش جمع شد و رفت تو  شتریتوقع خوش و بش ب انگار

 هم امدن ساعتشونو زدم و گهید یسالن.کم کم کارمندا

و بهش سالم  ستادمیامد.ا یاضیف۹هم با من آشنا شدن.سر ساعت   اونا

 گشاده جوابمو داد. یکردم.اونم با رو

 امده؟ یسور_

 .رینخ_

 یبود.اکثر مواقع جواب منم نه بود.سور شیشگیسوال ،سوال هم نیا

 کیصبحا اعصاب درست درمون نداشت انگار،نزد
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 .ومدیم۱۰  ساعت

 یکردم.فرداش ست راحت یدگیرس یاضیزدن .من با ف نارویروز دورب اون

 وقتا هم یکردم.بعض یدگیو من رس دنیتو سالن چ

 ایو بعض ومدیازم خوششون م ای.بعضدادمیم ریامدن کارمندا گ رید به

 کردیم مییخوش اخالق بود و راهنما یگاه یاضینه.ف

بود و  ی.منم دختره محکمکردیم یوقتا هم حرسشو سرم خال یبعض

 که دیرسینشکستم.کارمندا اصال به مغزشونم نم کبارمی

 سالمم نشده.۲۰  هنوز

و  مییآدم خشک و جد نیبود که بقول ام نیهمش بخاطر ا کنمیم فکر

 مثل یعنی.کهیو ش یهم جد کنمیکه تنم م ییلباسا

 یلیپاشنه دار.خ کمی ای رنیاسپرت ت ای.کفشام هم پوشمینم همسنام

 ستین ختهیتو محل کار موهام بهم ر یول ستمین یمذهب

هم  یاز ارسالن سور ی.کال مرتبم.حتوفتهیو شالمم از سرم نم مقنعه

 منظم و مرتب ترم.
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 سیبا رئ دمیفهم یباز کرد.سرم تو برگه ها بود ول ینصرت یزدن.آقا درو

 حوصله یب شهی.اونم مثل همکنهیم کیسالم عل

نگاهش  ستادمیاز برگه کندم و ا دم،دلیشنیقدماشو م یداد.صدا جوابشو

 .یسور یسالم آقا_.کردیکردم که تو چشمام نگاه م

 اتاقم. ایب_گفت یکلفتش با گرفتگ یهمون صدا با

 اتاقش درو هم نبست.منم دنبالش رفتم داخل. رفت

.سرشو تو دستاش گرفت و چشماشو مولوند منم زشیپشت م نشست

 .کردمیداشتم نگاهش م

 خب بگو.چخبر؟_

 ینامه بود آقا یکسری.گهید کساعتیبا کارمندا. دیامروز جلسه دار_

 .فقط چون عجلهیتیگ انیخواست بفرستم به آر یاضیف

 براتون. رمیمن فقط تونستم فتو بگ داشتن

 .یاز نصرت ریمنو بگ یبخونش برام.نه...اول قهوه  نیبش_

 چشم._



 

29 

 ویسنده:سمیرا موسعلین              گلبرگ شقایق                                                                                

 

گرفته.ازش گرفتم  ادشیپشت دره.اونم مثل من  دمیدرو باز کنم د تا

 تشکر کردم.گذاشتم جلوش.

 ضمن تشکر و ... یتعال یبسم_

.معلوم خوردیو تکون م یشو داده بود به صندل هیتک خوندمیرو که م نامه

 تیاذ یاز سردرد و کم خواب دایبود که شد

بلند شده بودن و کت  ششیاول نبود.موها و ر یاون آدم روزا گهی.دشده

 .معلوم بود حالشومدیدستش م گرفتیشو بزور م

 .دیچرخ یبجز من دور و برش نم یمواقع کس نی.استین خوب

 ه؟ی.نه؟نظرتو چدیدیشما دوتا کارامو انجام م امیم ریآها...خوبه که من د_

 جوابشو بدم؟ یگفت.و اما سوال آخرش، چ حیصر چه

قهوشو  نشیخوندم در ح ویبعد یزدم.نامه  کیلبخند کوچ هی فقط

 خورد.قلنجشو شکست.پشت پنجره رفت،بازش کرد و

 .دیکشی.خودشم نقشه مشینقشه کش زیزد و رفت سر م دید تهرانو

 نخون...کار جفتتون درسته. گهیخوبه د_

 با لبخند کارشو شروع کرد. و
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 پگاه. زی.رفتم تو بخش،سر مرونیرفتم ب منم

 ؟یکنیتحملش م یچخبر...چطور_

توجه به حرفش گفتم:به  یب یلیو خ ی.جدگهیم ویسور دونستمیم

 سالن کنفرانس جمع ازدهیدوستان اطالع بده ساعت 

 ...یاک_.باشه؟بشن

.منم متقابال دنیجوش یبا من نم ادیلبخند از پگاه و رضوانه جدا شدم.ز با

 همه تو اتاق کنفرانس ازدهیبا اونا.سر ساعت 

و رفتم دم در اتاقش.درو باز کردم پشتش بهم بود و خم شده بود  بودن

 بود قد دهی.اندامش مردونه و ورزینقشه کش زیرو م

 داشت. یا دهیکش

 .سیمنتظرتونن رئ_

 امدممم._گفت: یا دهیلحن کش با

 ،سر حالش آورده بود. برهیلذت م یلیکارش خ نیاز ا انگار

بلند شد  قیکنده بشه با نفس عم زشیتا از م ساتادمینبستم.وا گهید درو

 داشت سمت ی.وقتدیو رفت کت شو براشت و پوش
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لبخندش خاص بود،چون چشماشم لبخند  نی،بهم لبخند زد.ا ومدیم در

 کردم به شیزدم و راه ی.منم لبخند محو.بامزه..زدیم

که همه هستن.رضوانه خوشبختانه  دمیمورد نظر نگاه کردم و د اتاق

 صداشون رونیمسئول صورت جلسه بود نه من.امدم ب

زنگ در امد.داشتم  یبعد صدا قهی.چند دقکردنیکه صحبت م ومدیم

 چسم تو چشم شدم.درو باز یسمت در،با سور رفتمیم

نامه بهم داد.درو بستم و بازم متوجه  هیپست بود بعد از امضا  کردم

 داره یاونه و کس ینگاهش شدم.انگار نه انگار جلسه برا

بازش کردم شروع کردم  یچینشستم با ق زی.پشت مکنهیصحبت م براش

 بخوندنش.

شرکت درخواست  نیپروژه مهم به ا هی یشرکت مهر گستر بود که برا از

 امه رو گذاشتم کنار.متعجب ازداده بود.ن یهمکار

 ینامه ا نیلحظه به ذهنم زد.آها نکنه منتظر همچ هی یسور ینگاها

 بوده؟!

رو برداشتم و آروم از گوشه وارد اتاق شدم.حواسش بهم بود.از پشت  نامه

 االن نویسرش خم شدم و در گوشش گفتم:ا
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 .فکر کردم مهم باشه براتون.آوردن

نگاهم کرد.دوباره  تیلبخند رضا هیانداخت.با  ینگاه هیدستم گرفتش. از

 نگاه کرد. کردیکه داشت صحبت م یبه کس

رسا و  یخودش با صدا قهی،بعد از چند دق رونیکه از اتاق امدم ب من

 موی.گوشکردمیشروع کرد به صحبت توجه نم یبلند

جلسه تموم  دمیشدم.انقدر غرق بودم که نفهم میو مشغول گ درآوردم

 شده.

 .دمیسرم شن یرو از باال یکلفت سور یصدا کدفعهی

 روشن؟_

 بله؟_.ستادمیا عیسر

شده  جادیا نمونیب یکم یلیخ یکه فاصله  ستادمیوا یجور ناخواسته

 یاون م یبود.من جا نداشتم که جا به جا بشم.ول

.همونطور که اون داشت تو چشام نگاه رفتیعقب بره ،که نم تونست

 تفاوت که نیزل زده بودم تو چشاش.با ا کرد،منمیم
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هم داشت  یلبخند کم رنگ هیدست پاچه. کمیکامال مصمم بود و من  اون

 کیتو  میکه نشون از اعتماد بنفسش بود.گوش

.خودم به حرف امدم.متعجب میبود ستادهیا یا هیبود،چند ثان دستم

 :دمیپرس

 یپاچگراحت و بودن دست  یلید؟خیداشت یمن کار ؟بایسور یآقا_

 اتاقم. ایلحظه ب هیگفت:

 با

 یآروم پلک زد و رفت تو اتاقش.اول چند تا نفس گرفتم بعد از باز بعد

 نشسته بود. زیخارج شدم.رفتم تو اتاقش پشت م

 .کردیکار م ستمیس

 .به...اری.بزن توش.اصلشو برام برینامه رو فتو بگ نیار،ایب دیپرونده جد هی_

 تو. دیدر اتاقو باز کرد و پر یاضیف کدفعهی

 ؟یارسالن مگه تو عقلتو از دست داد_

 شده آخه؟ یچ_نگاه کرد بهش. لکسیر یلیخ

 د؟یجد د،پروژهیکاراتونو متوقف کن یچ یعنی_
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 ای.فعال بگو یبزار یارزه وقت و انرژ یکه م یزیبرادر من،چ نیبب_

 ...نییدسته پا یبده کارمندا ایکاراشونو متوقف کنن 

 عی...پروژه رو سرمی.وقت،وقت ندارهیچ هیقض دونمیم خودم_

 فکر یمنطق کمی!میاقدام کن دیبا ییچقدر فضا گهی.دخوانیم

 .کن

 شرفتیپ یکه برا دونمیم نمیا ی.ولدونمی...مدونمیم_چرخوند. چشماشو

 هم کرد.مگه نه؟ سکیر دیبا

 ارسالن..._

که  یشرکت نیکه گفتمو انجام بده.با هم ییکارا_به من نگاه کرد. یسور

 و بگو... رینامه داده تماس بگ

 نه..._

تا بهمون درخواست بدن اون  میایتالش کردم به چشم ب یآره،من کل_

 نه؟! یگیوقت تو م

 بابا... یا_
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فردا  ی.برامیکن یکه همکار میبگو ما قبول کرد_تر امد. کیو نزد ستادیا

 .شهیم یچ نمیازشون برم بب ریوقت بگ

 چشم._

 رو از تو دستش گرفتم و تا در رفتم. نامه

 صبحم وقت داد اشکال نداره.۱۰اگه قبل  _

هم به من هم به ارسالن نگاه  یدیبا ناام یاضیتکون دادم.ف سرمو

جلوش  تونهینم یاضی.فکنهیکارو م نیکه ا دونمی.ارسالن...مکردیم

 مقاومت کنه.

ر من که جلسه داشت.کا۱۰که گفتو انجام دادم.فردا صبح ساعت   یکار

 هم آروم و خسته از اتاق در امد و یاضیتموم شد ف

 بخش. رفت

قراره پروژه  دیکارمندا گفت،سرعت کارتونو باال ببر یو رو به همه  ستادیوا

 .میریبگ نیسنگ

 نکهیصدام نکرد و مثل ا گهیهم د یموندن و سور۵_۵/۵اون روز تا   همه

 مشغول کار بود. دایشد



 

36 

 ویسنده:سمیرا موسعلین              گلبرگ شقایق                                                                                

 

 یهم حت یاضیخروج زدم.ف خیکارمندا کم کم رفتن و براشون تار ی همه

 المویبود.وسا ومدهیهنوز در ن یسور یرفته بود ول

به در اتاقش برسم ،خودش  نکهیقبل از ا رفتمیم دیکرده بودم.منم با جمع

 فشیباال زده بوده و کت و ک ناشویدرو باز کرد.آست

 نقشه. هیبود و  دستش

 همه رفتن؟_گفت: بهم

 بله._

 ؟یاضیف زیرو م یزاریم نویا_

 بله._

 .یاضیف زیگرفتم.دره بخشو باز کردم،رفتم ته سالن و گذاشتم رو م ازش

در  یو از جلو رفتیدر اونجا امد.خودشم اومد داخل.آروم راه م یصدا

 نگاه ینگاه هیکه رو شون نقشه بود  زایم یکی یکی

 و نقششو جمع کرد. یزیم هیبه  دیبودم.رس سادهی.منم منتظر واکردیم

 .کردمیبهم کرد که متعجب نگاهش م ینگاه هی
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 زهیم نی.اادیکارشون در چه حد ز نمیبب خوامیکار دارن،م گهیم یاضیف_

 ه؟یک

 .ستمیمطمئن ن_

 .میبر ای.بکنمیفعال ابن از همه عقب تره.شب کاملش م_

 نییپا نشمیآست ی.از راه رفتنش معلوم بود.حتومدیخسته بنظر م یلیخ

 نداده بود.

.به در رفتمیقدم عقب تر ازش راه م هینا،یرفتن بخاطر احترام و ا موقعه

 نگاه به آبدارخونه هیبود که  دهینرس یخروج

 .انداخت

 هوم؟!_؟ینداشتم چ دیهم که رفته!االن اگه من کل ینصرت_

 .یگفتیبهم م دیهوم؟...با_

تا من اول برم و بعد خودش امد داشت درارو  ستادیباز کرد.کنار وا درو

 بودم اوردهین دامویو ادامه داد:اگه من کل کردیقفل م

 نکهیا دی.اون به امیدرارو ببند ارهیب دیکل یتا نصرت یموندیانقدر م دیبا

 دارم گذاشته رفته. دیو کل رمیم ریمن د
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آها...بله بله.به کل انگار فراموش کرده _.گهیم یچ دمیفهم تازه

 بار اول بود نی.البته اکنمیبه بعد چک م نی،از ا دیبودم.ببخش

 زودتر رفت. ینصرت یآقا که

کنار هم منتظر  هیآسانسورو هم زدم.چند ثان یحرفام دکمه  نیب

 .آسانسور امد باال.درش باز شد.بدون حرف باهم واردمیموند

 لیبود و...چقدر سب ختهیبهم ر یکمی.دستاش پر بودن.موهاش میشد

 مرتب شهیبود نسبتا.هم دهیکش لشی.سبومدیبهش م

 نهیباال و بهم تو آ دیهم داشت.چشماشو کش شیته ر یو فقط گاه بود

 باز کردم به یچشمامو بستم و وقت عینگاه کرد.منم سر

 .نگیپارک رفتیم دیهم کف.اون با دمیرس گهیشدم.د رهیخ افق

باشه ساعت   ادتونی گهی.ددی.خسته نباشیسور یخداحافظتون آقا_

 باشد. اگستریشرکت آر دیبا۱۰

 .خداحافظ.مونهیم ادمی_زد بهم. لبخند

 خداحافظ._



 

39 

 ویسنده:سمیرا موسعلین              گلبرگ شقایق                                                                                

 

داشتم نگاهش  دیفهم یعنی.رونیآسانسور خارج شدم و نفسمو دادم ب از

 شد. عیچه ضا یکردم؟وایم

.. 

.هوا خنک شده رفتمیرو داشتم راه م ادهیساختمون خارج شدم و تو پ از

 و آسمون پاکو دمیکشیم قیبود.نفس عم

رد شد  یمشک یسراتو هی.غرق حال خوبم بودم که از کنارم کردمیم نگاه

 بود.ارسالن یک دمیو تک بوق زد برام.فهم

 .ارسالن...یسور

ارسالن  یعنیارسالن افتادم.تو گوگل زدم... ایتو اتاقم نشسته بودم و  شب

 داشت؟ یچه معن

 مالم که آن هفت ارسالن یم چشم

 دارند از جهانو چه  انندیک تا

 یمولو

 ریشجاع و دل ردرنده،مردیر،شیش ی.به معنیترک ی شهیبا ر یاسم ارسالن
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 بتیو ه پیکلفت و ت یبه صدا یعنیومد،ی.خوشم امد.بهشم میاسم چه

 نی.پدر و مادرش اومدیو اون اعتماد بنفسش م

گذاشته بودن!جالب.صبح سر ساعت  یاسم نیبودن و همچ دهیند ارسالنو

چک  نوی.خانم روشن دوربزمیجلو م رونیوند امد ب لیشرکت بودم.جل

 برده. یمنو ک ینقشه  ینیبب یکنیم

نقشه م  یگیشرکت االن م یامد۸/۵وند ،از ساعت  لیجل یآقا_

 اومدن سیرئ روزیکو؟؟؟نوچ نوچ کردم و ادامه دادم:د

 زیبه م دینگاه انداختن و آخرش رس یکی یکینقشه ها  یهمه  بخش،به

 نقشه نیشما.واقعا متاسفم.به عنوان جاموندو تر

 خب... یحاال نگفتم ول ه،منیک یجا نجایا دی.از منم پرسبرداشتنش

 ؟یبکن یخوایکار م ی.شما چیوا یا_

کمک کن  یاضیف یشما با من کارت نباشه.بنظرم برو به همکارات و آقا_

 و...

بودن.باهم حرف  یاضیو ف یزود درو باز کرد.سور یدرو زدن.نصرت_

 وند لیمون که شدن،هم من و هم جل کی.نزدزدنیم
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با تعجب نگاهمون کردن و باهم رفتن  کمیبهشون. میسالم داد همزمان

 تو اتاق.

 وند دوباره برگشت سمتم. لیجل

 من... یبگ یتروخدا ،نر_

 نپرسه. دیشما برو به کارت برس.فعال سرشون شلوغه شا_

 شماهم هوامو داشته باش..._

 باشه،باشه..._

درامدن و  یاضیو هم ف یبعد هم سور کمیوند رفت تو بخش و  لیجل

 رفتن بخش.پروژکتور روشن کردن و صحبت کردن.و

نشسته بودم و تو  کاری.منم بدیساعت طول کش۱/۵که  گهید یکارا

 یگشتم.بعد از تموم شدن کارشون با سور یم مویگوش

 یکرده بود و بهم داد و سفارشا لیتکم شبیکه د یاتاقش.نقشه ا میرفت

 کتشو در آورد و انداخت دهی...هنوز از راه نرسگهید

 شروع کرد. دشویو کار جد شیصندل رو
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وندو از  لیجل ینقشه  یاضیف زیبه م دنیرفتم بخش قبل از رس یوقت

 دهیدادم.هههه...معلومه ترس لیدور بهش نشون و تحو

 .ها

همه  بای.تقرگذشتیم دیجد یکه از قبول کردن پروژه  شدیم یروز چند

 مشغول یحساب یاضیو ف یسور یکارمندا و آقا ی

 مشغول کار بود. رفتمی.هر وقت اتاقش مبودن

بدون  ای یاضیبا ف ای یو من و سور رفتنیم ریروزا همه د یهمه  بایتقر

 از شرکت. میشد یاون باهم خارج م

برگشت  دفعهیم،یشدیاز شرکت خارج م میداشت یاز روزا که با سور یکی

 عیسر یسمتم.کم مونده بود برم تو دلش...ول

 .ستادمیوا

 شه؟یبنظرتو چطور م_

 شه؟یپروژه چطور م نیا_؟یسور یآقا یچ_

 د؟یشک دار متونیبد بشه؟مگه به ت شه،چرایخوب م_

 .میوارد آسانسور شد باهم
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 با

 یاضیاعتماد کردم و ف یاضی.من به فستینه...اونطورم ن_چرخوند. سرشو

 طرح یاصل یهم به کارمندا...قسمت ها

 .مهیکه طرح عظ نهی.مسئله اخودمه

 ه؟یطرح چ_

 سد._

 ندارم... یمن تخصص_

 ؟یپرسیم یچ یبرا یندار یخب تخصص_

خنده.از خندش دوباره خندم  ریخندم گرفت و اون زد ز من

 ...منمخندهیگرفت...دستمو مچ کردم و جلو دهنم گرفتم.چقدر م

خندش تموم  یشده بود.وقت رهیصدا.به سقف آسانسور خ ی.بدمیخندیم

 ویوقت بود کس یلیخ دیشد،با لبخند گفت:ببخش

 بودم.خب؟ دهینخند نطورمینکرده بود...ا عیضا نطوریا

 .میشد ادهیآسانسور پ از

 پس؟ دینگران مشیبله.تخصص ندارم.از نظر تا_
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 باال کرد. نییپا سرشو

.استرس نداشته شهمی خوب د،انشایخوب بجنب دیتوکل بر خدا.با_

 ست؟ین نطوری.اکنهیم بیتخر شتری...استرس بدیباش

 درسته._

 د؟ینرفت نگیشما چرا پارک_

 ...سایلحظه وا هی.رمیم نوریاز ا_

 نیبعد با ماش قهیدق۲/۳.نگی...رفت پارکیبپرسم چرا و چ نکهیاز ا قبل

 بود. نییپا شهی.شسادیخارج شد و جلوم وا

 سوار شو خانم روشن._

 ی.مرسدیی.شما بفرمایسور یممنون آقا یلیخ_شدم. نیماش کینزد

 .رمیخودم م

 باال... ایرم؟بیخودم م یچ یعنی_

خارج شد و سد معبر  گیاز پارک نیهمون موقع پشت سرش ماش قایدق

 شد.

 امد.کارت دارم سوار شو. نمیباال ماش ایب_
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 سوار شدم.هوا خنک شده بود. گهید

 د؟یبد لشیتحو دیبا یتا ک_

 .میبد لیتحو دیآخر تابستون حتما با_

 بله._

 .کردیم یحرف زدن نگاهم کنه رانندگ یموقعه  نکهیا بدون

 ؟یریاز کدوم طرف م_

 .شمیممنونتون م دیبرسون دی...لطف کندونیشما تا منو م_

 بودم البته. دهیکه اونجاها باشه....تو پروندت د ادینم ادمیآدرس خونتون _

 خونمون. رمیم نی.از اونطرف با ماشستیآها.نه.خونمون اونطرف ن_

 ؟یریم ادهیپ نجایتا ا شهیهم_

 !دونه؟یاز کجا م نیا

 چطور؟_

 .رویمس نیا یرفتیم ادهیپ دمتیآخه چند دفعه د_

 .رمیم ادهیاوقات پ شتریآها...اره ب_
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 ؟ ادهیچرا پ_

چند  یرو ادهیخب...من که چندان وقت ورزش و تحرک ندارم.اون پ_

 .متهیغن یا قهیدق

 .یمرس_.نیخوبه.آفر_

 شدینگفت.منم روم نم یچیه ینزد.گفته بود باهام کار داره،ول یحرف گهید

 نکهی،بدون ا یرکیز ری.زیداشت کارمیبگم چ

 بشه نگاهش کردم. متوجه

مقدار  هیفرمون رو هم گذاشته بودمعلوم بود که  یدستشو رو باال دو

 داشت.بهش یشلوار پارچه ا شهیخسته ست.هم

بلندتر شده بود و انگار که فر  کمیبود.موهاش  دهی.کتشم نپوشومدیم

 خورده بود.

 صبحا

 کننیفکر م نکهیبخاطر ا کردنیتو شرکت ازش فرار م هیبود.بق یخوب مرد

 ...اصال.فقطدمیمن د یدمر یبد اخالقه.ول
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با احترام باهام برخورد کرده  شهیوقتا.هم ی.اونم بعضستیخوب ن حالش

 .سرمو سمت مخالفش تاهیهم آدم جذاب یلیو خ

 .نهیکنترلمو نب رقابلیغ لبخند

 خوبه. یلیخ دیجا نگر دار نیهم_

 برسونمت. یذاشتیم دیجا...با نیهم_

 .دمیزحمتتون نم شترینه...ممنون.ب_

 شدم و درو هنوز نبسته بودم. ادهیپ

 ...(ازون لبخند قشنگاش زد)برو بسالمت.یچه زحمت_

 متقابال مثل خودش لبخند زدم. منم

ها از نگاه  یسمت قسمت تاکس رفتمیکه رفته بود و منم داشتم م یوقت

 افتاد هنوزم ادمیامد، شیمردم به خودم سوال برام پ

 لبم دارم. یلبخند بزرگ رو هی

 قابل انکار بود برام. ریو غ هیچ لشیدل دونستمیشب حالم خوب بود.م اون

 یکارمندا و سور شهیرفتم سرکار و مثل هم شهیاونروز مثل هم صبح

 نشسته زیامد.پشت م یبهتر ی هیالبته اون روز با روح
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 ی.درو زدن جلوتر از من نصرتدمیچیپرونده رو مرتب م هیداشتم  بودم

 تو.از ادیزد و اجازه داد بدرو باز کرد.با طرف حرف 

 .نهیام دمیکه د هیک نمیبب کردمینگاه م دور

 از جام بلند شدم و رفتم جلوتر. دنشیاز د متعجب

 سالم!_

دور برشو نگاه  دایبد دی...(داشت مثل ندکهیسالم خواهر کوچ_

 ...آها فراموش کردم.ه؟ی)چکردیم

 دفعهیدوتا دستاشو باز کرد و گذاشت اطراف صورتش.و  بعد

 ...زیگفت:سوپرا

 ؟یامد نجایا_کردم. یکوتاه یچقدر لوسه.خنده  نیبب

بهت سر بزنم.چه خوشامد  امیگفتم ب شدمیورا رد م نیآره.از ا_

 ؟ینداد یزیچ یو گوسفد ی...سفارش گاوییگو

 ؟یکنینگاه م دایبد دیچرا مثل ند_

 خنده) ری...(زد زدمیچون تا حاال ند_گوشم آورد. کینزد سرشو

 ؟یخوریم یزی،چ یی.چانیبش ایمسخره...حاال ب_
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 .زمیم کینزد ینشست رو کاناپه  میراحت با اون تعارف آبک یلیخ امد

 نه؟یا زتیعجب. چه خوب. م_

 .گهیآره د_

 نشستم و به کارم ادامه دادم. زیشدم و رفت پشت م الیخیمنم ب گهید

 .اریب نویبرو برام کاپوچ_

که با خودم آورده بودم  یکیفالسک کوچ ینگاه کردم و از تو یچپک بهش

 .و دادم دستش...ختمیر ییچا

 نمی.ایشوریخونه جورابامو م یاز دستورات؟!امد یچیاع...سرپ ِ_

 چموش. یجزات...دختره 

 .ینیدر خواب ب_

 نجایدختر ا گمیم_خورد.صداشو کم کرد. شیاز چا کمیتر شد و  کینزد

 داره. یعجب سکوت

 سکوت هست مگه. یکه تو باش یی.جا..ینه برادر من چه سکوت_

 ...کنه؟هااایچطور تحملت م ستیرئ گمیم_
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باز  یباز کردم تا جوابشو بدم،اما درست همون موقعه در اتاق سور دهنمو

 متعجب نگاهش کردم.آخه کمی.رونیشد و امد ب

نگاه کرد و بعد  نویدر سکوت ام کمی...کنهیکار داشته باشه صدام م معموال

 به من نگاه کرد... عیسر

 پرونده رو؟ نیا یکرد کاریخانم چ_

که سوالش کامال  دادینشون م نیو ا خاروندیدستش داشت چونشو م با

 مورد بود. یب یالک

سالم جناب...خسته _.ستادیبلند شد و ا نی.امکنمیدارم مرتبش م_

 .دینباش

 سالم. شما؟_

 بزنم. قیبه شقا یسر هیروشن هستم.امدم _

 آها..._متعجب شد. یسرمد نگاه

 ؟یندار ی.کاررمیدارم م گهیمن د قیشقا_

 ...نه..._
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نگاه متعجب به در اتاقش و  هیتو اتاقش. دیچیپ یهم بدون حرف یسرمد

 انداختم و دوباره به نیام ینصفه  ینگاه به چا هی

 .ستادمی.انیام خود

 یسرم اشاره کرد.باال یزد و با چشم به باال اشیاز اون لبخند موز نیام

 بود. نیسرم دورب

زرنگه داستان و سر و تهشو  یلیخ نیام نیکه ا ییاونجا از

 کرد و رفت. یآورد.خداحافظ

پخش  یتو اتاق سرمد یشرکت رو صفحه  ینایدورب ی همه

 براش سوال بوده. نی.احتماال بودن امشدیم

 دنیبعد اون پرونده رو جمع کردم.در اتاقشو زدم و با شن قهیدق چند

 .دیکشینقشه م هیاجازش امدم داخل.داشت 

 و اونم گذاشتم تو قفسه. گشتمیمناسب م یسمت قفسه ها.دنبال جا رفتم

 برادرت بود؟_

 بله برادرم بود._مکث کردم و نگاهش کردم. کمی

 کنه؟یم کاریام...برادرت چ_.دیتو هم قالب کرد و کش دستاشو
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برادرم دندون _زدم. کیلبخند کوچ هیافتادم  نیام ادی نکهیا بخاطر

 ...فعال چند سال داره تا تموم کنه.خونهیم یپزشک

 .یچقدر هم عال_باال انداخت. ابروهاشو

محل کارم  نهیامده بود سر به سرم بزاره و بعد بب شتری...بهیآره.آدم شوخ_

 چطوره.

 .من برادر ندارم....البته خواهرم ندارم.هیخوب زیبرادر چ_

 ...بچه تنها بزرگ شده.یآخ

. لبخندش ستیآره تک بچه بودم.تک بچه بودن اصال خوب ن_تک بچه؟_

 . (کننیم توقعات و انتظاراتو رو سر آدم خراب یهمه  نیجمع شد)والد

 د؟یندار یممکنه.با من کار_

انگار  یاضیف یآقا نیمن نه برو بخش...بب_لبخندش برگشت. دوباره

 ...کمکش کن.ادهیکارش ز

 چشم._

۲ 

 شن؟؟؟یفکر کردم،مگه تک بچه ها لوس نم نیدرو که بستم به ا
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 یتابستون نمونده بود.عالوه بر کل شرکت سور انیبه پا شتریروز ب چند

 بود. یمضطرب و عصب یلیخ

بلندتر هم شده بود.تو  یسور ی.موهاریو عصر ها د ومدنیزود م صبحا

 .با نمک تر و جذاب ترلشیاست نیبه ا دمیخندیدلم م

...از چشماش کردینگاه م یبه کس تیو عصبان یبا ناراحت یوقت ی.ولبود

 .دیباریم شیآت

 .دیپرس یکارش م لیسفارش دهنده زنگ زده بود و از تحو شرکت

خواست برم دنبال  یسور قهی.بعد چند دقیوصل کردم به سور منم

 .ششیپ میو باهم بر یاضیف

 .میاتاقش بود تو

 ارسالن_

 لحظه اجازه بده... کی_

 سرش... یرفت باال یاضی.فدیکشیم یزیچ داشت

 .دیدست کش دنیشد و از کش الیخیب

 ارائه. یبرا میخواستن فردا بر_



 

54 

 ویسنده:سمیرا موسعلین              گلبرگ شقایق                                                                                

 

 !م؟یکه تموم نکرد ؟؟؟هنوزیچ_

 .میکن یکاری ای.بمیایگفتم م_

 ؟؟؟یکالفه جواب داد:چ حالت

 بشه. لیتا آخر هفته تکم میند لیو تحو میارائه بد میفردا بر_

 ؟یمگه سدو تموم کرد_

 .شهیتا صبح تموم م_

_... 

هم همونطور کالفه  یداشت.سور یمعن یلیبهش انداخت که خ ینگاه هی

 و مضطرب تا کنار پنجره رفت.

من که بهت گفتم قبول  یطرح...مرد حساب هیطرح، بق هیبق_طرح... هیبق_

 ...نینکن...االن ع

 شهیاالن ولش نم میامد شی...تا آخرش پمیکنیم شیکاریبسه لطفا.االن _

 کرد...

 ندارن. یو انرژ هیا روحکارمند_

 بابا... یفشار رو منه.ا شتریکه ب ؟حاالیچ یعنی_
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 نگاهم کرد. کدفعهی.کردمیتو موهاش...داشتم نگاهش م دیکش دست

آروم صحبت کن  یلیزودتر بره.تو اول برو خ یاجازه نده کس قیشقا_

 ...میایباهاشون اصال استرس نده...ماهم االن م

 .مینگاه کرد گهیبا تعجب به بعد به هم د کمی یاضیمن و هم ف هم

 ؟یستادیپس چرا هنوز وا_.نگاهشو آورد باال.رونیکشد ب زشویم کشو

چند نفر آدم گنده تر از خودم چه  ی.من برم برارونیامدم ب یحرف بدون

 بزنم!؟ازم خواست تا برم ذهنشونو آماده یحرف

 منذز؟؟؟ ایباشم  ریبش دیبا تیموقع نی...حاال تو اکنم

آروم  یباشم بعد منذر.حاال چطور صحبت کنم.با قدما ریاول بش بهتره

 رفتم تو بخش.

 وارد شدم پگاه امد سمتم و بعد از اون رضوانه. تا

 یپروژه  یبشنون گفتم:امروز برا کمیکه افراد نزد یبلند جور یصدا با

 باز کردم) فردا قرار شمویشرق گستر زنگ زده بودن.(ن

 ارائه. یبرن برا یاضیف یو آقا یسور یآقا

 واقعا...فکر کردم آخره هفته تمومه؟_پگاه
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 بهم گفت:آخ اگه تموم بشه... یفیشر

نفس راحت  هی هممون بشه تموم زود آره اگه انشا_.زشیکنار م رفتم

 .رمیگیم یروز مرخص هی...منم حتما میکشیم

 دارم... ادیخدا از دهنت بشنوه...منم تو خونه کار ز_رنجبر خانم

و طلب کار  نهیهمه توجهشون جلب شده بود و رضوانه دست به س بایتقر

 .کردیبخاطر بهم زدن نظم نگاهم م

 شیشما چطور پ یارائه.کارا یبله،طرح روبه اتمامه،قراره فردا برن برا_

 رفته؟!

 میمچ کن انیطرحارو ب دیبا ونیمقدار مونده...آقا هی یخوبه هاا...ول_رنجبر

 باهم...

 شیخوب پ نکهینموده مثل ا یزیخداروشکر که چ_

روز ۲،۳ نینکنه طرح بمونه آخه تا هم دمیترس ی.خداقوت...فقط منیرفت

 بسته بشه. دیبا

 ارمیشده.راستش من که چندان از کاراتون سر در نم یطرح خوب مطمئنا

 و ایمشتر یدرخواستا داس،ازیکه پ نطوریا یول
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هم آخرشه به طرحه  نیآوردم...حاال که ا مانیمن بهتون ا تشونیرضا

 ریختم بخ هیمثل بق نمیتا ا دیخدا بکوب کار کن دیام

 هوا. رهیم شهیبدو بدو همه...دود م کماهی نی.اگه طرح بمونه ابشه

چه  نیهم...آخه ا هیانقدر خسته شدم...نه من فقط بق_وند لیجل

 ...شهی.چرا تموم نمهیطرح

 قهیجناب.تمومه شما چند دق رینه خ_وسط حرفش. دمیخنده پر با

 .دیآخر کار گهی...دریاستراحت بگ یخوایم

 یلی.فکر کنم خرونیکه برم ب رفتمیعقب عقب م واشی واشی داشتم

 .بهکردیداشتن نگاهم م هیمزخرف شد.هنوزم بق

 ...رمیمن م گهیخب د_خشن نگاه کردم. رضوانه

که  دمید یاضیو ف یکه سرمو باال آوردم سور نیاولو برداشتم و هم قدم

 با لبخند نگاهم ی.سورنوریا ومدنیم عیداشتن سر

 .کردیم

 نایگند زدم...حواسم نبود که ممکنه از دورب یلی...خاک عالم.معلومه خیوا

 و از کنارشون رد نیینگاهم کنه.سرمو اندختم پا
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 .رونیو رفتم ب شدم

 یفارق از اوضاع روزنامه به دست نشسته بود.وقت یآبدار خونه.نصرت رفتم

 غرق اتیدخترم...کشت هیچ_امدم تو نگاهم کرد.

 شدن؟

 نه..._

 هیبرداشتم و از آب سرد کن آب خنک پر کردم توش.تک وانیل هی رفتم

 .واریدادم د

 شده. یزیچ هینه؟من آدم شناسم.معلومه _

 .ستین یزی...چکمی...فقط ینصرت ینشده آقا یزیچ_

 یاضیو ف یکه سور دمی.نشستم سر جام.درونیبه دست امدم ب وانیل

 هم دست از کار هیبق دنیم حیسالنن و دارن توض یباال

 .کننیو بهشون توجه م دنیکش

.دستم زدم دمیشن یکلفت و مردونشو نم ی...صداکردمینگاهش م داشتم

 شدم.انقدر نگاهش کردم رهیچونم و بهش خ ریز
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که فکرشم  یشد و در لحظه ا نیانقدر نگاهش کردم و که چشمام سنگ و

 که بهش دینگاهم کرد و...بهم نگاه کرد.د کردمینم

 گهی...صاف نشستم و رو مو ازش گرفتم.ددمیکوچولو پر هی.من  رهمیخ

 داشت از یبخش خارج و وقت نکهینگاهش نکردم.تا ا

 نگاهشو حس کردم... ینیشد سنگ یرد م کنارم

که امدم خونه انقدر فکرم مشغول بود که وقت شستن کاهو ها  غروب

 بودم. دهینشن مامانمو یصدا

 بله؟؟؟_تکون داد. آرنجمو

 ؟یگفت یزیمگه چ_گفتم؟ یچ یدیبله و بال...دختر اصال شن_

 اجاق. یتکون داد و رفت باال سرشو

 ؟یگفت یمنگم...حاال چ یخب ،مامان قهر نکن.از خستگ دیببخش_

 ؟یگفتم دانشگاهت قراره شروع بشه،آماده شد_

 .شمیدانشگاه؟اره مامان آماده م_

بعد که چاقو دستم گرفتم.مامان امد چاقو رو از دستم  قهیدق چند

 ...برویبرو دخترم برو مامان جان،معلوم خسته ا_گرفت.
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 ...انیهم ب نایبکش تا بابات ا دراز

چشمام  یا هی.در ثاندمیخدا خواسته گفتم چشم و رفتم اتاقم.درازکش از

 گرم شد و خوابم برد.

دلمو نسوزونده بود.سرم  نطوریه هرگز اتو دلم بود ک یغم هیبودم... نیغمگ

 که ی...دست خنکیواریم به د هیبود و تک نییپا

 کرد نشست رو صورتم.نگاه کردم به صاحب دست و... یکم م التهابمو

 ...قیشقا_ارسالن

 قیشقا

 قیشقا

کلفتش با ولوم آروم تو سرم هنوزم  یصدا ینشستم سرجام.اکو عیسر

 بود؟... یچه خواب نی.اشدیپخش م

*** 

کار  ی.چکردمینگاه م دمشیاونجا م شهیکه هم یروا ادهیبه پ داشتم

 زودتر از من از شرکت کساعتیمن؟ کنمیم

 ...ستی.معلومه که ندراومده
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 ارسالن

 ییدختر قو نیهمچ دنید م،ازیکردیسالنو نگاه م ریکه با محمد تصو امروز

 که اون فقط کنهیفکرشو م یبه وجد اومدم.ک

 سالشه؟۱۹

 یداره که ب ی،وقار شییبای.عالوه بر زکنمیم فیک دنشیدفعه از د هر

 ...چقدرشهیم دایپ یو سخت تو کس هیستودن تینها

کردم...با خودم  یراحت شدم...نوچ نوچ یقبل یکه از دست منش خوشحالم

 میانقدر از زندگ یگفتم:چقدر رو داشت چطور

 وززه... کهیدرآورد؟نکنه جاسوس پدر بود؟زن سر

 قیدو ماه برام شده شقا نیبود که تو ا یزیچ هیبود. یا گهید زیچ قیشقا

 که کمتر یی...روزایا گهید زینه خانم روشن و چ

که کمتر اون  ییضرر کردم و روزا کنمیحس م شمیهم کالم م باهاش

 یبزرگ تر بود کمیبازندم...کاش  کنمیحس م نمیبیم نشویریلبخند ش

 .قیشقا

*** 
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کارشو  یکس یوقت یچند روز همه سخت مشغول کار بودن و حت اون

 نیش.خوبه ا گهیرفت سراغ همکار د یم کردیتموم م

 داد. ادیبهشون  میهمکار تیوضع

 رفتیهم تونسته بود بازم اعتماد طرف مقابلشو بخره و مدام م یسور

 کار آخرشه چون دونه دونه کارمندا دمیفهم یبخش م

مونده  یاضی.فقط خودش و فرفتنیمو  کردنیم یخداحافظ ازم

 و سالنو تموم کرده بود یهم نظافت اتاق سور یبودن.نصرت

 یبرا زدنیقبل زنگ م یکردن سالن نموند.اون روز و روزا زیتم یبرا و

 ،بهشون یقرار داد و سفارشات.منم بدون گفتن به سور

 ...دیدار ی:فعال سرمون شلوغه اگه سفارشگفتمیم

 ایب

 لیکه تحو کردمیآماده م یستیتماس گرفتن خالصه.داشتم ل ادیز

 قیشقا_باز کرد. مهیدر بخشو ن یحسابدار بدم که سور

 ...نجایا

 بله؟_داخل. رفتم
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 تو حواست جمعه. ،بازیدسته بند یبرا نجایا ایب_

 نیگفتناش.چرا انقدر ا قیشقا ریبود.درگ ریجمع نبود.فکرم درگ حواسم

 .اونکنهیو انقدر راحت صدام م کیروزا به اسم کوچ

باهام  کنمی...حس می،ول کردیم تیفاصله مناسبو باهام رعا شهیهم

 شده. یمیصم

 محمد. ایفردا تو هم ب_

 ش؟یبد حیخودت توض یخواینم یعنی_

 کنه؟یانقدر امدن خستت م_

 باشه،جهنمو ضرر._

 .یهمه نگران بود نیا م،یتمومش کرد یدید_

 کرد...آبرومون در خطر بود.خدا بهت رحم  یمرده حساب_

خنده هاش نگاهم کرد.فقط  نیو ب دیسرشو تکون داد و خند ارسالن

 تونستم لبامو بکشم.

 از من داشته باش. نویکردن از واجبات کاره.ا سکیر_
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 یباهام کار گهیو بعد د امی.فردا باهات ممیبا تو.ما که رفت سکایخب ،ر_

 یکارا .خودتستمیبعدم ن ینداشته باش لطفا.هفته 

 .یدیانجام م منو

حرف  نطوریا سیگفت:با رئ یاز حرفش تعجب کردم.ارسالن جد منم

 گم شو بابا..._ارسالن یتو بازو زنن؟؟؟زدیم

گردم  ی.من با چشمارونیخنده و از در بخش زدن ب ریباهم زدن ز بعد

 شد؟فکر کنم از فشار کاره...اگه یبودم.چ رهیبه افق خ

 .کردنیبرخورد م نطوریا دیمن نبا یباهم دوستم باشن،جلو یلیخ

 مشونیکردیکه باهم جمع م نطوریخوشحال امد داخل...هم ارسالن

 یعنی...میاز دوران دانشگاهه باهم دوست یاضیگفت:منو ف

 ی...وقتومدیاز هم خوشمون نم ادمیز م،اتفاقایاولش باهم دوست نبود از

 از استادا ما رو هم گروه یکیکه  میباهم دوست شد

 .کرد

 بله._

 ؟یتو...خودت چ_
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 ؟یسور یآقا یمن چ_

 ومده؟ین شیبرات پ تایموقع نی.از انیبده به من...آفر_

دارم  کیچند تا دوست نزد هیندارم. ادیز یمی...نه،فکر نکنم.دوست صم_

 .میزاریباهم قرار م یفقط که گاه

 ؟یهم که هست نگلی...س_

 داره آخه؟نه به خودش و نه بحث... یحرفش چشمام گرد شد.چه ربط از

 چرا؟..._

 فکر کردم. یجور نیهم_.مونهیبود که از گفتش پش مشخص

 به پشت گردنش. دیبهم بود.دستشو کش پشتش

 تمرکزم رو درسامه._

 .دیافتاد.ببخش ادمی ریمنو هم بردار...آها...د لی.وسانیآفر_

 .دییبفرما_

بده که فردا شرکت  امیکارمندارو بردار.به تک تکشون پ یپرونده _

 .دیباش دیبا ی...البته خودت و نصرتانین

 .ستین یباشه چشم مشکل_
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.رفتم میکه بر اریو کت منم ب ی.گوشیخوبه.پرونده رو برداشت_

رو خاموش کردم و  ستمشیکردم و س دایپ خواستمویکه م یزیاتاقش.چ

 رو برداشتم.کتشم رو دستم بود.در یگوش

چک کردم.اونم همزمان از  زویانداختم.رو م مویپاسپورت فیبستم.ک اتاقو

 میسمت در.امد میبخش با دست پر خارج شد.رفت

 .منتظر بودم رو قفل کنه.رونیب

 باال. اریب_

 .ویچ_

 دستتو._

 دستمو؟_گرد گفتم یچشما با

 .اریگفت:خب ن ییلبخند دندون نما با

درآورد.هم خندم گرفته بود و هم  دشویکتش کل بیشد و از تو ج خم

 آسانسور امد ی.دکمه آسانسورو زدم.وقتدمیخجالت کش

زد و با همون لبخند رو به من  نگویپارک یاز من سوار شد.دکمه  زودتر

 کردمینگاهش م بارینگاهم کرد.منم  میو مستق ستادیا
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و در  کردمیخندونشو نگاه م یچشما کردم،دوبارهیکفشاشو نگاه م بارمی و

 .فکر کن االن گونه هامم گل انداختهنویآخر زم

 .شهیم عی...چه ضاباشه

افتاد که هم کفو نزدم.اشکال نداره تا  ادمیآسانسور باز شد.تازه  در

 باال. رمیو بعد م امیهمراهش م نشیماش

.کتشو نیگذاشت رو صندوق عقب ماش لشویبگه وسا یزیچ نکهیا بدون

 در آورد نیماش دیکل بشیاز دستم گرفت از تو ج

 شد گفت:سوار شو. یدستش خال یگذاشت عقب و وقت لویوسا

 ...رمینه نه.ممنون خودم م_

 ادهیمطمئنا دلت پ یخسته شد ادمیبازم بحث نکن.سوار شو امروز ز_

 .خوادینم یرو

 اخه؟_

 نه.سوارشو._

 خودش نشست.منم ناچار نشستم. اول

 ...دایببخش_
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 .کنمیخواهش م_

...نگر نداشت،بجاش ازم دونیم دیرس ی.وقتمینگفت یزیچ ریمس تو

 خواست تو آدرس کمکش کنم.منم ناچارا آدرسو بهش

 .ادی.البته آدرسو داشت.بلد نبود زگفتم

 بله._...هوا امروز خوب بودا...گمیم_

 شد. کیزود تار شهیخوب بود.داره سرد م شیچ

 بعد گفت:خدا رو شکر تموم شد. قهیدق چند

 واقعا..._

 یزیکوتاه جواب دار گفت.بنظرم با چ یسواال نیاز ا گهیبار د دو

 که یکرده بود.هر چ دایپ یتوپ یحوصله  ایبگه  خواستیم

 برام گوش نواز بود. یصدا دنیبود،شن

 دیخر دیخواستم نگه داره.چون با میفروشگاه محلمون شد کینزد

 .کردمیم

 ممنونم. یلیممنون.خ_

 نکردم. یکار کنمیخواهش م_
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 .دیلطف کرد_

شدم.دوتا  یگوش ینرفته بود که متوجه  شتریب یمتر۲،۳شدم. ادهیپ

 دستمو براش تکون دادم و سمتش رفتم.نگه

 .نییرو داد پا شهی.شداشت

 دستم مونده بود... نطوریهم تونی.گوشدیببخش یوا یا_نفس زدم. نفس

 ازم گرفت. ویبه خنده شد و گوش لیتبد لبخندش

 دختر حواس پرت._

که رفت با  یدست تکون دادم.وقت کیقدم عقب امدم و براش کوچ هی

 خونه.همش ،رفتمیافتاده و لبخند خجالت یسر

 داتیپس خر_بودم...تا خوده خونه همونطور بودم که مامان گفت: بفکرش

 کو؟؟؟

 رفت. ااادمی_

 دختر حواس پرت._

 حواس پرت... دختر
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بود.انقدر نشستم که  ومدهین یبودم.هنوز نصرت سادهیدر شرکت وا دم

 میآورد و رفت فی.بالخره تشرگرفتیداشت خوابم م

 .داخل

.داخل که خوردیتلفن زنگ م یهمون موقعه که پشت در هم بودم ه از

هم سرش  ینصرت نیرفتم تا ساعت ها مشغول تلفن جواب دادن بودم.ا

 شمیپ ومدیم شدی.تا زنگا قطع مکردیکردن و درد و دل درد م فیتعر یبرا

 .کارش یپ رفتیشد م یا قطع مو ت

خوشحال و  یو سور دیتو در چرخ دیکه کل رفتیداشت حوصله م سر م

 بشاش وارد شد.منم خوشحال شدم و لبخند

 .ستادمی.ازدم

 گه؟یشد د گم،تمومیم کی.تبریسور یسالم آقا_

 سالم..._

منو بهش گفت و  یو حرفا رونیب دیپر یبگه نصرت یزیچ نکهیاز ا قبل

 یرفته و برا شیخوب پ یهم گفت آره همه چ یسور

 شب به عنوان تشکر از همه کارمندا دعوتشون کرده به باغ... فردا
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به همه زنگ  دیدارم.با شیدر پ یفیگفت دونستم که چه وظا نویتا ا خودم

 .گرفتمیفردا دعوت م یو برا زدمیم

تموم شد و  ینصرت ی.کارادنیرفته بود اتاقشو و منم درحال زنگ یسور

 رفت.زنگ زدنام تموم شد و منم قصد داشتم

 الممی.خشدنیکنم.کالسام داشتن شروع م دیخر کمیبرم  خواستمی.مبرم

 تموم شده نیسنگ یراحت شده بود که اون پروژه 

 خوشحال بودم. یتو کار و حقوق من نداشت ول یری.تاثبود

ه با همراه نه.هم یکم یلیخ یعده  هیو  ومدنیعده م هیفردا شب  یبرا

 .خسته بودم وامیداشتم ن میدعوت بودن.من تصم

 .شدمیآماده م دیبا

کار  یدادم بهش.ب ستویرفتم تو و ل دییگفت بفرما یاتاقشو زدم وقت در

 .نشستمنمیبش قهینشسته بود ظاهرا.بهم گفت چند دق

 کردم. یمنتظر نگاهش م و

تکون  وینشسته بود و صندل شیخانم روشن...(پشت صندل نیبب_

 نگاه به هیو  کردینگاه به من م هی.کندی.پوست لبشو مدادیم
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حرف  یزیباهات درمورد چ خواستمیبود م ی.)...راستش،چند وقتپنجره

 ...گهید یدونیخب خودت م یبزنم...ول

 سرتون شلوغ بوده. دونمیبله بله...م_

درمورد کارم حرف  خوادیکارم بود...م د،یکه به ذهنم رس یزیچ نیاول

 گفته؟ یزیچ یکس ایجام؟! ادیب خوادیم یبزنه.کس

رو به روم  ی.(از جاش بلند شد و امد صندلگهید یدونیآره...خودت م_

 که یزیشد.)من...چ لیما یکمینشست.به سمتم 

قبل از  خوامی.ازت مستیو دو روز ن روزیامروز و د یبهت بگم،برا خوامیم

 حداقل به حرفام فکر یمدت کوتاه هی،یهر جواب

 .یکن

 .دییخب،بفرما_.ینیمقدمه چ نیسر امد از ا صبرم

 تو شدم. ی...من...دلبسته شدم.من دلبسته ق،منی...شقاهیچ یدونیم_

_... 



 

73 

 ویسنده:سمیرا موسعلین              گلبرگ شقایق                                                                                

 

 ینگاهش کردم.فقط سکوت کردم.دلبسته  ؟؟؟فقطیچ

 یول دمیکشی.نفس نمکردیمن؟؟؟چرا؟؟؟اونم داشت واکنش منو نگاه م

 داشت همون موقعه از حال برم.منم .امکانزدیقلبم تند م

راحت  نقدریا نکهیاز ا یاحساس نبودم ول یبهش ب قتشی...حقبهش

 ینداشتم...اصال حرف ی...شوکه بودم.جوابگهیم

 .هیجوریسکوت... نیبگه.ا یزی.کاش چنداشتم

 رمان بوک
https://romanbook.ir/ 

نبوده و کل  ریتاث یبهت عالقه مند شدم.تو...امدن تو،برام ب ق،منیشقا_

 خوادی.من دلم مدونمیحالمو زنده کرده.من...نم

 بگو... یزیچ ؟خواهشایگینم یزیکه...چرا چ خوادی...دلم مبودنت

 .نییسرمو انداختم پا هیچند ثان یبستم و برا چشمامو

 بگم،توقعشو نداشتم... دیبا یچ دونمیمن...نم_.کردمینگاه نم بهش

شد  کمی.نزدستادیاونم ا ستادمیبلند کردم.تو چشماش نگاه کردم.ا سرمو

 .تومیکرد یهم نگاه م یو هر دومون به چشا

 بود. ینگران چشماش
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 برم. دیمن با_

 لحظه صبر کن. کیباشه...نه._

که براش آورده بودمو  یستیکنار در اتاق رفتم و اونم رفت کت و ل تا

 یجمع کردم.کم لمویو وسا رونیاتاق امدم ب برداشت.از

کردم به خودم  یلرز داشت.انگشتامو تو دستمام فرو کردم و سع دستم

 مصلت بشم.بدون حرف تا دم در رفته بود و منتظرم

.من دکمه آسانسورو زدم می.اول من و بعد اون از در شرکت خارج شدبود

 ازش دور بشم خواستمیبست.م یو اونم درارو م

 نداشت. االیخ نیاون انگار از ا یول

 باهات حرف بزنم. یکم خوامیرسونمت...م ی.من ممیباهم بر ایب_

 زحمتتون بدم.واقعا... خوامی...نم_

 نه.کارت دارم._

 میرفت نگی.بدون حرف باهم پارکستیدرست ن دونستمینگفتم.م یزیچ

 نویکه ماش یبعد،در حال کمی.میشد نیو سوار ماش
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از اون روز  دیشروع شد.شا یاز ک دونمیگفت:من نم روندیسرعت کم م با

 سالمه۳۲اول کم کم بهت عالقه مند شدم...من 

احساس متفاوتو  نیتونم بگم ا یدارم که م یاتیتجرب هی باالخره

 . توقع دارمدونمیسالتم نشده،اما...نم۲۰هنوز  دونمیخاصه.م

گ ...(آروم گفت)بدون تو روزم قشنیریحسو نسبت به خودت بپذ نیا

 .شهینم

بعد چراغ قرمز شد.سرش سمت من بود.تو چشمام  هیچند ثان درست

 لبخند کمرنگ مردونه زد.انگار زمان هیشد و  رهیخ

دورم گنگ  یتو آب،تموم صداها کنهیسرشو م یشده بود.مثل کس متوقف

 و بعد خفه شدن.تمام من شده بود چشم،محبوس

 اون.... یو لب ها چشما

.آروم و سست.من بهش رفتمیم ادهیاز فروشگاه تا خونه رو پ ریمس یباق

 نیا ینزد.من تو یا گهیندادم و اونم حرف د یجواب

 یخوش امدن به جاها نیازش خوشم امده.اما االن...ا کردمیحس م مدت

 که تو یمرد هیشده.من االن از  دهیکش یا گهید



 

76 

 ویسنده:سمیرا موسعلین              گلبرگ شقایق                                                                                

 

 سال ازم بزرگتره۱۳/۱۲جلوتره و  یلیازم خ یزندگ

.حس منم بهش ادیداره خوشم م یجذاب یحالت ها تیانه یب و

 طمونیبه کنار...اصالشرا نیقی نی.ادمینرس نیقیمتفاوته،اما االن به 

 خوامی...نمیاصال؟وا هیخانواده م در موردش چ خوره؟واکنشیبهمون م

 یزیحس چ نیخانوادم از ا یحت

 که... نیبرسه به ا بدونن،چه

سرم ،،ارسالن،، بود  یصدا گذروندم.اما تو یآروم و ب یلیاون روزو خ یباق

 دمی.شاه؟یطی.االن در چه شرادادیکه جولون م

.خواب اون نگاهشو دمیموقع خوابم خوابشو د ی.من حتستیمن ن ادی اصال

 همون نگاه ذوب کنندش که تموم من جلوش

 در مقاوت داشت. یسع

داشتم هم اون.دانشگاها فردا باز  دی.هم من خررونیب میرفت نیبا ام صبح

 تا۲،۳و ریکاغذ و لوازم تحر یسر هی.بجز شدنیم

 نیتریپشت و ریتا مانتو گرفتم.تو مس۲خودمم  ی،برا نیام یبرا راهنیپ

 ی.ازش خوشم امد.برادمید زیشوم هی یمغازه ا هی
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داخل.من  میرفت نینه، با ام ای ادیداره و اصال بهم م یمتیچه ق نمیبب نکهیا

 دامویو خر فیلباسو از فروشنده گرفتم و ک

و دوتا  نیام دمیبعد که از پروو در امدم د قهی.چند دقنیدست ام دادم

 .من پشتکننیباهم صحبت م ستادنیا گهیدختر د

.با لبخند دیمنو که د نیکه ام نمیبب نویام دمیدخترا بودم،سرک کش سر

 نگاهدستشو سمتم دراز کرد و دخترا برگشتن بهم 

هم  یبه رژ لب ها نیاسلو موشن بود...لبخندشون که مز لمی.مثل فکردم

 .دیبود،ماس ییرنگ و آلبالو

 چطور شد؟ زمیعز_

 ؟تمومه؟یدیچشمک زد و دوباره گفت:پسند هینگاه کردم. نیبه ام یسوال

 آره.خوبه._

 شکه دور و برش نگاه کردم. یبه دخترا یسوال

خانوما هم، هم  نیجون ا قیجونه.شقا قیشقا شونیرفت.ا ادمیآها..._

 .امنیکالس

 ن؟یهست نیام یها یخوش بختم.پس شما هم کالس_
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 .نیاز دخترا لباشو جمع کرد و روشو کرد سمت ام یکی

 نیدست ام یداینگاه به خر هی.(شمیخب ما مزاحم شما و دوستتون نم_

 هم سرتون شلوغه. یلیکرد)انگار خ

زحمتش  یلیپشت گردنش.مثال خ دیخب...(دستشو کش گهیبعله د_

 دادم.جووون خودش)

حلقه  نیتموم کردن مکالمه دستمو دور دست ام یبرا عیسر یلیخ منم

 ازش گرفتم فمویسمت صندوق.ک دمشیکردم و کش

جنتل من ،دستشو گذاشت رو دستم که  یلیخ نیام یکارت درارم ول که

 دیکارت کش بشیاز ج یو با ژست خاص سایوا یعنی

جلو  ییخود نما یفروشندهه.کامال مشخص بود که برا داد دست و

 پشت سرمون نهیدختراس.اتفاقا اونا هم دست به س

کرده  یچاخان هی نیبرام حساب کنه.حتما ام نی.منتظر بودن که امبودن

 .ششونیبود پ

 .دییبفرما_

 .شهیمبارکتتون باشه.قابل نداره...م_
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 اشیهم کالس ادیگرد شده بهم نگاه انداخت.انگار که  یبا چشما نیام

 که تا حاال ازش یآروم تو گوشم با لبخند خاص وفتهیب

نشم وگرنه  عیبودم، گفت:چخبره؟؟؟دعا کن تو کارتم پول باشه ضا دهیند

 رمزتون؟_...یمرد

_۴۵۵۶. 

نه  دمیکشیبود و دستگاه هنگ کرده بود.نه من نفس م دهیکش کارتو

 بوق یبود...تا...باالخره صدا ینیمگ.سکوت سهنیام

 .دیدیامد.د دستگاه

نگاه انداخت و با کارت گذاشت رو  هی دویرس گفتینم یزیچ فروشنده

 خوان.با لبخند بهم نگاه کرد و گفت: شیپ

 مبارکت باشه._

هاش  یبا اعتماد به نفس به هم کالس نیو دوباره ام میآزاد کرد نفسمونو

 .رونیب مینگاه کرد و با لبخند باهم در امد

 بود؟ یچ انیزودتر گفتم:جر من
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 ی.چه خبره انقد براکنهیکه از مدار عبور م یاکترون ه؟مقداریچ انیجر_

 پول منو جلو چشمم ایب االی االی...یمردن رهنیپ هی

 به کارت کن.زود. کارت

 یاصرار داشت ...؟خودتمیجووون.داشت نیام یوا یا_گرفته بود. خندم

 .یحساب کن

 بود. لمیاونا همش ف_

 ام. یت یا هیبه  میدیرس

 زود االن بزن._

 .هیچ انیجر یراستشو بگ نکهیبه شرط ا یول زنمیم_.دمیخند

 باشه باشه._

 خب؟_

 .چوندمشونیپ ینداشت،اونا از عاشقام بودن ،منم داشتم م هیبابا قض_

 عاشق تو؟_گفتم یمسخره ا باحالت

 .ریبعله.داداشتو دست کم نگ_
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جلو  نکهیا ی،برا یاز اونا رو تور کن یکی یخواستیبرو بابا...بنظر من تو م_

 به من ،خودتویهست یبعله مال یو بگ یتوجه کن

)با دیپررو.(از رو شالم گوشمو کش یخفه.دختره _.با اخم گفتیچسبوند

 گفتم و ازش فاصله گرفتم. ییخنده آ

 شدمیم یمشغول کار یاداشم.خوب بود که وقتد یها یاز خل باز نمیا

 هی.شدی...نه فراموشم نمی.ولکردمیفراموشش م

 زدم. یدنبالم بود و من فقط خودمو به اون راه م یحس

خودم حل و فصل کنم و بذارمش  یکردم ارسالنو برا یشب سع تموم

 .میهم نبود ی کهیکنار.من و اون اصال ت

شدم.حاضر شدم و راه افتادم سمت دانشگاه. با  داریاز خواب ب یانرژ با

 رفتم چون دانشگاه من از اون دور تر ینم نیام

 هی.کردمیکار م می.تومترو نشسته بودم و با گوشوفتادمیو من زود راه م بود

 کمینزد گذشتیهم ازش م یکه سن یخانم

 ادهیپ ستگاهیجام.اون ا نهیو گفتم بش ستادمیا عی.منم سرامد

 ستادهیکه ا یا شهیو پشت ش نییقطار امد پا.سرعت شدمیم
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 ادهیپ عی.سررفتیراه م بی.داشت آروم آروم و دست تو جدمشید بودم

 که داشت یتند رفتم سمت یشدم و با قدما

پشت سرش.جلوتر امدم و پا به پاش راه رفتم.نگاهش  دمی.رسرفتیم

 کردم.مرده کنارم با تعجب بهم نگاه کرد.اون که ارسالن

 واشیو در جهت مخالف شروع کردم  نیی.سرمو انداختم پاادمستی.وانبود

 بود که داشتم یچه غلط نیراه رفتن.ا واشی

کرد که چقدر عاشقشم که  ی.بهتر که خودش نبود.وگرنه فکر مکردمیم

 افتادم دنباش. َاه...

کالسم تموم ۱۲_۱۲/۵کارم کم واحد برداشته بودم و سر ساعت  بخاطر

 برام یشرکت.درو که زدم نصرت.با عجله رفتم شدیم

 ریو هم از د دنمیتعجب کردن.هم از نفس نفس کش دنمیکرد.همه از د باز

 نیچرا ا دونستنیو ارسالن م یامدنم.فقط نصرت

زنگ زد و نزد  یآب آورد و گفت که ک وانیل هیبرام  ی.نصرتامیم ساعت

 ...زیم یرو یو برگه ها ییایو ض یسور شاتیو فرما

مشغول شدم و همزمان  عیزدم و سر جیهنگ بود.اولش گمقدار  هی ذهنم

 جواب تلفنا.
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که دسته کرده بودمو مرتب  ییگذشته بود و داشتم آچهارها یساعت چند

 دادم.انقدر غرق یو همزمان جواب تلفن م کردمیم

تا خودکار بردارم  گهیسمت د دمیچرخیداشتم م یبودم که وقت کارم

 دست به کمر هیو  یور هیلبخند  هیکه با  دمید ویسور

 .سادهیوقته اونجا وا یلیکه خ دمیتازه فهم کرد،منیم نگاهم

 و بهش سالم کردم. ستادمیتلفنو تموم کردم و ا عیسر

 ؟یسالم.خوب_

 ن؟یممنون.شما خوب هست_

 .االن خوبم.یاره.مرس_

حرف بزنه.با من نه...منم  متیبا مال دینبا یلبخند و لحن آروم...سور بازم

 کرمندا باشم. هیبراش مثل بق دیبا

 نگاهش کردم. منتظر

 )کردیو به افق نگاه م خواروندی...(سرشو میبرا نجایمن امده بودم ا_

 پروندهه؟ نیا ی...البد برا_

 براتون. ارمی.مشهیاالن آماده م_ها...اره،اره..._
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 اتاقم. ایب گهید قهیخوبه چند دق_

حالتاشو  یهمه گهیبود،د ومدهین یخاص لیبا دل دونستمیم

 نشه. عی.پرونده رو گفتم تا ضاشناختمیم

 کردم. لیمنم کارمو تکم ادیبخش و تا ب رفت

اصال به پرونده  دونستمیبعد در زدم رفتم داخل.م قهیدق کیاتاقش. رفت

 نداره پس رفتم که بزارم سر جاش.پشت به ازین

 .معذب بودم.کردینگام م نهیبود و دست به س ستادهیا زشیم

 ؟یمهمونا نبود،نرفته بود ستیتو لاسمت _

 مقدار استراحت کنم. هی خواستمینه.م_

 چرا حالشو نداشتم.منم نرفتم. دونمیتو،نم ومدنیمنم...نه بخاطر ن_

_... 

 ق؟ی...شقای...به حرفام فکر کرد_

 ..._نییانداختم پا سرمو

 ...یشتریبه وقت ب_

 تونم. ی.من نمکنمیرد م شنهادتونویپ ،منیسور ینه.آقا_
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باز با تعجب نگاه  مهیواکنشش نگاهش کردم.با دهن ن دنید یبرا

 .خشکش زده بود.کردیم

 با اجازتون._.نییسرمو انداختم پا دوباره

قدم بلند خودشو رسوند به در.دستم  هیبا  عیتند کردم برم که سر قدمامو

 بود و کف دست اون رو در. رهیرو دستگ

مدت  نی...تو ایدار ازین یشتریب حی.به توضیگینم تویفکر کنم نظر واقع_

 حیحس ،به خودم هزار بار توض نیاثبات ا یبرا

 .دمیم حیو حاال هزار بار هم که شده باشه بهت توض دادم

 ارس... َ_

در بود نگاه  یسکوت کردم و به دستش که رو عی!سرگفتم؟یداشتم م یچ

 کردم.

 زیدر رو هم برام باز کرد.درو بستم و پشت م دیبرم.کنار کش دیاجازه بد_

 نشستم.قلبم خل شده بود انگار که راه گرفته و تموم تنمو

بود؟بغضم کرده  یچه حال نی.گونه هامم داغ شده بود.اگردهیم

 هم رفتن گهید یرفت.کم کم کارمندا یبودم.نصرت
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زدم و خودم جمع کردم که برم.همونطور که فکر  ساعتاشونو

 خودم برم که گفت خواستمیهم همراهم بود.م یکردم،سوریم

االن  ی.قبال هم باهاش تنها بودم ولسادمی.منم مجبور شدم واسمیوا

 .ادیچرا نفسم بند م دونمینم

که بست.من جلوتر رفتم آسانسور.اونم امد رو به روم.در آسانسور که  درو

 .سادیامد جلو سمتم.قلبم وا دفعهیبسته شد 

 بگو...دختر خوب تو به من _

 واریبه د دمیمنم عقب رفتم و کامل چسب ومدیو جلو م زدیکه حرف م اون

 و ناخواسته تند تند پلک زدم.

 واریکه کم شدن فاصله ناراحتم کرده. به د دیلحظه مکث کرد.فهم هی

 داد و با ولوم آروم هیسمت راستم با فاصله کم باهام تک

 ؟یگفت:به من بگو که چرا درخواستمو رد کرد یتر

 آخه؟_

 راحت باش بگو._

 .هیبگم اختالف سن تونمیکه م یزیچ نیاول_
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 امدم. رونیآسانسور باز شد و منم ب در

 .میباهم بر ای؟بیریچرا م_

 .رمیقاطع گفتم:نه ممنون من خودم م یلیخ

 یمکث کرد.فرصت نکردم حت کمیگذاشت رو سنسور آسانسور. دستشو

 (دریتو گرفت میتصم نکهیکنم گفت:مثل ا یخداحافظ

 .میری)خوبه.باهم مرونیب امد

 ؟یول_

 .میحرف بزن دی.بامیریرو م رتویباهم مس_

شد پا تند کردم  یخارج م یداشت زودتر از خودم از الب نکهیاز ا متعجب

 بهش. دمیرس

 شه؟یم یچ نتونیماش ؟پسیچ یعنی_

چه  نمیکرد)امروزو مثل تو تموم کنم ،بب ینگاه خاص هی.(ستیمهم ن_

 داره. یحال

خارج  یکنارش راه افتادم و از الب دنیترسناک د یکه صحنه  یینایا مثل

 شدم.
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 ادهیکه تو پ ی.چند قدمدمیکش قیهمزمان نفس عم رونیب میامد یوقت

اولت تا  لیگفت:دل دفعهیرو باهام راه امد،حس کردم که چقدرخوشحاله.

...اصال برات مهم یمن بود ی.اگه جاادینه ز یقابل قبوله،ول یحدود

 به نکهینبود.البته ا

 گهیکه آدم د دهیخوبه.نشون م یلیخ یگفت ویاول اختالف سن لیدل عنوان

 .ستین تیتو زندگ یا

براش  زایچ هیبوده!بق یا گهینگران شخص د یعنی...بازم سکوت کردم.ها

 حله؟

_... 

 ؟یبعد لیدل_

 .میخوری...خب،ما اصال بهم نم_

 ؟یگیم نویچرا ا_

 !یسور یمشخصه آقا_

.الزم یبگ یآقا یسور یآقا ستیالزم ن میباهم یوقت گهی...دستینه ن_

 ...حاال بگو چرا.یحرف بزن یرسم ستین
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 یها یساده که فقط سرگرم درس مشقو...دوندگ یدانشجو هیخب...من _

 نسل یخاص خودمم هستم و شما نه.شما برا

 ی.االنم تو برهه دیخودتون گذروند ی وهیرو به ش نایو ا دیمن هست قبل

 یتجربم.واقعا ب ی...من بدیخودتون یص زندگخا

 شما نه... ی.ولتجربم

باال بود و چقدر  لشیلبش و سب هی یبهش انداختم.گوشه  یقینگاه عم هی

 !لکسه؟یر

آروم تر راه رفتم  کمی.دونیبه م میبود دهیو رس میرد کرده بود ابونویخ هی

 ستادیکه اونم ا ستادمی.اشدمیرد م ابونیاز خ دیبا

 هوا و همهمه منتظر بهش نگاه کردم. یکیتو اون تار و

 نمیا ینیبیم یمقدار دقت کن هی ی...نه،درسته.ولیگیدرست م دی...شا_

 اونقدرا. ستیمهم ن

 حالت خوبه؟ ؟شمایچ_چشممو تنگ کردم و گفتم هی

.حاال دیخند یمقدار کم هینتونست و  یگاز گرفت تا نخنده.ول نشویپا لب

 .وفتهیکه گونه ش چال م میدیفاصله م نیاز ا
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که منطق سرش  زایچ نیست؟ایدرستش ن نینه...مگه ا ی.ولیببخش دیبا_

 !شه؟ی.مشهینم

 که... سمیوا نجایا خوامیابون،نمیبرم اون خ دی...من بازا؟یکدوم چ_

 .میبر ایب_

 یبود رد م نایو همونطور که حواسش به ماش ستادیتر بهم وا کینزد

 .رفتمیدنبالش م رونیشد.منم ح

من بازم به آروم راه رفتنم ادامه دادم و اونم  دمیکه رس گهید ابونیخ به

 عالقه س. نی...همزایمنظودم از کدوم چ_.ومدیکنارم م

 استدالل از شما... نی.اشمیمتوجه نم_

 ازت..._

 ...یآقا دهیاز...ازت...بع_

 ارسالن._

_... 

طرف خونمون.با  یها یتاکس ستگاهیبودم به ا دهینگفتم رس یزیچ گهید

 .فقط ناباورانهکردیلبخند کمرنگ نگاهم م هی
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 .کردمیم نگاهش

که  ی.بدون ترس.واقعا خودش بود.همون ارسالنکردمیفقط نگاهش م من

 یو برا نیتو شرکت کارمندا ازش فرار

 تش؟مثلیمنو جلو بفرستن.کجاست اون جد توننیفقط م خواهشاشون

 بود که ی...چند وقتزدیها حرف م یرستانیبچه دب

 شده بود.خودش بود واقعا؟ میمرد الگو زندگ نیا

 بشم برم خونمون. یسوار تاکس دیمن با_به حرف اومدم. گهید

 ؟یریبود، گفت:آقا فالن جا م ستادهیا نیکه کنار ماش یرانده تاکس به

 باال. ایاره ب_

عقب کنارم.با تعجب نگاهش  یبرام باز کرد و خودشم نشست صندل درو

 .کردمیم

 نیا یبدون ،تایتا حالمو بفهم یدرو بست گفت:تو دلبسته نشد یوقت

 شه،منی،سن سرش نم شهیاحوال منطق سرش نم

 .هیچ دونمیم قیشقا ه،فقطیبه چ یچ دونمینم
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آورد و به راننده گفت:آقا  رونی.انگار هوا دم داشت.سرشو بدمیکشینم نفس

 .میریدربست م ایب

 هیشو داد و  هی.اون تککردمیامد باال و روشن کرد.هنوزم نگاهش م راننده

 نگاه به من.کم کم منم هینگاه آروم به جلو و 

سکوت  گهیدادم.ضربانم آروم گرفت و نفسام برگشتن.د هیگرفتم و تک آروم

 .البته من هنوزم بهت زدهمیگفتینم یزیبود.چ

من ارسالن  .زودتر ازمیدیرس شدمیم ادهیکه پ یشگیهم ی.جابودم

 شد.بد من.درو ادهیخواست که نگه داره.اول خودش پ

 ق؟یشقا_.کردمینگاهش رو حس م ینی.سنگبست

تر  یلبخند زد و گفت:چه زود تموم شد.کاش طوالن هیکردم. نگاهش

 .شدیم

_... 

 هیق،ی...شقایمن باش یبرا نکهیکنارت نشستن ،دلمو آروم کرد.ا نیهم_

 رو خونتون،بروفاصله گرفت)ب کمی...(یگوشه چشم
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.با مکث ازش کندم و بدون حرف کردمی...هنوز چشماشو نگاه مبسالمت

 .پشتدمیشن نویبسته شدن در ماش یآروم راه افتادم.صدا

 .ینگاه کردم.رفته بود.با همون تاکس سرمو

کم از چالش برام نبود.منگ منگ  طیشرا نیا دیچرخیدور سرم م ایدن

 کردن یفکر م هی.بقگفتمینم یزیبودم.تو خونه هم چ

مردو دوست داشتم.اما  نینه.من ا کمیبود و  یاز خستگ کمی.هیخستگ از

 دادم که دست به یدوست داشتن اجازه نم نیبه ا

اجازه نداشت که از محدوده ها و خط  میتو زندگ زیچ چیبزنه.ه یکار

 که بخوام با ارسالن همراه بشم نیقرمزام رد بشه.ا

که  یخوشحال باش دیمحال بود.بااز دوست داشتنم بهش بگم  یحت و

 از شتریب دمیدوست داره.شا یکه دوستش دار یکس

.تو ذهنم داشتم سرزنش دمیترس یمن نبودم.م یدوست داره...ول خودت

 بودن، من با تموم دهیهمه خواب یشدم.وقت یم

بودم.از غلط زدنام خسته شدم.حولهمو برداشتم حموم  خوابیب میخستگ

 دوش ریبود که ز یا قهیتا بلکه آرومم کنه.چند دق
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.تو سرم ارسالن بود.دوستش داشتم کردمینم یچیه یبودم.ول ستادهیا

 .ناخواستهستیجور ن طیشرا ی،دوستم داشت.ول

و  صدای.بانی.اجازه دادم اشکام بدمیچشمام فهم یاز داغ نوی.اختمیر اشک

 بعد انگار نه قهیکردم و چند دق هیآروم گر تینهایب

دست لباس  هیافتاده تن پوشمو تن کردم و رفتم اتاقم. یکه اتفاق انگار

 .دمیو خواب دمیگرم و گشاد پوش

اون روزو حال نداشتم.مثل روز قبل رفتم شرکت.مشغول کارم بودم  تموم

 دونستم ی.نمخوردمیم یو کنارش آروم آروم چا

حدس بزنم امروز  تونستمی.مدمینه.تلفن زنگ خورد و صداشو شن ای شهاتاق

 مشغول کارشه.رفتم تو اتاقش یآرومه و تا حد

برگه خم شده  هیداده بود باال و رو  رهنشویپ ینایگفته بود.آست درست

 یلبخند پرآرامش هیمکث بلند شد. یبود.با امدنم با کم

 .زد

 .دیسالم...خسته نباش_

 .نی؟همچنی.خوبیسالم.مرس_
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مرتب  دیبود.با زشی.کار من رو مزشیممنون...(نگاهم رفت سمت م_

 د؟یصدام کرده بود نایا یبرگه ها رو.)برا کردمیم

داشت منو نگاه  یاوهوم گفت.ول گهسید یکه انگار حواسش جا یطور

 الزمو یزای.اون.پنس و چزشی.رفتم سر مکردیم

 حمش نشم مشغول شدم.مزا نکهیا یآروم و کم صدا ،برا یلیو خ برداشتم

گفت:امروز حالت خوب  نییگذشته بود که با ولووم پا یا قهیدق چند

 ست؟ین

 خوبم._

 ؟یکه نشد ضی.مریانگار گرفته ا_

شدم  داری.از صبح که بکنمیفکر نم_به تو چه.کالفه نگاهش کردم. آخه

 اد؟ینم اد،یم شیحالت پ نیهمه ا ی.برانطورمیا

 !ق؟یشقا یکنیخب،چرا دعوا م_

 داره به اسمم. ی....چه عالقه اقیشقا قیشقا قی!شقاایخدا

حوصله م...(بلند شدم کاغذا رو گذاشتم  یب کمی.فقط کنمیمن دعوا نم_

 .دیتو کمد اون سر اتاق)در هر صورت ببخش
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آروم انگار که  یلیسرکار.صد برابر بدتر...خ ادیم ینطوریا شهیهم خودش

 دادیباخودش حرف بزنه،اون طور که داشت حواسشو به نقشه م

 .زمینداره عز یگفت:اشکال

 ی.تلفن روکردمیفرار م دیهمون لحظه با یول دنیزدم به نشن خودمو

 یلیزنگ خورد.حواسم نبود که اتاق اونه تلفنو خ زشیم

 خشن جواب دادم. یو کم یجد

 بله؟_

 سالنو نگرفتم؟خانم روشن...مگه اتاق ار_

 ی.درسته اتاق ارسالنه.من اشتباهیاضیف یآقا دیبله...ببخش_

 خودشون.. دمیبرداشتم.االن م

 .قهیچند دق نجایا ایخواهش.خودتم ب_

 چشم._

 کمیگرفتم سمت ارسالن که تا نزد ویو سر افتاده گوش یشرمندگ با

 دیخودشو رسونده بود.آروم گفتم:ببخش
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و  کردیدادن تلفن هم داشت منو نگاه م یتلفنو دادم دستش موقعه  و

 غرض یب دونستمیدستم گرفت.م یتلفنو از رو

 یبهداشت سیخودمو رسوندم سرو عیسر رونیاز اتاقش امدم ب ی.وقتبود

 مشت آب زدم صورتم.گونه هام قرمز شده هیو 

رفتم بخش تا به کارم  عیمانتوم خشک کردم.سر نی.صورتمو با آستبودن

 برسم.

 با

موندم  شتریتو بخش ب خوردینداشتم و تلفن زنگ نم یا گهیکار د چون

 دمیهم فهم یاضیو کمکشون کردم.کارمندا رفتن و ف

ها زنگ  یاز منش یکیبرن به تلفن  ییجا یکار یهماهنگه که برا یصور

 زد خودم جواب دادم و گفت برم اتاقش.

 بست. یم ناشویآست یدکمه  داشت

 ستیالزم ن یکار ندار نجایا یبرم.تو هم وقت ییجا دیمن امروز با قیشقا_

 خودت دلت نکهی.البته مگه ایاضیبخش ف یبر
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خودش  نجاسیهم ا یزودتر برو.نصرت ی.خالصه... تو هم حوصله نداربخواد

 .بندهیدرارو م

بود.منتظر نگاهم  ستادهیدستش بود.رو به روم ا فشمیبود،ک دهیپوش کتشو

 .کردیم

 باهام؟ یدار یحرف_

 ای

دونم چرا...واقعا  یارسالن،من نم ی)آقادمیکش قینفس عم هیبله.(_

 یزیما چ نید؟بینکن قیشقا قیانقدر شقا شهیچرا؟م

 نداره که... یهست؟واقعا لزوم ینسبت

.دست خودم کردیداشت نگاه م یشاد و شوخ یو چشما قیلبخند عم هی با

 حالتشو دوست داشتم.ساکت شدنم نینبود ،ا

 .شهیخودم نبود.حس کردم چشمام داره داغ م دست

 یبودمت.ول دهیند ینطوریدوست دارم.تا حاال ا تتمیدختر خوب،اعصبان_

 برام یلیدوبار از زنبونت،خ نیارسالن، ا دنیشن
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حرفش تموم بشه.سرمو کج  نکهیبود...حاال تو...قبل از ا نیریش

 کردم.ناخواسته از چشمام چند قطره اشک امد.

 ق؟یشقا یکنیم هیگر_

_... 

 ...قیناراحتت کنم.شقا خواستمینم_

.با پشت دستم اشکامو رسمیهق هق م یاالن به مرحله  دونستمیم خودم

 از المویداشتم وسا رونیپاک کردم و از اتاق امدم ب

که  ییبود و مث کسا سادهی.اونم تو چار چوب در واکردمیجمع م زیم رو

 دستش رو کمرش بود و هیکار کنه  یچ دونستینم

 .کردینگاههم م یرو دهنش.با نگران گهشید دست

 نگاه کردنش گفتم:خداحافظتون. بدون

.چند بار ومدیچند قدم دنبالم م یبا فاصله  شدمیشرکت که خارج م از

 .تو راه پله کهکردیکه صدام م دمیآروم صداشو شن

نگام  یبا نگرانبازم  رونیامد ب کمیدرو گرفت تا بسته نشه و  دمی،د اومدم

 .کردیم
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 ...مواظب خودت باش.قیشقا_

خودم  رینگفتم.در آسانسور باز شد و سوار شدم.تو آسانسور به تصو یچیه

 نگاه کردم و اشکام راه گرفت. نهیآ یتو

 ابونیروم سمت خ نیماش خت،تویریبود و اشکام م نییسرم پا ریمس تو

 و نهیصورتمو نب یکس کردمیم یبود و سع

و فقط تو تختم  هیخونه چهرمو پنهون کردم و از بق دمی.رسختیریم اشکام

 امد نیبد.ام یلیافتادم.حالم بد شده بود خ

دا که سرما خوردم.غذامم تو اتاقم خوردم.بازم اشک  صیو تشخ اتاقم

 اشکا تموم نی.خسته شده بودم که چرا اختمیریم

 یخوابم برد.حوال شهیزودتر از هم یلی.خشهی.چرا حال بدم بهتر نمشهینم

 شدم.بلند شدم و مثل داریصبحبود که ب۵ساعت 

 قهیروح سرگردون تو خونه گشتم بلکه حالم بهتر بشه بعد از چند دق هی

 امده امیپ میگوش یامدم اتاق و افتادم سرجام.برا

ناراحتت کنم.اصال  خواستمیجان حالت خوبه؟بخدا نم قی:شقای.سوربود

 مثل افتادن زلزله حال بدت دنیچرا حالت بد شد؟د
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 ؟یجونم بود.بهتر تو

کلمه براش  کیفرستاده بود.بدون فکر فقط  یساعت دو و خورده ا امویپ

 فرستادم.نه.

حال بدم دانشگاه نرفتم.مامانم برام سوپ گذاشته بود.خانوادم هم  بخاطر

 خراب گهید ینگرانم شده بودن.اما دل من از جا

.آره.ارسالنو دوست داشتم.دوست هیدرمون دلم چ دونستمی.نمبود

 هم یوارد زندگ نکهیاشتباه نبود،اما ا دیداشتنش شا

 .ادی...جور در نممیبش

**** 

 یعنیشدم،آروم قرار ندارم. داریب گهید یاول صبح که زودتر از روزها از

 ؟یچ یعنیبراش افتاد.فقط ،،نه،، آخه  یچه اتفاق

و بهش زنگ زدم.اما  اوردمیطاقت ن گهیکردم.د یم یطول اتاقمو ط داشتم

 از ریبود.غ یجواب نداد.روز خسته کننده ا

حرف  یبشه.منم از اول صبح با کس کمیتونه نزد ینم یکس خودش

 تا حاال داده و ییچا هیبنده خدا  ینزدم.فقط نصرت
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شروع شد  ییبکنم.رفتم سر طرح.داستان از جا تونستمینم ی.کاررفته

 نیهمون ظاهر اول.از دمشیکه...همون روز اول که د

 یو لفظ و سبک صحبتش خوشم امد.اون ازم نم تیشخص بارش،از

 وقت.تموم چیباهاش بد باشم.ه تونمی.من نمدیترس

بود.اما  کمیخواهر کوچ یرو داشت.جا خواستمیکه من م ییزایچ

 دایپ تیتونم.من نسبت بهش حس مالک ینتونستم.من نم

 ما

کردم  ینداشت.سع یدم تمومکرده بو دایکه بهش پ یبودم.عالقه ا کرده

 کردم...ا یسع نمشیکردم نب یباهاش بد باشم سع

که باهم جور در  ییزهایچ یمشکالت و با همه  ی.دلم،با همه شهینم

 .قیشقا یچشمایشدم.دلبسته قیشقا ی.من،دلبسته رشهیگ ادینم

**** 

 ما

از جام جم بخورم و به  کردمیشده بودم تالش م داریاز ظهر که ب نکهیا با

 خونه برسم،ا یعقب افتاده  یکارها
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بود.گرمم شده بود  نیسنگ نمی.قلبم و سگرفتی.همش خوابم متونستمینم

 داشته باشه.اما نشد.بلند یریتو جام قلط زدم تا تاث

بوده  رمیز میگوش دمیاز لباسامو در آوردم و پرت کردم کنار.د یکیو  شدم

 کردم.بهم زنگ زده.چک زنهیو داره چشمک م

افتاد  ادمینگذشته بود که  ادی.زدمیبالش و خواب ریگذاشتم ز موی.گوشبود

 حداقل ای رمیازش اجازه بگ دیهم با ومدنمین یبرا

نازک انداختم سرم و رفتم تو بالکن اتاق.درشم  یپتو هیبدم. خبر

 ترس کمی.زنگ زدم به تلفن اتاقش،جواب نداد.بعد با دمیکش

 .دمی.بعد دوتا بوق صداشو شنشیزدم به گوش زنگ

 ق؟یشقا_

 ..یسور یسالم آقا_

 دختر؟نگرانت بودم. یسالم.خوب_

 خواستمیکسالت دارم.م کمیکه مزاحمتون شدم. دیبله من بهترم.ببخش_

 ...رمیبگ یازتون امروزو مرخص
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...از دست من که ناراحت قیبهتر شو.شقا ی.ولایباشه امروز ن_

 اشکاتو... دمید ی...وقت؟بخدایستین

 من بهترم._

 !ینکن هیگر گهید_

 دست خودم نبود._

 چرا؟_

 کنم. ی...بهتره خداحافظ_

 باشه خداحافظت.مواظب خودت باش._

 خداحافظ._

.بهش میپشت بندش زنگ زدم به هم کالس عیآزاد کردم و سر نفسمو

 .رمیگیگفتم جزوه داشته باشه.حتما ازش م

و مشکوک  ستادهیا شهیپشت ش نیام دمیتو اتاق.د امیکه برگشتم ب نیهم

 خوردم و امدم داخل. کهی.کنهینگام م

 .یامد ؟زودیکنیم کاریچ نجایسالم...ا_
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برام جزوه  میزنگ زدم به همکالس_؟یکردیم کاریسالم تو اونجا چ_

 .سهیبنو

 ؟یبالکن باهاش حرف بزن یهست که رفت یچه هم کالس_

راحت  التیخ_.دمیرفتم تو تخت نشستم و پتو رو خودم کش الیخیب

 دختره.اسمشم نسترنه.

 ؟یباشه...بهتر_

 .س

 یِِ

_ 

 خداروشکر._

 سرکار؟ یبر یتون ینم_

 گرفتم. ینه.مرخص_

دانشگاه امده بودم شرکت.حالم بهتر شده بود.از همه مهمتر خودمو  از

 حرف بزنم.پشت یآماده کرده بودم تا با سور
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 یرو هم برا ییزایچ هی دیکردم.با یدگیاز کارا رس یسریبودم.به  زمیم

 یبردم.طرح ها یارسالن م یو هم برا یاضیف

 یسور شیرفتم پ یداشتم م یوقت ی.ولیاضیف شی.اول رفتم پیدرخواست

 قلبم به رعشه افتاده بودن.در یدست و پام و حت

رفتم سمت  نییزدم.آروم سالم کردم و همونطور سر پا اتاقشو

 درست کرده.گذاشتمشون اونجا.تو اتاقشم برام کار زشیم

کارشو ول کرد امد رو به  زی.ازش سوال کردم.جوابمو نداد.بجاش مبود

 روم.مجبور شدم نگاهش کنم.با مکث گفت:

 ق؟یشقا یبهتر شد_

 بله...ممنون._.کردمیزده نگاهش م خجالت

و قلمو  زشیداد به م هیقدم عقب رفت و تک هیدستشو نگاه کرد. یتو قلم

 بود و زشیم یگذاشت روش.دستاش رو لبه 

 .کردینگاهم م داشت

لبخند  هیبگو جوابتو بدم. یزیکارش.حداقل چ کردیمضطربم م شتریب

 چقدر ساکت و رونیب یزد و گفت:حس نکرد کیکوچ
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 آرومه؟

 چرا؟_

 نطوریهم ا روزیدست کتک زدم امدم.د هیصبح که امدم رفتم همه رو _

 بود.

 گه؟ی.دهنم باز مونده بود.راست مدیپشت بند حرفش خند بعد

.اونم انگار که بچه شو کردمینگاهش م رهینزده بودم و خ یمن حرف هنوز

انگار باور _خنده. ری.زد زکردینگاه کنه،داشت نگاهم م

 .دعواشون کردم.؟نزدمشونیکرد

 .شهیآها...مثل هم_لب گفتم: ریز

 بود؟ یکسالتت چ_

 ایتونستم درست راه برم  ی...نمیمقدار عالئم سرما خورد هیدونم،ینم_

 .االن بهترم.نمیبش

 خداروشکر._

برگه ها رو بردارم مرتب کنم.اما  زیخواستم از پشت سرش ،از رو م یم

 لبخند نگاهم کمیداشت آروم ،با  یاون همونطور
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 کاریچ دونستمی.نمنیی.سرمو انداختم پادمیخجالت کش شتری.من بکردیم

 کنم.

 شقا..._

 ...یسور یآقا_

 بله؟_

 د؟یبر دیخوایم یشما چه ساعت دیببخش_

 .شهیچرا؟مثل هم_نگام کرد. متعجب

 تو وقت آزاد باهاتون صبحت کنم...نه االن. خواستمی...م_

 چه وقت شناس.حتما._

نگاه  نیو دست از ا نییلبخند قشنگ نگاهم کرد.سر مو اندختم پا هی با

 .دیفهمیم دیگر پر از پرستش برداشتم.اون نبا نیتحس

 ...دیحاال...اگه اجازه بد_

 زم؟یعز یچ_

با لحن  یلیبزنه باال.خ نمیگفتنش باعث شد آدرنال زمیراحت عز نیهم

 گفتم:خب،حاال برو کنار مگه عیخشن سر یخشک و کم
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 کنار برگه ها رو بردارم! دینشستنه؟بر یجا نجایا

 زیخنده.از کنار م ریدفعه زد ز کیلحظه با بهت بهم نگاه کرد و  چند

 .چندرفتیتکون نخورد فقط خم شده بود و غش م

گوشه ش دوتا  دیخندیسرشو بلند کرد و نگاهم کردچشماش که م بارم

 .از اون دسته افراد بودنداختیخط رو پوستش م

منم  دنشی.از خندرونیب ختیریدندوناش م دنیخند یموقعه  که

 کردمیلبخند زدم.همونطور که نگاهش م هیناخوداگاه 

ندش بند اومد .خگهیکنار د دی...بریسور ی:اصال خنده نداشت آقاگفتم

 یکنار گفت:چشم خانم بداخالق...دفعه  رفتی.البته به زور.همزمان که م

 .ایدینشونم م تویاولته بداخالق

.پشتم بهش دمیشن قشوینفس عم یدادم.صدا گهیگاف د هیبازم  یوا

 بود.ازم دور شد و احتماال رفت باالسر نقشه ش.کاغذا

دست  هیجمع و جور کردم.ساعتشو  زشویم یرو ی ختهیبهم ر ینامه ها و

 ور.اونارو هم هیرو انداخته بود  شیگوش دویکل

 کیکاغذا کوچ یهم جلو بود.از همه  گهیکاغذ د هی.یگوشه ا هی گذاشتم

 برگ بود هیتر.دستمو دراز کردم اونم برداشتم.
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!اونم سه؟یبنو نارویکرده بود.جقدر نشسته بوده تا ا قیروشو پر از شقا که

 یخودکار نشستم رو کاناپه جلو هیا برداشتم.ب

نگاهش  یرکیرزی.چند بار زکردمیچک م ی.کاغذا رو بدون حرفزشیم

 کرد.انگار نه انگار که من اونجا بودم.تموم حواسش

همزمان بهم نگاه  قایبود.بار آخر که نگاهش کردم...مچمو گرفت.دق بکارش

 خودمو عی.تو نگاهش محبت بود.منم سرمیکرد

کار از کار گذشته  گهید یچشمم افتاد بهت.ول یبه اون راه.مثال اتفاق زدم

 بود.بلند شدم.برگه هارو دهید مویریبود.اون قافلگ

نشست الزم نباشه  یکه وقت ی.جورزیمرتب گذاشتم رو م براش

 هم کنارش.چندتا هم مربوط یخودکار آب هیبچرخونتشون.

 امده بود اونجا. یبود که اشتباه یاضیف به

 با اجازتون فعال._جلو در. تمرف

رو کش رفته  قیشقا یکرد و فقط به لبخند اکتفا کرد.برگه  نگاهم

 و رفتم سمت زمیبودم.اول اونو گذاشتم رو م
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دادم به پگاه و اونم متقابال چندتا از پرونده ها رو داد  لی.تحوبخش

 کنه.کار برام آماده یدگیخودش رس ومدیبهم.جونش درم

به کارم برسم.چند ساعت  زمیبود.با اکراه ازش گرفتم و رفتم سرم کرده

 یرفت و پشت بندش کارمندا.منم کار یاضیبد اول ف

 یبا ارسالن حرف بزنم.خروج همه رو زدم و وقت خواستمیم یول نداشتم

 بلند شدم برم اتاقش خودش درو باز کرد.

 .هیسرکار ِال دییبفرما_

 م اتاقش....جا خوردم.پرونده رو گذاشتها

کردم.خب  یکه در اتاقو بست.چه غلط دمید ی.ولرونیکه برم ب برگشتم

 .نفسم کممیباهم حرف بزن رونیب ایدختر بگو ب

سمت در.اون از کنار  رفتمیسست م ی.دستام افتاد به گزگز...با قدمااومد

 راحت المیخ کمیدر کنار رفت و رو کاناپه نشست.

از  دونستمیبودم.نم سادهینشدم.پشت کاناپه رو به روش وا ریاس نجای.اشد

 کجا شروع کنم.

 ؟ینیشیچرا نم_
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 با خجالت نشستم جلوش. یحرف بدون

بهت  امیگرفتم که ب میفکرامو رو هم جمع کردم.تصم یمن...من همه _

 ریغ یا گهید یحرف آخرمو بگم.(تمام مدت به جا

 )جواب من نه.کردمینگاه م خودش

 .یگیدروغ م یداشتم ازت...تو دار یا گهیتوقع د_

ما بهم  طیارسالن...شرا یکردم و تند گفتم:دروغ چ نگاهش

 کیکه  دونستمیم دی.من ازت بعستی...واقعا عاقالنه نخورهینم

نگرفتم و  یمیمن تصم ی.وقتیرو بهم بزن ییحرفا نیهمچ یبخوا روز

 با اصرار منو شه،چرایبهت گفتم نه،نم یچند بار یوقت

 ی....؟چرا با همه زمیعز یگیبهم م ؟چرایکنیصدا م کیاسم کوچ به

 .(چشمام پریو همش با من مهربون یکارمندات خشن

 !؟یکنینگاهم م یشده بود.با بغض گفتم)چرا اونطور اشک

.به سمتم خم شد ختنینتونستم خودمو کنترل کنم و اشکام بازم ر گهید

بهت  یگهایکه من حس د گنیبهت نم نایا یهمه _:گفتیبا حرس م

 عالقه نیدارم.دختر...من دوستت دارم.ا
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 خوامیازش بگذرم...نم تونمیهست که نم یدوست داشتن در حد و

 شم مونیپش

 دوست داشتنا برمال بشه؟ یمگه قراره همه _

 م؟یدوست دار ویکه کس یگفت، وقت دیچرا نبا_

 قمیعال یبرا تونمیبگم.نم یدوست داشتنمو به کس خوادیمن دلم نم_

 خوامینم یبکنم؟!من دوست دارم ول نییمرز و حد تع

 تو دل خودم باشه... خوامی...میبدون

 گفتم. یخودم نبود که بهش گفتم.همش تالش کردم که نگم ول دست

 گم؟یکه دروغ م یگیاصال تو چطور از خودت م_گفتم باز

 ...قی!شقا؟یدوستم دار یگفت قیشقا_

 نیدر کمتر ستادیکه روش نشسته بودم ،رو زانوهاش ا یکاناپه ا یجلو امد

 فاصله ازم بود.رو مو کردم سمت مخالفش.دستشو

دستمال برداشت.آورد سمت  هی زیرو م نکسیکرد و از تو جعبه کل دراز

 اشکامو پاک کنه.نذاشتم.ازش خواستیصورتم.م

 خودم اشکامو پاک کردم. گرفتم
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...من از اینجنگ.باهاش کنار ب...با احساست یخب تو هم منو دوست دار_

 ؟یترسیم یاز چ قی.شقاخوندمیقشنگت م یچشا

 یدوست داشتن عاد نیا_حرف زدم. نییو با ولووم پا نییانداختم پا سرمو

 یبدونه ازش.حت یکس خوامی.نمستین

از خودت  ی...من دوست داشتم اما تو وقتیخودت بدون خواستمینم

 نیتحت فشار قرار گرفتم.گفتن و نگفتن ا ،منیگفت

 شیپ تونمیشه،نمیم یبعدش چ دونمیبرام سخت بود...من نم احساس

 ازش ببرن ییخانوادم بو یروز نکهیکنم.از ا ینیب

 .کنمی.من در هر صورت احساس باخت مترسمیم

 ینیب شیپ شهیرو نم زایاز چ یلی...خقیشقا نیفکرا نکن.منو بب نیاز ا_

 که بخاطر ستیکرد.بفکر آرامش خودت باش...قرار ن

خودت  یرو برا یو ترس از خانوادت زندگ یزنیکه ازش حرف م یطیشرا

 به مرور زمان درست زایچ ی...بعضیو من زهر بکن

 .نترس...فقط،فقط با من باش.خودم مواظبتم.شنیم
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صداقت و  دمیدیکه تو چشماش م یزی.چکردمینگاهش م داشتم

 که توش یشرکت سیکه رئ شدیبود.باورم نم تیمیصم

ابهت و غرور داشت،االن جلو پام زانو زده و با  یکه کل یکردم،مردیم کار

 امیکنار ب گهیکلفت و مردونش داره م یاون صدا

که  ییزهایو من داشتم چ میکردیباهاش همراه بشم...هنوزم بهم نگاه م و

 توان زبون آوردنشونو نداشتم با چشمام بهش

بدون  یمکالمه  نیو من چقدر برام ا کردیو اون فقط نگاهم م فتمگیم

 مردو دوست داشتم نیبود.آره... من ا نیریکلمه ش

 ها

تونستم  یشده بود که ،نم زی.انقدر برام عزدیرو فهم یهم همه چ االن

 قهیبزنم.دق بیاز غرورش آس ینسبت به ذره ا

.من باال بهش میهم بود یو ما...هنوز غرق چشما گذشتنیاون حالت م تو

 گونه م حس ی.نفس خنکش رو روکردمینگاه م

 میگوش ی برهیکه،و شهیفاصله مون داره کمتر م کردمی. حس مکردمیم

 نیدرآوردم.ام مویگوش عیدرامد.دستم پرش کرد.سر
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 .بود

 سالم..._

 ؟یریبگ یکردم امروزم مرخص ؟فکریاریم فیتشر یک زمیسالم.عز_

 ؟ی.مگه کارم دارامیم.زود امیشرکتم.االنا م_

 جوون. نینازن یخونه  میبر میخوایزود شام بخور،م ایآره ب_

 عمه واجبه. گه،احترامید_.دیبابا.چرا؟!خند یا_

 االن.خدافظ. امیاز دست تو.م_

 .یهان یبا_

 یکنارم نشسته بود و زانوها یقطع کردم.ارسالم کاناپه  وی!گوشلوس

 .کردیشلوارشو پاک م

 شده.در ساختمونو نبندن؟ رید یلیبرم...خ دیمن با_

باال  ینه،نگران نباش...چندتا از طبقه ها_شدم. بلند

 ؟یدونستی.نمنیمسکون

 واقعا؟نه._
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کتش و  بیتو ج ختیبرداشت و ر زیاز رو م لشویجاش بلند شد وسا از

 کتشم برداشت.

 .یینایاز بس که مشغول کار و درسو مشقو ا_

 اتاقو باز کردم. در

 .یستین زایچ نی.مگه شما مشغول اادینداره ز یربط زایچ نیبه ا_

 برداشتم. فمویک میو از رو صندل ادیباز گذاشتم تا ب درو

بهم  نشیریکنارم رد شد و با لبخند ش رون،ازیکه اومد ب یوقت

 مشغول توام...شما هم نه، تو... ،منیگفت:خودتو جا گذاشت

۳ 

 یدر سکوت و به چهره  رینزدم و کنارش نشستم.تمام طول مس یحرف

 .کردمیبخشش نگاه م نیآروم و تسک

 اعترافت آرومت کرد! یدید_

 کیلبخند زد و دوباره به جلو نگاه کرد.هوا تار هیبهم  ؟فقطیگفتم چ آروم

 دفعهیچرا ا دونمی.نممیدیزود رس یلیشده بود.خ
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بود که من حاال تونسته بودم تو  نیبخاطر ا دیکوتاه شد.شا ریمس انقدر

 مردو نیکنم.من ا یاش و اون آرامش زندگچشم

عالم  یکه به همه  خواستیدلم م تینها یداشتم.اون لحظه ب دوست

 ازش جدا یبگم،من ارسالنو دوست دارم.به سخت

 زدمیدختر عمه م،لبخند م نیو نازن نیتو کل کل ام ی.تموم شب حتشدم

 شینیریارسالن و ش یخوش چشما الیو تو خ

 .گشتمیم

جور بود.در  نیبا ام ادمهیکه  ییاز جا یهمسن و سال من بود ول نینازن

 در حال کل کل شهیهم ومدنیباهم کنار م نکهیا نیع

خونمون.داشتم لباسامو در  میهم که تموم شد،امد ینی.اون شب نشبودن

 نگاه انداختم برام مویآوردم.همزمان که گوش یم

دوستم "وقت شب.خوندم: نیامده بود.از طرف ارسالن بود،اونم ا امیپ

 داشته باش،شعر آوازم باش،تو مرا آغاز کن، شوق

 یتو، ب یب یزندگ داست،یعشق پ یباش، در عبور از چشمت خانه  پروازم

 "معناست...
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 چشمامو بستم... یبغل گرفتم و با خوش مویدادم و گوش هیکمد تک به

هم رفتم شرکت.نشستم پشت  یروز شاداب بودم.با سرحال تموم

 کاناپه نیتر کیآورد.نشست رو نزد ییبرام چا ی.نصرتزیم

 یکل زشونی.رو مومدهیاز صبحه که آقا ن_.خم شد سمتم و آروم گفت:بهم

 ومده؟یچرا ن یدونیکار هست برات...نم

 ادیمنم.ز دونمیکه...نم کردهیبهم نگفتن.اگه فکر م یزیندارم.چ یاطالع_

 زنگ زدن؟

 نداشته. یباهاش کار یزنگ که زدن.اما کس_

 .شدمیکه مهم بود،قبلش مطلع م داشتنیآره.اگه با خودش کار م_

.رفتم اتاق فاشیتعر یچک کردم و بعد ننشستم ادامه  زمویرو م کمی

 یسریهاشو چک کردم و  هیارسالن و نامه ها و اطالع

 هم رفته بودش. ی.نصرتزمیکه مربوط من بود و آوردم سر م هاشو

 زیخودکار بود.داشتم چ گمیو دست د سرم بود ریدستم تا شده ز هی

 .باز شدن در و درستدیتو در چرخ دی.کلنوشتمیم
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ارسالن اون  نیمن هماهنگ شدن.چشمم افتاد به ارسالن.ا نشستن

 ارسالن قبل نبود.سرجام خشکم زده بود.با صورت اصالح

 یروشن و شلوار پارچه ا یسبز آب راهنیپ هیمرتبش، یالیو سب شده

 لپ تابش هم تو فیکت تک و ک هیو اسپرت و  یمشک

امد.انگار که  کمیو جنترمن امد داخل و تا نزد میلبخند مال هی.با دستاش

 نییپا یاز خشک شدن من متعجب شده باشه با صدا

 !ق؟یگفت:شقا یمتعجب و

 .ستمیبا دیافتاد که با ادمیشوک در امدم و تازه  از

 س...سالم...._

 ؟یخوب_

 د؟یبله...خوبم.شما خوب هست_

 .میمن عال یو گفت:تو خوب باش دیخند آروم

چشمک زد و رفت سمت اتاقش هنوز درو باز نکرده بود که ناخودآگاه  برام

 بهش گفتم:امروز تولدته؟
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 هیخندش بق یصدا نکهیا یخنده و برا ریتعجب نگاهم کرد و بعد زد ز با

 رو متوجه خودش نکنه رفت داخل اتاقش.

نفس  هیلبخند از ته دل.و بعد با  هی، دمزیداشتم به در بسته لبخند م منم

 عطر مونده ازشو استنشاق کردم.عطر یهمه  قیعم

 .نشیریو ش تلخ

 بعد تلفنم زنگ زد.خودش بود. قهیدق چند

 بله جناب مهندس؟_

 !نجا؟یا یاینم_

 د؟یدار یبا من کار_

 .ایآره...ب_

پر از لذت  ینشسته بود و از بدو ورودم با چهره  زشیاتاقش.پشت م رفتم

 یزیجلو تر رفتم.بازم چ کمی.کردیداشت نگاهم م

 ی.گلو مو الکنییو سرمو انداختم پا دگی.از نگاهش خجالت کشگفتینم

 د؟یرو مطالعه کرد نایا_.شیزیم یرو یصاف کردم.اشاره کردم به برگه ها

 !م؟یباهم بر یایو ...بعد شرکت ب یارین شه،نهی...م_
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 کار نشن؟ یقاط یمسائل هی شهی...م_

بعد  گمیدختر خوب.فقط دارم م شهیکار نم یقاط_صاف نشست. عیسر

 شرکت....

 به بعد. نیاز ا ی.براگمیم یکل_

 قیدست راستشو گذاشت رو چشماش.منم اون لبخند عم یانگشتا

 کیتو چشماش،آروم نزد رهینشونش دادم و خ مویشگیهم

بخونم  از تو چشماش تونستمیبه سمتش خم شدم .م کمیشدم . زشیم

 فیو داره ک یمون راض یکینزد نیکه چقدر از ا

 گفتم: یآروم یلیخ ی.با صداکنهیم

...و یهمه خوشحال نیو....ا یفرما شد فیتشر ریمهندس...امروز انقدر د_

 ...من فکر کردم امروزیانقدر جذاب و متفاوت شد

 .تولدته

 قایبگه که ،دق یزیبه لبخند دندون نما شد.خواست چ لیتبد لبخندش

 همون موقعه درو زدن.بالفاصله در باز شد.با دهن باز به

 نگاه متعجب به در اندختم. هیقدم فاصله گرفتم و... هی عینگاه کرد و سر در
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کردم  یآورده بود براش.اونم متعجب نگاه کرد.سع یبود که چا ینصرت

 ارسالن برداشتم و زیاز رو م یباشم.برگ یعاد

 :خب مهندس...گفتم

 ...یندس خوشامد:سالم مهینصرت

 :سالم ممنون...خانم...ارسالن

تون  لیتحو زایچ ی هی،با بق کنمیم شی...من بررسگمیبله مهندس، م_

 .دمیم

 یقیعم یلینفس خ هی.زمیاز اتاقش خارج شدم و نشستم پشت م عیسر

 قهیدو دق یکیو به کارم ادامه دادم. دمیکش

 رییتغ ؟؟؟چقدریدیامد نشست جلوم.نجوا کنان گفت:د ی،نصرت گهید

 کرده؟

 بله._

 رات؟ییتغ نیبه ا هیزد و گفت:شما نظرت چ یخنده ا هی

 ...گهی،نظر من چکارس د یآقا نصرت_لبخند نگاهش کردم. با

 حاال بگو دخترم..._
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 امده سرکار! یاز مهمون دی...آره.شا ای،یبره مهمون خوادیم کنمیمن فکر م_

 .هیحرف نمی.ادیشا_

 بهش زدمو مشغول شدم. یلبخند هی دوباره

و سرد شده بود.بازوهامو بغل کرده بودم.ارسالن درارو بست و  کیتار هوا

 نگام یور هیلبخند  هی.با میباهم سوار آسانسور شد

.درو برام باز کرد.با لبخند نشیسمت ماش می.بدون حرف آروم رفتکردیم

 نشستم نیتو ماش یازش تشکر کردم.وقت یکیکوچ

اون  قیعم کباریمشاممو پر کرد.تا ارسالن سوار بشه  یفوق العاده ا یبو

 .ارسالن سوار که شد.روشن کرد و ازدمیبو رو بلع

 یآروم و از رو شهیبارون رو ش یقطره ها ختنی.با رمیخارج شد نگیپارک

 !اد؟یگفتم:بارون داره م جانیه

 ؟یبارون دوست دار_

 .گهیاره.معموال دوست دارن د_

 ما
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صداشو مردوم دوست دارن.اونم  کمیو  دنشویندارن.دنه معموال دوست _

 شدن و سر سیبارون خ ریاز ز یکم...تو چ

 ؟یچ دنشیو لرز خوردن

 کدوم مشکل ندارم. چینه.با ه_

 زه،آره؟ییبارون پا نیخوبه.اول_کردم لبخند زد. نگاهش

 آره._

 یزیچ هیعقب  ی.رو صندلستیروند و گفت:آها...حواسم ن یا هیثان چند

 توعه. یهست ،برا

 ؟یزیمن ؟چه چ یبرا_رفت باال ابروهام

 خودت زحمتشو بکش._

 یدسته گل بزرگ، رز ها هیعقب  یشدم ،رو صندل لیبه پشت متما یوقت

 نازن... نای...(برش داشتم)چقدر اایخدا یوا_.دمیقرمز بزرگ ،د

 به تو رفتن._دیخند آروم

 .یدیخوشگلن.چرا زحمت کش یلی.خیمرررس_

 م؟یکجا بر ینداره...خب االن دوست دارقابلتو _
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 یدونیسر ساعت خونه باشم.م دی...من راستش بامیکجا بر_

 خونه. امیب رترید۸چرا؟!آخه...اصال سابقه نداشته من از  

 طرف شما. مینداره.پس بر یآها...اشکال_

به  میدیبارون بودو و سکوت ما...رس یکه صدا یطور نیهم

 که اونم بهم نگاه کردمیگاهش م.داشتم مثال نامحسوس نکیتراف

 با

.چند نیریبود ،هم بدون حرف بود و هم ش ینگاهش هم جد نی.اکرد

 .کردمیهم نگاه م یبه چشما قهیدق دونمینم ای هیثان

 ما

،نگاهش شوخ شد و آروم ازم چشاشو  یعقب ینایبوق ماش یصدا اومدن

 حرکت داد و ا نویگرفت و به جلوش نگاه کرد.ماش

بودم.من ازش خجالت  شییجادو یو غرق چشما رهیهنوز خ من

 و اما اون نداختیفاصله م نمونیخجالت ،ب نیو ا دمیکشیم

 یجاذبه  یجاذبه هاش.مقاومت جلو یشده بود رو همه  یمهر ُچشماش

 کردیپروا م یچشماش سخت بود.چشماش منو ب
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 و نرمش خو. یمهربون یبرا

رفتن نداشتم.اما  یبرا یی، پا دمیرس یسکوت و سکوت.وقت ریمس تموم

 و بازم کردی.ارسالن اگه بازم نگاهم مرفتمیم دیبا

 .رفتمینم د،منیکشیلبخند بامزشو م اون

 .ذاشتینم یمنتظر بود تا برم ول دونمی.مکردیبا لبخند نگاهم م داشت

 خانم...سر ساعت؟ قیشقا_

 ...آره.سر ساعت._

 م؟یباهم وقت بگذرون شتریب شهیم یک_

 یبرا یمیوقتت پره،تا یمهندس شما همه _گرفتم. یمتفکر ی افهیق

 !یندار یوقتگذرون

 برام باز کن. یوقت هیپس؟ یکنیم کاریخب شما چ_.دیخند

 باشه.چشم._

 چشماش. ینگاه و نوازش طوالن دوبار

 برم. دیمن با_

 باشه._
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دستم  هی یو لباسمو مرتب کرد و گلو تو فیو ک نییانداختم پا سرمو

 .رونیم.آروم امدم بگرفتم و درو باز کرد

 ق؟یشقا_

 بله؟_

 مواظب خودت باش._

 هستم.تو هم باش._

چشماشو بست و دوباره نگام کرد.درو بستم.براش دست تکون دادم  دوتا

 رفت.منم یفاصله گرفتم.با سرعت کم کمیو 

 ریآروم و سر به ز رویرفتم.کل مس کمیآروم و عقب عقب  آروم

 ریدلگ یکوتاه نیرفتم.لبخندمو پاک کرده بودم.از ا

 دیکل خوادیو م سادهیکه جلو در وا دمید نویکوچه که امدم.ام ی.توبودم

 دمیمتعجب متوقف شد.رس دیبندازه.منو که د

 ؟یکنیسالم...چرا درو باز نم_.بهش

 ه؟یک یسالم.گال برا کیعل_

 هم کامال متوجه شد. نیگال افتادم.هل شدم و ام ادی تازه
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 یبر یطور نیهم یخواستیاالن م_راستشو آروم زد رو سرم. دست

 ؟یتو؟چقدر هم بزرگه؟مگه امده بوده خواستگار

 ست؟ین یکنینه...اونطور که تو فکر م_

 برو بابا...چطور فکر کنم؟_

 کنمش؟ کاریبه دامنت چ ن،دستمیام_

دست به دامنه سطل آشغال _سطل زباله نشونم داد. هیدستش  با

 دخترم. یخز شده گل خشک کن یلیخ گهیشو...د

 نه...به ناچار دسته گلو دادم دستش._

 .یکن کارشیچ یدونی.تو مایب_

نوچ کرد و گفت:خجالت داره بندازش دور...جلو من،دسته گل به  نوچ

 کنم؟!قباحت داره... شیکاری یگیو م یدست امد

 نشو.تروخدا. ن،لوسیام_

موقعه  یکه  اهیدنبال نخود س.تو اول برو تو.مامانو ببر دیبد دیپررو...ند_

 تو بالکن اتاقت.بعد زارمیاز پنجره.م نهیمنو نب
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.بمونه بالکن بابا نهینب یکه کس ییتو...تو هم برو از بالکن بزارش جا امیم

 ها... نهیبیم ادیب

 آها.باشه باشه._

تو خوشش  هیدانشگاه آزاد...از چ یدارا هیهست.بچه ما نمیچه سنگ_

 امده؟

 نایدر باز کردم.اول رفتم تو.درو باز کردم و سالم ا یرو دیبا کل درو

 کردم.مامان طفلک آشپزخونه بود.

امد داخل.رفتم اتاق.گلو از بالکن  نیبه سرگرم کردن نبود.فورا هم ام ازین

 راحت الیبرداشتم و گذاشتم تو کمدم.بعد با خ

 عوض کردم. لباسامو

چشم تو چشم  نیبا ام کردمیم یسع ادیشب و چند روز بعدش ز اون

 و بار اول شدیم میوارد زندگ ینشم.بار اول بود که کس

 یزیچ یبه کس نیکه ام دونستمیخبر دار شده بود.م یکه کس بود

 بود کم نبود برام. دهیکه خودش فهم نی.اما بازم...اگهینم
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.لباسام همه دادیم یزندگ ی، بو کردمیچند روز هر وقت کمدمو باز م تا

 خشک یداشتم وقت میبودن.تصمعطر رز برداشته 

اونروز شرکت شلوغ بود.منم از دانشگاه  یبزارمشون تو جعبه.فردا شدن

 تولد یزودتر خودمو رسوندم شرکت.ارسالن لباسا

 بود!از قضا جلسه هم داشتن. دهیپوش روزشوید

از وقت امدنم با  یحالت دو به کارا نظم دادم و هماهنگ کردم.حت به

 اتاق آماده بود و کارمندا همحرف نزدم. ادیارسالن ز

 .رفتم سراغ ارسالن.بودن

 همه امدن منتظر شما هستن._

 ؟یزودتر امد_

 .گهیبخاطر جلسه د_

 شناس. فهیچه وظ_زد. لبخند

بهم از اتاق  رهیدفتر و خ هینگفتم و فقط لبخند زدم.داشت با  یزیچ منم

 . رفتم سمتستیکتش تنش ن دمی.دشدیخارج م

 براش آوردم.گرفتم سمتش. یاتاق و کتشو از رو صندل ی گهید
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 چه حواس جمع_

 کردم و با دستم به در اشاره کردم. یکیکوچ ی خنده

 .کنمیخواهش م_

 اول خانوما..._

 تند جلو تر از خودش رفتم و درو باز کردم. یقدما با

 یو خجالت زده خارج شدم.صورت جلسه با من بود.اون با ریسر به ز و

 هیکارمندا. هیبق شیپ نیینس بود و من پاکنفرا زیم

داره  ی.سرم به کارم بود و حس کردم کسنوشتمیدستم بود و م خودکار

 کردی.بله ارسالن بود که داشت صحبت مکنهینگام م

 یداره،ول ی.اولش فکر کردم باهام کارکردیبهم نگاه م و

 .خجالت زده تر از قبل سرمو انداختمکردینگام م ینطورینداشت.هم

 ،بقولی.ولکنهیبازم نگاهم م دونستمینگاهش نکردم.م گهیو د نییپا

 پر حرف شون یمعروف...خودمو زدم به اون راه.جلسه 

 لیکه پاشد رفت من بودم.داشتم نوشته ها رو تکم ینفر نیشد.آخر تموم

 .کارم که تموم شد رفتم اتاقش تا صورتکردمیم
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 رو بزارم سرجاش. جلسه

 قفسه ها بودم. کنار

 ؟یانقدر بهم نگاه نکن شدین...مارسال_

 ؟چرا؟یک_

 .گهیتو کنفرانس د_

 .قیمن زباد نگاهت نکردم شقا_

 .دیکشیکه روش طرح م یزیکنار م کشیو رفتم نزد ستادمیچرا.ا_

تو ،نه  ی.نه برانمونهیب یزیکه تو شرکت فکر کنن چ ستیاصال خوب ن_

 تو. یهم برا شتریمن...ب یبرا

 انقدر تابلو بود؟_

 بهتره. یلیه،خیجلو بق میاگه تکرار نشه...مثل قبل باش ادینه ز_

 آره خب._

 زدم بهش و با عالقه به اون حالت متفکرش نگاه کردم. لبخند

 .گهیمثل تو جلوم بود،دست خودم نبود د یدختر خوب_
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کنم،گونمو  ینیب شیاصال پ نکهی،بدون ا عیسر یلیلبخندم لبخند زد.خ به

 و ول کرد. دیکش

گونمو ازش دور شدم  یگرد و بدون حرف ،دستمو گذاشتم رو یچشما با

 داشت یطونیبار بهش نگاه کردم.با لبخند ش هیو 

 نکهیسراغش نرفتم مگه ا گهی.از اتاقش خارج شدم و دکردیم نگام

 فردا و پس فرداش.اون یکارا میتنظ یآخر برا کساعتی

 یلکاراش.و نیخجالت بکشم چه با نگاهش چه با ا شدیباعث م همش

 بود. نیریخجالت برام ش نیا

 ...رفتمیخودم م_

 .ایب یخودت بر خوامینم_

 .میشد نیو دوباره امدم تو آسانسور.سوار ماش دیکش بازومو

 رفتمیاصال حواسم نبود،با همون دسته گل داشتم م روزی...دیراست_

 .دیخونه،جلو در داداشم د

 گفت بهت؟ یزیخب؟چ_



 

135 

 ویسنده:سمیرا موسعلین              گلبرگ شقایق                                                                                

 

حواسش  ی...ولگهینگفت د یزیانداخت و چ کهی...چندتا تگهید دیفهم_

 ویباهوشه.آخرش همه چ یلی.اون خگهیهست د

 .فهمهیم

 مردونسو دوست داشتم. یخنده ها ی.صدادیخند

از اول  یبگ دی...باگهید زویهمه چ فهمنیمن همه آخرش م زیخب عز_

 .نه؟فهمهیم

 یدونیاز من م شتریزکم از خودت بگو،تو ب ؟اصالیآره.تو خواهر برادر دار_

 تا من از تو.

نه،من نه خواهر _نگاه انداخت. نیبغل ماش نهیو به آ دیکش قینفس عم هی

 کاش که داشتم.کاش که از یدارم نه برادر.ول

 یزایندارم که بگم.تو گذشته و حالم چ یجالب زیداشتم...من چ دوتاشم

 گمیم یاالن نه.ول یبهت...ول گمی.مستیبد کم ن

 .حتما

خب،شاگرد _گاه کرد.دوباره وولوم صداش باال رفت.لبخند زد و بهم ن هی

 ؟یزرنگ کالستون
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 ...دیشاگرد زرنگ؟شا_موضوع رو عوض کرد. مشخصا

 .یبنظرم که شاگرد زرنگ کالس_

 یپشت کنکور تا دولت موندمیم دی،بایگاه شهیم ریدرگ یلی...فکرم خ_

 کردم که رفتم دانشگاه؟ یکار درست ایقبول بشم؟

 یا گهیداستانت جور د کنمیپشت کنکور...فکر م یموند یاگه م_

 و ریبگ روی...مسیحاال که انتخابتو کرد ی.ولشدیم

 نکن. رشی...فکرتو درگبرو

 .اوردمیفشار م شتریبه خودم ب کمیکاش _

 ...اشکال نداره._

 ؟یخوند یخودت چ_

...واقعا که،نقشه ؟یدونینم_خنده. ریبهم کرد و بعد زد ز ینگاه هی اول

 .فی.فوق هم دارم...شرگهید یکش

 گزاشتم رو چشام. دستمو

 شد؟ یچ_

 ...دانشگاه مورد عالقم.یداغ دلمو تازه کرد_
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 .نیآفر یول_.و ادامه دادم.دیخند

 ؟یبرادر دار هیفقط _

 خوب. یلیخ_اره._

 رو مخمه. یلیدانشگاهم خ نیا یو گفتم:ول میسکوت کرد کمی

 یهمزمان طیشرا نیا.فرض کن که ینگاه کن یا گهیبهتره بهش جوره د_

 تونهی...میکنیم یقو ندتیآ یکار و درس ،تو رو برا

 .شهیسرت شلوغ م ندهینشونه باشه که تو ،در آ هی

 .کنمیاره.درستش م_زدم. لبخند

 بهت. نیآفر_

 پدرم کارمند ثبت احواله.مادرم هم خانه دار._

 .کننیپدر و مادرت حتما به تو برادرت افتخار م_

 .میافتخارشون باش هی.خداکنه.خداکنه ما هم مادونمینم_

 .یچه دختر خوب_لبخند آروم و نگاه خاص گفت هی با

 یبرگشت.از هم خداحافظ ابونیشد و دوباره به خ رهیبهم خ یطوالن

 محکم و پر تمیپراز موفق ی ندهیآ دی.من به اممیکرد
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امدم خونه و با حوصله درسامو خوندم.فردا اون روز دانشگاه  یانرژ

 شب خوندم و صبحم زودتر بلند مهینداشتم.تا خود ن

از جزوه هامو هم باخودم  یکیشرکت. رفتمیزودتر م دیدرسام.با یبرا شدم

 شد یکه کارم تموم م یبردم.جزوم باز بود وقت

بود که ۱۰_۱۰/۵.ساعت شدمیمشغول جزوم م زدمیبا تلفن حرف نم و

 تعجب کرد.بهش گفتم که دنمیاز د کمیارسالن امد.

که کارام تموم  ی.عصرمیها کالس ندارم.مشغول کارامون بود پنجشنبه

 بود. ستادهیکارش ا زیبود صدام کرد اتاقش.کنار م

 ...یاضیخودت برو...چون قراره با ف ق،امروزیشقا_

 .ستین یباشه.اصال مشکل_

 ؟یچکاره ا ی،فردا عصر نکهیخوبه.و ا_

 داشته باشم.چطور؟ یکار خاص کنمیفکر نم_

 .رون،باهمیب میکه اگه شد بر نمیبب خواستمیم_

 م؟یام...هماهنگ کن_

 برو. یاالن.هر وقت خواست ستیهم ن ی.کارزمیباشه عز_زد. لبخند
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 .دیباشه.خسته نباش_

 .نیهمچن_

در اتاقش.براش  یجمع کردم.در زدم و از ال المویو وسا رونیامدم ب در

 کردم. یدست تکون دادم خداحافظ

ارسالن هم مثل لبخنداش برام  الیهم درس خوندم.خ یمترو و تاکس تو

 مثل اون بشم. یروز هی خواستیبود.دلم م نیریش

.اونم رونیبرم ب امیبا همکالس یجمعه عصر دیگفته بودم که شا مامانم

 یبلند وکالباس ینداشت.تو اتاق بودم مانتو یمشکل

جذب  یدخترونه و شلوار مشک یو توس یبزرگ کالباس یبه همراه روسر و

 میمشک کیکوچ فیبا ک یمشک یبوت ها میو ن

.موهامو از جلو دمیداشت برداشتم.لباسامو مرتب پوش یسگک بزرگ که

 کوتاه کرده بودم و ناخواسته بخاطر ُسر بودن

نگرش دارم.ارسالن  یور هیتونستم  ریو فقط با گ رونیب ومدیم میروسر

 رمید نکهیا یرو داده بود.برا یکافه ا هیآدرس 
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بودن  یچند نفر هیبود. ومدهین دمیرس یبود با آژانس رفتم.وقت شده

 کنجز رو انخاب کردم و هیحاال.هنوز شلوغ نشده بود.

 قهیآب گرفتم.چند دق وانیل هی.فقط رهی.گارسون امد سفارش بگنشستم

 دستم بود و داشتم میبود که منتظر بودم.گوش یا

 دمیسرمو بلند کنم د نکهیکه بدون ا 'من امدم نشستم...'.نوشتمیم براش

 .بدوندیامد ،عقب کش یمرد هیرو به رومو  یصندل

 هستم. یآقا،منتظر کس دیبخشیسرمو بلند کنم گفتم:م نکهیا

 ؟یبود یا گهیمن منتظر کس د ریبه غ_

باال تا به چشماش  دمیبود ،نگامو کش دمیهمون باهاش که تو د از

 یشمی راهنیو پ یشمی ی.شلوار اسپرت و پارچه ادمیرس

 تر از شلوارش تنش بود.کت تکشم دستش بود. روشن

 .،سالمیکرد رییچقدر تغ_

سالم _، چشماشو بست. نهیصورتش بزرگ تر شد و با طمان یرو لبخند

 .یکرد رییماهت خانم خانوما.تو هم چقدر تغ یبه رو
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 نیا شهی،من هم رینخ_زدم. یا مانهیاز بهتم کم کردم و لبخند صم منم

 جورم.

 یرسم ریبارمه با لباس غ نیچهره متعجب گفت:من اول با

 .یگیآها.راست م_.نمتیبیم

 .گمیراست م شهیمن هم_

 .رنیهمون موقع امدن که سفارش بگ قایدق

 ؟یسفارش نداد یزیچ_

 نه._

 ؟یدوست دار یشکالت کیقهوه و ک_

 که نه. چرا_

 ؟یشدن بهم گفت:خب،حاال دوست دار رهیسکوت و خ قهیدق کی بعد

 رو؟ یچ_

 منو؟ دیجد پیت_

چونم تو هم  ریدستامو ز زویتر شدم و آرنج دستامو گذاشتم رو م کینزد

 جمع کردم. کمیقفل کردم.چشمامو 
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 آره.شما همه جورت برام..._

ه اطراف نگاه ب کمیارسالن منتظر بود. ینگفتم.روم نشد بگم.ول گهید

 امدن داخل. یزوج هیکردم.همون موقعه 

 ؟یکنیم کاریتو اوقات فراغتت چ_

 .دیکش قیمکث کرد و نفس عم کمی

 .اخبار.خونمیکتاب م یاوقات فراغت ندارم.ول ادیخب ،من ز_

 خوبه._

 ؟یتو چ_

 نیهم ام یون،گاهی،تلوز خونمیاوقات فراغت ندارم.کتاب م ادیمنم ز_

 .ذارهیسر به سرم م ادیم شهیم کاریب

 ؟یکنیم غیج غیزاره،جیسر به سرت م یوقت_

 کم. یلیخ_کردم. یخنده ا تک

 گمیکه بهت م یزیمثل کنه بود،چ م،دخترشیداشت ییآشنا هیما هم _

 زاشتیرو مخ بود،نم یلی.آره...خمهیسالگ۷/۸ یبرا

 با
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.اون موقع من حرس ینیخبر چ رفتیم عیخطرناک و بد کنم.سر یگارا

 اون خانم شده بود و می.بزرگتر که شدخوردمیم

 کهیت هی.کردمیبارش م یزیچ هی شدمی...از کنارش که رد نمنیادب،سنگ

 نامفهوم ییزایچ هی.خوردی...اونم حرس میزی،چ یا

 .دمیشنینم غیج غیجز ج یزیکه من چ گفتیم

 ؟یچ ی.همسن من بودایبود طونیش_

 کنترل. رقابلیغ_

 .شهیباورم نم_

کنن.منم با با  هیخودشونو تخل یجوری دیاون سن پسرا بااتفاقا بشه.تو _

 .میکردیشلوغ م یلیو دوستام خ یهمکالس

 زدم و سرمو تکون دادم. لبخند

.حواسم به ساعت بود رونیب میبر میو پاشد میکه آوردن.خورد سفارشمونو

 ادهیتو پ میزدیباهم قدم م مینشه.داشت رمیکه د

 دمیفکر من بود شا نی.اکردنیهمه داشتن نگاهمون م کردمی.حس مرو

 ادیبفهمم که ز تونستمیبرم.م خوامینه.بهش گفتم م
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 از من بود. شتریب شینبود.انگار وقت خال یراض

 ه؟یبابا چه عجله ا_

 برم. دیبا_دمیخند

 .میگردی،برم میباالتر بر ابونویخ نیا ایب_

 .شهینم_دمیخند بازم

 برسونمت. میبر ایبابا...خب حداقل ب یا_

 نباشه؟زحمت _

چونم بود و با  ری...منو رسوند خونه.تو راه دستم زیچه زحمت_زد لبخند

 وقت کم نشد. چیمن ه اقیاشت نی.ادادمیبه حرفاش گوش م اقیاشت

 چیتر بودم.ه یرابطه هنوز ادامه داشت و من شادتر از قبل و پرانرژ نیا

 رفت.ارسالنم بنظر خوشحال یاز دستم در نم یکار

شد.شک  یتر م شتریب شتریعالقه برام روز به روز ب نیبود.من ا یراض و

 وقت از خانوادش و چیاون هم...اما ه یندارم برا

 ش نگفت. گذشته
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بگم گفتم:زود  یزیدر مورد کار چ نکهیزدم رفتم تو اتاقش.قبل از ا در

 شرکت خوبه ها نه؟ یایم

 و گفت:نه. دیخند

دسته کردم گذاشتم که دستم بودو  ییخنده.پرو...برگه ها ریزد ز دوباره

 .دیامضا کن دیبا نارویا_جلوش.

 اووو...چه بهشم برخورد._

.از صبح که کردیو امضا م نداختیم ینگاه یکی یکیبرداشت. خودکارو

 تمیداره اذ یلیرو زدم ،خ یلعنت پسیکل نیا

کردم.در حال  ینم انتیخ میشگیهم ی.کاش به همون کش موکنهیم

 تو موهام شکست همزمان پسیکلنجار بودم که،چق...کل

 شد؟ یچ_سرشو بلند کرد. عی.ارسالن سردمیکش ی،چق، منم آه با

 شد. َاه. ینپرس که چ_

هم  ازیاستفاده کنم.ن نهیاتاق تا ازش به عنوان آ شهیجلو ش رفتم

 ناخودآگاه.دستم پشت سرم تو مقنعه نطورینبود.هم
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در  بایگم شده بود تو موهام.همشونو تقر سیپیکل یها کهی.حاال تبود

 و حرم گرم اونارو قیعم یلحظه هس نفس ها هیآوردم.

 گردنم حس کردم. پشت

 !قیشقا یدار ییچه موها_

 قایانداختم پشت سرم.ارسالن دق یکینگاه کوچ هیخودشو رسوند. یک

 ی.موهاکردیپشت سرم بود.داشت به موهام نگاه م

 ختهیتوشون.موهام کامل ر دیپنجه هاشو کشدستامو آزاد کرد و آروم  یتو

 بودن رو مانتوم.

 موهاتو از همه پنهون کن._

 چرا؟_

کردم.دوباره نگاهش  یکم شده بود.حسش م یلیخ نمونیب ی فاصله

 و تا یکردم.موهام تو دستش بود.موهام لخت مشک

موهامو  یتوش آورد باال.رو یکمرم بود.دستشو با موها کینزد

 وجودم داغ شد ،صورتم داشت رو به.کل ی.طوالندیبوس

 با
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موهامو از چنگش خارج کردم و بدون  عیرفت.با حرکت سر یم سوختن

 دمیدر رس کینگاه کردنش به سمت در رفتم.نزد

 .رمیگیم لیبرگه هارو تحو امیگفتم:م یکوتاه مکث

.صورتمو آب زدم و سیرفتم سرو میمستق رونیاز اتاقش امدم ب یوقت

 یلیو انداختم تو مانتوم.خ ندمچویموهامو چند بار پ

برگه ها رو آورده گذاشته  دمینشستم.د زمیو سر م رونیشد.امدم ب یطوالن

 افتادم شیگرم و طوالن ینفسا ادی.دوباره زیرو م

 اولشه.نگران بعد بودم. نی...سرمو چندبار تکون دادم.او

 دنبالت؟عصر؟ امیفرستاد:جمعه ب امیآخر کارم بود.ارسالن برام پ یساعتا

 ارسالن؟_د؟ییبفرما_برداشتم و وصل کردم اتاقش. تلفنو

 .امیفقط نگو نم_

 درس دارم،جمع شده روهم درسام._

 روهم! شدیخب نزار جمع بشه روهم.تو که قبال درسات جمع نم_

 ؟یامتحان چ_

 .یکنیمثبت شروع م ی.امتحاناتو با انرژزمیعز ایب_
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 .باشه.گمی:بزار وقتش بهت مدمیکش ی...آهدنشیو خند دیخند بعد

 دختر خوب. نیآفر_

 االن برم؟_

 ؟یعجله دار_

 .گهیبرم کارامو انجام بدم د_

 باشه._

 !ره؟یگیاونم وقتتو م_نده لطفا. امیشب هم پ_

 .گرهیذهنمو م_

 ره؟یگیدلتو م یک_

 خداحافظ؟!_

 .خداحافظت.مواظب خودت باش.گهیباشه د_

 توهم._

 ی.راه افتادم که برم خونه.حترونیرو قطع کردم و نفسمو دادم ب یگوش

 کتاب دستم بود تا برنامه هام جلو میتو ماش
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.بعد از اونم رفتم حموم خوندمیدرس م۲.تو خونه هم تا ساعت وفتهیب

 نی.امخوندمیدوش گرفتم.صبحم و ظهر هم درس م

داده بود.از  امیبهم سر زد.ارسالن بهم پ یمشکوک شده بود و چند بار هم

 سادمیا یجام بلند شدم که کم کم آماده بشم.وقت

قطع شده  یبه تازگ نکهیشدم.برف امده بود و مثل ا اطیح یدیسف متوجه

 سبک شیو با آرا دمیبود.لباس گرمامو پوش

 .رونیاز اتاق امدم ب میشگیهم

 کجا دخترم؟_

 برم؟ رون،منمیام...مامان دوستام در امدن ب_

کردم بهش  یتاقشو باز کرد و با تعجب نگام کرد.سعدر ا کدفعهی نیام

 توجه نکنم.

 کدوم دوستات؟_

 مامان. گهیدانشگاهن د یکردم وگفتم:دوستا فمیمشغول گشتن ک خودمو

 خی نیشما دخترا تو ا دیری.مواظب خودت باش...کجا مایباشه.زود ب_

 بندون؟
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 مامان. گهیبندونشه د خیمزش به _مداخله کرد. نیام دفعهی

 باشه._

 خداحافظ._

که راحت دروغ  نیبودم.ا نیو متوجه نگاه ام رفتمیسمت در م داشتم

 دیحال ترد هی دونست،باعثیسامان م نکهیو ا گفتمیم

 شد. یشک و دلهره نسبت به خودم م و

 یلیخ نمیاگه ارسالنو نب کردمیکارو نکنم،اما حس م نیا تونستمیم

 جادیا یدیحس جد هی.شدمی.و واقعا مشمیدلتنگش م

و همزمان نگران  دیو به حس جد شدمیاز خونه دور م ریبود.سر به ز شده

 .کردمیکنه ،فکر م بمیتعق ینکنه از خونه کس نکهیا

 کردمیم یط مویشگیقرار هم ریبار پشت سرمو نگاه کردم.داشتم مس چند

 نیا یاما بازم چند بار پشت سرمو نگاه کردم.گاه

 .یزیکلم خورد به چ کدفعهیکه....نگاه آخرم بود شدیترسناک م نیام

 آخ..._

 آه ارسالن!_عقب برداشتم که به مانع نگاه بندازم.ارسالن بود. قدمی
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 سالم؟!_عقب و دور برمو نگاه انداختم. دوباره

 کو؟ نتی...ماشمیسالم...سالم بر_

 اونجا!_

از خودش سوار شدم و اونم با حالت تعجب سوار شد.و روشن که  جلوتر

 شده؟ یکرد گفت:چ یم

 گهیبود.د ن،مشکوکیفقط نگران بودم ام یچیارسالن...ه وفتیزود راه ب_

 من برم آشپزخونه آب بخورم هم سامان مشکوکه

 !یما باش ی...فکر کن تو ،تو آشپزخونه بهم

 ...دیو به ارسالن نگاه کردم.ارسالنم خند دمیخند

امدن.فکر کنم منم  یموقعه  یبود تو فکر بود یآها بخند...چ_

 ،آره؟یدیند

 آره... یوا_

.بهش کردیم یو اونم با لبخند داشت رانندگ کردمیلبخند نگاهش م با

 که چقدر ...چقدر...آره ،چقدر کردمیبودم و فکر م رهیخ

 دارم. دوستش
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 انگشت دوبار زد رو گونش؟ با

 .نجایا_زد ؟دوبارهیچ_

 ها؟!_

گاه ن رونیو به ب دمی.منم خندگهیم یچ دمیکرد.فهم ییکوچولو ی خنده

 بار ،عکسشو نیبودمش...چند دهیکردم.بوس

شدم.بدون  ادهیشد.منم پ ادهینگر داشت.پ یخلوت یجا هیبودم. دهیبوس

 یخر خر برفا ی.به صدامیحرف کنار هم راه رفت

 دویدستمو کش کدفعهی.حواسم همون تو برفا بود.کردمیپام گوش م ریز

 شدم.دستمو گرفت و گذاشت تو کشیو نزد کینزد

 .انگشتامون قفل بودن توهم.بشیج

 ؟یکنیفکر م یدار یبه چ_

 .توهم؟دمیبرفارو گوش م یصدا_

 نه._

 ؟یپس چ_

 .االن نگام کن!شهیو دلم برات تنگ م یشمیتو.تو پ_
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 نگاهت تنگ شد.بخند. یاالن دلم برا یش کردم.ادامه داد:حت نگاه

نگام  یابروشو باال انداخت و جد هی.ارسالن دمیو مسخره خند یالک

 و هم کردمیخنده هم نگاهش م ریزدم ز یجد گهیکرد.د

 .دمیخندیم

 نکنه؟ یکنیحرفامو باور نم_

_... 

جا نگرم داشت.دستمو ول کرد و  هیرو. ادی.رفت سمت پدمیخند بازم

 ازم دور شد.خندم تموم کمینگام کرد.  یجد یلیخ

 .نکنه قهر کرد؟شد

 درخت و... یگذاشت رو تنه  دستشو

 ارسالن..._

 بکنه. خوادیم کاریچ دمیدرختو تکون داد وتازه فهم کدفعهی

 نه..._

رو سرم و البته رو سر خودشم  ختیبرفارو ر ی.حسابدیاون خند حاال

 .ختیر
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که تموم شد.شروع کردم خودمو تکوندن و غر زدن.حواسم بود که  برفا

 واری.من کنار دشهیم کیداره بهم نزد واشیارسالن 

شده بود و...سرمو باال آوردم.مهربون نگام  کینزد یلی.خبایتقر بودم

 .منم مجبور نگاهش کردمو...بعد قفلش شدم.مثلکردیم

 یروز داغم شد.چشمام بسته شد و...آروم و گرم و طوالن اون

 قهی.دستاش رو شوهام بود.سرشو بلند کرد چند دقدمیبوس

گردنشو نگاه  بکیتو چشماش نگاه کنم.داشتم س تونستمی...نمبعد

 .کردمیم

 ق؟یشقا_

_... 

 جان؟...نگام کن.زودباش... قیشقا_

.لبمو گاز کردینگامو با خجالت انداختم تو چشماش.با لبخند نگام م آروم

 چشمم افتاد به پشت سر ارسالن. کدفعهیگرفتم و...

 ارسالن...خاک تو سرم. یوا_

 بهش. دمیآروم کوب سرمو
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 ...یوا یوا_

 ه؟یچ_

 !؟میکن کاریچ دی...االن بایآبرومونو برد_

 چرا؟_

زل زده  هیخانم مسن هیهم جا بود...ساختمون پشت سرت. نجای...ایوا_

 بهمون از پنجره.تو خونه هم صدا زد...

و آروم  نییبمب خنده...هر هر کرد.من سرمو اندختم پا هیمثل  ارسالن

 سرمونو بلند نکهی.دستمو گرفت و بدون ادمیخند

 ای

 گهید قهیو بعد چند دق میکه شد.سوار نیسمت ماش میتند، رفت م،تندیکن

 بگم دیبا یزیچ دونستمی...نمدیخندهامون ته کش

خاص بود برام.کنارش بودم  یلیبارم بود.خ نیاول نیبگم...ا ی...اصال چنه

 ...قیشقا_کرده بودم. ریگ شیپ قهیو اما...تو چند دق

که از حسم  کردمیدستمو گرفت تو دستش.فقط خدا خدا م همزمان

 نپرسه،چون روشو نداشتم که جوابشو بدم.
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 بله؟_

 م؟یبخور یدوست دار یزی...خب...چ_

 گرم...برفم خوبه ها...نه؟ یچا هیآره..._

 .هیعال_

 بعدا. پرسهی...مطمئنم مدیمعنا دار زد.االن نپرس یبا نگاه یطوالن یلبخند

 کردمیچک م مویرفتم تو تختم و همزمان گوش یکه م یشب وقت همون

 "؟یداشت یچه حس"فرستاد

 ینیکه تو قلبم شاه نش ینفر نیو آخر نیبار بود و اون اول نیاول نیا

 .حس من در حد کلمه هام نبود...کردیم

کوتاه  یگاه نکهیبا ا یمن از بودن اون قشنگ بود.حت یو شب ها روز

 الی.از بودنش خدمیدینم یطوالن یو گاه دمیدیهمو م

 داشتم... یراحت

.دلم مینیبش اطیتو ح میبر ایکاغذات دل بکن،پاشو...جون من ب نیا از_الیل

 !دیپوس

 .می!بر؟یکنیباشه چقدر ناله م_
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 .امیب رمیبگ یتا کاف۲آخجون...تو برو تا من از _الیل

 باشه زود باش._

 اطیداره که تو ح یدختر چه اصرار نیا دونمی.نماطیتو ح رفتم

 از درونم گفت که ییسرده...همون موقع صدا یلی.خنهیبش

با دستام  مکتویکردم و برف رو ن یوقت سرد نبست.تبسم چیارسالن ه با

 داشتم درآوردم و یدستمال کاغذ یکنار زدم.هرچ

 پاک کردم. موینیکه قرار بود روشون بش یآهن یها لهیم

 ؟یکنیم کاریچ_الیل

 ؟ینیبینم_

 .نی.بشالیخیب_الیل

 از خشک بودن جام نشستم. نانیاطم با

خنگ خدا...من که پالتوم _از دستش گرفتم. وانویو ل دمیخند

 .فکر کن بلندشهیم عیضا یلیتو که روشنه خ یه،برایمشک

 .شهیم یگاهت ،رو پالتو خط کش منینش ی...جامیبش

 ...تیبا نظم ترت_خنده ریهم زد ز الیل
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 اونجارو دختر...نگا نکن..._الیل

 نگاه کردم. کردیکه نگاه م ییخوردم و به جا وانیتو ل یاز محتوا کمی

 نگاه نکن؟! گمیتابلو مگه نم_الیل

 ...زادیبود...چندتا آدم یخب مگه چ_

 هیا کهی.االنم...خوب تکردینگاهت م دم،داشتیم یرو امدن شونیکینه..._

 ها....

 )برو...برو قاپشو بزن.دمیخوشت امده؟(خند_

 رو هم؟ نیختی...نکنه قبال باهم ریزنیگمشو...اصال تو مشکوک م_

 ه؟یچه حرف نیا_

نظر  ریمدت ز هیها...بزار  هیخوب یسوژه  ی...ولدیباشه ببخش_

 ه؟یباشه.نظر تو چ یی.فکر کنم سال باالهیک نمی...ببرمشیبگ

 ؟یوفتیکه،امتحانا شروع شده بخون که ن نهینظر من ا_

 وفته؟یمثل تو داشته باشه م یبابا...آدم دوست خرخون یا_

که  یا زهیمن کنجکاو بودم بدونم اون جا یمنتظر جوابم بود ول انگار

 هیارسالن به شرط معدل باال قولشو داده بود چ
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 هست؟

 با توام..._

ازم بپرس...از  یداشت ی.قبل امتحان هر سوالکنمیمن فقط کمکت م_

 .کردیناباورانه بهم نگاه م الی...لیریفوتو بگ زارمیجزوه م هم م

 میبر خواستیو مدام ازم نم کردی. ارسالنم درک مدادمیرو خوب م امتحانا

 و یالغر شده بودم.مدام درحال دوندگ کمی.رونیب

 نشستن ،درسام. وقت

بودن خوب بودن.منم  دهیکه رس ییتموم شدن.نمره هام اونا باالخره

 رونیرفتم ب یبود.با ارسالن م دهیبه آرامش رس المیخ

باال  ی.طبقه میکه قرار داشت یا قرارم با دوستام کنسل بود.رفتم کافه و

 که با تلفنش صحبت دمشیمنتظرم بود.از دور د

سمتش.منو  ومدمیآروم م یمنقبض.با قدما یو با فک یجد یلی.خکردیم

 یبا پشت خط گهیکم چهره ش باز شد.د د،کمیکه د

زد.منم تعجبم  یحی.بهم لبخند ملدادیفقط گوش م دیو شا زدینم حرف

 کلمه تلفنو قطع کیرفت و با لبخند نگاهش کردم.با 
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 .کرد

 سالم._

 امروز... یشد یسالم...چه خانم ناز_

 .دمیخواب یخوشحالم،از امتحانا رها شدم...امروز کل_

 ؟یخوابی.کجا مسازهیبهت خوب م دنیپس خواب_

 !گهیتو اتاقم د_

 ؟یخوابیمامانت نم شیآها پس پ_

 وقته. یلینه...خ_دمیخند

 یطیو چه شرا یبود که تو کجا و چه حالت نینه منظورم ا_دیخند اونم

 ؟یخوابیم

.بالش خوابمیم کمهیآها.خب،من تو اتاقم.رو تختم که وسط اتاق کوچ_

 و نازکه.اتاقم پنجره داره و اکثر کیسرم کوچ ریز

کمو از آسمون داشته  دیهمون د خوادیکنار باشه.دلم م دیپردش با اوقات

 باشم.

 خب..._
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 گرم.بازم بگم؟ یدوست دارم خنک باشه و گاه یدما،گاه_

 گه؟ی.امتحانات خوب بودن ددمینه.کامل فهم_

 از استادا هنوز نذاشتن. یسر هی...ارمیاالن نمره هامو م_

 دادم دستش. وی.گوشکردمیم داینمره هامو پ یصفحه  داشتم

 ببر باال. ستاتوی.خوبه...دفعه بعد تعداد بنیآفر_

 چشم..._

 .زتید،جاییبفرما_داد بهم. نیاز کنارش رو زم یساک هیو  دیخند

 ...یدیکش ی...چه زحمتی...مرس؟واقعا؟یچ_

 نه... ای یدوسش دار نیحاال بب_

و  یعروسک یچارخونه قرمز مشک یپالتو هیکه برام  دمیگرفتم و د ساکو

 هاش نگاهش هیادکلن گرفته.ذوق زده از هد هی

 .کردم

 ؟یخودت گرفت_

 نه بابام گرفته!_
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 خنده... ریزد ز دایبعد شد و

 .ارسالن...یا قهیخوبه...تو خوش سل یلینه...آخه خ_

 متعجب شدم.بزور خندشو قطع کرد. دنشیلحظه از خند چند

 هی...زدمیاالن داشتم با بابام حرف م ینه عمم...ول گفتمیم دی.بادیببخش_

 لحظه فکر کردم بابام بخواد برات انتخاب کنه...

 ...رهیارسالن برام بگ ی.منم خندم گرفت.واقعا...فکر کن بابادیخند دوباره

 بسه ارسالن._

 و...حس کردم ته چشاش اشک نشسته. سادیوا دنیخند از

 جانم؟_ارسالن؟_

 ...یدیقشنگن.زحمت کش یلیخ نای.ای...مرس_

مقدمه گفت:از پدرم  یبهم ب رسوندیو منو داشت م میبود نیتو ماش یوقت

 برام یپدره که تو زندگ نیا یمتنفرم...فقط برا

 درست کنه. دردسر

بود.آخه...تو که بچه  دیبع یلیازت بشنوم،خ یزیچ نیهمچ نکهیواا...ا_

 !؟یزنیحرفا م نیکه از ا یستیساله ن۱۲/۱۳



 

163 

 ویسنده:سمیرا موسعلین              گلبرگ شقایق                                                                                

 

 بگم. یزیولش کن دوست ندارم درموردش چ_

 دمیارم،پرسیاز فکر درش ب نکهیا ی.االن ناراحت بود.برامیسکوت کرد کمی

 ؟یخوابیتو چطور م

دوباره تکرار کنم  خواستمیهنوز چهرش گرفته بود.م جادیتوش ا یرییتغ

 .بخاطر همونخوامیبد م یلیکه جواب داد:بد.من خ

 .شمیم داریبد ب صبحم

 ؟یچرا؟بد خواب_

 نمیرفته...ا ادمیاز  دنی.درست خوابدمیوقته درست نخواب یلینه.خ_

 شب بتونم بخوابم،تا نکهیا یهمون پدره.برا ریتقص

نشنم و خوابم  یزیتا متوجه چ کنمیم تیکار و فعال یروز مثل چ آخر

 ببره.

 یناراحت شدم.با خودم گفتم ،االن هرچ یلیخ دمیشنیکه م یزایچ از

 .شهیبگم اون ناراحت م

 ارسالن جونم؟؟؟_
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جون _ابروهاش رفتن باال و کنترل شده لبخند زد و بهم نگاه کرد. کدفعهی

 دلم؟؟؟

با عکسش  یصداش کنم.فقط وقت ینطوریزدم ،قرار نبود ا یچه گند یوا

 .بردمیالفاظ لوسو بکار م نیزدم،ایحرف م

 دیزد کنار.چرخ نویماش نیح نیرحم کن...در هم ایمحکمم گفت.خدا چه

 تونستم نگاش کنم.گلوم خشک یسمتم و نگام کرد.نم

.حاال من چرا زهی...چقدر عزااایبهش کردم.خدا ینگاه هیبود. شده

 و بازش کردم.چشمامو رهی.دستم رفت سمت دستگدمیترس

دادم به  هیدوقدم عقب رفتم و تک یکی.آروم رونیدادمو زدم ب فشار

 ها شدم. وونهید نی.عنیماش

 شده؟ یچ_

 ؟یامد ی...تو کیوا_

 .شهینم نجای(دور و برشو نگاه کرد)انیتو ماش ایاالن.ب نیهم_د،یخند

 شه؟ینم یچ_شه؟؟؟ینم یچ
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زد و به لبام و چشام دوباره نگاه کرد.فاصله ش باهام کم  یکیکوچ لبخند

 شده بود.

 ارسالن!_

 االن... نیوگرنه هم نیزود برو تو ماش_

 باشه، باشه._

 شد. شیچ نیا سوختیکرده بودن و وجودم داشت م خی دستام

 نشست. نیطول دادن امد تو ماش کمی با

 حرکت کرد. آروم

 ق؟یشقا_

 بله؟_

 ؟یدیترس_

_... 

 ...یمن ینترس.تو فرشته کوچولو_

 کوچولو!!! فرشته



 

166 

 ویسنده:سمیرا موسعلین              گلبرگ شقایق                                                                                

 

 ...یدخترت با کس یدیفهمی...اگه میارسالن...فکر کن دختر داشت_

 !کردمی...آدمش مزاره؟یقرار م یبا کس_

 ؟یچ_

 رون؟یب امیباهات ن گهیمن د ...پس_؟یچ یعنی.گهی...آره د_

 داره؟ یتو چه نظر یبابا یکنی...فکر م_

 .ادیخوشش ب کنمی...فکر نم_

 خب؟_

 .دونمی...نم_

 ی.وقتامین تونستمی.دوستش داشتم.از دوست داشتن بود که نمدونستمیم

 ...ومدمیهم م

 به جون هم.خودت چرا؟ یو وجدانمو انداخت ،منوی:حاال موفق شدگفتم

 دی...باگفتمیم دینشد.با یبگم،...ول یزیبهت چ یحت خواستمی...نم_

 که دوست دارم. گفتمیم

_... 
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صورتم سرخ شده.تو دلم  کردمی.حس منییانداخته بودم پا سرمو

 "منم دوست دارم"گفتم

شده  شتری.همه جنب و جوششون بشدیبهار م کیکم داشت نزد کم

 بود.منم مثل همه...

 ای

تو شرکت بود و بس.حس  شیارسالن مثل همه نبود.انگار تموم زندگ اما

 .ادیخوشش نم هیاز جنب و جوش بق کردمیم

 لیو برام سوال بود که تحو کردینم ی...اون با خانوادش زندگخورهیم غبطه

 دمیسال هاش چطور بوده...ازش که پرس

بودم  تنها تو خونه ای...خوادیدلم نم یششون،ولیازم خواستن برم پ"گفت

 ...امسالم احتماال مثل سالدمیچرخیم ابونایتو خ ای

 "قبل. یها

همسن و سال من بوده، از  ی،وقتییکه از همون دوران دانشجو گفتیم

 داشت ارسالن و ییخانوادش مستقل شده.چه تنها
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و  یتحملش.عدم عالقه ش به پدرش و خانوادش واقع یبرا ییتوانا چه

 بود که نیعلتش ا دمیکه فهم ییبود.تا جا قیعم

مردم مثل  هیانقدر دوست داره که رو همه سلطه داشته باشه که،بق پدرش

 تن به یدستاش باشن.ارسالن نه راض یموم تو

 پدرش بده،نه پدرش و کاراشو قبول داره... یخواسته  نیا

 ایکه باعث شده تو به دن نهیارسالن،بالخره پدرته.حداقل ا"گفتمیم بهش

 بودم ،تخت یراض"گفتیو م دیخندیاونم م"...یایب

 "پدر نباشم نیپسر ا یتو باشم ول اتاق

 یاز کاراشو براش زمان بند یسر هیداده بودم و  هیکارش تک زیم به

 یبرگه ها یفکر کردن به نوشته ها یبرا ی.گاهکردمیم

به خودش که رو به روم رو نقشه هاش  یو گاه کردمیدستم نگاه م یرو

 .کردیاضافه م یزهایو چ شدیخم م

 مسافرت؟ یچطوره امسال بر_

 مسافرت؟_

 آره!_
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 .دهینه بابا...حال نم_

 با دوستات برو خوبه که..._

 ستمین یمی...اونقدر صمشهینه نم_کرد و دوباره مشغول کارش شد نگام

 که برم مسافرت باهاشو و...تازه اونا خودشون زن و

 دارن! بچه

 .دمیکش ییصدا یآه ب ناخواسته

 ه؟یبرنامتون چشما _.یطفلک

 داره به بابام. ی.بستگدونمینم_

 آها._

.البته میدادیم یشرکتو هم نظم دیمشغول برنامه نوشتن شدم.با دوباره

 عمل نجا،منظمیکه امده بودم ا یمن از روز اول

 .و...کردم

 ،نفسمییهویامدم.شکه از حرکت  زیکنده شدمو و رو م نیاز زم کدفهی

 گفتم:ارسالن! یبند امد.با شگفت

 داره به ترسوندنم. یچه عالقه ا دونمی.نمدیخند ارسالن
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 .ستیندارهخودت حواست جمع ن ؟ترسیدیشد،ترس یچ_

 دهیبود.دستش هنوز رو کمرم بود و پاهام به پاهاش چسب کمینزد یلیخ

 بود.

 کمی.(صدامو کم کردم)برو کنار...انقدر نزدستیآره من حواسم جمع ن_

 ...ادیم یکینباش...االن 

 .ادیخب ب_

 اد؟یب_

 .میکنیم شیکاریامد، یاممم...وقت_

 واقعا که!_

و  کی.سرشو نزدکردیچشماش نگام م یشگیبا همون ذوق هم داشت

 که تو یزیاز اون چ یریجلوگ ی...برااوردیم کترینزد

.ابروهاش دمیگونشو بوس عیبود،دستامو آوردم رو صورتشو و سر سرش

 یریتاث یرفت باال.شونه هاشو به عقب هل دادم،ول

نداشت و هنوز سر جاش بود.دست بردار نبود انگار...دوباره سرشو  روش

 یریجلوگ یو برا رفتمیآورد.من عقب م کینزد
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ش پشت  گهیدستشو دورکمرم حلقه کرد و دست د هیکارم، نیا از

 چسبوند به شویشونیشده بودم...پ رشیاس قایسرم.دق

کردم و سانت به .چشماشو آروم بست و منم از فرصت استفاده میشونیپ

 سانت چهرشو از نظر گذروندم.

 شهی...همالتیمدل تعط نیدلت برام سوخت؟...من عادت کردم به ا_

 ...(چشماشو بازرهیم شهیتموم م شهی.همکنمیم شیکاری

 دایباز نگام کرد)امسال خوشحالم...چون تو رو پ مهین یو با چشما کرد

 شهر هست و نفس نیا یجایکه عشقم ، نیکردم.هم

 .هیزندگ کشه،برامیم

 زیم ی.از رورفتیتموم حرفاش قنج م یکنم.دلم برا کاریچ دونستمینم

 اراده دستام یبخوام،ب نکهیو بدون ا نییامدم پا

 یطوالن یهم آغوش نیحلقه شد و سفت بغلش کردم.بعد از اول دورش

 تموم شد،بهم میشونیشدن پ دهیمون که با بوس

 !یبر دیبا گه،االنیبهم م یحس هی:گفت

 باشه._
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حسش  دمیجدا شدم و آروم رفتم سمت در.درو که باز کردم،فهم ازش

 هیدم در اتاق. ادیقصد داشت ب ینصرت یراست گفته.آقا

 .زمیهم نشسته بود جلو م یخانوم

 خانم... نیخانم ،ا_ینصرت

 با

 ادیبه حالت فر ویراد یها ندهیبه گو هیشب ییبلند شد و با صدا خانمه

 خواستمیگفت:سالم.من از شرکت پارس امدم.م

 وقت دارن؟ شونیصحبت کنم.ا یمهندس در مورد طرح جناب

 هم مثل من هنگ کرده بود.خودش راشو گرفت و رفت. ینصرت

چشمم افتاد به  زوینشستم پست م لکسیجواب سالمشو دادم.ر فقط

 کردنینگاه م یبخش که با کنج کاو یکارمندا

 لبخند اکتفا کردم. .خندم گرفت و بهنوریا

 .زمیعز دییبفرما_

 مثل ضبط تکرار بکنه. خواستیو دوباره م نشست
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شرکت  سیرئ د؟اسمیخب،شما خانومه؟...از کدوم شرکت هست_

 وقت د؟چرایقراره ارائه بد یزیه؟چیلطفا؟طرح درمورد چ

 ...د؟یندار یقبل

کارمندو فول  هی...نوشتمی...منم مدادیو اون جواب م دمیپرسیتند م تند

 یبه جنبه ظاهر ی...حتیکرده بودن و فرستاده بودن.بدون وقتقبل لیفا

 آراسته. دایکارمند شد هیهم توجه داشتن.

وقت تلف کردم و بعد به اتاق ارسالن رفتم و بهش گفتم.اونم خواست  کمی

 وقت تلف بشه و بعد برم و به مهندس کمیکه 

 بگم و بفرستم اتاق کنفرانس. یاضیف

و  یاضیبود که رفته بودن اتاق کنفرانس.در اتاق باز بود.ف یا قهیدق چند

 نوبت ی.و بعد وقتدادنیگوش م تیارسالن با جد

کردنشون شد،حس کردم ارسالن بداخالق شد.از جاش بلند شد و  سوال

 دنبالش و مهندس دی.دختره هم دورونیاز اتاق امد ب

 ما
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 دیو با اخم گفت:وقتمونو خوب گرفت سادی.ارسالن واکردیم مهندس

 .دیو به مهندستون سالم برسون دیببر فیخانم...تشر

 .میکنیشرکت پارس اجرا نم یطرح برا نیا

 رفت اتاقش درم محکم بست. یبدون حرف و

 قهیهم رفت اتاقش.چند دق یاضیرفت.ف یدیجمع کرد و با نا ام دختره

 که به ارسالن دمیشن ومدیم رونیکه ب یبعد موقعه ا

 .یدست از اختالفت با پدرت بردار دیبا یروز هی:بالخره گفت

 ارسالنم در جوابش گفت:عمرا. و

 .دمینپرس ی.حتدونمیکار امروز به پدرش مربوط بود.نم دیشا

با  یواشکی ی.اما دلم تو شهر خودمون بود.گاهزدی میرفت التیتعط یبرا

 .مسافرتمیدادیم امیپ ای زدمیحرف م ایارسالن 

.چون شهر میگذروندیتو خونه م دیمدت باز با هیروزمون که تموم شد ۴

 دنشیهنوز فعال نشده بود.فقط چشم انتظار د

برام سخت  ایدور نیبودم که چقدر دوستش دارم.ا دهی.تازه فهمبودم

 ییتنها یو گاه گردهیتو شهر م یکه گاه گفتیبود.م
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 .نهیبیم لمیف خونهیکوه.کتاب م رهیم

 میکوه.انقدر باهم حرف زد میو باهم رفت میصبر کن مینتونست یروز کار تا

 که حد نداشت.

شو دوست داشتم.اما  نیریش یخوش خنده بود.خنده ها ارسالن

 مثل یکس" گفتیترسناک بود.خودش م یلیخ تشیعصبان

 ی.از کارادمیترسینم تشیمن از عصبان یعنی"ستهیا یجلوم آروم نم تو

 کنم شینیب شیکامال پ تونستمی.مدمیترسیم شیهوی

 هاش...نه. ییهویبکنه؛ اما واسه  خوادیکار م یچ که

**** 

 ارسالن

 ونهید یکاف یبه اندازه  شبیشده بود.د شهیتر از هم وونهیصبح د امروز

 جشن خواستیم کرده بود و حاال انگار که م

و بخارو پاک کردم.به چشمام نگاه کردم  دمیدست کش نهیآ ی...رورهیبگ

 دی.باومدیکه داشتم...از چشمام بدم م یبا تمام خشم

 !بردم؟یازش به ارث م نویهم
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که  دمی.درونیامدم ب سیکه دور کمرم بسته شده بود از سرو یحوله ا با

 سر االتشیخوشحال تو خ یلیهنوز تو تخته و خ

شنوم لباسامو و صداشو ن نمشینب نکهیا ی. َاه...براکنهیم

 .گهیبرم اتاق د خواستمیبرداشتم.م

 .خصوصا امروز...زمیعز یجذاب تر شد یلیروزا خ نیا_

تو اتاق نبودم.لباسامو تنم کردم.حوله رو  گهیچون د دمیحرفاشو نشن هیبق

 یسرمو موهامو خشک کردم برا یانداختم رو

و سشوار مجبور بودم برم اتاق.ناچارا رفتم.هنوزم  راهنیپ برداشتن

 بود. دهیهمونطور دراز کش

 ؟یبر یشیچرا بلند نم_

...واقعا یبهم فشار آورد یلیخ شبیارسالن...من چطور بلندشم برم؟د_

 ندارم. یانرژ

 مشخصه..._

 کدفعهیبرداشته بودم و خواستم از تو کشو سشوار بردارم که  رهنمویپ

 لم کرد.و از پشت بغ دیپر
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 اووم ارسالن..._

 کارات... یگفتم:شهال ولم کن،برو پ یجد

 ...گهید ییکار من تو_

 از دور کمرم باز کردم و از خودم دورش کردم. دستاشو

 .یبداخالق شهیهم_

چه  کردمی.داشتم فکر مدمیحموم و من همونجا موهامو سشوار کش رفتم

 ...من که اون آدم سابقم وشبیمرگم شده بود د

 .یهم...لعنت شهال

برداشتم و گذاشتم رو کاناپه. َاه...لباساش  فمویگذاشتم تو کشو.ک سشوارو

وضع  شهیخونه،بازهم ادیخدمت کار م نکهیهمه جا پخشه...با ا

بلکه  زمیقهوه بر هیکه  گشتمیم وانیل هی.رفتم آشپزخونه به دنبال نهیهم

 حالم بهتر بشه.اما نبود که...همه

 دای.داشتم از پگشتمیهارو تک تک م نتیب.داشتم کانکیتو س فیکث

 بشورم که... وانیل هی خواستمی.مشدمیم دیکردنشون نام

 قعا
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کردم.پشت  دایپ بیغر بیقرص عح هیکه باز کردم، ینتیکاب نیآخر تو

 نکنه وا"جلدشو خوندم.آشنا نبود.با خودم گفتم

که  یزیاسمشو سرچ کردم...با چ یمعطل یپس ب"شده؟؟؟ ونهید شهال

 یفقط خودمو کنترل کردم که نرم اتاق و...برا دمید

 ختمیبود و ر نتیظرف تو کاب یحرکت هر چ هیکردن خشمم،با  یخال

 بلند شکستن. یو...صدا رونیب

و تند تند نفس  نتیداده بودم با کاب هیتک دستامو

 !قرصو تو دستام فشارانیآقا یجنس یکننده  کی.احمق...تحردمیکشیم

آورده؟!شهال با  ریگ یشهال باشه.از کدوم قبرستون ی،انگار که گلو دادمیم

 .رونیب دیحوله دو هی

 شده ارسالن؟؟؟ یچ_

 چشمام گمشو... یاز جلو_اون نگاهام بهش انداختم.داد زدم از

 کرد و گفت:آخه... بعض

 فقط گمشووو..._
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 یبرداشتم و راه یآب مدن کیکوچ یبطر هیتو اتاق و درو بست. رفت

 .مثلروندمیبح با سرعت مص شهیشرکت شدم.مثل هم

حالم دست خودم  نی.اومدینم کمینزد یاخمو بودم و کس شهیهم

 .دستمدیکشیم ریقلبم ت وفتادمیم ادشینبود... قینبود.شقا

 .دمیقلبم بود و آه کش رو

 ...یمنو نجات بد یخوایم یک ایخدا

شدم.تو اتاق قدم زدم و قدم زدم و قدم زدم.بهتر که شدم رفتم سر  بلند

 که مشغولش بودم. یکار

 گذشته بود که تلفن اتاقم زنگ خورد. یساعت چند

 .ریسالم مهندس.وقتتون بخ_

 ؟ی.خوبیخسته گفتم:جانم،سالم...مرس یصدا با

 کارتون دارن. یاضیبله،ممنون.مهندس ف_

 وصل کن._

 نیا ومدیم شی.کم پزدیحرف م یرسم ینطوریکار ا یموقعه  شهیهم

 ینکته  نیبود.اول ینظمشو بهم بزنه.کل آدم منظم
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 نظمش. یداشت ادبش بود.و دوم یمثبت

 "میزودتر بر ایعصر ب".براش فرستادممیداده بودم رو صندل لم

 ".باشهدادمیکارامو انجام م یگفتیکاش زودتر م"فرستاد ریتاخ یکم با

 بعد امد داخل. قهیدق چند

 .یسالم...خسته نباش_

 ؟ی.کالس داشتنیهمچن یسالم.مرس_

 .یدونیم رو که مآره.برنامه _

 .دمیپرس یطور نیآره.هم_

 نایزحمت ا_خودکار داد دستم و چندتا کاغذ گذاشت جلوم. هیکنارم. امد

 رو هم بکش...

_... 

امروز _کنارم. نیینشست رو شونم.نگاهش کردم.سرشو آورد پا دستش

 ارسالن؟ یخسته ا

 .کمیآره..._
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گفت:خب خسته  فاصله گرفت و عیزد رو گونم.سر یعیکوتاه و سر ی بوسه

 نباش!

 هیبغلش کنم.ترسو... دیترسیم دونمیسمت در.م دیپر طونیبچه ش هی مثل

 لبخند به صورت بشاش زدم و رفت.

 دمشیدیرو به روم م توریمان خوندم،توینشستم تند تند که برگه رو م صاف

 که رفته بود بخش

که از صبح  یی.تموم کارارفتیبه اونور م نوری.از ادادیکاراشو انجام م و

 ادیسرعت ز دونستمی.مدادیمونده بودو انجام م

 بخاطر منه. امروزشم

ناهار _اتاق.تند تند برگه هارو امضا کردم.در زد و امد تو. ومدیم داشت

 اصال؟ یخورد

 ارن؟یب یزیزنگ بزنم برات چ_نه._

 االن... گهید_

 ؟یدوست دار ی.چهیگرسنگ تیعلت خستگ دیشا_

 رو به روش،خم شدم تو صورتش)تو رو...خب...(بلند شدم رفتم _
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 از اون؟ ری...به غ_

 بازم تو رو..._

_... 

 یباهات حرف یعنیناراحته... یعنی کردینگاه نم ی.وقتزدینگاهش حرف م با

 رو صورتش دمیندارم.انگشتمو کش

 ؟یخورد یزیخودت چ_

معلومه که آره.اگه گرسنه بودم(با مشت آروم و کوتاه زد تو شکمم)مثل _

 ؟یدی.شب خوب نخوابشدمیحال م یتو ب

 سرجام.بدون نگاه کردنش گفتم:اصال. نمیکردم بهش،رفتم بش پشتمو

.بدون حرف کنار یپارک هی میاصرار داشت بر قیهنوز روشن بود.شقا هوا

 خلوت یجا خواستیتو پارک.دلم م میرفتیهم راه م

 هیبه ته پارک.زودتر از من نشست رو  کردمیم تشی.پس من هدابرم

 اونجا نبود.بدون ی.منم کنارش نشستم.کسیسنگ مکتین

 سرم گذاشتم رو پاش. یو آمادگ حرف

 )مهندس؟دیاووا...(خند_
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 .ستمیمهندس ن گهیمن د_

 .شنایپرو م ننی...کارمندات ببدهیاز شما بع_

 ...سیمهم ن_

_... 

بازمو کامل بستم.دوست  مهین یآروم کرد تو موهام.چشما انگشتاشو

 مه بده.داشتم به کارش ادا

 .ادیاز موهات خوشم م_

 دوست داره!؟ یمرد مو فرفر یتختت کمه.ک هی...توام _

 واه...چه حرفا.مگه چشه؟_

به موهام ابراز عالقه نکرده.تو دانشگاه و مدرسه که مسخره  یتاحاال کس_

 تحمل کردن. ایتفاوت بودن... یهم ب هی.بقکردنیم

 میکه موهاشون مثل س یبود یی...تازه اگه از اون موفرفرهاادیبهت م_

 .یبود یهم...باز خواستن هییظرف شو

 ...جالبه._



 

184 

 ویسنده:سمیرا موسعلین              گلبرگ شقایق                                                                                

 

.امروز دمیکشی.فقط دستش تو موهام بود.ازش خجالت مگفتینم یچیه

 که تو دونهیتو چشاش نگاه کنم.نم ادینتونستم ز

 نداره داد زدنم. یا دهیداد بزنم...فا خواستیافتادم.دلم م یهچل چه

 ؟یبخاطر خوابت دکترم رفت_

درمورد  گهید شهیبداخالق گفتم:م کمیو  یجد یلیباز کردم.خ چشمامو

 پدرم؟ نی؟همچنیمن حرف نزن یخواب و خستگ

 .دی...باشه.ببخش_

 تو ببخش._شدم از حرفم. مونیپش

 نه._

 ازت بپرسم چرا نه. دینه؟حتما با ؟چرایچ نه

 ق؟یشقا_

 هوم؟_

_... 

...خدا چقدر یو به چشماش نگاه کردم.وا دمیباز کردم.تخت خواب چشمامو

 دوههیدختر همش داره م نیخودش خسته بود.ا
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 صبح انگار! از

 یو لبا یقلم ینی.(از چشماش گذشتم و به بنجامیا_بله؟ارسالن؟_

 که یشد،هر اتفاق یزیو خوش فرمش نگاه کردم)...اگه،هر چ کیکوچ

 ترو دوست دارم. شتری...بدون که من از خودتم بی،هرچ یافتاد،هرچ

_... 

 یلیمطمئنم که،من تورو خ ،امایچقدر دوستم دار یتو تا حاال نگفت_

 رو یتیگروه و جمع هیدوست دارم...اگه تو  شتریب

رو ندارم که دوستش  یو منم کنارش...من اونقدرا هم کس یدار دوست

 یداشته باشم،جز تو...پس کل محبت و عشق من برا

 کسمه. تنها

 ...ادیداره م یکس کنمیو حس م...ارسالن.پاش_

.و اون بلند شد.چند قدم راه رفت که منم بلند شدم.با دو قدم بلند نشستم

 خودمو رسونوم بهش و از پست سرش بغلش

و آروم داشتم رهاش  دمیبوس یطوالن کباریمحکم.صورتشو  یلی.خکردم

 که گفت:منم دوست دارم... کردمیم
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رفت.منم دو/سه  نیآروم به سمت ماش یو با قدما نییانداخت پا سرشو

 و تو دلم قربون رفتمیقدم عقب تر از ازش راه م

 .فرشته کوچولو.رفتمیاون خجالت و نجابتش م ی صدقه

شام هم تو  ی.حتدمیچرخ ابونایخونشون.ساعت ها تو خ رسوندمش

 خواب یبرا یبرم خونم.ول ومدیخوردم.دلم نم نیماش

 یصبح خبر یتو در.رفتم تو.از شلوغ انداختم دوی.کلرفتمیم دیبا حداقل

 زنه سمج رفته نیا نکهیبود.مثل ا کینبود.خونه تار

دکمه  رفتمیم گهیآب برداشتم و همزمان که سمت اتاق د یبطر هی...بود

 شهال دمی.درو باز کردم که دکردمیباز م رهنمویپ یها

 اتاق نشسته. یگوشه  یصندل رو

 سالم._

 سالم._

 .میباهم حرف بزن دی...با_

 .رونیباهات ندارم.برو ب یکه...حرف یدونیم_

 اما..._
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 تمویبشنوم.دلت حرف زدن خواست برو شکا خوامی...صداتو نمسسسیه_

 پدرت و پدرشوهرت. یببر برا

 .رمینم میباهم حرف نزن ینیتا نش_

پنجره  یگذاشتم رو تخت تا جا به جا کنم.رو به رو المویداخل.وسا رفتم

 از شهر و چراغاش ییویکه و ستادمیاتاق ا ی

 مونده دو باز کردم. یباق ی.دکمه هاداشت

 ...زمیعز_

 کدفعهیرفتم سمتش دستشو گرفتم.و مجبور کردم بلند بشه. عیسر

 یخواینم کباری...چرا ید آخه عوض ِ_صداش رفت باال.

 ؟؟؟یتالش کن یلعنت یزندگ نیا یبرا

تو اون موقع که گفتم خودتو  یتالش کردم.ول شتریب یاز توعه عوض یعوض

 نیا یقربان

 ِِمن

 وسط حرفش بلند گفتم: دمیپر

 !!!ینکن،کر بود اشیو کثافت کار یزندگ
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نبض  یحرفا بود.حت نیسمج تر از ا ی.ولدهیبفهمم چقدر ترس تونستمیم

 ی.ولکردمیدستم حس م ریمحکم دستشو ز

 چطور قانعش کنم. دونستمینم

 تو،تو..._

 هیفقط... رمیراحت بم خوامیمن م_هنش.دستمو گذاشتم رو د کف

 از سرم کنم،دستیامشبو ازت خواهش م هیامشب.فقط 

 ...ادیب ادمی خوامیبشنوم.نم خوامیامشب صداتو نم هی...بردار

اونم درد وجودمو از تو چشام  خواستمی.مدمیدیچشماشو م یتو غم

 درو ببندم که خواستمیاز اتاق.م رونیبخونه...بردمش ب

 ی.حتیهم ندار یبی،عیندار یریاز اتاق و گفتم:تو تقص رونیبردم ب سرمو

 هیشهال.منم  یاحمق یلی...فقط خستیصداتم بد ن

 بدشانسم. چارهیب

 رو تخت. دمیاتاقو قفل کردم.برقارو خاموش کردم و دراز کش در

**** 

 قیشقا
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شروع شده بود.صبح  گهیتابستون گرم د هیتموم شده بودن. امتحانامون

 مثل تابستون قبل بازم خواستمیشدم.م داریزود ب

 یبرا دمی.رسکردیخستم نم دادیم یبرم.بهم انرژ ادهیپ رهارویاز مس یبعض

بود  شیوقت پ یلیارسالن بودم.ازخ دنیکارمندا ساعت زدم و منتظر د

چه  یپرستیم ویکس ی.وقتکردمیمون نم یبه اختالف سن یکه توجه ا

 زایچ یلیبرات؟خ کنهیم یفرق

 یروز تابستونم عال نی.اولوفتنیم تیهم از اهم زایچ یلیو خ شنیم مهم

 تر... یارسالن عال دمیبا د یشروع شد،حت

 عصر،تلفن شرکت زنگ خورد. کینزد اما

 ؟یسور یبه آقا یوصل کن شهیم_

 شما؟_

 .کار واجب دارم.زمیمن همسرشم عز_

کار کنم.انگار  یچ دونستمیهنگ کردم.نم دمیکه شن یزیلحظه از چ چند

 تلفنو یکه فلج شده بودم.فقط شماره اتاقشو زدم.حت

 .اوردمین نمییپا
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 بله؟_

 خاموشه؟ ؟تلفنتیسالم.خوب_

_... 

 ارسالن..._

 نجا؟یا یبازم پدرت جوابتو نداده...(صداش رفت باال)چرا زنگ زد_

 نگفتم! یزی(اونم داد زد)من که هنوز چ_

...خونه نباش نمتی...مگه نبنمتی)شهال...مگه نبگفتی(با حرص و داد م_

 فقط...

 ...اتیمال ی...از اداره یکمکم کن دی.بارمیارسالن...االن گ_

 ؟یدیفاتحت خوندس.فهم_

_... 

و افتاده رو  زونیاز دستم افتاد.چشمم تلفن آو یتلفن قطع شد.گوش و

 .شدیم نییباال و پا مشیاز س زونیکه آو کردیدنبال م

سرم  یتو قیشقا گهیکه د.انگار شدیبوق پخش م یسرم صدا یتو انگار

 بود. یاتیبدون عالئم ح
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 کردم؟! یلحظه فکر کردم که من چه غلط هی

 مرتب کردم. یالک زمویگذاشتم سر جاش.م تلفنو

 .گشتمیم یدنبال چ دونمینم فمویک تو

مطمئن  یکارمندا برن.وقت یتحمل کردم تا همه  یبودم.به سخت منتظر

 یداخل.حت شدم همه رفتن.در اتاق ارسالنو زدم.رفتم

بود.داشت توواتاقش راه  بیبودم و برام عج ختهیقطره اشکم نر کی

 نگام کرد.نشستم رو یو با نگران قیدق یلی.خرفتیم

 و کفشمو نگاه کردم. نی.زمکاناپه

 ق،یشقا_

 زنگ زد و گفت که همسرته. یخانم هیامروز _

 .قتی.حقخوامیم یکه چ دونستیم کنمیکردم.فکر م نگاهش

آره...اون _.نگاهش کردم.سادیوا کدفعهی.نیی...باال و پانییزد.باال و پا قدم

 زنمه.

 ؟یمتاهل یچرا نگفت_

 بدم.خواهشا قضاوتم نکن. حیتوض ویبرات همه چ یبزار دیبا قی...شقا_
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 ارسالن؟؟؟ یلرزون گفتم:چرا پنهان کرد یخودم نبود با صدا دست

...من و قی...من،شقا_بود. کمینزد یلی.خدیکنارم.به بسمتم چرخ نشست

 شهال...

 لرزونم رفت باال:فقط به من بگو چرا؟ یصدا

 ...قیشقا_

و دست کس  یداشته باش تیرو تو زندگ یا گهیزن د یچطور تونست_

 م شروع هی(گریکن ش،بغلشی،ببوسیریرو هم بگ گهید

 ؟؟؟ی...چطور تونستی)باهاش همکالم بششد

دورت بگردم...آروم _.رونیب دمیگرفت و من از تو دستش کش دستمو

 نکن... هیباش.گر

 دهیکش یا گهیکس د یکه به زندگ ی...چرا باعث شدخوااامینم_

گردنم...چراارسالن...چرا حاال که  یرو انداخت یگناه نیبشم؟؟؟چرا همچ

 یپرستمت...ک یمن م یبرسه...لعنت نجایبه ا یعاشقت شدم...چرا گذاشت

 ؟؟؟یبگ یخواستیم
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صورتو تو دستام پنهون  زدموینشستم...زجه م نیزم یومبل امدم ر یرو از

 کرده بودم.

 دستشو پس زدم. یگرفت که بلندم کنه ول بازومو

پدرمه...پدرم  ریبهت...آروم باش.پدرم...تقص گمیم_.نیکنارم رو زم نشست

 .نه فقط من بلکهکردیکارام دخالت م یتو همه 

.من میمن،بردش یمردم و حت کنهیفکر م شهی.من تنها فرزندشم.همهمه

 که شدم دنبال لیقبولش ندارم و نداشتم...فارق تحص

 یطول شدمیاگر هم استخدام م ای کردنیجا استخدامم نم چیافتادم...ه کار

 گرفتم می...تصمومدیجام م یکه کس دیکشینم

 هی.دنبال قضخوردمیکنم...از هر طرف به در بسته م سیخودمو تاس شرکت

 به دمیکه رس خورهیاز کجا آب م نمیافتادم که بب

 یبار نرفتم.با هر زور ریکه براش کار کنم.من ز کردیم دمیتهد ی.حتپدرم

 روز امد دنبالم.بهم گفت کیباال... دمیخوردمو کش

خودش  یمنو بچه  گهی.دکنهیازدواج کنم وگرنه از ارث محرومم م دیبا

 بکن.چند وقت بعد یخوایم ی...گفتم هرکاردونهینم
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 یتونست...مجبورم کرد با کس یکشونمت...واقعا م یم اهیبه خاک س گفت

 که باهام یازدواج کنم و تا وقت شناسمشیکه نم

به کارم نداره...تالش کردم قبل از ازدواج، به شهال  یکار میکن یزندگ

 اون هم ی...ولشهینم یزندگ یزندگ نیکنم که ا یحال

از  یا گهید یها تیپدرش و مز یوعده سهم عالوه بر ارث کارخونه  به

 طرف پدر من ،دل خوش کرده بود.هم خودش و هم

 کنن. یمنو مرد زندگ توننیکه م کردنیفکر م هیبق

اونم دوستم نداره...هرکار  دونمیکنم.م داینتونستم بهش عالقه پ من

 .منم دوستشستیهم که برام بکنه از مهرش ن یمثبت

 و بس. دمیتو ،تو د موی.من زندگندارم

 ...ستمیتو ن یمن زندگ_

 ؟ی...تو که به عشق من شک ندارقیشقا_

 ارسالن. خوامیدارم...عشقتو نم_

 .ستین یزی...چکنمی...(دستمو گرفت)بخدا درستش میچ یعنی_

 .رونیب دمیاز دستش کش دستمو
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 یکی یرو زندگ خوامیرو بقاپم.من نم یا گهیمرد کس د خوامیمن نم_

 .تهیکار خالف انسان نیبسازم...ا یزندگ گهید

... 

 ِِن

من عاشقتم  قی...شقاتیانسان نیا یگور بابا_زد داد

 ...نرو جویشیم مونی...نرو...پش؟یفهمیم

 تی...نخواه که تو خراب کردن زندگومدمیم دمی...نبارمیقسم نده.من م_

 بشم. کیشر

 قیپام.دستامو محکم گرفت:شقا یرو کاناپه.نشست جلو نشستم

 ...شمیم نمت،داغونینب ،اگهیجانم...بخدا اگه بر

 دستامو ول کن._

 چشممو پاک کرد. ری.با انگشتاش زدیول نکرد.رو دستامو بوس دستامو

 دورت بگردم..._

 نه...بزار برم._
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که  ییو قلب شکستم نگاش کردم و اونم با التماس و چشما تیعصبان با

 گوشش اشک بود نگام کرد.

 بعد دستامو رها کردو بلند شد. قهیسه دق/دو

درب و داغون من  یزندگ یمن منتظرتم.برا یهروقت برگرد یبرو...ول_

 عذاب وجدان نداشته باش.

برگه  هیجمع کردم. المویاز اتاق.وسا رونینگاه کردنش رفتم ب بدون

 .زشیبرداشتم و گذاشتم رو م

 .ممنون.سیمزاحمت نشم،االن برام سابقه کارمو بنو گهید نکهیا یبرا_

 .ادیاشکم ن گهیتا د دمیکشیدستمال صورتمو پاک کردم.نفس م با

 یایهر وقت ب_نوشت مهر و امضا کرد. یزیچ زشویآروم امد سر م یلیخ

 مردن آرامشم... یعنیمنتظرتم.رفتن تو...

تظاهر  یدیمردم د نیا نیمنو ب یاگه روز ینگاه کردنش گفتم:حت بدون

 .فراموشمکنمی.فراموشت میشناسیکن که منو نم

 .فکر کن مردم...ایوقت دنبالم ن چی.هکن
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بسته بود.خداستم  ریدر رفته بودم و اونم دنبالم.انگار بهم زنج کینزد تا

 بار نگاهش کنم. نیآخر یبرا

 ریخورد.من تو بغلش اس چیشده بود.دستاش آروم دورم پ کمینزد یلیخ

 سرد اتاق راهو برام بسته واریشدم.از پشت سرمم د

اه .نتونستم و منم دستامو محکم دورش حلقه کردم.بازم اشکام ربود

 چیباشه و ه ادمیگرفت.چشمامو محکم بسته بودم تا 

 نی.ادمشینره.لباش نشست رو لبام.منم بوس ادمیآغوش گرم  نیا وقت

س  رونهیو تیسخت تموم شد.بهش گفتم:هرچقدر همزندگ یبغل طوالن

 نکن. یکس ونیخودتو مد گهیبسازش...د

سمت خروج  رفتمیبلند م یسرخوردم و باقدما واریاون و د نیاز ب آروم

 محکم شهینکن،مثل هم هیگفت:گر دمیکه شن

 خندهاتو بشنوه. یصدا ای...بزار دنباش

اشکام دوباره راه  لیبستم.سوار آسانسور شدم و س عیباز کردمو سر درو

 گرفت.

 هینبود.رفتم اتاقم.نشستم اتاقم و دوباره گر یامدم خونه کس یوقت

 امد تو اتاق. نیبعد ام قهیکردم.چند دق
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 شده؟ یچچته؟_

_... 

 از کنترلم خارج شده بود. هیجوابشو بدم.گر تونستمینم

 رمان بوک
https://romanbook.ir/ 

 چته؟ گمید بهت م ِ_بود دهیانگار ترس نیام

 .یچی..هیه_

 کنه؟یم هیگر یچیه یچیمگه آدم ه_

_... 

 ...ایحرف بزن  ای قیبا توام؟شقا_

 .سای.واگمیم_

 آب آورد. کمینگفت و بعد رفت برام  یچینگام کرد و ه قهیدق چند

 حاال بگو._

 ...بهم زدم.یچیه_

 خنده. ریزد ز ینگام کرد و پق هیچند ثان نیام
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 نه؟یمطمئن باشم فقط ا_

مسخره نکن  یدینم یدلدار نیگمشو ام_چپ نگاش کردم.داد زدم. چپ

 القل...

ببعد با هر  نیاز ا کنمیادب داشته باش...نفهم...پاتو خورد م_تو سرم. زد

 سر قرار... یبر یخر

.برادرمو زدمیطور در حال چرت و پرت گفتن بود و من زار م نیهم نیام

 .کردی.داشت ذهنمو منحرف مشناختمیم

.اما من رونیب میمن آروم نشدم،بهم گفت بلند شم و باهم بر دید یوقت

 دادم به تاج تختم و... نشدم.لم یراض

 چته؟چت شد؟_برگشت تو اتاق. نیدفعه دوباره ام کی

.رفت فشارسنج آورد.فشارم میشونیدستمو گرفت و دست گذاشت رو پ امد

 بزور داد وانویتو ل ختیمشت قند ر هیافتاده بود.

اگه مامان  ".چند بارم محکم زد تو سرم که مثال از سرم بپره.گفتشخوردم

 "کارت ساختس ننیبب نطوریتورو او  انیو بابا ب

 .مینشست مکتین هی ی.رومیتا پارک محله رفت ادهیحرف گوش دادم.پ به
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 بگو... خواهدیبگو...هرچه دل تنگت م_

_... 

 کارا؟ نیسر ا یریدوباره م_

 بسه._

_... 

 .یعوض_

 ...؟یبامن_

 نه._

 م گرفت. هیگر دوباره

 شد؟ یچ_

 هم بود. یا گهی...کس د_

 شتر؟یب ایدوتا دوتا..._دیخند دوباره

 ؟یدینفهم_!نیام_

 !دم؟یفهمیم دیچطور با_
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 بهت گفت؟_

 .نمتینب گهی...گفتم ددمینه.خودم فهم_

 بچه خشگال بود؟ نیاز ا_

 چپ چپ نگاش کردم. دوباره

 پشتم. زدیکردم.آروم م هیگر دوباره

هام  هینکردم.گر هیگر گهیکردم،هم د دایپ دیاز چند روز هم کار جد بعد

 یچ هیقض دینفهم نیام ریهم غ یه شد.کسشبون

داشتم ،چطور  یمن چه عشق دونستینم نیبهم گذشت.البته ام یو چ بود

 نی.اگذشتیتمومش کردم،و شبا...چقدر سخت م

 ی.هنوزم دوستش داشتم.حتگفتیکه همش از ارسالن م یسکوت

 دلتنگشم بودم.

 دیطول کش...چند روز کردمیتو بالکن اتاق.آسمونو نگاه م شستمیم شبا

 نه... یشکو هضم کنم.اما دلتنگ ُنیکه ا

 نداختیم ادشیکه منو  یشب ،هم شمارش هم عکسش و هر اثر همون

 ونهیگم و گور کردم.اما اواخر تابستون بود که د
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 ادمهیازش گشتم.ادکنو برداشتم...فقط  یو مثل مجنونا دنبال اثر شدم

 شدم بغلم بود. داریصبح که ب

وقت فروشگاه  مهیتابستونم گذشت.من همچنان حسابدار ن اون

 بودم.هنوزم شاگرد اول کالسمون...همون آدم کم حرف

 جا

داشتم  ی...اما من تو دلم غصه اگفتنیالغر شدم.همه م گفتنی.میشگیهم

 از شدیسنگ بزرگ.کمرم خورد م هی ینیبه سنگ

 .نمشیبب خواستمیوقت پشت سرمو نگاه نکردم.نم چی.هشیجا  به

تالشمو  ی.همه کردمیمشغول کار و درس و درس و کار م خودمو

 خندم یوقت بود که صدا یلی.من خوشحال نبودم.خکردمیم

 .دیهم نفهم یبود.کس ومدهیدرن

منه.من  یهست که تموم حواسش پ یکس گفتیمدام در گوشم م الیل

 اون دمیترسیجرئت نگاه کردن بهشو نداشتم،م

هم  یا گهیاگه کس د یحت یاون نباشه.ول دیشا گفتمیهم م ی.گاهباشه

 هیقض نیسر ا یبود ،ارزش توجه نداشت.چند نفر
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 .زمیفرو نر کردمیمغرورم.من مغرور نبودم.شکسته بودم و تالش م گفتنیم

 ...ییو تنها یدوستش داشتم.پنهان من

 خانم...؟ دیخانم...ببخش_

_... 

 سادمیجلوم.وا دیپر کدفعهیرفتم. ی.فقط راه خودمو مدمیشن یکه نم انگار

 گرد نگاش کردم. یو با چشما

 د؟یصدات کنم و جواب ند دیبا یسرکار خانوم...تا ک_

 د؟یداشت ی...کار_

 شد. روزمندانهیزد. نگاهش پ لبخند

 سر راهم... د،ازیندار یاگه کار_

 نگاهش کردم. منتظر

 د؟یشناسیمنو م_

 ؟یبشناسم؟مزاحم دیاز کجا با_

_... 
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 زدم و راه خودمو رفتم. دورش

 ؟؟؟یمغرور یلیبهت گفته خ یتا حاال کس_امد. دنبالم

 ؟؟؟یستیکه ن یدکتر حساب گهید یالف کالست معدل

 خودش؟؟؟ یبرا گهیم یچ

نگام  رهیخ بیگرفتم و سوار شدم و اونم دست به ج یتاکس هی

 دادم. هیسرمو تک میصندل یکرد.چشمامو بستم و به بالش

 دانشگاه. اطیبار تو ح نیپسره بازم امد.ا اون

 احمق._گفتم رلبیخانم روشن...ز دی)ببخشدی!(خند؟یدکترحساب_

 خانم روشن..._

 بله؟_گفتم محکم

 .ینادر دی.حمدمی.من حمدیخوب هست_

 سرمو تکون دادم. فقط

 همه غرور؟ نیچرا ا دینگفت_

 ؟؟؟ی.چرا انقدر لودگدیشما بگ_.دمیکش قینفس عم هی
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 !؟یچ_

شد.انگار که موش تله  داشیهمون موقعه حراست دانشگاه پ درست

 انداخته باشه.داد زد...

 آقا..._حراست

 نگاه انداخت پشت سرش. پسره

 سالم._دیحم

 ...ینادر هیره؟خبریسالم.خ_حراست

_... 

 حالت ندادم. رییتغ ینگفتم.حت یچیه من

 خانوم...؟_حراست

 سوال کنن انگار! یدرمورد دکتر حساب خواستنیم_

 !؟یدکتر حساب_

 .نکهیمثل ا_

 خب؟_
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بوده از اون فرمول...اگه  یقصد دکتر چ دونمی.من نمدونمی...نمیآقا_

 تو کتاب خونه درموردش د،حتمایکنجکاو هست یلیخ

.نه من...من عالم دیسوال کن یاز مسئول کتابدار دی...بادیکن دایپ دیتونیم

 .ستمیکل ن

 من برم؟کالس دارم._ست.کردم به مسئول حرا نگاه

 خانم. دییبفرما_حراست

 سرعت رفتم سر کالسم. ،بایتوجه به کس بدون

 دونستمی.اون سال آخرش بود.نمشدیم دایوقتا سر و کلش پ یگاه دیحم

 واقعا حوصله شو نداشتم. ی.ولهیمشکلش چ

 .شدیم داشیکه درسشم تموم شد،اونورا پ یوقت یحت اون

 کرد. دایشد که سر از خونمون پ چیشد،انقدر پا پ چیانقدر پاپ دیحم

 .نیاتاق ام میبود رفته

 ؟یچرا قصد ازدواج ندار_

کارا هست که هنوز نکردم.درسمم تموم  یلی.خستی...چون االن وقتش ن_

 تجربه م.دلم یکه ندارم.ب یادینشده.منم سن ز
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 انقدر زود ازدواج کنم. خوادینم

 ست؟یوسط ن یکس یپا یبگ یخوایم یعنی_
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 یدنبال من آقا یگفتم:چند وقته افتاد یتو ذهنم اکو شد ول اسمش

 وسط؟ یدید ویکس ی؟پاینادر

_... 

_... 

 ؟یکنینازم نم یعنی_

 یروشن ی.چشمادمشیدینگاهش کردم.تازه االن داشتم م فقط

 یپر.موها کلیداشت.صورت گرد.قد متوسط و ه

دانشگاه  یباب دخترا ی قهیمهندس تمام.سل هی.غیت شی.صورت شروشن

 یدخترا یخصمانه  ینگاه ها لیبود و تازه دل

 جواب مثبت؟ یبرا امیب یپس من ک_.فهممیرو م دانشگاه

 بگم؟ خیبهت تار ی.واقعا توفع داردونمینم_

 اگه بعدا...نظرم عوض بشه و ..._

 پس همون بهتر که عوض بشه._

 کنن! یانقدر با افاده خواستگار میدیبودا...ند یعوض
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 م،تازهیخواستگار یتو االن امد نکهی؟ایفکر کرد ی:با خودت چگفتم

 یایکه ن یکه بهت توجه کنم.وقت یمطرح شد

 ست؟ین یحرف گهی.دیشیهم نم دهیمطمئن باش د ،یخواستگار

_... 

 سی...شرکت تاسگهیتونسته بود به کمک پدرش و چند نفر د دیحم

 .اسرار داشت که منم استخدامکیشرکت کوچ هیکنه.

 کسالیآشپزخونه مشغول کار بشم. هیتو  خوامیمن گفتم که م ی.ولکنه

 یلیوقت داشتم.مهارتم خ مهیآشپزخونه شغل ن هیتو 

بود تموم بشه دوباره سر  کینزد میکارشناس یدوره  یشده بود.وقت خوب

 چرا من؟چرا"شد.بهش گفتم دایپ دیحم یو کله 

 "؟یبا من ازدواج کن یخوایم

 ازیروت حساب کرد.من به داشتن تو ن شهی.مییزندگ یتو زن واقع"گفتش

 یمرد واقع یتونیخودت م"تم:بهش گف"دارم.

 "کنمیتالشمو م یهمه "گفت:"؟؟؟یبش یزندگ
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 یخوب یلیخ سیبهش نداده بودم.اما خانوادم اونو ک یجواب هنوز

 نداشتم.اصال یرادینداشت.منم ا یرادی.اون ادنیدیم

بود  خیبود،که مثل م یمیعشق اول قد هی...فقط،میخوردیهم بهم م یلیخ

 نخ کش یکرده بود...ه ریو وجودم بهش گ

 .دیفهمینم یو...کس شدمینخ کش م ی،ه شدمیم

 عشق...قبول کردم. نیا یفراموش یشده برا یگرفتم.حت میتصم باالخره

داشتم  یلباس عروس بلند و ساده ،اما پر از نقش تنم بود و چهره ا هی

 خوشحال یلی.خکردمیکه هرگز تصورشو نم

...چه کنهیم یدار شتنیعروس خو"گفتنیعده م هی.نبودم

 لبخند محجوب هیمن به جز  یخنده "...کشهی...خجالت میغرور

 .لیدل یب یحت دیخندیم یلی،اون خ دیحم ی.برعکس برانبود

آپارتمان متوسط که  هی،مهر من بود. میکردیم یکه توش زندگ یآپارتمان

 یبودمش.تو منطقه  دهیچ دیبا خانوادم و حم

منطقه رو  نیخونه و ا نیانگار که ا دیشهر.اما حم یمعمول

 بهتر یجایسال بعد  ای گهیسال د"گفتیم کسرهی.دیپسندینم
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 نعمته. میستیمستاجر ن نکهیا کردیاون انگار درک نم".میریگیم

 نیکنارم.بحث ا ینشسته بود رو صندل دی.حمکردمیشامو آماده م داشتم

 بود. نیچند روزمون هم

 به حرف من گوش کن. کباریمن، زیعز_

 ...حاال...دمیبه حرفت گوش نم شهیانگار من هم_

 شرکت. ایمدت ب هی...ایباشه .باشه.آره.کوتاه ب_

چرا راستشو _کنارش. نتیمنم خسته شده بودم.نشستم رو کاب گهید

 یچند وقت سرتون شلوغه؟طرح خاص نی...؟ایگینم

 دستتون؟ امده

ماه طول بکشه ۳/۴هیح مهمآره...طر_سکوت کرد. یا هیچند ثان دیحم

 رو کمک تو حساب گم،منیاحتماال...صادقانه م

...اگه شهیرو به اون رو م نیاز ا مونیبشه زندگ یطرح اگه عال نی.اکردم

 نه،...

 .امیباشه...م_
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 د؟یجون حم_

 .یگیکه م یطرح نیا انیفقط تا پا_

 ؟یمون یاگه تو شرکت نم یبر یخوایکجا م_

 .یدولت ی...سازمان هادمیم یآزمون استخدام_

نفرم از دانشگاه ما  کیباور کن _تمسخر. یخنده.خنده  ریزد ز یپق

 .ستین یاستخدام دولت

 ؟یچرا انقدر مطمئن_

 !گهید دونمیم_

 ؟یایفردا م_ام؟یب ی.پاشو دستاتو بشور.حاال کیدونیم ویتو همه چ_

 باشه._

شربت.نشست پشت .بشقاب و قاشق چنگال و ساالد و دمیچ زویم قهیسل با

 .یبه به ...چه کرد_.زیم

 بهش لبخند زدم. فقط
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نگاه  اهیکه شستم رفتم جلو پنجره آشپزخونه.به آسمون س ظرفارو

 یگه گاه ست؟فقطین یآسمون ستاره ا گهیکردم.چرا د

 !شهیرد م ادیم ماه

چند سال،بگم ارسالن از خاطرم رفته،چه خاطراتش ،چه  نیتو ا اگه

 که چقدر وفتمیم نیا ادیعشقش دروغ گفتم.هر وقت 

اون محبت  کنم،بهینگاه م دیداشتم و دارم...به حم دوستش

 دیبخوره...حم مویمحبت زندگ یمیعشق قد هی ترسمی...مکنمیم

ن مجبور اونم سوال کنه و م دمی،ترس دمیوقت ازش نپرس چیداره.ه دوستم

 به دروغ بشم.منم دوستش داشتم.مواظبش

 گم،نکنهیوقتا با خودم م یته دلم هست.گاه شهیهم یزیچ هی...ی.ولبودم

 دویحم ی....نکنه روزارمیتو خواب اسمشو ب یشب

 فکرا دست بردار. نی.امکان نداره...از اشهیصدا کنم؟نه.نم گهید زیچ

اتاقش  ومدیم ینشسته بودم.هر ک زشیباهاش رفتم شرکت.پشت م صبح

 .طرحگرفتیم لیو تحو زاشتیبهم احترام م یکل
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هک  کباریشرکت گفته  سیرئ نکهیشرکت بزرگ.مثل ا هی یبرا یتیامن

 بهش کار یدگیطرح و رس تیریشده بودن...مد

همش با تلفن  دی.اما حمرفتیانتظار م دیبود که از حم یبود.کار من

 یبه کارها یدگیرس ای زاشتیو قرار م کردیصحبت م

 دمیسر از کارش درآوردم ،فم یبودش؟!وقت یچه مدل گهید نی.اکیکوچ

 ،اون دنبال جذب کردن و یکه به جز مسائل کار

...اونا سطحشون یساز هیافراده.به قول خودش سرما یسر هیبا  یدوست

 باالتر دیو چه از نظر کار،از حم یچه از نظر زندگ

 داشت. یا چه عالقه دیحم دونمی...نمبود

کنم و کارم تموم  یطرحو اک نیا یقرار بود چند ماه باالخره

 آزمون آماده کنم. یخودمو برا تونستمی.مشدیم

 گهیآخرو خودش به عهده گرفت.من د ی.کارابایتموم شده بود تقر طرح

 شب کیبود. یراض یلیاز طرح خ دیموندم خونه.حم

کرده بودم  یکه براش طراح یشرک سیامد خونه،گفتش که با رئ که

 یتشکر و هم بخاطر دوست یدوست شده.اونم هم برا
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 تولد پسرش دعوتمون کرده. یبرا شون

بود که تا حاال  نیهفته بود.من تو کمدم لباس داشتم.اما مسئله ا آخر

 میراض دینرفته بودم و...باالخره حم یمهمون نیهمچ

 همون لباسو تنم کنم. کرد

کرم  ی نهیزم یرو ییطال یها یلباس بلند با سنگ و پولک دوز هی

 فیست کردم و ک یسانت۳_۴پاشنه یروشن.با کفش ها

 .شیدست

بودم و از جلو  ختهیپشتم ر یصافمو از باال بستمو و مثل آبشار یموها

 نود و شیبودم دور صورتم.آرا ختهیدوسته مو ر

بنظر خودم همون  یشکل عربا شدم.ول گفتیم دیداشتم.حم یکمرنگ

 سابق بودم. یرانیا قیشقا

معذب  یلیمقدار که نه، خ کیباغ بود همه جا پر از بادکنک. یتو یمهمون

 کردن دوست و هم دایپ یآماده  دیبودم.اما حم

متوجه  یکرده بودم ،کس دایکه پ یتی. بخاطر چهره م و خصوصصحبت

 .از سرتاکردنیعده نگام م هیمعذب بودنم نبود.
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 گفت: دی.راحت نبودم.حمپامو

 .ای.آها...بمیاول کادو شونو بد ایکجاست؟...ب یاول...سور ایب_

و منم  ستادیا دیحم کدفعهیبود  گهید یگرفته بود.نگاهم جا دستمو

 کی...تبریسور یکه گفت:سالم آقا دمی.شنستادمیا

 ...گمیم

 ...و

...به دمیشنیکه م ییو صدا دمیدیکه م ینگاه کردم روبه روم، کس یوقت

 وهمه؟! دارم؟نکنهیب ایخودم شک کردم.آ

که  یگرفته بود نگاه کردم و بعد خودش.وقت دویدستش که دست حم به

 دیخوش امد یلی:سالاام.خگفتیم دیداشت به حم

 دیکرد ی.چه کار خوبی...مرسمهندس

... 

 کی یدر فاصله  میافتاد به من و جمله ش قطع شد.هردو داشت چشمش

 وسال دوباره هم۴متر فاصله بعد از  کی.فقط  یمتر
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طول  ادیز رشیش حل شدم.سکوت نفسگ رهیت یچشما ی.تومیدیدیم

 قیخانمم.شقا کنمیم یگفت:معرف دیچون حم دینکش

 .ی...مهندس سورجان

که از چاه  یی.با صداشناختمیرو م یاز خودش مهندس سور شتریو ب بهتر

و دستمو که تو هوا  دیگفتم:خوشبختم.بهم گفت:خوش امد ومدیدرم

 بهش وارد نکرد...فقط ینه گرفت و فشار ای، ایمعلق بود آ دونمینم

بلوند  یبا موها یلحظه گرفت و آروم رها کردم.همون موقع هم زن چند

 امد یماکس یسورمه ا راهنیشده و پ

 شما هستن؟ ی.ارسالن همکارادیسالم...سالم...خوش امد_.کنارش

 گفت:آره... آروم

... چرا زحمت زم،یرفت)...عز ی...(ارسالن بدون حرفدیخوش امد یلیخ_

 رو هیهد دیهمون شهال از حم دیو زنش شا دیدیکش

 .گرفت

فقط لب زدم ،اکتفا کردم.با  شتریکه ب یو مرس کیکوچ یبه لبخند منم

 .فقط مدامیراجب چ دونمی.نمکردنیصحبت م دیحم
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 ...تولد پسرشه؟!یو لبخند الک خنده

 کجاس؟چند سالشه؟اون موقعه بچه هم داشته؟ارسالن کجاست؟ پسرش

 ریدور برم گنگ شدن و تصاو یصداها کردمیو برمو نگاه م دور

 .کجاست؟؟؟کیتار

که زنش رفته.منو برد  دمیدستمو گرفت نگاهش کردم فقط فهم دیحم

 من گذشتیبود که م ی.چند ساعتمی،نشستیزیپشت م

احساستم هم  یدنبالش نگشتم.حت گهیبودم.د ریو آروم و سربز ساکت

 همه وقت نی...باالخره بعد از اوفتادین انیظاهرا به قل

 ...ییبرم دستشو دیآروم گفتم:با دیگرفتم خودمو کنترل کنم.به حم ادی

 خب برو._

 کن. میهمراه ایب_

 عجبا..._

کرد و دستمو گرفت و تا  یکه کنارش نشسته بود عذرخواه یمرد از

 کرد. میهمراه یبهداشت سیسرو
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 یبهداشت سیسرو نجا،جلویکه ا ستی.خوب نایخودت برگرد ب گهید_

 .سمیخانوما وا

بودم  ستادهیا ییروشو یرفت.رفتم داخل.جلو رهیبگ یجواب نکهیا بدون

 نهیدادم به لبه.به عکس چشمام تو آ هیدستامو تک

 پر شدن. عیشدم.چشمام سر رهیرو به رو خ بزرگ

 ارسالن

 یخاص لیکه چرا بدون دل دمیبهشون بود.حاال فهموقت حواسم  تمام

 شرکتو بسپارم به یها ستمیشدم که کار س یراض

خوب شد و  ینادر دیشرکت کم تجربه و تازه کار.چرا رابطه م با حم هی

 دلم چنگ یوارایدعوتش کردم.انگار داشتن رو د

 .خوشبخته؟گهیمن...کنار کس د یکوچولو ی.فرشته دنیکشیم

 سیرفتم تو سرو دیپا و اون پا کردن و ترد نیا یرفت با کل دیکه حم یوقت

 شو داد هی.تکدیمنو د نهیآ یاز تو عیزنونه.سر

نگفتم نگاش کردم.چقدر  یچی.تو چشماش اشک نشسته بود.هکیسن به

 با غم ی.چشماش حتباتریز شهیخانم شده بود.از هم
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بود.نگاهش کردم.الغر شده بود.قد بلندتر بنظر  رایکه توش بود گ یاشک و

 یبعد رفتنت چ یاگه بدون قمی.آه...شقادیرسیم

 هنوزم عاشقتم... ی...اگه بدوندمیکش

 ششیبرم.دست از ستا تونستمیرفتم و نم یم دیبا یعنیبرم. خواستمیم

 رفتن بهش ی.لحظه رفتمیبرداشتم داشتم م

 :...موهاتو جمع کن.گفتم

 .ختیچشمش ر یکه همزمان از گوشه  دمیدرو  یبعد ،اشک و

.چقدر قیچشمم به شقا هیچشمم به اردالن بود و  هی یتموم مهمون تو

 فرق کرده تیدلم براش تنگ شده بود.االن وضع

بازم  یبازم...کاشک نمشیبازم بب دیمن نبود.شا یبرا گهی...دبود

 ...رمیآروم بگ دیبا ی.ولنمشیبب

نرفتم  یپدر خانومم.اونا داخل بودن.حت نیامده بود همچن پدرم

 من اونا بودن و بس...اونا شده یتموم زجرا لی.دلنمشونیبب

اردالن و بهم داده  هیسرنوشت فقط  نیسرنوشت.ا اهیس یدست ها بودن

 عشق. هیبود و 
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برگردن خونه هاشون و منم  تیجمع نیکه ا کردمیم یلحظه شمار چقدر

 شب زنده یاردالنو بزارم آروم بخوابه و ادامه 

 نره... گهید قی.کاش شقارهیم قمیتموم بشه،شقا یاگه مهمون ی...ولامیدار

 !باز زده به سرم...گم؟یم یچ

 قیشقا

.تو راه، تو خونه ،تمام اون شب ،صبح میکه رفت میمهمونا بود نیاول جزوء

 پیشده بودم.همون ت ضایاون روز...مثل مر

 یچندتا از تارها دمیمردونه بود...موهاشو بلند تر از قبل کرده بود.د مرتب

 یعنیغم نشسته تو سکوتشو... دمی.ددشویسف

...االن دونمیبودم؟نم یراض می؟از زندگ ینبود؟خودم چ یراض شیزندگ از

 نیچقدر دلتنگشم...ا نکهیجز ا دونمینم یچیه

 یبه عشق اون نسبت به خودم هم شک نکردم.حت ینمرد.لحظه ا عشق

 ساله داشت.چقدر۳ یبچه  هیاون موقع هم...حاال 

به اونم مثل  دیخودش بود.اردالن...دلم خواست بغلش کنم.اما با هیشب هم

 نیپدرش از دور نگاه کنم.از دور عاشقش باشم...ا
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م .حاضرم تا آخر عمرم باهاشهینبود که ترک بشه و ترکم نم یزیچ عشق

 هنوزم بمونه. دیفاصله با نیا ی،ولیباشه...ول

داده بود از ذهنم  هیتک واریکه به د یغمش و چشماش وقت یا لحظه

 افتاد که گفته بود موهاتو از همه پنهون ادمی.رهینم

 ببندم. ی...فقط تونستم موهامو پشت سرم گوجه اکن

 دم،نهی،نه بلند خند یرفت میرفتم و از زندگ تیکه از زندگ ی.از وقتمتاسفم

 یاونطور که عاشقت بودم عاشق کس

 نتونستم از همه پنهون کنم. شدم،موهامم

واگذار کرده  یاضیداده بود.اون شرکتو به ف رییکه شرکتشو تغ دمیفهم

 یبزرگ و مهم یلیخ یلیبود و حاال شرکت خ

و پدرخانمش  یمعروف نقشه کش یاز شرکت ها یکی سی.پدرش رئداشت

 ...داشت.خوشحال ییهم شرکت محصوالت غذا

 گهیو بچه شو داشت.فقط کاش د شویکرده و زندگ شرفتیکه پ بودم

 .نمشینب نیاونطور غمگ

 شهال
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بره خونه...بدون من و با اردالن خونه  خواستیگفت خسته س.م بهم

 هارو هینداشت به اکراه هد یرفتنشون ظاهر جالب

انگار واقعا  ی.ولشهی.مثل همگفتینم یچیدم.هتو سبد و سوار ش ختمیر

 خسته بود.بچه رو بغل کرد،گذاشت تو تختش.رفتم

 رپاکنیاز خودم گرفتم و بعد با ش میخوابم.چند تا عکس با گوش اتاق

 آروم آروم پاک کردم.فقط امد لباساشو گذاشت شمویآرا

 ؟یاز سرم باز کن رهارویگ نیا یایگفتم:اممم...ارسالن م عیکمد.سر تو

 .رسرهاینگاه کرد و شروع کرد به درآوردن گ کمینگفت. یچیه

 بودم. یراض یلیچطور بودم؟خوب بودم؟خودم که خ_

 نگفت. یچینگاهش کردم ه نهیآ تو

 .یدرار یتونیشو خودت م هیبق_

 ها

 دمیفهم ومدیکه م یی.از صداهارونیرو گذاشت رو دراور و رفت ب رهایگ

 و بعد صدا دارهیقرص بر م خچالیداره از 
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شد.کارم که تموم شد آروم رفتم سالن.اونجا نبود.اتاق خودشم از  تموم

 اتاق آروم تکون یدر نگاه کردم.نبود.فقط پرده  یال

.بازم دمشید یواشکی.حدس زدم که بالکن باشه.از بالکن سالن خوردیم

 .بازم داشت به آسمون نگاهدیکشیم گاریداشت س

.عادت کرده نهیتو بالکن بش یتا ک شدینم...معلوم دیکشیم گاریو س کردیم

 بودم بهش.

 خواستیم شهی!و همداشت؟یو غرورش برنم نهیوقت دست از ک چیه یعنی

 کردم که فکر کردم یازم متنفر باشه؟!چه اشتباه

خودم  ی!هم من هم پدر...فقط براشهیتموم م یامدن بچه همه چ با

 !ری.برو بمیدردسر ساختم.مردک روان

 قیشقا

 ی.تو آپارتمان بزرگ تر و جامیبود که خونمونو عوض کرده بود یوقت چند

 خونه رو تازه تموم کرده بودم.خودمو یبهتر.کارا

و جوابش بعد  دی.باالخره روز آزمون رسکردمیآزمون آماده م یبرا داشتم

 یاز شهردار یابالغ شد.تونسته بودم تو بخش یمدت
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 یت به رشته م ،ولربط نداش یلیخ یلیبشم.هرچند که شغلم خ استخدام

 .و در آخر هم گفتکردیباور نم دیخوب بود.حم

 .باشه.مردا همشون حسودن؟؟؟یقبول شد یشانس

 یرسم یو من با لباس ها میشدیاز خونه خارج م دیروز صبح با حم هر

 تا آقا۲.نشتمیم زمیو پشت م رفتمیو مقنعه سرکارم م

هم داشتن و  یادی.سن ززدنیحرف م یلیاتاق همکارم بودن...خ تو

 شون یاعتراض قاط یبگم.فقط برا زبیچ تونستمینم

 .شدمینم

امد خونه و گفت که رفته  دیروز حم کی.گذشتیبود که م یوقت چند

درمورد چرند و  یاونجا بوده وکل ی...خانم سورییبوده شرکت موادغذا

 دعوتشون کرده خونه مون... دیپرند گفتن و در آخر حم

 کاریتو چ_بود نگاه کردم. ستادهیسرم که ا آشپزخونه بودم.به پشت تو

 !د؟یحم یکرد

 بهم بگو. یداشت ی...هر امردیببخش_
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داره؟بدون مشورت با من؟مگه من چندبار  یچه معن نمیبب خوامینه...م_

 تیمیدادم؟اصال مگه چقدر باهاشون صم یمهمون

 معذبم... یلیمن خ م؟اصالیدار

 !گهیتعارف زدم و اونم گرفت د هی...خب،من دیباشه باشه ببخش_

دور بود  یلیخ دیکه از حم یتکون دادم و رفتم رو کاناپه ا سرمو

 و دست راستمو مشت کردم زیدادم به م هینشستم.پامو تک

 چونم... ریز

 خانومم..._

_... 

 .کنمیم یبگ یهر کار_

 هضمش سخته آخه!_

 تازه..._

 کردم. نگاهش

 خلوت نباشه. نکهیا ی.براانیصابر و خانومشم گفتم...ب_
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 .شناختمشی.مکردیدوستش بود که تو شرکت باهاش کار م صابر

 ؟یدعوت گرفت یک یکرد.حاال برا شهینم شیکار گهیاز دست تو...د_

 آخر هفته._

.و هم رو به رو شدن کردمیم دیکه با یکار یمضطرب بودم.هم برا یلیخ

 االنشم دستام داره نیخدا...از هم یبا ارسالن.آ

 .کنهیم یکردن دوست و روابط هرکار دایپ یکم عقل.برا دیحم.لرزهیم

 دیکردم و عصر هم خر زیقبل زودتر امدم خونه.همه جارو تم روز

 کمک کرد! یلیخ دیکردم.تنها...حم

پختم  یروز بعد هم از اول صبح داشتم دسر و غذا و فالن و فالن م صبح

 کردم. یو درست م

برم  خواستمیهم که کارام تموم شد ،آشپزخونه رو جمع کردم.م عصر

 شدم بهش گفتم:خسته یرد م دی.از کنار حمرمیدوش بگ

 استاد. ینباش

_... 
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 نگاه کرد و با فخر شبکه رو عوض کرد.تنبل. فقط

 ی.شلوار دمپادمی.لباسامو پوش دمیگرفتم و موهامو سشوار کش دوش

 روشن ،با گردن یلباسبلند کا نیبلند و آست زیو بل دیسف

چطور برخورد  دی.حاال بادمی.دراز کشینقره ا یو صورت دیبلند.شال سف بند

 کنم!

بعدا  یول دمیچقدر خواب دونستمیبرسم ،خوابم برد.نم یبه جواب نکهیا قبل

 ربع کیربع بود. کیکه همش  دمیفهم

بود و زنش.استقبال  دیزنگ در امد و بلند شدم.دوست حم ی...صداییطال

 هم دستشون آورده بودن.و یزیچ هی.میکرد

 یبه حرفا شترینشستم.ب قهیآماده کردم و چند دق ییرفتم چا نشستن

 .با زنش همدادمیو صابر گوش م دیسر و ته حم یب

شده بود که  کی.هوا کامال تارمیگفتن نداشت یبرا یزی.چمیحرف نزد ادیز

 رفت درو باز کرد دیدر زدن.طپش قلب گرفتم.حم

 یلیپا و اون پا کردن رفتم استقبالشون.اول زنش امد و خ نیمنم با ا و

 گرون یلیلباس خ هیکرد. یگرم سالم و احوال پرس
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شلوغ و پلوغ.بعدش خودش و  یو کم کیش یلیبود ،خ تنش

 و کردیم کیباهاش سالم عل دیپسرش.دستشو گرفته بود.حم

 یلیشلوار روشن و ساده.خ روشن و راهنیپ هیگرفته بود. دستشو

 بودم و بعد من دیکژول.برعکس زنش.من پشت سر حم

 ری.نگاهمو دوختم به دستش که دست بچه توش اسکردمیسالم م دیبا

 ینیاونم...سنگ".دیسالم...خوش امد "بود؛آروم گفتم

 ییرفتم آشپزخونه.براشون چا میحس کردم.جوابمو داد.مستق نگاهشو

 من یبجا دیو شکالتم بود.حم ینیریش زیگرفتم.سر م

.برعکسش من زنهیحرف م ادیز دی.کال حمکردیو تعارفشون م زدیم حرف

 و فقط گوش گفتمینم یزیکم حرف.چ تینها یب

پدرش و  ی.پسرش سرشو گذاشته بود رو پازدمیلبخند م یو گاه دادمیم

 بلندش کنه.خودمو خواستی.مدیکشیدستشو م

 ...شمیپ نجایا ای...بایب_نگه دارم و آروم صداش کردم. نتونستم

سمت مامانش  شتریگفت و اونم امد کنارم.ب یزیدر گوشش چ ارسالن

 بود.دستشو گرفتم.
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 ...اردالن._!ه؟ی...؟اسمت چیچطور_

 .شمیپ نیاردالن...اوووم...خب.بش_

و اون دوتا  زدنی.جالب بود...مردا باهم حرف مشمیکردم نشوندم پ بغلش

 هم باهم...منم با بچه.

 یشکالت دادم.داشت باهاش باز هینگاهش کردم.بهش  خوب

 یمجعد بلند فرم گونه ها ی،موهایمشک ی.چشماکردیم

 یارسالن بود.چه بچه  یتو موهاش.انگار که موها دمی.دستمو کشارسالن

 بچه بود حتما که سر نیداشت.بخاطر ا یماه

 کرده بود. جادیزنش و اون هم عالقه ا نیب دیمونده بود...شا شیزندگ

 ؟یبچه دوست دار_شهال

 آره.خدا نگرش داره...ماهه._

ازدواج  ی.کیفهمیم یباباشه...بچه دردسره،بچه دار شد یفتو کپ_شهال

 ؟یکرد

 .شهیم یسال۳ما..._.دیزن صابر پرس از
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 شما؟_دیازم پرس دوباره

 سال.۱/۵_۲ماهم _

 ما

 شهی.اووو،داره ممیساله که ازدواج کرد۵/۵بچه.  یخب حاال زوده برا_

 سال.۶

 سال بوده که متاهل بوده!۲سالشه.پس بعد از اون موقعه بوده.۳سال.بچه ۶

 ؟یدوست دار یاردالن...نقاش_

 .هیآ_

 م؟یکن ینقاش ارمیب یبرات مداد رنگ یخوایم_

 ...میاریب یمداد رنگ میبر ایپس ب_تکون داد.دستشو گرفتم. سرشو

.حواسم بود که ارسالن حواسش نییگرفتم از مبل امد پا دستشو

 هامو دادم دستش.رفتم یتو اتاق.مداد رنگ میهست.رفت

دلم براش قنج رفت.جلوش رو زانو نشستم  دفعهیبراش. ارمیو کاغذ ب برگه

 سرش و یآروم بغلم.رو دمشیدست کش هیو با 
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پسر .چه ی.نگاهش کردم و گفتم:آخه تو چقدر ماهدمیشو بوس قهیشق

 ...یگل

 ینقاش هی...برام میبر ای.بلند شدم و بازم دستشو گرفتم:بدیخجالت کش اونم

 قشنگ بکش.

 تو سالن. میامد

 بکشم؟ یچ_

 ؟یدوست دار یچ_

 خونه._

 خونه بکش...قشنگ باشه ها._

 باشه._

 شتریب یعنی.میبا خانوما صحبت کرد کمیکنار خودمون نشوندمش. آوردم

 داره،چه یگفت.که چ یشهال صحبت کرد.از همه چ

صابر هم درمورد خودش  ترا،زنیشوهرش و...م ه،پدری،باباش ک کارس

 زویاشاره زد که م دی.فعال شنونده بودم.حمگفتیم
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غذا  زیم یرو میدیو چ میآورد زیم زیاز آشپزخونه چ یی.دوتامینیبچ

 نشستن زیخودش صداشون زد.امدن سر م دی.حمیخور

 .دهیزحمت کش ییتنها قی:شقاگفتیم دیبه به و چه چه کردن حم یکل و

 و ازم تشکر کردن. دیفرد جمع چرخ نینگاها سمت ساکت تر همه

 شما

ساله ازدواج ۲ دیآقا حم یکرد و گفت:راست دیغذا شهال رو به حم وسط

 د؟یکرد

 سال پر نشده.۲فعال _

خانوم کم حرفتون آشنا  نیبا ا یحاال شما چطور یگفت:بسالمت عیسر

 د؟یشد

خوب  دیکه حم دونستمیسرمو بلند نکردم.م ی.حتسادیاز حرکت وا دستم

 .دهیجواب م

نفر از استادا ۲،۳که هنوز دانشجو بودم ،  شیوقت پ یلیخ_.دیخند دیحم

 کوشاس و از بچه یلیسر کالس اسمشو آوردن که خ
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خانومو زدن تو سر ما.منم کنج کاو  قیتره...خالصه شقا نییترم پا یها

 ادمهی قایکردم.دق داشیشدم.بالخره تو دانشکده پ

نکرد.اون ترم تموم شد و تابستونم تموم  یبود...اصال توجه زمستون

 تموم تالشمو کردم که باهاش گهیشد.سال آخر بودم.د

...گفتم چقدر مغروره بزار روشو کردینگاه نم کردمیبزنم.صداش م حرف

 نطوریشرمندم کرد.اصال هممغرور نبود.هم شتریب یداقل...ولکم کنم ح

.بالخره تهیدنبال فعال شتریکم حرفه و ب شهیکم حرفه.هم دیگیکه شما م

 رفتم و امدم تا خانم یچندسال

 شدن. یراض

 زم؟یعز ییها تفعالی چه ا کیاعه...بار_کرد نگام

 ی...ولکنهیاغراق م دیحم_دستپاچه بودم کمیکردم. یکیسرفه کوچ هی

 تینکنم.فعال یکار تونمیبکنم،نم یکاری دیخب آره.با

 االن. ستین یخاص زیمربوط به درسم بود قبال.چ هام

بلده...همه کارارو  دییبخوا ی.هر کارستین نطوریگفت:نه، اصال هم ا دیحم

 شده... یهام استخدام شهردار یتجربه کرده.تازگ
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خوب  یلیستم خواقعا؟...،خب،البته ،شما در_دیمتعجب پرس صابر

 .گمیم کیبود.تبر

 .یمرس_گفتم آروم

و صابر بهم  ترایکه چطور باهم آشنا شدن.م دیپرس ترایبار از م نیا شهال

 وقت بود یلیکردن و گفت:ما خ ینگاه عاشقانه ا

.شما می.بالخره جور شد و ازدواج کردرستانی.از دبمیشناختیرو م گهیهمد

 چطور؟

 باهم. میپدرامون آشنا شد قیگفت:راستش منو ارسالن از طر شهال

 دمیارسالنو شن یبحث تموم شد.بعد صدا نیسکوت شد انگار ا هیثان چند

 .به صداش گوشزدیکه با صابر در مورد کار حرف م

 دنیشن یبه صداش گوش دادم.دلم برا ی،ول گفتیم یچ دونمی.نمدادم

 نگاهش تونستمیمردونه ش تنگ شده بود.نم یصدا

 دی.شاشیسالمت ی.خدا رو شکر کردم برادمیشنیصداشو م ی.ولکنم

 احمقانه بود که چون مرد من نبود.
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اردالن امده  دمی.دنیداخل ماش دمیظرفا رو آورد و منم چ یهمه  دیحم

 زم؟یعز یخواستیم یجانم...چ_تو آشپزخونه.

_... 

 .کردینگام م ینگفت.فقط خجالت یچیه

 اردالن؟ یدوست دار یرو بزار آماده کنم...بستن ییچا_گفتم

رو درآوردم براش تو ظرف  یظرف بستن خچالیتکون داد.از تو  سرشو

 ه؟یکه گفت:اسمت چ ختمیریم

 بغلم... ای.خب بقهیاسمم؟...اسمم شقا_

 ...نتیرو کاب گذاشتمش

.(دور و برو نگاه کنهیداره صدات م یکی...اردالن ادیم ییصداها هی_

 ...؟یی؟کجا ییجا)ککردمیم

 ...کنهیقاشقه داره صدات م نیهاش...ا نایا

 .میدیخند دوتامون

 ؟خوشمزس؟ی.دوست دارنیحاال دهنتو باز کن...آفر_



 

238 

 ویسنده:سمیرا موسعلین              گلبرگ شقایق                                                                                

 

 آله..._

 )دمیآله؟؟؟(خند_

داشتم نگاهش  قیدق یلیتو موهاش...خ دمی.انگشتامو کشدیخند اونم

 .کردمیم

 اردالن؟ یینجایا_

و اما منو نگاه  کردیلحظه.نگاهش کردم.داشت بچه رو صدا م کی دمیترس

 من و کیآشپزخونه امد داخل نزد ی.از ورودکردیم

 .سادیاردالن وا یرو روبه

 ...یبابا...بسن_

 .هیآره...بستن_

 .نییاز اردالن گرفت.بهم نگاه کرد.نگاهمو انداختم پا نگاهشو

 نیو ا ایدن نی.باعث موندنم تو امهیبچه تموم زندگ نیا_گفت آروم

 .مهیزندگ

 بود. رهیبلند کردم نگاهش کردم.اونم به چشمام خ سرمو
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 ؟یراض تیزندگ ق،ازی...شقا؟یبگ یزیچ یخواینم_

.آره ومدیبه زبونم نم ی.چشمام داغ شد.جوابدمیکه از زبونش شن اسممو

 نه؟ ای

 خب شد که تموم شد، نه؟_گفتم

.خوبه یموند تیزندگ.سر یماهو دار نیتو االن ا_تو چطوره؟ یبرا_

 !گه؟ید

 تو جوابمو بده._

 ندارم. ی.واقعا جوابدونمی...نم_

 فقط اردالنه... می...زندگ_

نگاها تنگ شده  نیا ی.چقدر دلم برامیشده بود رهیحرف بهم خ بدون

 .چشمامفهممیبوده.حالوتشو االن م نیریبود.چقدر ش

 تا چشمامو پاک کنم. نییقدم عقب رفت.سرمو انداختم پا هیگرفت. مه

 ؟یخوریم ی.چنمیبغلم بب ایاردالن...ب_

 ...یبسن_
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 ه؟ی.بستنیبستن_

 .ییویکاکا..._

 بابا. نیآفر_

.صابر ششونیپ رونیو رفتم ب ختمیر یی.چارونیکردو آروم رفتن ب بغلش

 .ما ازکندیپوست م وهیزودتر رفتن.شهال م ترایو م

 .میدورتر نشسته بود مردا

 کشه؟یم گاریشوهرت س_بحثو شروع کرد. خودش

 گار؟چطور؟یس_

 .ینجوریآره.هم_

 .دونمیکه من م دونهیگفتم:آره...البته نم ی.الکپرسهیکه نم ینجوریهم

 ؟یدیچطور فهم_

 .دادیم گاریوقتا لباساش بو س ی...بعض_

 آها._

 مگه شوهر شما...؟_
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 یشب امد خونه و رفت توبالکن.ه هی....دیکشینم گاری.سبیعج یلیآره.خ_

 .دیکش گاریس یو ه دیکش گاریس

 ؟یاز ک_

 اون موقعه اوجش بود. ی.ولکشهی.بازم مشهیم یسال۴_

 آها..._

 شب از صبح تا شب... هیبود... بیعج یلیخ_

دارن...آدما هم  یبیعج یای.مردا دنادیم شیادامه بده گفتم:پ نکهیا یبرا

 چیه یچندساله ،گاه یشبه ،گاه هی یگاه

 .کننیو نم کننیم رییکردم)تغ یکیکوچ ی(خنده وقت

 ی...حتدیکش یم گارینشست س یآروم شد.همش م یلیخ کدفعهیآره._

 یگرفته بود.ول یدلم براش سوخت...فکر کنم افسردگ

 ...یخوبه.دردسر داره ول یلیخ بچه

مخالفه بچس...البته خودمم  دیحم دونمیآره.من عاشق اردالن شدم.م_

 ندارم. یفعال آمادگ
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 آره.حاال زوده._

حسم  یبود.ول یو اونا هم رفتن.زن ساده ا میحرف زد گهید کمی

 فقط حس من نیعالقه نداره.البته ا شیزندگ گفت،بهیم

 .بود

.بغض کرده کردمیآشپزخونه بودم و جمع و جور و شست و شو م تو

 شبه ش. کی رییهمون تغ یارسالن.برا یبودم...برا

عاشق  کنمی.تالش مدیخود اون موقعم افتاد.از اون موقعه دلم پوس ادی

 .مرد خوبه در کل.فکر کنم منم کهستمیباشمو ن دیحم

 .بدم

 کنمی.حس مختمیری.اشک مکردمیرفته بود بخوابه.من وقت تلف م دیحم

 زارهیکه نم یارسالنم مثل من آروم شده.همون آروم

 یی...تنهایکنیو فقط مرور م یزنیخنده ات بلند بشه.فقط حرف م یصدا

 حصار خودت. یبا خودت.تو
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 ید،جایرو چشمام.رفتم اتاق خواب.کنار حم دمیدستمو کش پشت

فقط  یو بهسخت ومدیبه چشمم ن ی.اما تا صبح خوابدمیخز میشگیهم

 اشکو کنترل کردم.

 دیسرد بود.شا می.زندگیشگیو هم یهم رفتم سرکار.دوبار ُنرم تکرار فردا

 زده بودم؛ خی.اما من از تو کردیفکر نم نطوریا دیحم

 من غم بود و...خسته از گفتنش. تمام

بودم که کار  دهیم،دیاتاق مشترک بود هیاز همکارا که تو  یکی سرکارم

 یزیچ یزیرمیز نکهیمگر ا کردیمردومو راحت حل نم

م هم ،تنبل،نه کلر رو مخ بود.اون همکار یلیخ نکهی.خالصه اگرفتیم

 از ارباب رجوع ها که یکسری.گفتیم یزیو نه چ کردیم

هم  اشونیسر کیمن.و  شیپ ومدیم گرفتنیسمتش و جواب نم رفتنیم

 .خواستنیم هیگفتن که همکارتون هد

که ارسالنو تو ساختمون  گذشتیم یماه از مهمون۲/۳روزا، نیروز از ا هی

 همکارام درد یاون روز سرم از حرفا یعنی.دمید
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.تو پاگرد،با گشتمیکه برم یآروم بشم.وقت کمیو رفتم آبدارخونه  گرفت

 .بهشمیبهم نگاه کرد هیارسالن رو به رو شدم.جند ثان

 دادم. یآروم سالم

 ؟یسالم...خوب_

 ممنون._

تعلل کردم و خودش  یلیخ یداشته،ول یکار نجایبپرسم ا خواستیم دلم

 ساختمون مجوز و سند هیساخت  یگفت که،برا

که  دمیرفته؛فهم شیتا کجا پ دمیداره.پرس ازین سانیو ب فالن

 بودش. چوندهی.اتفاقا همکار خودم پچوندنشیپ

 .نمیمدارکتونو بب شهیدست برداره.م خوادیم یک دونمینم_

 آره._

 یدرآورد.باز کردم و همونطور سرپا نگاه سرسر یپوشه ا فشیتو ک از

 نیی.تا حد امکان سرمو پاکردیانداختم...داشت نگام م

 آه بود. هیشب شتریکه ب دمیکش یقیداشتم.ناخودآگاه نفس عم نگه
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باال.خودم وارد  ادی...باوردهیدرم یداشته باز له،احتماالیمدارکتون تکم_

 .کنمیم ستمیس

متعجب  یلیتو دوتا همکارام خ میامد یباال.اتاق کارم.وقت میهم رفت کنار

 توجه بهشون رفتم یب یلینگاهمون کردن.منم خ

و با دقت کاراشو انجام  عی.داشتم سرنهی.به ارسالن گفتم بشزیم پشت

 رشونی.سکوت شده بود.متوجه نگاه خدادمیم

همکارم دراومدو با ولوم باال گفت:خانوم روشن شما  یصدا کدفعهی.بودم

 ؟یشورشو درآورد گهید

 شده مگه؟ یچ_گفتم محکم

ما  یها یکه مشتر یچ یعنیخانوم... ی!مسخرشو درآورد؟یچ یعنی..._

 ؟یزنیرو ُبر م

 ه؟یمنظورتون از ُبر زدن چ_

انجام  دیآقا مثال،کارشون با من بود،من با نیا_.زمیم کیشد امد نزد بلند

 .دادمیم

 کارشون انجام نشده. نکهیمثل ا یول_
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 .ادی...خب گفتم پس فردا ب_

 د؟یایروشن نگفتن بهتون که جرا پس فردا ب یآقا_کردم به ارسالن. نگاه

 که بهشون رجوع کنم... ستنین ینور یقطعه،و...آقا ستمیگفت س_

 یکارا نیمسخرس...دست از ا_قدم جلو رفتم. هیبلند شدم و  منم

 نداره،بودن و نبودن یکه مشکل ستمی.سنیزشتتون بردار

و  نیاول نین.اهست گهید یبه ما نداره...تازه همکارا یهم ربط ینور یآقا

 در کار یبعد یبود که اخطار دادم،دفعه  یبار نیآخر

 ستنین یارباب رجوع نیاول شونمیهستند.ا یملک ی.خوشبختانه آقاستین

 برخورد شما مواجه شدن. نیکه با ا

نگفتن.دهنش باز مونده  یزیهر دوشون کپ کردن.چ هیثان چند

 بود.برگشتم سرجام و با آرامش مشغول کارم شدم.چندتا

 زدی. لبخند گرم بهم مکردینگام م یتی.با چه رضادمیاز ارسالن پرس سوال

 شدم...زود نگامو دادم رهیکوتاه بهش خ هیچند ثان

مراحل  یمن انجام شد.تشکر کرد و فرستادمش برا شی.کارش پتوریمان به

 چیپ مینشستم و رو صندل نهیه س.دست بیبعد
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داشتم  یا رهیامد.نگاه خ یا گهیهمون موقع ارباب رجوع د قای.دقخوردمیم

 آروم یلی...خشونیکی شیبه دوتا همکارام.رفت پ

 یسر کیخوب شد.داشتم  ینطوری.ادنیرسیو به کارش م کردنیم چک

 گذشته یا قهی.چند دقستمیبا س دادمیکار انجام م

رو به روش  رونی.آروم امدم بامیدر اشاره زد که ب یجلو.ارسالن امد بود

 ،فقط گفتینم یچی.منتظر نگاهش کردم.هسادمیوا

 .کردیکرده بود و نگاهم م سکوت

 شتریب ییموقعه ها هی...قیشقا یایخسته بنظر م_کرد یکیتبسم کوچ هی

 .یگرفتیرو هم م هیبق ی،خستگیدیخندیم

 سابقم؟! قی! مگه من اون شقاگفتیداشت م یچ

تر امد.نگاهش  کینزد دیکش یقی.نفس عمرهیازم نم یزی...االن توقع چ_

 ینم یو وقت یدور یوقت یمن توقع دارم ازت...حت_بود. نییپا

 و نمت،حسیب

 !دهیم یتو بهم شاد ی.شادفهممیم حالتو
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نگاهش  رهیهام شک کردم و خ دهیبار آخر نگام کرد.به شن یبرا

 بهم ی گهیکردم.گفت:ممنون و تا سر پله ها آروم رفت.نگاه د

نشستم.به  زمی.با مکث برگشتم تو اتاق.پشت منییو رفت پا انداخت

 قطره اشک هیمراب کردم. الروی.فاکردمینگاه م توریمان

 دمش؟؟یدی.بازم مختیچشمام ر از

اما  امیخستگ یبا همه  زاشتمیخونه و شام م ومدمیبود که م یبار۲/۳

 رفتیم دشیجد ی.با دوستا و آشناهاومدینم دیحم

که چرا من دوست و  شدمی.ناراحت مشدمی. ناراحت مخوردیشام م رونیب

 رفتم یندارم.البته خانوادم بودن.چند بار ییآشنا

زنگ زده  ترایم کباریشدم. مونیامد که پش ریانقدر د یبابام.ول ی خونه

 میاز دوستاش بر یکیبا اون و شهال و  نکهیا یبود برا

 ترایشدم.زنگ زدم به م مونیپش یآوردم ول ی...اون دفعه بهانه الکرونیب

 و کاریسونا فردا.اونا هم ب میو گفتم هماهنگ کنه بر

.باهم دوست شده میبد نبود.وقت گذروند م،یآزاد.باهم رفت وقت

 نشدم.تا ی.شهال دعوتمون کرد خونش.من اولش راضمیبود
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 .درو باز کرد.مییسه تا ست،خودمونین یآخرش گفت کس نکهیا

 .دیی،بفرما دییتو.بفرما دیایب_

مارو فرستاد تو و بعد خودش امد درو بست.شالشو از دور گردنش  اول

 که یخانم هی.جلومون یبزرگ یدرآورد.چه خونه 

بچه پرستار آورده  یپرستارشه.برا دمیبغلش بود ظاهر شد.فهم اردالن

 بودن.

رو مرخص کرد.رفتم سمت اردالن دوباره باهاش دوست  خانومه

 .اونمکردمیم یخودمون و باهاش باز شیشدم.آوردمش پ

و لباساشو عوض کرد.رفت  ی.شهال رفت تو اتاقدیخندیقشنگ م یلیخ

 نشست. شمونیشربت درست کرد وامد پ

خواست غذا سفارش  ی.شهال ممیشد فیحرف زدن و تعر مشغول

 و با زور منو برد دیکشیبده.اردالن دستمو م

و رفت چندتا  نینشون بده.نشستم رو زم خواستیم یچ دونمی.نماتاقش

 زنگ در امد.چه یبعد صدا قهیآورد.چند دق لهیوس

 .عیسر
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ماسک هالک زده  دمیبرگشت ،د یسرشو کرده تو کمد و وقت اردالن

 "هااا"داد زد  کدفعهیصورتش و 

.همون حالت میدیباهم خند یو کل شمی.امد پ دی.اونم فهمدمیترس واقعا

 "اردالاان..."از پشت در اتاق امد یی.صدامیدیکه خند

اتاق باز شد.هم هول کردم و هم تعجب.ارسالن بود.اون موقع روز امد  در

 بود خونه!

 سمتش. دیبابا...و دو_داد زد اردالن

 بلند شدم.و سالم دادم. منم

 تعجب کرد و جوابمو داد. دنمیداخل.اونم از د امد

اون  یو ول کردیم یزبون نیریکه اردالن داشت براش ش کردمیم اهشنگ

 آره. گفتیو فقط م دادیگوش نم

 کیوسط اتاق.فاصلمون کم بود.رفتم نزد دیدستشو گرفت کش اردالن

 .کردینگاه کردم.بازم نگام م رونویب کمیاتاق و  یپنجره 

 ؟یدیخندیکه با اردالن م یتو بود_

 ...آره._
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 تو ....اگه یخوبه بخند_

 بگم؟ یزیچ شهیم_وسط حرفش دمیپر

 ،آره حتما._

.مگه ی...منو نشناسمیدیهمو د یمن...من ازتون خواسته بودم که روز_

 نه؟

 ...آره._

 یپس خواهشا...منو نشناس.(رو مو ازش گرفتم)االن هم شما،زندگ_

 .میخودمونو دار

.آروم دادیو اون جواب نم کردیزده بود اردالنم همش صداش م خشکش

 .رونیجا گذاشتمش و رفتم ب

بود.مامانم وقت  نیزنگ خورد.ام مینشستم.همون موقعه گوش ترایم کنار

 مامانو ببره و از تونستینم نیداشت و ام شیآزما

برام  کمیخواست ببرمش.چه به موقع.تحمل جو ،با امدن ارسالن  من

 دادم و قبل از روبه حیسخت شده بود.به شهال توض

 .رونیدوباره با ارسالن، رفتم ب ییرو
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خودم.شام هم حاضر  یو شب رفتم خونه  میدیمامانم به کارمون رس با

 نبود. دیاز حم یاثر یکردم ول

بود.شاممو تنها خوردم.نشستم  یشلوغ یکه زنگ زدم،انگار جا بهش

 رید یلیکرد.خ دارمیدبیکتاب خوندن .کتاب به دست خوابم برده بود.حم

 کوه. میریخواب گفت:جمعه صبح مامده بود.موقعه 

 کردم اما بعد گفت:صابر دعوتمون کرده. یشاد یلیدلم خ تو

داشتم  مینگفتم.اما تصم یزی.چرهیاز شهال هم دعوت بگ خوادیم حتما

 .کردمیجور م یداستان هینرم.

کمکش  خواستمی.مکردیم یبابام.مامان خونه تکون یخونه  رفتم

 نرفتن. یبرا لیدل نیکنم.بهتر

 قیشقا_.رونیب دیپر یاز انبار نی.امدمیکشیدستمال م زارویم داشتم

 کردم. دایعروسکاتو پ ای،ب ای...بقی،شقا

 نه بابا؟_

 .ایآره.ب_

 رفتم. دنبالش
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 خنده) ریکنم.(زد ز دایفعال کفو چارو بزن تا عروسکتم پ_

 .شوریب_

گوشه.اونم داخل کمد  هی کردمیو خاکارو جمع م زدمیجارو م داشتم

 .گشتیرو م یمیقد

 .خوادیاز اونجا...بهم نزن،جمع کردن م یخوایم یچ_

 ...چقدر فسقل بودما!نویا گمیبااا ِشه.م_

 .ی.االنم درازتریفسقل؟! از اولم دراز بود_

 تو هم هست. یها یخب بابا زد حال.لباس پلوخور_

 فسقل بودم. گنیم نی...آره.به انمیبب_

 بود.دوباره تا زدم و گذاشتمش جاش. میسالگ۱۲.۱۳  لباس

 ...نی...امنیام_زدیصدا م مامان

 امدم...االن._

 یحواس بازش کردم.وقت یجعبه بود.ب هی.تو کمدو گشتم.رونیرفت ب نیام

 .باالخرهسادیوا دم،دستمیاز توشو د کهیت هی



 

254 

 ویسنده:سمیرا موسعلین              گلبرگ شقایق                                                                                

 

و  کردمیبود که...آره.بازم ارسالن.من ازش فرار م ییآوردمش.پالتو رونیب

 .وفتادمیم ادشیهمش 

اجازه رو داده بودم که از دور دوستش داشته باشم.اما حاال  نیخودم ا به

 ؛داستانش میخودمون بود یکه هر کدوم سر زندگ

 .میزدیم بیهم آس یبه زندگ دیبود.نبا جدا

.زود جمعش کردم و گذاشتم ومدیبغلم.اشکم داشت درم دمیکش لباسو

 سرجاش.

حرف  نیامد اونجا.همش درمورد کار و بار با بابا و ام دیحم شب

 نمیبب خواستمی.کنجکاو بودم حرف از کوه بزنه.مزدنیم

 .دمینپرس گهینه.نگفت.منم د ایبودن  اوناهم

حرف پول  شهیهم ادیبدم م یلیاخالقش خ نیاز ا"گفت،یم شهیهم نیام

 "و کار...

 تیهمه کار کار...البته کار و فعال نینظرو داشتم.چخبره...ا نیهم منم

 بود.همه که مثل من،مثل...کار یزرنگ باز شتریب دیحم

 .کردنینم
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 نوری، ا ید،آشپزی،کتاب ،خر لمی.فی.سرگرم همه چکردمیسرگرم م خودمو

 دیرابطم با حم کردمیتالشم م یو اونور رفتن.حت

خدا  ی.ولکردمیم نی...تلقداشتمینگرش م کشوندمشیبشه.تو خونه م بهتر

 نداشت!؟ ایرو حالم داشت  یریتاث دونهیم

 دیحم

پخش  یتکرار تمیبا ر کیموز هیکه امده بودم تا االن داشت  یوقت از

 .به دور وزدمی.رفته بود رو مخم و داشتم ِهد مکردیم

طولش داده بود.به  یلیدختره کجا رفته.خ نینگاه کردم.معلوم نبود ا بر

 برام سود داره که یکس شیپ ارهیمنو م نکهیا الیخ

و رفت  دیبود و د یراه افتادم.دوستش که صاحب مهمون دانبالش

 وانی.لرمیو م خورمیآب م وانیل هیدنبالش.با خودم گفتم 

 جلوم ظاهر شد. دفعهی.بلند شدم که برم.دمیبرداشتم.سر کش یآب

 ؟ییهست کجا نا،معلومیدختر...ت_

 مهندس؟بدون من؟ یرفتیم یداشت_.دیخند

 جلو. یخال یبا اشوه نشست رو صندل یلیگرفت خ دستمو
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 زد؟ بتیکجا غ_.نیبش_

 حلقه دستت بود؟ روزی!تو دنمیجا بودم...بب نیهم_

 .ندازمینم شهیاممم...آره.هم_

 تو جنگل؟ کنهیمن اگه زنت بودم کلتو کنده بودم.آدم بره شو ول م_

 کردم و سرمو تکون دادم. یکیکوچ یخنده.منم خنده  ریز زد

گاز گرفت.ادامه داد)دنبال  نشوییدوستم حرف زدم(لب پابا _

 .ی...توهم که دنبال شراکتکهیشر

 خوب؟_

.دوست دارم اری...زنتم بستین نجایداره.ا یمهمون هی.گهید یهفته _

 .نمشیبب

 ...ادیاگه ب_لبخند زدم بهش. هی فقط

بود.رد تماس دادم و براش نوشتم  قیزنگ خورد.شقا میموقع گوش همون

 ".امیمدارم "

 .پیحاال هم منو برسون خونمون خوشت_
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 کردم براش) یالک میتعظ هی...(لیبا کمال م_

بود  یخوب یدختر پله  نیخندوندمش.ا ری...تموم مسدیخند

 من بودن. یبهتر از آشناها یلیبرام.آشناهاش خ

که  دونهی.احمق،نمدیمو بوس شد،گونهیم ادهیپ نیکه از ماش یا موقعه

 خودش بره س و من همون جنگلم.

 بازش کنم،درو برام باز کرد. نکهیانداختم تو قفل.قبل از ا دویکل

 درست کرده بودم. کیذوق و شوق ک ید؟باکلیحم ییسالم...کجا_

 سالم،مگه امروز،روز..._

 درست کردم.منتظرت بودم. ینطورینه.هم_

 ...ای...شام نکش.شام خوردم.آخ...چقدر خستم.بگهیامدم د_

 بازم؟_پام نشست. یرو امد

 میرینزار.م یبرنامه ا چیگه،هید یهفته  ی.برایاهم...راست_

 .احتماال.یمهمون

 .هیک هیمهمون_
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 بکن. یدیخر هیآشنا بشم...بنظرم برو  ی...فعال.قراره با کسدونمینم_

 م؟یباهم بر_

 عشقم.خودت برو. کنمیوقت نم_

 ...باشه.رمیخودم م شهیهم_

باز  رهنمویپ ینگفت.انگار که تو فکر باشه.دکمه ها یزیچ گهید

 مبل.چشمامو بستم. یدادم به پشت هی.سرمو تککردیم

 د؟یحم_

 جونم._

 ه؟ینظرت درمورد بچه چ_

 ؟بچهیگردیم یبا زن سور ادیز_باز کردم ،صاف نشستم. چشمامو

 شو ندارم. یداره.من که آمادگ ی...دردسر داره نگهدارهیچ

 ل کرد.باشه بابا...چه هو_

آورد.خودشم کنارم  یو چا کیامد.رفت آشپزخونه برام ک نییرو پام پا از

 .دینشست و بعد رو مبل دراز کش
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 بودن؟ د،اوناهمیکوه رفته بود_

چند  یسور یکنی...آره.بودن.فکر م_.گهیم یچ نمیفکر کردم بب کمی

 سالشه؟

 .دونمینم_

 ؟یشرکت نیداشتن همچ یبرا ستیجوون ن یلیخ۳۸._

 ؟یشرکتچه _

کار  یبچه شونو چ_داره. ی.ولش کن.شرکت بزرگیراست یدونیآه...تو نم_

 کرده بودن؟

 بودنش. اوردهیپرستار داره...ن نکهیمثل ا_

 .نطوریکه ا_

 خوردم)خوشمزس! کشیبله...(گاز از ک_

 نوش جونت._

و کراوات تنم  دیسف راهنیو پ ی.کت مشکدیاون آخر هفته رس بالخره

 گرفته یسنگدوز یمشکل ریحر راهنیپ هی قیکردم.شقا
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 بود. ریبا موهاش درگ نهی.همش جلو آبود

 باز بزارشون تموم._

 اونطور. ستینه خوب ن_

 .یشیچند برابر خوشگل م_

_... 

 ی،شل،کم یور هیجمع کرده بود پشت سرش و از جلو  موهاشو

 انداخت یزیو چ یو کفش مشک فیبود.ک ختهیروصورتش ر

 .دیو مانتوشو باالخره پوش سرش

 یاز هوششم استفاده کنم.اما راض تونستمیانتخاب کرده بودم.م ییبایز زن

 ۲۰.میشد ادهیبه کار کردن برام نشد.از آسانسور پ

به اون خونه.خونه نبود کاخ  میدیکردم تا رس یرانندگ یا قهیدق

 رو یتو.نسبتا شلوغ بود.کس می.رفت میپارک کرد نویبود.ماش

 هم نبود فعال. نای.تشناختمینم هم

 دعوتت کرده؟ ید،،کیخب حم_
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 .ندمیآ کیشر_

 کجاست؟_

 دونمیباال اندختم و گفتم:نم شونه

.مثل من تعجب کرد.رفتم دی.اونم منو ددمیرو د یموقع از دور سور همون

 .دست دادم.ششیپ

 جان. یسالم...مهندس سور_

 مهندس.ممنون. یسالم .خوب_

چه  یدعوتش کرده.و با صاحب مهمون یک نمی.خواستم ببمیحرف زد باهم

 ییکه منم به واسطه آشنا دیداره.اونم فهم ینسبت

 صاحب مجلس دوستش بود. ی.ولامدم

 ؟ییتنها_

آره.شهال و اردالن رفتن چند روز مسافرت.من نتونستم برم.تو هم _

 ؟ییتنها

 کجاست؟ قیق،شقاینه...شقا_
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جلوش ور  وانیو ل شیگوشو داره با  ستادهیا یزیتنها سر م قیشقا دمید

 .رهیم

 اونجاست.جا گذاشتمش._

 "ییکجا"امد. امیموقع برام پ همون

 "سمت چپ تو نگاه کن"فرستادم

 واقعا که..._کنارم بود.سرشو تکون داد. گهید قهیدق۲ 

 و حرفشو خورد. یافتاد به سور چشمش

 بارم کنه. یموقعه بود معلوم نبود چ به

 سالم._

 جا گذاشته بودتون. دیحم نکهیسالم...مثل ا_

 مهندس بچه ها کجا رفتن مسافرت؟_حرفشون نیب امدم

 شهال رفتن شمال. یبا دوستا_
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 ختهیجونشو ر ی ،همهیکوتاه صدف رهنیپ هی.با دمیرو د نایموقع ت همون

کردم  رید دی...سالم.ببخشیوا_.شمی.برام دست تکون داد.امد پرونیبود ب

 مهندس.وا...خانموتونن؟

 خودش. یایساکت شده بود و رفته بود تو دن قیشقا نیا دوباره

 دور و برام. نیگفت:من هم یموقعه سور همون

 جان...خانم قاسم زاده.دوس ِت... قیشقا_رفت. و

 .کردیم فیازت تعر ادی...مهندس زداری.مشتاق دزمیسالم عز_

 نگام کرد) یزد و سوال یکیلبخند کوچ نایسالم...(به ت_

 .گهیسمت د میبر ادیب_گفت عایسر نایت

تا  میگفت که بر نایبود.بعد از شام ت سی.شام سلف سروگهیسالن د میرفت

 .میبا دوستش آشنا بش

.باهم نهیش یم یگوشه ا هیجا  هیو گعت که  ادینداشت ب یعالقه ا قیشقا

 .اطیح میرفت

 قیشقا
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گوشه نشسته بودم.با  هیشکه بودم.زبونم بند امده بود. یلیخ دنشید از

 .زدمیخودم ،تو دلم حرف م

 یحت یچرا؛ول دونمی.نمترسمینم شم؟ازشیم ینطوریا نمشیبیم چرا

 از قبل بهش اعتماد دارم.ازش بدم هم شتریب

ازش دورتر  دی.بانمشیبب خوامی.نمشمیمنقلب م نمشیبی...مادینم

 کنم که فکرش از سرم و عشقش از دلم کاریبمونم.اما چ

 .رهینم

 یبهم نم یتوجه یسالن بود.کس یکه نشسته بودم.گوشه  ییجا

 زد.همه بشیکرده بود.آخه کجا غ رید دیکرد.شلوغ بود.حم

بود نه ارسالن.بهش زنگ زدم اما جواب  دیرو نگاه کردم .نه حم جا

 رفته دیباال.شا رنیعده از پله ها م هیکه  دمینداد.د

سالن بود با سه راه رو  هیباال!بلند شدم.دور و برمو نگاه کردم. ی طبقه

 رفتم یطور نیجلو و چپ و راست.هم رفتیم

 هیاتاق درش باز بود. هیچپ.چند تا اتاق با در بسته.رفتم ،رفتم... سمت

 یبود.باال یبزرگ و کم نور یلینگاه انداختم.اتاق خ
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.خلوت بود و چند نفر کیکوچ زیمثل بار بود.چند تا م ییجا هی اتاق

 وجهشون بهم جلب شدهت ینشسته بودن.چند نفر

 هی.تکدمشیبود که اونجا د ینفر نیاونجا نبود.ارسالن ،آخر دی.حمبود

 کرده زی.چشماشو ردیکشیم گاریداده بود و داشت س

 ی.همونطوررونیتو ظرف جلوش خاموش کرد.بلند شد امد ب گارشوی.سبود

 قدم عقب رفتم.سرمو گرفته بودم هی.کردینگام م

 .کردمیو نگاهش م باال

 ام..._بگم یزیچ خواستم

گرفت.راه افتاد.منم دست تو دستش آروم همونطور که آروم  دستمو

 .رفتیرفتم.کجا م رفتیم

بود.منو  کیبود.درو باز کرد.اتاق تار دیو رو درش کل یاتاق هیجلو  رفت

 اول فرستاد تو.بعد خودش امد داخل.درو بست.اتاق

.اتاق خواب ومدیبود که از پنجره ها داخل م یبود و تنها نور کیتار

 بود.از میدست فیک گمیبود.دستمو گرفت.تو دست د
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درآورد و گذاشت رو دراور پشت سرم.جفت دستام تو دستش  دست

 بود.صدام زد:

 قی...شقاقی...شقاقیشقا_

 ارسالن_

دست امد رو شونم.تو بغلش بودم.دستش  هیپر کرد. نمونویب یفاصله  قدم

 تو میبود رهیحرکت کرد.خرو موهام 

.همون غم تو چشماش بود.اون لحظه ومدیبه ذهنم نم یچیهم.ه یچشما

 چشامون نیها و اون خلسه،همش با حرف ب

امد.نگاهش از چشام به  کمی.سرش نزددیچی.دستاش دور کمرم پگذشت

 .چشمام بسته شد.جفت دستاش رو صورتمدیلبام رس

 داشتم. ازی.به آغوشش ناوردیکه نفس آدمو بند م یطوالن ی.بوسه بود

بعد دستاش حرکت کردنو منو سفت به خودش  هیثان چند

 شد؟یرفع م امیدلتنگ یعنیچسبوندن.دستام رو کتفاش نشستن.

اتاق باال  ی رهیپا امد.دستگ یصدا رونیگذشته بود.از ب شتریب قهیدق چند

 شد. نییو پا
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 .ومدیم ینامفهوم زن یصدا

 در قفله!_

 م؟یاریاز کجا ب دیدش؟کلیاهوم...کل_

 .ارمیب دیبرم کل دیبا_

و  واری.در و دکردمیبهم نگاه کرد و منم منگ بهش نگاه م کمی ارسالن

 بود.درشو باز یواریاطرافو نگاه کرد.پشت سرش کمد د

چه خبره.دوباره  شدمیانداخت.انگار داشتم متوجه م ینگاه کردوتوشو

 داشتن.ارسالن کمدو نشونم دادو آروم گفت:برو تو. دیکل ندفعهیبرگشتن.ا

 فمیک ادیبرداره. شویقدم بعد نکهیهل بودم رفتم داخل.قبل از ا ُیکمی

 که تو یبرداشت.وقت فمویاز رو دراور ک عیافتاد و سر

 امد ،همزمان شد با باز شدن در. کمد

شده  رهینبود.در اتاق بسته .منو ارسالن بهم خ نمونیب یفاصله ا چیه

 عادت کرده بود.از کهیچشمم به تار گهی.دمیبود

 .کردنیم یحدس بزنم چه غلط تونستمیم ومد،یکه م ییصداها
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 هیبود.تهش  یو پر عمق یآروم منو به عقب هل داد.کمد خال ارسالن

 .روکردیبود.دستامو گرفته بود.آروم نوازش م یصندل

به  شویشونیم.پو بعد امد رو گردن دی.آروم گونمو بوسدیدست کش موهام

 قهیچسبوند.چشمامو بسته بودم.چند دق میشونیپ

نگذشته بود که اونا باهم حرف زدن.به صداشون دقت  یا

 گوش ارسالن ریبود.سرمو آوردم باال ز دیحم ی...صدایکردم.صدا

 !دهیآروم گفتم:حم یلیخ

 ی.داره چه غلطزدمی.داشتم نفس نفس مدونستیتکون داد.م سرشو

 گوش ری...برم بخوابونم زرونیبرم ب خواستمی!مکنه؟یم

قدم امدم جلو.ارسالن زود گرفتم.چسبوندم  هیو اون دختره احمق. خودش

 بگم دستشو یزی.دهنمو باز کردم چواریبه د

 پا

 عیرو دهنم.خواستم خودمو از دستش درارم دوتا دستمو با  گذاشت

 دست و کمی.رونیبرم ب زاشتیدستش گرفت.چرا نم
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 شویگوش بشی.دستامو ول کرد.از تو جختنیم ر.خسته شدم.اشکازدم

 االن اگه"کرد.برام نوشت: لنتیدرآورد.نورشو کم کرد.سا

 ،چطوریا گهی.توهم االن با مرد دیبه ضرر خودت کار کرد رونیب یبر

 "مثل اون نبوده؟ تتیکه وضع یاثبات کن یخوایم

.کاش دمیشنینم یزی.انگار که جون از تنم رفت.کاش چگفتیم راست

 .اشکام داشتنکنهیداره م یچه غلط دمیفهمینم اصال

.اما همونطور که نمیبش ی.ارسالن بهم گفت رو صندلختنیریم لیس نیع

 چنبره زدم.ارسالنم نیداده بودم.رو زم هیتک واریبه د

دهنم برداشت.خودم دستمو  یاز رو دیباهام.دستشو با ترد نییپا امد

 هق هق پر یصدا خواستمیگذاشتم رو دهنم نم

.داشتم کردی.سرمو گذاشت رو شونش.آروم سرمو نوازش مبشه

 کنه و انتیبهت خ کتی.شوهرت نزدنیاز ا نمی.ادمیلرزیم

 دی...اون حمدی.ارسالن کشوندم تو بغلش.سرمو بوسادیاز دستت برن یچیه

 !رون؟یب شدیچرا گم نم یعوض
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بعد گورشونو گم کردن.ارسالن آروم درو باز کرد.نگاه کرد  ی قهیدق چند

 امد. رونیب ستین یمطمئن شد کس یوقت

 .قیشقا رونیب ایب_

_... 

 .زدمیرو زانوم گرفته بودم و زار م سرمو

درو قفل کرد.امد داخل کمد دستمو گرفت و بلندم کرد:بلند  رفت

 .رونیب ایشو...دردت تو سرش.ب

بود که روش  یمثل نقاش افمیدراور.ق یصدام در امد.نشوندم رو صندل آروم

 بود.رنگاش پخش شده بود. ختهیآب ر

 شده. یلباست خاک_

و خاکشو تکوند.ساعتشو  میمشک رهنیرو پ دیمهم نبود.امد دست کش برام

 یبپرسم ساعت چند ول خواستمینگاه کرد.م

 هیبود. ستادهیسرم ا یبگم.هق هقم اللم کرده بود.باال یزیچ تونستمینم

 .دردمدیچشمام کش ریبرداشت و ز یدستمال کاغذ

 .سوختیچشمم م ریز ومدیم
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 گفتم:نکن... هیگر با

 دادم رو شکمش. هیتک سرمو

انقدر حروم زاده باشه...بلند شو  کردمیفدات شم...آروم باش...فکر نم_

 صورتتو پاک کن.

 ببر...ار...ارسالن. نجای...منو...منو از اخوامینم_

 یتو اتاق قدم زد و بعد از ال کمیآروم باش. قهیدق هیباشه.باشه...فقط _

 نگاه انداخت. رونویر بد

 نکن. هیجان.گر قیآروم باش شقا گهید_

 رفتیکه م یبود.از راه شونینگاه کرد.رفتم سمتش.دستمو گرفت.پر بهم

 رو به رو...تند تند یپله ها نرفت.رفت راه رو

بود.باهم  یچیو پ کیراه پله کوچ هیدر ته راه رو بود.درو باز کرد. هی.میرفت

 اطیح یعنی.میبود اطیح .تومیرفت نییاز اونجا پا

 باز کرد. موتیبا ر نشویاونجا بودن.در ماش نای.ماشیپشت

 .ارمیلباستو ب رمی.منیبرو بش_
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.درو باز کردم و نشستم.سرمو نشیرفتم سمت ماش یو با زار یسخت به

 .بلنددادیم نیتسک یکم شی.خنکشهیدادم به ش هیتک

 زار زدم.داد زدم:احمق... تر

نشد زود امد.مانتو و شالم  قهیدق۳از   شتریبود!ب یاحمق ک نینبود ا معلوم

 منن. یلباسا نایا دونستیپام.اون از کجا م یدستش بود.گذاشت رو

 روشن کرد.از پارک در آورد. نویماش

 آروم گفت:برو تو.

.امد تو درو کیپر عمق بود.و تار یکمد خال هیاول من داخل کمد شدم.

 صدا بست. یو ب عیسر

 .زدنی.حرف نمدمیشن ینم ادیز یق شدن.صداها هم وارد اتا اون

قبل و هم بخاطر  قهیدق کیشد.هم بخاطر اتفاق  یقلبم کم نم تپش

 اون فاصله. ،باییجا نیحضور ارسالن اونم تو همچ

 با

 نمشیبب دمیترسی.مارمیکردم سرمو باال ب یجا به جا شدم.جرئت نم کمی

 .لمیو باهاش چشم تو چشم بشم.بر خالف تمام تما
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صدا سرمو بلند  یآروم و ب یلی.خشهیمتوجه نم کهیگفتم تار خودم

 پر از روشن و شفاف تر از هر یکی.اون تاردمید یکردم.ول

 زده بود. مهیسرم خ یبه من، رو رهیبود.اونم خ یروشن

.فاصله کمش باهام کمتر شد.دستامو گرفت.با انگشت نییانداختم پا سرمو

 دونستم که یشستش روشو نوازش کرد.م

تو دلمو  یحرفا شدی...دستامو اومدم بکشم که سفت تر گرفت.کاش مدینبا

 ...فیکلمه بکنم و بهش بگم.اما ح

شک  دمیکه شن یزی.به چ دمینگذشته بود که صداشونو شن ادیز

 مقامت نکرد انگار نباری.ادمیدستاش کش یکردم.دستمو از تو

ه شد ک لیتبد نییقیشکم به  یکه با دقت بشنوه.وقت خواستیم اونم

 !دیزن که تو اتاق بود گفت:حم هی.دمیاسمشو شن

 اتاق بودن و ... نیتو ا گهیزن د هیو  دیبه رئشه افتادم.حم کدفعهی

 خواستمیحمله ببرم سمت در م خواستمی.مدمیشن دویخو حم یصدا بعد

 گرفتم که برم یقدرت هیآن  هیبرم سراغشون.تو 
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خوردم.ارسالن زودتر  یدیکتک.تکون شد ریز رمیو جفت شونو بگ رونیب

 ذهنمو خونده بود.دستامو سفت گرفت.نگاهش

دست گرفت و دست  هی.دهنمو باز وردم بگم بزار برم...که دستامو با  کردم

 دهنم. یآزادشو گذاشت رو

 بخورم. دهیفا یب یتکون ها تونستمیم فقط

کرد.با چشمام داشتم بهش  یم ونمیداشت د ومدیم رونیکه از ب ییصدا

 هم یاون لباشو رو یکردم بزاره برم ول یالتماس م

 انتی.شوهر احمقم داشت بهم خرمیخواست آروم بگ یمزددد و ن فشار

 نبود...اون رمیگیو خبر نداشت من کجام و پ کردیم

 .ومدیاز دستم برنم یارسالن بودم و کار یدستا ریمن اس وقت

و  رهیمقابلم ت ریشد.تصو ریو از چشمام اشک سراز اوردمیطاقت ن گهید

 تار شد و هق هقم خفه...

 یسوزه تو خودش جمع م یکه م یکاغذ که وقت کهیت هیکم مثل  کم

 یشه جمع شدم و ارسالنم جلوم نشست.دستشو از جلو
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خودم  یبدبخت یمن برا دادویبغلش فشار م نیبرداشت و سرمو ب دهنم

 یو نم دمیبه عشق قبلم نرس ی.منختمیر یاشک م

 ...دمیدیبرسم و حاال شوهرمو از دست رفته م تونستم

دل من  یارومم کنه.ول کردیو تالش م دیکشیموهام دست م یرو ارسالن

 شد. یآروم نم ایبه راحت

دور تو اتاق  هیارسالن از کمد درامد. ریتاخ یکه از اتاق رفتن با کم یوقت

 که ی.منکردی.نگاهم مهیزد و مطمئن شد که اتاق خال

 ...دیلرزیکردم.دستم م یم هیتو بغل گرفته بودم و داشتم گر زانوهامو

 ...قیصدام کرد.:شقا آرو

: 

 جانم... قی:شقا

: 

گرفته بود.:آروم باش دردت به سرم...آروم  افشیجلوم.نشست کنارم.ق امد

 باش
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 نکن.بلند شو. هیرو چشمام...:گر دیکش دست

 اریاخت یمن هنوز نشسته بودم.کل تنم لمس شده بود.اشکامم ب یول

 نداشت چه تیوجود ارسالنم برام اهم ی.حتومدیم

 .دمیدیبه خواهشاش.تو اون لحظه فقط خودمو نابود م برسه

و ناخواسته  ستادمیسمت خودش.کمکم کرد بلند بشم.ا دیکش دستمو

 گونه هام.پاکشون یبه اون.دستشو گذاشت رو هیتک

 .دیبوس مویشونی.پکرد

.تا ته راه دیکش رونیراه رو رو نگاه کرد.منو ب نییاتاقو باز کرد.باال و پا در

 در چیدرو باز کرد.جلومون راه پله پ هیکه  میرو رفت

 نایش

 ما

تازه به  ی.تا هوامیریکجا م دونستمی.نممیرفت نییبود.از پله ها پا پبچ

 نی.از باطیح میصورتم خورد و دونستم که امد

لباساتو  رمیگفت:م.قبل بستن در ینیماش هی.منو نشوند تو میشد رد

 چقدر بعد با شال و پالتوم امد.ذهنم دونمی.نمارمیب
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 تنها

 یبرا یزیتموم کرده و چ نیکه بنز ینیو پوچ بود.مثل ماش یخال

 از آدمو و کمک یجاده خال هیسوزوندن نداره...وسط 

و من  روندیم نویدونستم چکار کنم.ارسالن ماش ی.اون لحظه نممونده

 ینگه داشته.جلو دمید دفعهکی.رهیکجا م دونستمینم

 دیچرخ خورمآرومیشم و تکون نم ینم ادهیپ دید یآشنا.وقت ساختمونه

 اطی.با احتکردمینگاهم کرد.منو که داشتم بطرونو نگاه م کمیسمتم.

 تنم کرد و خودش شالمد انداخت سرم.. پالتومو

که  هیبکن...االن دستت خال یبزن نه کار ی.برو خونتون...نه حرفقی:...شقا

 ...بخاطریاون حرومزاده رو کن یجلو یبخوا

 .به وقتش...اریبه روش ن یزیهم که شده چ خودت

.درو حل دادم و قدم اول نه سر رونیباز کردم و پامو گذاشتم ب نویماش در

 در یرفت.صدا یم جی.سرم گنیقدم دوم افتادم زم

 سمتم. دی.دودمیشن نویماش

 .کنمی:بلند شو.کمکت م
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 یبلندم کنه که دستشو پس زدم و کفشا خواستیبازوهامو گرفت ،م آروم

 نیزم یپاشنه بلندمو از پام درآوردم.رو

 یآپارتمان م یبرهنه سمت ورود ی.بازم کمکم کرد.با پاستادمیا

 هوا خوب بود. یرفتم.خنکا

تا دم در آپارتمان کنارم  ی.نگهبان نبود.توآسانسور و حتمیداخل شد یوقت

 انداخت و درو برام باز دیکلخودش  یبود.حت

 یداد به دستم.درو داشت م فمویووک دی.داخل فرستادم و کلکرد

 بود.بدون یو ناراحت یبست.نگاهش کردم.تو چشماش نگران

 بدون قطع نگاهمون درو بست و... حرف

پشت سرم و سر خوردم  واریدادم به د هیقدم عقب رفتم و تک چند

 سر گرفت. می.دوباره گرنیزم

به  نکهیارزش شدم...براس ا یانقدر ب نکهیا یخودم متاسف بودم.برا یبرا

 به خودس اجازه داد که ومدمیچشم شوهرم ن

.تا اتاق رفتم.وانو گذاشتم پر آب بشه.همون طور به نطوریبزاره ا کنارم

 ها بدون پلک زدن ونهیشرشر آب گوش دادممثل د
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آب.آب  یفتم تور راهنی.با همون پکردمیبه آب بودم و نگاهش نم رهیخ

 سرد بود.انگار که بخوام خودمو شکنجه بدم،موندم

.کم کم دنیاشکم خشک شدو شروع کردم به لرز سادیآب.قلبم وا یتو

 دوش ریانداختم ز رونی.خودمو بدیبر یداشت نفسم م

 و لباسامو از تنم درآوردم. نشستم

چقدر  برام مهم نبود که یو خوابم برد.حت رلحافیحوله تن پوشم رفتم ز با

 می.اصال به گوشومدهیشده و چرا حمبد ن رید

 نه... ایزده  زنگ

خوابم  یا گهیداشتمبدون فکر د ازیبهش ن دایتو ذهنم بود که شد یپوچ

 برد.

 داریشدم کنارم بود.بدون ب داریب ی.وقترونیبدون صبحونه زدم ب صبح

 رفتم. عیکردنش و سر

زنگ زد  کبارمی یروزم بود.حت نیحال داشتم و نه حس.ساکت تر نه

 فرستاد که گفتم سرم شلوغه.عصر امیجوابشو ندادم و پ
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 دیحالمو پرس یارسالنه.وقت دمیجواب دادم فهم یبهم زنگ زد.وقت یکس

 به رو یزی.بهم گفت چستمیگفتم خوبم و بد ن

 هیمطمئنم  یتو سرش بود.ول یچ دونمیباشم.نم ی.بهم گفت عادارمین

 .رهیبگ دویحال حم خواستیم دیداشت.شا یبرنامه ا

 هینشون بدم.فقط  یبودم که بخوام واکنش یحال تر از اون یمن ب یول

 کم داشتم. انتیخ

تر شده  دیدونستم.من خودمو باخته بودم.نا ام یحال خودمو بهتر م خودم

 نیتر زیعز یتنها باشم.حت خواستیبودم.دلم م

 .نمیخواستم بب یهم نم کسم

بود.دستمو دراز کروم برقارو روشن  کیبرگشتم ،خونه تار یوقت

 .رفتم تو سالن و با همون لباسا خودموشهیکردم.کمتر از هم

معدم بود.به سقف  یرو کاناپه.انگشتام تو هم گره خورده بود و رو انداختم

 بود.جون تو تنم یبودم.واقعا ذهنم خال رهیخ

شدم.اما  داریدر ب ی.با صدادمیخواب ی.همونطوردیکشیم ری.قلبم تنبود

 زحمت باز یبودم.حت دهیهنوز تنم خسته بود و خواب
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 چشمانم را به خودم ندادم. کردن

 .قی:شقادیسرش شن یباال از

نگران نگاهم  یمتعجب و کم دیو با مکث چشمام رو باز کردم.حم آرام

 ؟یامد ی.دوباره چشمام رو بستم و گفتم:سالم.ککردیم

 .یسالم خوب_

 اوهوم..._

بشه  کیبهم نزد دخواستیم دونستمی.مدمیخش خش مبل را شن یصدا

 کمیپس چشمامو باز کردم.بلند شدم و نشستم.

گرفته  ستهی.موهام الکتردمیگرفتم و مقنعه رو از سرم کش فاصله

 موهامو باز کردم و موهامو دور خودم یرو پسیبود.کل

ر هم فشا ی.پلکامو روکنهیتمام مدت داره نگاهم م دونستمی.مختمیر

 مبل دادم و آروم آروم دکمه هامو یمو به پشت هیدادم.تک

 یچطور امد شبیشد که خودش گفت:د یکردم.سکوتمون طوالن باز

 خونه؟دنبالت گشتم.
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دنبالت گشتم.تنها مونده  یلیبگم:منم خ یبهم گفته بود چ ارسالن

 منو یبرم خونه...سور خواستمیبودم.خسته شدم.م

 آها..._.رسوند

 ؟؟؟یاو را بترسانم:تو کجا بود خواستمیم دیجواب نبودم.شا دنبال

 .اوردمیو مانتومو در م ستادمیا

 .گشتمی:منم...منم همون اطراف بودم.دنبالت م

هامو جا به جل  لیسمت اتاق.وسا گرمید لیافتادم با لباس ها و وسا راه

 کردم.صورتم را آب زدم و به آشپزخانه رفتم و

 ت بود.انگار که سرما خوردم.کار شدم.بدنم کرخ مشغول

بود.آخر شب  یخونخ و مشغول چه کار یدونستم کجاست.کجا ینم یحت

 کار در یکنارش باشم.به بهانه  خواستیدلم نم

پس به بهانه  وفتادهین یکه اتفاق کردمیتظاهر م دیبت یماندم.ول آشپزخامه

 به اتاق خواب رفتم .با فاصله ازش دراز ریکار د ی

 .ادیکه از جنس مرد بدم م دمیرس جهینت نیا . تازه بهدمیکش
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خواستم تمام  یشده بودم و م یالبیبودم.س داریب یبسته بود.ول چشام

 ها و کوچه ابانیخ لیام ،اطرافم،وسا یزندگ

...همه و همه رو تو خودم ببلعم.اما اون لحظه با تموم غمم فقط چند  ها

 سرم خوردش. ریکه بالش ز ختمیقطره اشک ر

و گرفته بود.اما اون روز عصر  یگذروندم.هوا هم ابر یکرارروز ت چند

 یاشک م هیآسمون شهر هم گر ری.زدیباالخره بار

 یم عیآروم بود و سر یشد.اما همه چ یم سیو هم صورتم خ ختمیر

 بود.منتظر ستگاهیکه ا ییجا ستادمیگذشت...ا

سرم  یبارون رو یمانتو صورتو خشک کردم.باز قطره ها نی.با آستیتاکس

 .ختیر یم

درآوردم و خودمو توش نگاه  بمیرو از ج یساعت گوش دنید یبرا

 یرنگ و رو و دوده گرفته.چند روز یب ی افهیکردم.ق

وعده از غذام هم حذف شده ۲  یبودم.حت دهیکه اصال به خودم نرس بود

 چتر کنار یچک چک بارون رو رو یبود. صدا
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سرم بود.و به سمت چپم  یرو اهیچتر س هی.سرمو باال بردم دمیشن گوشم

 جوون قد هی.هیصاحب چتر ک نمینگاه کردم تا بب

نگاهم  یو مرتب و کت و شلوار کنارم بود دو با لبخند کمرنگ بلند

 قدم ازش دور هی.سرمو سمت رو به رو چرخودمو کردیم

بهش ندادم.کال مرد جماعت چه  یتیچتر شد اهم یو باز سرم ب شدم

 ...برام بد بود.ازشون بدمدیحم ریباشه و چه غ دیحم

 سرم. یشد و چارسو گرفت رو کمیگذشت.دوباره نزد هی.چند ثانومدیم

 :خانم روشن...

 کردم. نگاهش

 ن؟یهستم.منو نشناخت ی:منم نوذر

...: 

بهتون  ی...ولمیبود ریدنبالتون بودم.البته هم مس نجای:از در اداره تا ا

 .دمینرس

 :...شما؟
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 .دمیخدمتوونرس ی.همکارتونم...چند باری:عرض کردم نوذر

 :بعله.

امد آدرس محله موند  نیماش هیبعد  قهیکدقی.هیاونک دونستمینم اصال

 راننده سوار شدم.در عقب و باز کردم دییگفتم و با تا

درو گرفت.:فکر کنم هم محله  یدرو ببندم که نوذر خواستمینشستم.م و

 .میا

نشستم.اونم چترشو بستو  گهینگفتم.درو ول کردم و سمت د یزیچ

 میتکوند.نشست کنارم.راننده راه افتاد.تا حرکت کرد

 .گهیم یچ دونستمیکرد به حرف زدن.نم شروع

دست چپشو نگاه کردم.حلقه دستش نبود.موهاش و سر  ناخودآگاه

 اتدکلنش هم بود.ساواچ... یوضعش مرتب بود.بو

 ی.ولومدیم یمناسب ازدواج بود.بنظر پسر خوب سی.کدیخندیم چشماش

 رونیب نیداشت.نگاهمو از پنجره ماش کاریبا من چ

بود که  یو دوباره برگردوندن. خودم حلقه دستم نبود.چند روز انداختم

 ی.الغر شده بودم و تو دستم نمدمیپوش یحلقه نم
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 .موند

پسره رو ندادم و راهمو گرفتم و  یشدم.جواب تعارف و حافظ ادهیپ زودتر

 رفتم.

بسته شدن درو که  یخونه س.صدا دمیحم دمیمامدم خونه فه یوقت

 امد. رکنیاز اتاق ب دیشن

 ق؟یشقا_

 بله؟_

 ...ای؟بیامد_

 دمیم دی.باششیپ رفتمیم دیخبرو بهم گفت.با ششیامدم پ یوقت

 ارسالنو...منم شوشکه بودم.خشکم زده بود.

 ...سهیلباسات چرا خ _

از تو کمد برام لباس درآورد مانتو و شالمو عوض  دیحالمو د یوقت

 حرف دیدنبالش رفتم.حم عیسر یا لهیوس چیکردم.بدون ه

 نیناراحت بود.بدتر از ا یارسالن.اونم حت یسمت خونه  روندیو م زدیم

 .خودمو فراموش کردم.درشهیهم مگه م بتیمص
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امد درو باز  یبازم زنگ درو زد.کس دیحم یباز بود.ول خونشون

 اون چند نر میبودن.ما که وارد شد یکرد.خونشون چند نفر

 امدن. رونیب ریشدن و سر به ز بلند

 گرفته و آرام گفتم سالم. یصدا با

داشت.سمتش  شیو بدون آرا سیخ یبلند شد.چشمان قرمز و صورت دایش

 که رفتم بغلم کرد.آرام پشتش زدم.

ما ارسالن را در آغوش گرفته  پشت به دیجلوتر حم یغم آخرت باشه.کم_

 میشد رهیارسالن خون بود.بهم خ یبود.چشما

همان لحظه که با اوچشم تو چشم  یما رد و بدل نشد.ول نیب یزیچ

 یزی.چکردمیدلش را حس م یشدم،اشکم راه افتاد.غم تو

جدا شدن از بغلم را  الیخ دای.شستیتن ن یاز از دست دادن پاره  بدتر

 اش گذاشت و یشانیپ ینداشت.تا باالخره دست رو

 .نشست

 به سرم امد!!!بچهم...خدااا... یبتیچه مص یدید_

 سر داد. هیهق هق گر و
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گفتن نداشتم.دوباره نگاهم به  یبرا یزی.چدمیدستش کش یرو دستم

 .اوکردیکنارش بود و آرام صحبت م دیارسالن افتاد.حم

 .کردینگاه م دایبه ش یو گاهبه من  یگاه هم

اتفاق افتاد.فقط  نیا یو دلش را نداشتم که بپرسم اصال چه شد؟ک جرئت

 اردالن غرق شده... دهیگفت که شن دیحم

 با

.چشمانم را فشار نندینب گرانیکه د یگرفتم.سمت گرید یرا طرف صورتم

 .بعددیایب د،یایب خواهدیدادم تا هرچه اشک م

صورتم را خشک کردم.در گوشه کنار خانه ظرف و بشقاب  دستمال

 بود.بلند شدم تا حداقل آنها را جمع کنم.به آشپزخانه رفتم

.به نظر خودم هم میزند برو یکه اشاره م دمیرا د دیگذاشتمشان.حم آنجا

 امدیم کترینزد یکس دیشا ایبهتر بود تنها باشند...

 زیم یکه گوشه خانه رو .چشمم به عکسش افتاددادیم یرا دلدار آنها

 .زمیآن بچه...عز فیبود.ح یبود.چقدر دوست داشتن
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.خواستند بدرقه مان کنند که میرفت رونیو ب میکرد یخداحافظ

 عجلخ داشت انگار با او تماس گرفته دی.حممینگذاشت

جا  دارویکل_.ستادیا کدفعهی میشد نیماش کینزد ی.وقتبودند

 تا من برم... سایگذاشتم.وا

موقعه تلفنش زنگ خورد.مشغول حرف زدن شد با اشاره خواست  همان

 که من به دنبالش بروم.ساالنه ساالنه دم در رفتم زنگ

هم گذشتم.به  یبزنم باز کردند.از الب یکه زدم بدون آنکه حرف درو

 بسته شد و باال رفت.درست دمی.د دمیآسانسور که رس

.عقب دیم کف رسو فورا به ه ستادیخواستم بروم ا یم یطبقه ا در

 .ارسالندیآ یب رونیکه درآن بود ب یتا کس ستادمیا

به من بود به شانه و بازو اش  رهیگرفته اش که خ ی.نگاهم از چهره بود

 جلو آمد و از آسانسور یافتاد.الغر شده بود.قدم

هم دستش بود.باز هم  دیشد.نگاهم به دستش افتاد که دسته کل خارج

 رد شدو در یمتر یلیم یجلو آمد.از کنارم و فاصله 
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باز نگر  میو نگاهش کرد.در را برا دمیسرم را باز کرد.من هم چرخ پشت

 خواست که به راه پله بروم.وارد راه یداشته بود.م

 بود. نیداد.نگاهش به زم هیکنارش تک واریشدم در را رها کرد و به د پله

دست و چشمانش بود.چشمانس  نیساکت و منتظر بودم نگاهم ب منم

 سوزاند و چهره بغض آلودش هم اشکم یدلم را م

طور نبود...آن  نیا میرا تمام کرد زیآن وقت همه چ یآورد.حت یدر م را

 نبود.خودش سکوت را یزیکه چ نیغم در مقابل ا

روز _را فشار داد. شیدور نگاه کرد.لب ها یی.به جاشکست

 رهیبوده...بچه م م یدنم کدوم قبرستون ینم دای...شروزیآخر...د

 ....ایلب در یباز

که  یبرتش.وقت یم کنهیغوغا م ایگفت:در نییگرفته شد...با تن پا صداش

 .دهیبردش...تنشو پس م

هق هق آرام  ی.چشمان را مه اشک گرفت.صدادمشیند گریکه د من

 پلک کیسوخت. یلیخ شی.دلم برادمیخودش را هم شن
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دهانش  یکنارش کرده بود.دستش را جلو واریرا سمت د شی.او هم روزدم

 شدم.دستش کشیمشت.ندانستم چه شد که نزد

 کمیقدم نزد کیداغ بود.حاال او  یلیکمرش گذاشته بود گرفتم.خ یرو که

 شانه و گردنم نیشد.بدون مکث بغلم کرد.سرش ب

رد گرفته.تکان نخو ی.ابر بهار شده بود.با صدامیدستانش دور بازو ها بودو

 را نداشتم که او را از خودم جدا نیو توان ا

شانه  یبه قصد آرام کردنش رو دیدستم را باال آوردم با ترد کی.فقط کنم

 فشار داد.منم غصه ام ی.سرش را کمدمیاس کش

 با

 ی.بعد مدترفتیکردم.لحظه چهره بچه از خاطرم نم یم هیبود و گر گرفته

 اش آرام گرفت از من جدا شد.خودش هیکه گر

 ی.چه مکردمیرا پاک کرد.من فقط نگاهش م شیاشک ها عیسر دست

 ادامه داره؟غم یباش؟خودت را نباز؟زندگ یگفتم قو

کدامشان باور نداشتم.به نظرم گفتنشان  چیباشه؟خودم هم به ه آخرت

 بود. هودهیب
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برم.آنجا ماندن درست نبود.نفس  خودستمیاش هم تب دار بود.م چهره

 را میدست رد اشک هاو با پشت  دمیکش یقیعم

برم.حداقل در  رونیاز کنارش رد بشوم از راه پله ب خواستمیکردم.م پاک

 را باز کنم.که دستم را گرفت.نه محکم گرفت و

تعادل بودم و بند دستش شدم. نتوانستم  ی.من مثل بچه نوپا بدیکش نه

 خودم را جمع کنم که دوباره خودم را در آغوشش

تنگ  یم کرد و سرش را خم کرد و با آغوش.همانطور تب دار نگاهدمید

 هم فشورد.دسته ی.چشمانش را رودیتر مرا بوس

.سرش را از من درو ستمیرا در دستم گذاشت و کمک کرد محکم با دیکل

 قب رفت و به یرا نگاه کرد.قدم گرید یکرد و جا

حال  نیبروم و به ا دیداد.من هم دانستم که با هیپشت سرش تک وارید

 بدهم.در را باز کردم و موقعه خارج شدن بدون انیپا

.در ندیدو پا بنش یکه رو دادیاش را سر م هینگاهم تک نی،در آخر حرفم

 رفتم. رونیب عیرا رها کردم و سر

 .دیآیسمت در م دیکه حم دمید
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 ؟یکرد رید_

نگاهم  ی.خم شد و لحظه امیشد نیسمتش گرفتم.سوار ماش دویول فقط

 کرد.

 ؟یکرد هیگر_

 آره._

چرا؟!اما حاال معلوم نبود  دیپرسیتمام.قبل ها اگر انقدر ساکت بودم م و

 کجا بود.

شانه ها و صاحب شانه ها فکر  یخانه تنها بودم و به آن غم نسسته رو در

 جز تب گناه برام یکه حس یکردم و بوسه ا یم

 .نداشت

بود.اما  میعبور از خط قرمزها نی.امیشو کیانقدر بهم نزد دینبا باالخره

 نشان ندهد. ی...خدا به کسییچه بال

 یخبر نداشتم و دلم نم یمن از کس گذشتیغم بارم همانطور م روزگار

 خواست از کسب خبردار شوم.
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من فقط  یول دیپرس یکدد م یفاصله گرفته بودم .تعجب م دیحم از

 .کردمیسکوت م

بدانم که  خواستیدلم نم یمهم نبود.حت میارسالن هم خبر نداشتم.برا از

 برام مهم یزیچ گریسه بار زنگ زده بود.د_چرا دو

افتادم.نه  ریگ یخال ییهزار تو انیخودم هم مهمدنبودم.انگار م ی.حتنبود

 خواستیداشتم خارج شوم.و نه دلم م زهیانگ

 .بمانم

 یو تماس ها دمیرا هم کمتر د دیشدحم شتریب میریگوشه گ نیا یوقت

 یلحظه ا خواستمیرا نم یشد.کس شتریخانواده ام ب

 .نمیبب

 یپا دیشدم.پرس نطوریکه چرا ا دیکالفه بود.سرم داد کش دیشب حم کی

 دارد؟من فقط آرام یریاست؟چه تقص انیدرم یکس

 .کردمیم نگاهش

.دست از ستیدرست ن تیکدام از حرف ها چیآرامش و آرام گفتم:ه با

 سرم بردار.
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 می.سرجادیدستم را کش رمیخودم بم یبرا یبلند شدم برم گوشه ا یوقت

 .ستادمیا

 کلمه بگو چته؟ هیالاقل _

 بگم آخه... یچ_

 زم؟یعز_

 خسته م._

 ول کرد و ماتش برد.رفتم اتاقو درو بستم. دستمو

 یشکست عشق هی دیمثل من ،اول با یچرا آدم ن؛کهیفکرم شده بود ا تمام

 ازدواج کنه و یآدم طماع نیبخوره و بعد با همچ

و در آخر انقدر  نهیبب انتیارسالن ،داغ دلش تازه بشه،خ دنیبا د دوباره

 یدارم؟به اندازه کاف یتنها بشه؟؟؟مگه من چه مشکل

 شانس؟؟؟ ایندارم؟ ستم؟زشتم؟جذابتین یداشتن دوست

از سر  شهیسواالت انقدر بهم فشار آوردن که زود تر از هم نیروز ا کی

 گرفتم و زود امدم خونه. تو خونه هم یکار مرخص
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لباسامم تنم بود و حوصله نداشتم درشون  ی.حترفتمیراه م همش

 و سرمو تو یصندل ی.رفتم آشپزخونه،نشستم روارمیب

شد  یچ دونمیزانوهام گرفتم.نم نیبردم و ب نییگرفتم .سرمو پا دستام

 که داشتم ی.وقتنیرفت و افتادم زم جیکه سرم گ

روشو با خودم  یها یو شکستن شهیچنگ زدم و ش یزیافتادم به رو م یم

 که کمیگوش خراش. یصدا هیو بعد  نییپا دمیکش

.رو زانوهام رمیحال بم نیاالنه که از ا نیخودم امدم فکر کردم که هم به

 و دستمو دراز کردم خچالیخودمو کشوندم سمت 

 ختنیمقدار از قرصا بخاطر لرزش دستام ر هیقرصا رو بردارم.که  ظرف

کردم  دایزد.دنبالمسکن بودم.پ یو چشمام دو دو م دیلرزی...دستم منیزم

.آخه تبم کردیباز بود سرماش خنکم م خچالیتا قرص انداختم.در ۲و 

 عرق میشونیکرده بودم.از پ

برداشتم و به زور  خچالیآب از در  یبطر هی...زدی.گوشام سوت مختیریم

 جون باز کردنشو نداشتم.باالخره یبازش کردم.حت



 

297 

 ویسنده:سمیرا موسعلین              گلبرگ شقایق                                                                                

 

چم شده بود.آب  دونمیسرم.دستمو گذاشتم رو گلوم نم دمیکردم و کش باز

 حال خرابم و نیرفت.از ا ینم نییاز گلوم پا

 صا

 یزیانگار چ یول دمیشنیم ییصداها هی.کردمیم هیداشتم گر امیبدبخت

 اون قر کردمیسوت.حس م ینبود جز همون صدا

درآوردم و قورتش  گهیچهارتا د_قرصو برداشتم و سه ینکردن.بسته  افاقه

 سردم ی.ولدمیلرزی.م دمیدراز کش نیزم یدادم.رو

قرصا درآوردم  یاز بسته  گهیو داغ بودم.دستمو دراز کردم چندتا د نبود

 و گذاشتم تودهنم.هنوز کامل قورتشون نداده بودم

 دونستمیبخونم فقط م تونستمیقرصا.رو شو نم یچشمم افتاد به بسته  که

 نکهینبود.قبل ا یرنگ نیبستشون ا یقبل یقرصا

 .دمینفهم یزیچ گهیکنم...د یکار

 ارسالن

از  موی.تمام ارزشوزندگنمیبب ویکس خواستیاصال خوب نبود.دلم نم حالم

 رفتم.شرکت و یدست داده بودم.سر کار نم
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 با

 دایآروم شدم با ش کمینکهیخودشون به حال خودشون بودن.بعد ا کارمندا

 که آخرش میدعوا گرفتم.انقدر سر هم داد زد

پدرش  یخونه  یراه یا لهیوس ی،بدون جمع کردن حت یلیس هی

 ویکس خواستیبودم.دلم نم ریشد.چند روز تو خونه اس

حالشو نداشتم برم درو باز  یول زدیو در م ومدیم یکس ی.گاهنمیبب

 اردالنم یاتاق پر از بو نیکنم.جام تو اتاق اردالن بود.ا

تموم  یزندگ نی.ازدمینبود و من باهاش حرف م زدمی.با بچه حرف مبود

 ستیشده بود که با امدن اردالن موند.حاال که ن

بشه؟چرا پاره تن من؟چرا  نطوریا دیمن با ینداره.چرا بچه  یارزش گهید

 خواستیاون نمرد تا راحت بشم؟دلم م یجا دایش

صداشو بشنوم تا و نه...صبحا  گهیاندر فشار بدم تا خفه بشه تا د گردنشو

 کرومیذهنم اول خفش م یتو شدمیم داریکه ب

.بعد دلم براش کردمیدرآد ولش م خواستیکه چشماش از حدقه م یکقت

 سوخت که اونم بچه شو از دست داده.بعد یم
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 یکه واقعا هون لحظه که بچه تنها بوده کدوم گور گرفتیم حرسم

 گشتم که یبال گوشدن رونیبعد از اتاق زدم ب یبوده؟مدت

 یکدوم گور دمیفهمیهمون موقعه م دیخاموشه.زدمش تو شارژ نه با دمید

 دمیبوده.با تلفن خونه اول بخش زنگ زدم.پرس

 ؟یبود یلحظه کدوم گور اون

 .گمیو کدوم لحظه رو م یک دونستیم خودش

 بشه... نطوریا خواستمیزد:بخدا نم غیتلفن ج پشت

 ...دایهمانطور داد زدم:خفه شو ش منم

ام  یشخص یافتاد.به منش ادمی دمیپرس یاز او م یرا قطع کردم.وقت تلفن

 برود و الیزنگ زدم.به او گفتم که فورا به و

آن روز را بفرستد.تا او  لمیف میبرا یو حت قیها را چک کند.دق نیدورب

 زمان نیو ا دیکشیطول م اوردیبرود و برسد و جواب ب

 جانم بود. ی خوره

 ایبودم که به او زنگ بزنم  دیتم.تلفن دز دستم بود.در ترداتاق برگش به

 بود که قیخواست.حاال شقا یرا م قینه.دلم شقا
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کوتاه  یآرامش را بشنوم مثل زمزمه  یبود صدا ی.فقط کافکردیم آرامم

 روحم را آرام ختیر یم وانیکه از پارچ در ل یآب

.جواب قلبم ییو جدا یدور نیبود ا یحکم ی.او درمان دلم بود.چکردیم

 و روح شکسته ام چه بود؟؟؟

و زنگ  اوردمیدگر طاقت ن گرید یو چند فردا شیروز زنگ نزدم.فردا آن

 نیهرگز جواب نداد او هم دست به دست ا یزدم.ول

 داده بود تا مرا دق بدهد. ایدن

 روز بعد خودش را در خانه رساند. کی یمنش

 تو... ایب_

ترس در چشمانش  دنمیقبل د ایوحشت زده شد  دیمرا د یوقت

 دوده گرفته ام هم ریگذشتم.تصو نهیبود؟ندانستم.از کنار آ

 .دهیبلندو ژول یشکسته با موها ینبود.مرد جالب

حرف  یداشت حت دیکاناپه منتظرش نشسته بودم.ترد یرا بست.رو در

 مکشوک و مشتاق شتریمرا ب نیبزند.و ا

 .ستادیآمد و ا کمی.نزدکردیم
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 لمارو؟یف یکرد دایپ_

 بله آقا._

 .نمیخب،بده بب_

 چشم._

را بگردد لپ تاپ دا روشن کردم.نگاهش کرد.فلش را  شیها بیاو ج تا

 فقط آقا..._سمتم گرفت.

 ...؟یفقط چ_

_... 

شدم باالخره او هم مرد  ی.متوجه همه چدمیها را د نیدورب لمیف یوقت

 ی،البدفکر م دایش انتیخودش خ الیبود و به خ

 شد! یام م یشدن ناراحت شتریباعث ب کرد

که با  دمیشدم ته ناراحت.داغ دلم تازه شد چون اردالن را د یعصبان

 .رفتیسمت ساحل م شیها یاسباب باز
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 دانستمیآشنا بود.اما نم یلی.خکردیآشنا باز م یمرد یدر خانه را برا دایش

 .ستیک

و  .از او تشکر کردمدمیرا د انیمضطرب شا ی افهیلپ تاپ را بستم.ق در

 که دستم آمد را یا لهیوس نیبعد از بستن در اول

 یرا خرد کرد.خودم ب زیسالن پرت کردم.نداستم چه بود و چه چ وسط

 سمت حمام رفتم. زیتوجه به همه چ

کرده بودم  دایکه تازه پ ی.با سالحمیایبنظر ب شهیداشتم مثل هم دوست

 او آرام یتا با سالخ رفتمیم دایپدر ش یسمت خانه 

 .شوم

 اب

و  شدمیداخل م عیبلند و سر یکه با قدم ها دنمیکار خانه با د خدمت

 و کامال معلوم بود که گرفتمیرا م یسراغ جناب زند

بعد منم به همان  قهی.چند دقدیپرم،تلو تلو خوران سمت پله ها دو دست

 رفتم.رو یاتاق زند یعنیسمت که خدمت کار رفت 
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نگاه  لمویاتاق بود نشسته بود.دادم ف یصندل نیکه بزرگ تر یصندل

 امد بهم آروم دایرو صدا کردن.ش دایکرد.گفت که ش

نه تو روش نگاه کردم و نه اصال باهاش  گهیلحظه د هیکرد.بجز اون  سالم

 رنگش قرمز دید لمویف یحرف زدم.پدرش وقت

 دایشد.ش کینزد دایبلند شد و به ش کدفعهی دیکش قی.چندتا نفس عمشد

 و دیبا ترد ستین یخوب تیبود که موقع دهیفهم

 .کردیبه پدرش نگاه م ایبه من  ای التماس

انداختم  گهید یدستشو باال برد و نگاهمو جا یتو یعصا کدفعهی یزند

 .زندشیچطور م نمیتا نب

 یسر تا ک رهیخ ی:دختره زدیزد و پدرش بلند بلند داد م یم غیج دایش

 ...با اون یعرضه...با راننده  ی؟بیگند بزن یخوا یم

 ...یصاحب بش تیپست....مگه نگفتم از زندگ آدم

 غلط کردم بابا...نزن بخدا غلط کردم...ارسالن ترو خدا..._

 نیمن هم_رو صدا زدم تا بالخره حواسش بهم جمع شد. یزند دوبار

 ...دمیفردا درخواست طالق م
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 ،یگفت:حق دار سرش و تکون داد.با تن آروم تر یگذاشت رو دستشو

 لمیاز ف یدارم...اسم یخواهش هیازت  ی...ولیحق دار

 ...بزار برام آبرو بمونه.ارین

 .یپس توافق_

 .یباشه توافق_

 نجای

خودشو انداخت  دایدر اتاق ش یکه برم...جلو دمیراهمو کش یحرف بدون

 منو ا کنمیجلو پام...با هق هق گفت:التماست م

 ...شمیم زتی...کننزار

_... 

 پدر. یاز رو دوشم کم شد...روندم سمت خونه  یبار هیبستم. نویماش در

 .کردیکرد و رهام نم یم هیبود بغلم.گر دهیچسب مادرم

 با پدر حرف بزنم. خوامیمادر بسه...م_

 ...یاردالن...پسرم پوست و استخون شد یبرا رمیبرات...بم رمیبم_
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 کردم.شونه هاش گرفتم و از خودم جداش کردم.اشکاشو پاک  از

درست  یچه شر یخوایگفت:باز م واشینکرد. هیگر گهینگاهم کرد.د قیدق

 ازت یشیمثل پدرت سنگ م ینطوریا ی...وقتیکن

 ترسم. یم

 .ستین یزیچ_

با پدرت جنگ را  خوادیبرگرد...نم یکه امد ویراه نینه...جون من هم_

 ...یکه امد یبار نی...برو...برو مادر...از آخریبنداز

 یباال یشدم.کتمو از تنم درآوردم و انداختم رو مبل.دکمه  کالفه

 و نشستم. دمیدور خودم چرخ کمیباز کردم. رهنمویپ

امدم  میشدم.مستق ونهیتموم کرد و رفت،شب د قیکه شقا یروز همون

 اونجا.

.اومدم ستمیمن تو حال خودم ن دیپر بود.اون شبم مادرم فهم یحساب توپم

داد  یزدم ها دادیمادرمو خبر کردم.هااونجا پدرمو خبر کردم 

 نیا ی.منو زندونی...تو منو ترسونددمیزدم...گفتم:من خاک تو سر ترس

 که یبا کس ی.زندگیننگ کرد یزندگ
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 احساس بهش ندارم... ی.ذره اخوامشی.نمخواستمشینم

بهم پس  مویخوام.زندگ یآقاجون.من ارث تو نم خوامیمالتو نم من

 بهم پس بده. مویزندگ یبده...آقم کن ول

کرد اما آقاجون با همون ابهتش  یم هیگرفت و گر یدستامو م مادرم

 شتریگفت و من ب ینم یزیو چ کردینگام م رهیخ

 .شدمیم یحرس

 یواقعا م ویکیهمه وقت  نیآقاجون،من عاشق شدم...بعد ا هیچ یدونیم_

 ...یخوام...ول

 یچاره ها بقض کردم.زانو هامو بقل گرفتم:ول یرو پاهام مثل ب نشستم

 یداغونم.زندگ یزندگ نیتو ا ارمیکه ب شهی.نمشهینم

 ...من

و رفتم.بعد اون موقعه چند  دمیدرو کوب یا گهیشدم و بدون حرف د بلند

 کردم .پدر و رییسال امد و رفت اردالن امد...من تغ

 نذاشتم.حاال امدم. نجایمن تا به امروز پامو ا یشدن ول ریپ مادرم

 تو موهام. دمیکش دست
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آقاجون  یپا ی.صداکردیآروم کردم.مادر هنوزم نگران نگاهم م خودمو

 .شناختمی.مومدیم

 سمت صدا نگاه نکردم.منتظر بودم که برسه. به

 چه وضعه موهاته؟_

 شده بود.بلند شدم و رفتم سمتش. دیسف شتریکردم.موهاش ب نگاهش

 سالم آقاجون._

ول کرد.دوباره برگشتم  ریادم.محکم دستمو گرفت و ددست د بهش

 سرجام.

 سالم. کیعل_

 یلیپدرم نه.مادرم گفت که خ یفوت اردالن مادرم امد خونمون ول بخاطر

 رفتارش رییتغ کنمیناراحت شده بود.االنم حس م

 رهیخ میاون مستق نکهیبهش نگاه نکردم با ا میس.مستق هیاون قض بخاطر

 به من بود.نگاهم در گردش بود.آروم شروع کردم:

کدوم  چید،هیکه برام گرفت ی،زن دیکه شما برام انتخاب کرد ی...خانواده ا_

 ددباعثیبه دردم نخورد.نه اون جور که شما گفت
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بودم که اونم  یزندگ نیبچه بند ا هیشد و نه خوشبختم کرد.با  شرفتمیپ

 به کشتنش داد.

 با

همه حرکاتش  ادیافتادم  افشیق ادیافتادم.حالم بد شد. اردالن ادی دوباره

 مویشونی.سکوت کردم و پنشیریحرف زدن ش

.دارم طالقش کنمیتمومش م گهیمالوندم دوباره ادامه دادم:د انگشتم

 بکن.هر یکنیبکن.از ارث مرحومم م یکنی.آقم مدمیم

 بکن... یکنیم یدیتهد

 اره؟یبازم برات بچه م_

 که بازم به کشتن بده... ارهیخند زدم:باز ب پوز

 .خواستهیگفت:مادر اون که نم مادر

در  یجوریکه توش عالقه نباشه گندش  ی.زندگستین نیمادر،بحث ا_

 .گهید ادیم

 دا؟یش ای یگفت:تو گندشو درآورد آقاجون
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رابطه بودم،بهس  گهدتویافتاد که زن داشتم و عاشق شدم ،با کس د ادمی

 .شجاعتمو جمع کردمکنمیو االنم فکر م کردمیفکر م

 بهش نگاه کردم.گفتم:هردو... و

 ؟ی.براش مرد بودیپس اول تو بود_

 دمی.منم تازه فهمهیا گهیکس د شیآقاجون.اون که ندونست من دلم پ_

 شده. انتیبهم خ

 زد رو صورتش:خاک به سرم. مادر

جلوترا  نیاز ا انتشی.از کجا معلوم خستین یزن زندگ دونستمیم_

 ه...استارت نخورد

 .یمراقبت نکرد تیخودته...خودت از زندگ ریتقص_

راست  گهید نویسرمو رو به آقاجون کردم.:ا میگرد کردم و مستق چشمامو

 جلوت دیخودمه.از اولش با ریآقاجون.تقص یگیم

 .مگه نه...وفتادیاتفاقا تم نیکدوم از ا چیه گهی.دستادمیمیوا محکم

بودم دنبال مقصر بگردم.اومدم بهتون  ومدهیشدم.کتمو برداشتم.:ن بلند

 موی.تصمستیعروستون ن گهید دایاطالع بدم که ش
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هم که چشم به  یکه آقاجون گفت:زن رفتمی.خداحافظ...داشتم مگرفتم

 پسر. شهیمرد زن دار داشته باشه زن نم

خبر  یزیاز چ چارهیبرگردم گفتم:،اون موقعه اون ب نکهیا بدون

 خودش رفت. دیهم که فهم ینداشت.وقت

 رو برداشتم که باز گفت:هنوزم چشمت دنبالشه؟ یبعد قدم

 ...هنوزم دلم باهاشه._

 اون دلش باهاته؟ یاون چ_رفتم جلوتر که دوباره سوال کرد. باز

 براش مونده باشه یذهنم جواب دادم،اگه هنوز دل تو

 شکسته... یلیدلش خ آخه

گفتم:آقاجون  گذاشتم رو چهار چوب در اتاق و نگاهش کردم و دست

 کنه؟؟؟یمنو قبول م یکنیفکر م یعنی،

 دی.کم حرف بود.از من شاکردیم هی.رفتارش سرد بود.گردادیرا نم جوابم

 اصال چه یکرد.راست یکرد.قبولم نم یفرار م

 اش داشت؟ یزندگ یبرا یمیتصم
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لحظه  کیاز کنارم گذر کرد. یخانه اش بودم.تاکس کیآمدم نزد بخودم

 در مجتمع ی.درست بود جلودمشیحس کردم که د

 عیسر یکنم.ول شیصدا خواستمیرفت م رهیشد.دستم سمت دستگ ادهیپ

 نباشد.به او یجا و وقت مناسب دیرفت داخل.شا

 یدادم که اگر توانست امیبعد پ قهیزدم باز هم جواب نداد.چند دق زنگ

 وقت دی.با خود گفتم شاامدین یزنگ بزن.باز هم جواب

دلم  کدفعهیرا روشن کردم از آنجا دور شدم.اما  نینباشد...ماش یمناسب

 شده ی.حازدمیحتما با او حرف م دیشور افتاد.با

 میدور زدم.چند بار هم تماس گرفتم جواب نداد.تصم عایجمله.سر کی

 گرفتم برم داخل.پشت در خانه بودم هر چه زنگ زدم

آنچه در ذهنم  کردمیشده و دعا م ی.مطمئن شدم که خبرامدین جواب

 یکردم.خبر شی.صدادمیهست نباشد.با دست در را کوب

 .دمی.نگران بودم.چتد قدم عقب رفتم و خودم را به در کوبنبود

در باز شود.در را باز  دیباال آمدند.گفتم که آشنا هستم و با ینگبان از

 ووجواب کردمیم سی.خودم وارد خانه شدم.صدامیکرد
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 ختهیر رونیکه از آشپزخانه به ب دمیشکسته را د یها شهی.شدمیشن ینم

 کردم و... شیدایشده بود.در آشپزخانه پ

 قیشقا

عطر آشنا.چند  یمطبوع.بو ی.خنکدمیشنیبوق بوق دستگاه م یصدا

 یندیدر همان حال ماندم.حس خوشا دیشا یا قهیدق

کف دستم باعث شد آرام چشمانم را باز  یرو یزی.حس حرکت چبود

 آشنا.غوز کرده کنار دستم بود و من دراز یکنم.چهره ا

 .مارستانیدر اتاق ب دهیکش

.دستم را مچ کردیبود.خودش بود.کف دستم را نوازش م ارسالن

 و به من نگاه کرد.چشمان گود افتاده ستادیکردم.نگاهش ا

 سرم امد. یباز شد بلند شدو باال ش

 ؟ی...خوبقیشقا_

 یسرمن ،کنارم چه م یباالجواب فقط نگاهش کردم و پلک زدم.او  بدون

 کرد.

 برگشت. تاریخانم پر کیرفت و با  رونیب
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 ؟یزم؟خوبیعز یبهتر_

 شده؟ ی...چ_

 شده؟ یچ یدونینم_

کرد و ارسالن هم باز هم با همان  یرا چک م ماریرا تب و گزارش ب سرمم

 .کردیچسم ها نگاهم م

 وارد اتاق شد. یگرید یموقعه مرد آشنا همان

 شده؟ ی!چق؟یشقا_

 برادرم. نیهم به او نگاه کرد.ام ارسالن

 به ارسالن و من و پرستار نگاه کرد. یسوال

 رفت. نیرفت.ارسالن سمت ام رونیب پرستار

 شما؟_

 قیو شقا دیحم یهستم.من آشنا یکه من ک ستیسالم.االن مهم ن_

 بهش وارد یکردم.شوک عصب داشیخانمم.تو خونشون پ
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هوش بوده تا  یب یمشت هم قرص خورده بود.از عصر هیبود و  شده

االن  نکهیخوبه.موضوع مهم ا شیاالن.معدشم شست شو دادم.حال عموم

 نه من. یکرد داشیاومد شما تو خونه پ دیکه حم

 ...؟هیچ انی؟جریچ یعنی:دیپا و اون پا کرد و پرس نیکالفه ا نیام

 زود تر برم.خداحافظ. دیبا_

به رفتنش نگاه  نینگران به من انداخت و رفت.امو  یطوالن بایتقر نگاه

 سرم خم یرا در آورد رو نکشیسرم امد.ع یکرد.باال

 بود. ی.اون کقیشده شقا یچ_.شد

عاتو  هینگو.که بشه  دیحم شیدرموردش پ یزی.چنیآشنا بود ام هیفقط _

 موضوعرتو دستش... ای

 ایکرده؟اون  تتیاذ ی؟؟؟کسیشوکه شد ؟چرایخودتو بکش یخواستیم_

 شده خواهرمن؟ ید؟چیحم

 یکنم قرص عوض کاریجان.حالم بد شد و ندونستم چ نیام ستین یطور_

 خوردم.

 .فهممیمن نم_



 

315 

 ویسنده:سمیرا موسعلین              گلبرگ شقایق                                                                                

 

 نفس نفس زنان امد. دیموقع حم همون

 ؟ی...خوبقیشده؟...شقا یچ_

 خوبم._

 ن؟یام_

گرفت و به من نگاه کرد.دکتر  دینگفت.نگاهش را از حم یزیچ نیام

 .استراحت و مصرف داروها.آمادهکردندیسرزد.مرخصم م

دانستم  ینگذاشت.نم نیبه خانه برم که ام دیهمراه حم خواستمی.مشدم

 کامل اصرار داشت که یکه چه در سر دارد ول

دانست  ینم یهنوز هم سرگردان بود.حت دیبه خانه بروم.حم همراهش

 مارستانیمرا به ب دیمثال حم که چرا حالم بد شده و

 .آورده

 یکردن و هر بار که نظر من را م یباهم بحث م مارستانیب اطیح در

 خانه خودم راحت ترم. گفتمیخواستند م

 بخدا... دمیمن نفهم_
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 .مامان هست.می.اونجا ما مراقبشادیبزار با من ب_

 منو بده؟ ؟جوابیبش ینطوریا دیچرا با قیشقا_

 نشده. یدونم طور یگفتم:نم آرام

 میمعناددار نگاهم کرد.مچ دستم را گرفت و گفت:همبن که گفتم بر نیام

 بهش سر ایب یدوست دار دیما.آقا حم یخونه 

 .خداحافظدمیم لتیتحو کنمی.من خوبش مبزن

مچ دستم را فشرد.:اول  یکم نیکرد.ام یخلع شد و آرام خداحافظ دیحم

 .ارمیهم خودم سر در م یه؟نگیبه من بگو ماجرا چ

.پدر مادرم میدی.به خانه پدرم رسمینزد یو حرف میساکت بود ریمس تمام

 اول تعجب کردن و بعد خدشحال شدندو دنمیاز د

 بودن اوضاع شدند. یعاد ریو غ دهیمتوجه رنگ پر بعد

مامانو  نیرفتم سمت اتاقم.ام می.من مستقدیمرس یهمش سوال م مامان

 نویام یدادم.صدا هیبه در تکصدا کرد.درو بستم و 

 .ستین ی:مامان نگران نباش طوردمیشنیم
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 شده؟ یشکل نیآخه چرا ا_

 چند روز تا بهتر بشه... هی نجایا ادی.گفتم بفوشدهیضع کمی_

 ن؟یفقط هم_

 .نگران نباش.نهیآره هم_

 یسرجاش بود.همون جور زی.به اتاقم نگاه کردم.همه چرونیدادم ب نفسمو

 ی.تختم کنار پنجره بور و با تختدمیچیکه خودم م

 یزایها و آو سهیتخت.با ر یرو به رو یکنار در و کمد ها زیو م کنارش

 کنار زدم ک کمی یول دمیتخت.پرده اتاقوونکش یباال

 خلوت. یو کوچه  یخال اطینگاه کردم.ح رونویب

 رفتمیم دیبرداشتم.با امویمیدرآوردم و از تو کمد حوله و لباس قد لباسامو

 آب دوش،همونطور که سرم باال یداغ ریحموم.ز

 دیو حم نیام داشدیفکر امد سراغم که ارسالن چطور پ یسر هیبود،

 نیامد سرم تو خونه؟اما فکرام از ا ییچطور؟چه بال

لباس  یجلو نرفت .مغزم هم مثل تنم مثل قلبم خسته بود.حت شتریب حد

 پتو... ریو با تن پوش رفتم ز دمیهم نپوش
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ظهر بود.سرجام نشستم.مغز تازه داشت باال  کیشدم.نزد داریب یوقت

 .اول اون کارویمرخص یافتاد زنگ نزدم برا ادمی.ومدیم

.موهامو شونه زدم و از دمیتو کمد برداشتم پوش یو بعد از لباسا کردم

آروم سالم کردم بهشو  یلیمادرم.خ شی.رفتم آشپزخونه پرونیاتاق امدم ب

 تا بخورم. زیک شتی.نشستم پختمید ربرداشتم و آب سر وانیل هی

 ؟یخوریچرا آب سر م یریگیمامان جان دل درد م_

 .نیخوبه هم_

 ؟یخوریم ی.صبحونه چزمیریم یاالن برات چا_

 زحمت نکش. خورمینم یزیچ_

 ...یچ یعنی_

.منم جرعه جرعه از آبم خوردم.نشست دیبرام صبحونه چ زیم رو

 بهم شد. رهیکنارم.دستمو گرفت تو دستش و خ

 .یامد نیبا ام یچقدر دلم برات تنگ شده بود...خوب کرد یدونینم_

 ؟ینگام کرد و گفت:چند وقته که دست به صورتت نزد رهیخ کمی



 

319 

 ویسنده:سمیرا موسعلین              گلبرگ شقایق                                                                                

 

 رفته بود. یبار که مهمان نیاز آخر دی.شادانستمینم

 .بخور دخترم...یخورینم یچی.از بس که هی...چرا انقدر الغر شدایخدا_

 برام لقمه گرفت و مجبورم کرد بخورم. خودش

که با آن ها به  ییبرم.لباس ها شگاهیبعد مجبورم کرد که به آرا و

 یشد.از لباس ها یششته م ییآنجادآمده بوم در لباس شو

 زدم نگرم داشت. یم رونیداشتم از در ب ی.وقتدمیبرداشتم و پوش میقد

 .پالتو را تنم کرد. را از دستم گرفت فمیبرگشت.پالتو دستش بود.ک یفور

 .یجان.مواظب باش سرما نخور قیهوا سرده شقا_

نگران حالم نبود.در چشمانم اشک جمع شد.رو  یوقت بود که کس یلیخ

 پالتو بی.دستانم را در جندیاز او گرفتم تا اشکم را نب

 رفتم. یم ییبایو سمت سالن ز داشتمی.آرام آرام قدم بر مکردم

سفارش مامان از همه خدمات استفاده کردم و بعد از چند ساعت روانه  به

 گشتمیبرم ریخانه شدم.در راه همانطور سر به ز ی
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باعث شد سر بلند کنم و دور و بر را  ینیبوق بوق ماش یصدا که

 .کردیچکار م نجایبود.او ا نی.امنمیبب

 رفتم. نشیماش سمت

 چقدر صدات کردم. یدونیحواست کجاست.م_

 ؟یکنیم کاریچ نجایاع...تو ا ِ_

 اومدنم دنبالت.سوار شو._

تواند.منم  یو نم دیبگو خواهدیم یزیراه حواسش به من بود انگار که چ در

 .آخرکردمیشده ام نگاه م کوریمان یبه انگشت ها

 زد. حرف

 ؟یکرد دایاختالف پ دیبا حم_

 دونم؟ینم_.دانستمیاختالف؟؟نم

 مارستان؟یتو ب روزیبود د یاون مرده ک_

 آشنا بود. هی_

 نتش؟ینب دیآشنا؟پس چرا رفت تا حم هیفقط _
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 کرده بود؟ دامیچطور پ یسوء برداشت نکنه....راست دیکه حم_

 ه؟یبپرسم.اسمش چ خواستمی.مدونمیمنم نم_

 ...ارسالن._

 آشنا بود؟ هیفقط _

 آشناس. هیاالن فقط _

 ؟یچ یعنی_

 شیتا چند وقت پ یعنیمدت کوتاه. هیجان بود. ی مهیقبال برام ن یعنی

 ...یعاشقش بودم هنوز.ول

 .چیه_

 بلند شده؟ دیسر حم ریز_

 گفتم؟یم دیبا ی.چسادیاز حرکت وا دستام

 .دونمینم_

 ؟یخودتو بکش یخواستیتوچت شده؟چرا م ؟پسیچ یعنی_

 .خواستمینم یزیچ نیهمچ_
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 ه؟یچ تیعلت فشار عصب یکنیفکر م یخودت چ_

_... 

 اه._

 .میشد ادهیپ نیخونه.از ماش میدیفرمون زد.رس یمشت رو هی

.همان روز کردینگاهم م یبا نگران کمیخونه.مادرم  میرفت الیخیب یلیخ

 روانشناس کی شیاصرار کرد که باهم پ نیعصر ام

داخل با دکتر  نینشسته بودم.ام یمنش کی.من درسالن تنها با میبرو

 امد. رونیبعد ب یا قهی.چند دقکردیصحبت م

در  ینکیدکتر ع یرا به داخل فرستاد و در را بست.خودم را مقابل آقا من

 .با لبخند به من سالم کرد.منمدمید یاوخر دهه س

 را دادم و آرام نشستم. جوابش

دستش مشغول شد.بعد سرش را باال آورد و با  ریز یبا ورقه ها یکم

 لبخند نگاه کرد.

روشن  قینون.شقامم_.دیکن یخب.چخبر؟اول خودتونو معرف_

 سالمه.۲۶هستم.
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 متاهل... ایمجرد _

 متاهل._

تا  دی.از رابطه ام با خانواده ام پرسگفتمینم یزیچ کردیاو سوال نم تا

 .دادمیو همکارانم.خالصه و کوتاه جواب م دیحم

بودم.خالصه  رهیخ میرو به رو واری.همانطور که به ددیپرس میها یناراحت از

 یدل خوش چی.هنمیو کم گفتم غمگ

 .ستیاالن هم تمام شود مهم ن نیاگر هم ی.زندگندارم

 ندییگو یم گرانیکه د یو خودکش دیحم انتیو گذشته مان و خ ارسالن

 بحث نشد.

 ی.وقت شام بود.بعد خوردن شام به اتاقم برگشتم.گوشمیخانه برگشت به

 زنگ دیبار سه بار بود که حم نیام زنگ خورد.با ا

 بود و جوابش را نداده بودم. زده

 یزیاز او چ خواستیدلم نم یبدهم.حت حیبه او هم توض خواستینم دلم

 بشنوم.
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 کردمیآمد.نگاه کردم .فکر م یامیپ میبودم.برا دهیکه دراز کش همانطور

 باشد اما ارسالن بود. دیبازم حم

 )؟یشد ؟بهتری(خوب

 اب دادم.کرده بود جو دایبدانم چطور مرا پ نکهیبخاطر ا فقط

 (ممنون.بهترم.)

 )یخودت ی(خدا رو شکر.خونه 

همراهم  مارستانیاون شب چطور شما تودب یپدرمم.راست ی(نه.خونه 

 )؟یبود

 (زنگ بزنم؟)

 تونم جواب بدم) ی(متاسفم.نم

 دمید دفعهی.ی.زنگ زوم بهت جواب ندادنمتی(اون روز دلم خواست بب

 که دلم رفتمی.داشتم مدمیجلو در خونتونم و تو رو د

 .که نگرانت شدم امدم باال.)یو جواب نداد یزد.در خونه هم باز نکرد شور

 (آها.)
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 فرستاد.(نگرانتم...مواظب خودت باش.) ریتاخ یکم با

 خوابم برد. عایرا کنار گذاشتم و سر یرا ندادم.گوش جوابش

 یپرده رو زدم کنار.وا یشدم.ا تختم بلند شدم و گوشه  داریزودتر ب صبح

 دیسف نیبود و زم دیشد.تمام شب بار یباورم نم

و چند تا  کشیکوچ یبود.پنجره رو باز کردم .نشستم رو تاقچه  شده

 .خودمد بقل کردم.دمیکش قینفس عم

 یهم درد یوقنه که با کس یلی.خیحرف نزد یوقته که با کس یلیخ_

 یکن ینکرده.فکر نم یهم با تو هم درد یو کس ینرد

درونت  قی.بزار اون شقایآزاد بزار دیبا ؟احساساتویختیخودت ر زتویلیخ

 بلند ییموقعه ها هی دینفس بکشه.اون با کمی

 هیگر ییموقعه ها هی.نداختیو داد راه م غیج دیخندیم بلند

 خودتو سرکوب یلیازت؟خ دمیفهم یمن چ یدونی.مکردیم

.بزار نفس بکشه.تو هم مثل یخفه ش کرد توی.انگار اون خود واقعیکرد

 یحسا ی.حتیاز حسا رو دار یلیآدما حق خهمه 

 ...بد



 

326 

 ویسنده:سمیرا موسعلین              گلبرگ شقایق                                                                                

 

 ی.بهم گفت افسردگهیتخل زیتجو یرنگ یدکتر بود.با داروها یحرفا نایا

 دارم.

 رمان بوک
https://romanbook.ir/ 

.کاله پالتوم دمیرو ند یشده و کس لیتعط میکه زدگ یروز چهارم امروز

 و رمیآروم آروم سمت پارک مرو سرمه و 

.ابن چند ردز کنهیپام آرومم م ریخلوته.قرچ قرچ برف ز رمی.مسگردمیبرم

 ...میخوبه.راض یشده.ول ادیخوابم ز

 ینداشتم ول ی.من که حرفدمیمامانم بود که خواب یسرم رو پا شبید تازه

 و یگفت.از خردسال امیاون حرف زد برام.از بچگ

چقدر دل  دمیصداشو دوست دارم.تازه فهم دنی.خوب بود.شنمینوزاد

 تنگش بودم.

آروم  یایشد نگاه کرد.تو دن جادیکه تو هوا ا ی.بخاردمیکش یقیعم نفس

 دستمو گرفت.متعجب یخودم بودم که کس
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و نگران نگاهم  رهیبود.خ دی.صاحب دستو نگاه کردم.حمستادمیا

 بود. دهی.انگار دوکردیم

 ...قیشقا_

.کنار هم بمی.گذاشتم تو جدمیکش رونیاز همه دستموواز توودستش ب اول

 .من آروم و ساکت بودم.مینشست مکتیرک ن

 حالت خوبه؟_

 ؟یدیتو جواب نم یچرا گوش_...خوبم._

_... 

که دور تر بود و بزف گرفته بود نگاه  یی.به درختاکردمینگاهشم نم یحت

 .کردمیم

که  گفتیبود...م یبود.نه...عصبانناراحت  یلی.خنیبه ناچار زنگ زدم ام_

 کار یمن چ ؟مگهیکردم...افسرده شد تتیمن اذ

 کردم؟

 .میتمومش کن ای...بدیحم_
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دفعه تکون خورد و  کی.کردینگام م رهی.خمیسکوت کرد یا قهیدق چند

 دستشو گذاشت رو گوشام.منو سمت خودش

 بود. ی.توچشماش که نگاه کردم پر از نگرانچرخوند

 ؟یگیم یچ_

 .میتمومش کن ویزندگ نیا_

 نی...اصال چرا اکنمیم یکه باهم زندگ ستین ادی...زلیدل ی...بشهیمگه م_

 فکر به سرت زد؟؟؟

_... 

.خم شد جلوم و دستاشو آرون گذاشت ستادیبلند شد و رو به روم ا عیسر

 رو شونه م.

 ...حرف حرف تو...باشه؟هیکه تو بگ یبرگرد.هر چ ایاصال ب_

 بسه. گهی.دمی...من جددیحم_

 ونه؟یدرم یکس یپا_

 .یکرد انتیبهم خ دونمینه...م_
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 نگام کرد. رهیخورد.دستاشو از شونه هام برداشت.خ جا

 .یبود تایبا ب دونمیم_

 زده. یحرف نیهمچ یدروغه ک_

بوده  ی...البته اگه اولش اون مهموندمی.خودم از اولش فهمستیدروغ ن_

 باشه.

 ده،شرمنده،کنارمیو با سر خم نیینگفت.نگاهشو انداخت پا یچیه

 نشست.ساکت بود.

فقط  کنمیبوده باشه...فکر م یواقع کنمینبود.فکر نم یعاشقانه ا یزندگ_

 ...همشیمنو از خونوادم دور کرد.آرومم نکرد

 .ستیتو ن ریتو خودم...همشم تقص ختمیر

رو پاک  ی.همچمیبساز مونویدوباره زندگ ای...بقیغلط کردم شقا_

 ...کنمیم.درستش کنمیم

 ندارم! یهست...من اصال حال زندگ یمسئله ا هی_

 خداحافظت..._.ته چشماش اشک بود.سادمیشدم.جلوش وا بلند
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 قدم عقب عقب رفتم و بعد برگشتم خونه. چند

که فکر  شستمیآب گرم م ریحالم بهتر شده بود.دستامو داشتم ز کمی

 گوشش.بگم ریبود داد بزنم،بخوابوم ز یعیکردم طب

همون  یکم گذاشتم؟اونم نه امروز.فردا ی.. مگه من برات چیعوض خائن

 اون شب افتادم... ادی...دمیشب که فهم

 !یدختر آبو تموم کرد_

بابا منو به خودم آورد.آبو بستم و با لبحند نگاهش کردم.اون شب  یصدا

 کنارم نیم،امیبود ونیکه دور هم جلو تلوز

 چند روز. نیمام ا.حواسم بود که همش حواسش به منه...تبود

 با

انداخت رو شونم.بهم لبخند زد.منم بهش لبخند زدمو دستشو  دستشو

 شو به مبل داد و آروم گفت: هیانداختم کنار...تک

 اونجا. ادیگفتم ب ؟منیحرف زد دیحم

 .یآره.خوب کرد_
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 ...ویکه تموم کردم همه چ دونستی.نمنطوریلبخند زدم و اونم هم بهش

 بای.تقریشگیهم ری.همون مسرونیقبل در امدم ب یصبحم مثل روزا فردا

 .سرمو باالسادمیپارک بودم که وا یوسطا

شاخو برگ  ایگشتم نبود.ندونستم پشت ابراس  دی.دنبال خورشگرفتم

 .نمشونیبب زارنیدرختا نم

که  دمیرو د ییآشنا یکه چهره  گشتمیبرم دیحاال با نییآوردم پا سرمو

 ی. وقتکردیبود.نگاهم م کی.نزدومدیداشت سمتم م

 سالم._زد. کیلبخند کوچ هی.ستادیبهم ا دیرس

انقدر  یعنیمغزم پردازش کرد که اون ارسالنه. دمیبمشو که شن یصدا

 وضعم خرابه؟!

 سالم._

 و برو نگاه کرد و من متعجب اونو. دور

 ؟یدینم ق؟جوابیشقا یخوب_

 ؟یامد ی...اتفاقنجامیمن ا یاز کجا دونست_
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پدرت  یخونه  دیشا ،گفتمیدی...جواب که نمستین ینه اتفاق_

 هم شیروز پ۲-۳.البته دمتیرد شدم و د نجای.صبح از ایباش

 .نطوریهم

 آها._

 .کمی.دمیکشی.خجالت مکردمینگاه م گرویهمد منتظر

 مقدمه گفت:طالق گرفتم. یب

 ...دهنم باز موند._

 شد... یوقت تر انجام م یلیدخیکه با ی...بالخره تمومش کردم.کار_

 بهت. گمیم کیتبر یاگه خوشحال ی.ولستیمرسوم ن ادی...خب،ز_

_... 

 چشمامو نگاه کرد و بعد دستامو نگاه کرد.دستامو بغل کردم. قیعم

 .یزدیحرف م دی...با حمدمتید روزید_

 آره._

_... 
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 باهاش بمونم. خوامینم گهی...بهش گفتم تموم کنه.د_

 یزندگ هی؟ی.چرا شاددمید یتو چشمام نگاه کرد.تو چشماش شاد دوباره

 االنم مزخرفه... نیمزخرف بود.هم

 ؟منیدرمورد اون شب...چرا نزاشت ی:راستدمیکش شیبحثو پ خودم

 برم تو اتاق داد بزنم...بزنم تو خواستمیم

 ؟ی...چرا نزاشتصورتشون

بودم.نه؟به ضرر ماهم .منم یکه نبود ،تنهایدادیآخه اگه خودتو نشون م_

 بود.

 ؟یگرفتیجلومو نم دی؟بایچه ضرر_

فکر کردم  نیپنهون شدن به ا ریاون لحظه به غ_تر امد. کیقدم نزد هی

 خواستمی.مهیا یچه حروم دیکه...مطمئن شدم حم

بعد اون...برات مدرک جمع کنم.تا ازش استفاده  یها تیموقع تو

 .یخواستی...البته اگه میکن

 یو امدش...حاال ب ومدیبود که کش م یگند هیبالخره بشه... یکه چ_

 مدرک.
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 .کردیشده بود و فقط نگاهم م کینزد یلیخ

 سکوت کردم و منتظر نگاهش کردم. منم

چشماشو بخونم.دستامو باز  تونستمیحرف گذشت.نم یب قهیدق کی دیشا

 یبرم.ول خواستمیقدم عقب رفتم.م کیکردم و 

بزنم دستامو گرفت.دوباره نگاهش کردم.همون نگاهو  یحرکت نکهیا قبل

 و سرد.انگشت شستشو یسوال یداشت و منم کم

کشش ندم و فورا برم خونه.دستمو  خواستمی.مدیکشیانگشتام م یرو

 که به ذهنم امدو به ی.محکم تر گرفت.فکردمیکش

 آوردم. زبون

 ؟یبخاطر من که جدا نشد_

 رنگ باخت.دستمو ول کرد. نگاهش

 بخاطر خودمه. اولش_

 دوم و سومش هم بخاطر من نباشه. دوارمیام_

 قدم برداشتمو دور شدم. هی
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بهم.من هنوز داشتم راه  دی.قدم بلند برداشت و رسقیصبر کن شقا_

 .گفتم:هنوزم طالق نگرفتم.رفتمیم

خودمو رسوندم خونه.رفتم اتاقم.درو  عیسر یازم جا موند.با قدما ستادیا

 نفس راحت هیدادم. هیبستم و به در تک

.دستمو برداشتم.گونه هام نهی.دست گذاشتم رو صورتم.رفتم جلو آدمیکش

 سرخ شده بود.لبمو گاز گرفتم و تو دلم بهش ناسزا

 .گفتم

 فکر کردم به احساسات اون موقعه م. بهش

 بود.اما حاال... ادیهم بود.غصه که ز یبود.عالقه و کشش یحس

 .چیه

به اتاقم امد.درو بست و کتش  میآمد.مستق به خانه کینیاز کل نیام شب

 تخت نشست. یرا درآورد و لبه 

 ؟ینیشینم_

گذاشتم و  شیرا رو رو ی.صندلدهیرا فهم دیحم هیزدم که قض حدس

 نشستم.
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 یچ یعنیآورد: نییرا پا شیگذاشت.صدا شیها قهیشق یرا رو دستش

 ؟یخوایکه طالق م

 تمومه. گهید یو گفتم:تالش نکن منصرفم کن یمو دادم به صندل هیتک

...تو االن حالت خوب زمیعز نیگذاشت:ببب رچانهیرا مشت کرد و ز دستش

 نیهمچ ی...به نظرت برایدونی.خودتم مستین

 ،االن وقتشه؟؟؟ یمهم میتصم

 اگه عاقالنه فکر کنم ،آره.تمومه. ی.ولیگیم یچ دونمیم_

 چرا؟ یبگ شهیها...م تهیزندگ_بود یعصب یکم

 ...ومدینبود.به وجود ن یعالقه ا_

 .کنهیقانعم نم نیا_

 ؟؟؟یباشه چ انتمیشدم رفتم لب پنجره و گفتم:اگه بحث بحث خ بلند

بود و  نییسرش پا نیکه ام میشام بود زیتمام شد.سر م نیبا ام بحث

 .نجایا ادیب خوادیبعد شام م دیگفت:حم

 .کهیلب گفت:چه عجب...مردت ریز بابا
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خبر  یزیو نادم.پدر و مادر که از چ ریامد.به همراه مادرش.سر به ز دیحم

 به بهانه تلفن کردن به نیبودند.ام ینداشتند.معمول

را  زیخودش همه چ دیداشت؛حم دیکه به حم ییرفت.از نگاه ها اتاقش

 .خودشدیفهم

با فاصله  گرید یصندل یخانواده ام حرف نزد و آرام با خودم که رو با

 گهیجوابش را دادم:د کباریحرف زد. نشسته بودم

 .ستی.امکانش نتمومه

نشست.التماس کرد و خواهش کرد.مادرم را التماس کرد.مادرم  نیزم یرو

 به او اشاره نیاست.اما ام یقهر کوچک کردیفکر م

گفته  دیکه چه به حم دندی.باالخره آنها هم فهمدیینگو یزیکه چ زد

 قربان صدقه ام.مادرش هم ختیاشک هم ر یحت دیام.حم

 کرده.برگردم. یو گفت پسرش خام رفت

داد.ناراحت  حیتوض شانیبرا نیشدم و به اتاق رفتم.آنها هم رفتند.ام بلند

 شدم. شانیبودم که باعث ناراحت



 

338 

 ویسنده:سمیرا موسعلین              گلبرگ شقایق                                                                                

 

بخاطر  یآن روز هم لباس تنم کردم که به پارک بروم و برگردم.ول یفردا

 ساعت کیآن  یشدم.به جا مانیارسالن پش دنید

 دادگاه رفتم. به بعد

هم  نی.پدرم ناراحت بود.امکردیم هینرفتم.مادرم گر رونیب یروز چند

 یخوب زی.باالخره طالق که چشدیم دهیکمتر د

و  زهیاشتباه.تلف شدن عمر ،احساس،انگ وندیپ کی ی جهینت یعنی.ستین

 چه و چه و چه...

خانه اش را  دی.کلمیجدا شد ی.باالخره رسمدیدادگاه رس روز

 را برداشتم و به خانه نمیماش دیرا جمع کردم.کل لمیداشتم.وسا

 .برگشتم

 کردمیروز به سرکارم برگشتم.روال ثابت برگشت.با خودم فکر م ستیب بعد

 شد.کاش با او حرف بزنم... تیاذ نیکه چقدر ام

 اطیبود.با دوستانش.در ح رونیمنتظرش ماندم که به خانه برگردد.ب شب

 .دیدیرا در در انداخت و امد.مرا نم دی.کلزدمیقدم م

 ...نیام_



 

339 

 ویسنده:سمیرا موسعلین              گلبرگ شقایق                                                                                

 

.چشمانش گرد دمیشدم و خند کشیبود.نزد دهیترس ی.کمستادیجا ا در

 شده بود.

 وقت شب؟ نیا_

 .کیعل_؟یسالم.خوب_

 .مینیبش نجایا کمی ایمنتظرت بودم.ب_

 یشده را م جادیهم مه ا یکی.در تارمیدیکش یصدا دار یدو نفس ها هر

 .دیشد د

 دادم. نییمنتظر بود.آب دهانم را پا نیام

 کردم.فکرتم مشغول من بود نه؟ تتیندت اذ نیتو ا_

 ...گهید یا کهی...خواهر کوچ_

 ممنون. د،همیهم ببخش_

 خواهش..._

 خوبه ها؟! تتیسنت و موقع ؟االنیکنی...چرا ازدواج نمنیام_

 .یمنتظر بودم تو اجازه بد_
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 دایمامان برات زن پ میبگ ایهست؟ تیتو زندگ ی...اصال کسگمیم یجد_

 کنه؟

 مثل تو بشم؟؟؟ ؟آخرشیچ شهیازدواج م_

_... 

 حرفش االن جاش نبود... نیا یشوخ بود .رک بود.ول نیکردم.ام تعجب

 ؟یخودت چ_زد و نگاهم کرد. لبخند

_... 

 .کردمینگاهش م جیگ هنوز

 تو کوچه با دسته گل مچتو گرفتم؟ باری ادتهی...قیشقا_

 یم شیکرد.چرا حرف ناتمام آن موقع را پ جمیگ شتریسوالش ب نیا

 نکرد و حاال...! ممیج نی.آن زمان سدیکش

 خب!_

 که نبود؟ دیاون طرف...حم_

 .شناختمشینه.اون موقع اصال نم_
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 ؟یبود؟چطور باهاش آشنا شد یک_

 .میدر مورد تو حرف بزن خواستمیاالن من م_و بر را نگاه کردم. دور

 ومدیشد که اون ن یوقت هست.االن اون امد ذهنم...چبگو...حاال _

 ت؟یخاستگار

اون رابطه  یاگه برات بگم بگ دیش متفاوت بود...شا هی.اون قضنی...ام_

 هم اشتباه بود.

 !چرا؟یزنیمثل دل سوخته ها حرف م یدار کنمیاحساس م_

 نی.خب اون موقع بچه سن بودم.اون اولستمیدل سوخته ن_کردم انکار

 ...کال متفاوتمینفر بود که امده بود تو زندگ

 ...یدونی.مبود

 دوست داشت؟ یکنیفکر م_

 که...آره داشت.منم... یانگار_

 شد؟ یپس چ_

 جور نبود.درست نبودش اون موقعه._
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نگاه کردم.به خودم  شدینم دهیکه د اطیح یتو فکر رفتم و به گوشه  کمی

 امدم و نگاهش کردم.

 حرف... در مورد خودت میداشت_

 ش؟یدیند گهید_

 .باشه؟میدرموردش حرف نزن گهید ی...چرا.ول_

 باشه..._

 ازش. گهیمشکوک.بازم م یاون باشه ها از

داد و به عقب خودشو  هیتو هست؟به دستاش تک یتو زندگ یکس_

 نگو. یبه کس یآره...ول_.دیکش

 خودش گفتم:باشه... مثل

گفتم:خوش بحالش.تو .خندمون که تموم شد رخندهیز میزد دوتامون

 چطور مواظب اون یمواظب خواهرت نطوریا

 .چطور شد؟یشیم
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 پیپسر خشگل و خوش ت هیتو موهاش وادامه داد؟: دی...دست کشگهید_

 و جذاب و خوش اخالق که باشه،همه چشمشون

 ...گهید دنبالشه

 ...ایچرت و پرتا نگ نیخودش از ا شیپ یاوهو...من که خواهرتم ول_

.برو میدیی.چا گهیبسته د_.دستمو گرفت و بلندم کرد.میدیخند بازم

 بخواب تو هم...

اون موقعه  قیباال و با فکر به شقا دمیچونم کش ریپتو دستم بود.تا ز ی لبه

 اتاق یکیکه عشق ممنوعه بود ؛تو تار یو ارسالن

 شتریدلم براش تنگ شد.ب کمیرو بالش. دیچشمم چک یاز گوشه  یاشک

 ن روزها تنگ شد.چقدر قشنگحس و حال او یدلم برا

هر دو کنار هم بودن و...مثل خش خش  زیی.انگار خنکا و آفتاب پابود

 ...ختیریبرگاش ذوق به دل آدم م

اون شب و چند  یساده.فردا دنید هیفقط  ی.ولنمشیخواست بب دلم

 ادهیبخاطر پ گفتمی.مرفتمیسرکار م ادهیپ گهید یفردا
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که چرا...دلم  دانستمیهوا خوب است...اما خودم م نکهیا ،بخاطدیرو

 یکردم.خبر یم ایرا مه طیو شرا نمشیبب خواستیم

 با

با مشاورم در  خواستیکه رفته...دلم م دیشا ستیکه ن دیاو نبود.شا از

 .خودش گفت بهترهزدمیموردش حرف بزنم.آره...م

 .یحرف بزن یکس

 ارسالن

 دمیسرد شدم.به خودم که امدم د دمیشن قیکه از شقا یاز حرف بعد

 آروم از پارک خارج یبا قدما ریرفته.منم سر به ز

مثل قبل دوستم نداشت.اون موقعه کم سن تر  گهید قیشقا دی.شاشدم

 یبود.االن تجربه  شیسالگ ستیاون دهه ب لیبود.او

که پونزده سال ازش بزرگ ترم...قبال  یمرد جوونه داره.من هیبا  یزندگ

 بهش زمان دیبا دیداشتم.شا یوخته اس یهم زندگ

 به خودم زمان بدم. دیبا دمی.شابدم
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شده بود.اسفند  یگذشته بود.برفها آب شده بودن.هوا بهار کماهی کینزد

 مدت خودم را مشغول شرکت و نیماه بود.تمام ا

هر  بیبه زخمم و جمع کردن ذره ذره اتاق اردالن بودم.عج یدگیرس

 کردمی.من تالش مزدیم ادیروزم دلم اسم شقابق را فر

کنون قلب  ،تای،مرد ی.نکند کسدادیباشم.اما امروز قلبم گواه بد م خودار

 کرده باشد؟! یرا بهار قیشقا یشده  خی

 یدر جا بلند شدم مثل هر روز آماده شدم و لقمه ا دیفکر جد نیا با

 یصبحانه خوردم.مقصدم او بود که تلفنم زنگ خورد.منش

 مهم دارم. یکه امروز جلسه اکرد  یادآوریبود. ام

داشتم که زودتر جمعش کنم.جلسه هم زودتر  یمدت جلسه سع تمام

 با خود که فکر کردم احتماالتم و اطالعاتم یتمام شد.ول

هنوز  یمحل کارش بودم و ول یسر کارش باشد.حوال دیکه حاال با گفتیم

 که چطور سر حرف را باز کردمیوقت بود.فکر م

 کنم... یراض.چطور او را کنم

 .دیآسمان بهم چنگ انداختن و رعد گرفت و بار یشد.ابرها رهیهوا ت که
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 دهه... ِ_

که از  دمشید عی.سرداشتمیشدم.سمت اداره قدم برم ادهیپ نیماش از

 رفتم.نه یبلند سمش م یساختمان خارج شد.با گام ها

 شدن داشت و نه من. سیاز خ یاباع او

بود.با  ستادهیا ستگاهیکه در ا دمیرس ی.وقتدمیبه او رس رتریفاصله د بخاطر

 آرام شد.جوان میکنارش گام ها یمرد دنید

که به سمت راست و  یی.موهایشانه و قد بلند.مرتب و کت شلوار چهار

 کرد و ینگاه م قیباال شانه زده بود.با لبخند به شقا

 سرش گرفته بود. یباال چتر

را با دو  فشیبود و آرام ک دهیپوش یمثل اکثر اوقات ساده و مشک قیشقا

 در اوج بایز میبرا شهیدست گرفته بود.و مثل هم

 .یو آرام متانت

تر  کیدر جوابش تعارف کرد.نزد قیجوانک چه گفت که شقا دنمینش

 شدم اما نامحسوس.

 خانم روشن؟ ستین نطوریامروز سر شما هم شلوغ بود.ا_
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 بله.باالخره اول هفته س._

.اما ستیدر کار ن یتیمیکه فقط همکارن و صم دمیفهم شانیحرف ها از

 یو شانه  ریچتر بگ قمیداشت که سر شقا یچه لزوم

 شدم. کیشود!؟با اعتماد بنفس برگشته ام نزد سیخ خودش

 ق؟یشقا_

 .متعجب گفت:سالمدینگاهم کرد.تازه مرا د یمتعجب و سوال قیشقا

 ؟یشد سیتنگ شده بود.سالم.خ شیصدا یزدم.دلم برا لبخند

به  یبعد جد کردویبعد به پسر کنارش نگاه کردم که گنگ نگاهم م و

 بود. کیشر قیکه با شقا یچتر

_.... 

 ایب

.با ستادمیا گرشیتر شدم و سمت د کی.نزدکردینگاهم م یسوال هنوز

 .نمتیبب کردمیتر گفتم:خدا خدا م نییپا یصدا

 ...میبر
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چتر خارج کردم و سمت خودم  ریآرام از مچ دستش گرفتم او را از ز و

 متوجه قینگاهم کرد.شقا یو سوال دی.پسر فهمدمیکش

 یکمال یمن و او شد و گفت:آقا نیرد و بدل شده ب یسوال یها نگاه

 ...یسور یهستن.همکارم تو اداره...آقا

که گفت:از  هیچند ثان می.باهم چشم تو چشم مانددیبود چه بگو مانده

 آشناها.

 :خوش بختم.میقدم شدو باهم دست داد شیپ یکمال اول

 باالتر پارکه. نیماش میبا بر_

 ؟یشما...کارم دار_

 آره._

 نجایا دیببمون دیخوای.خانم روشن مادیدخالت کرد:خب ،بارون م یکمال

 .ارنیب نویتا ماش دینش سیخ

 .ینشدنش باش ایشدن  سییتو مواظب خ خوابیفضول.نم مردکه

 یبه هر دو قیچشم دوختم.شقا قیقدم راه رفتم که منتظر به شقا کی

 یصند یقدم عقب رفت و رو کیما نگاه کردو 



 

349 

 ویسنده:سمیرا موسعلین              گلبرگ شقایق                                                                                

 

 زد و گفت:منتظرم. ی.لبخند مصلحتنشست

 شد. ینم سیخ گریداشت و د بانیکه نشسته بود سا ییجا

 قیشقا

کدوم  چیو به ه نمیدادم بش حیشده.ترج جادیرقابت ا نشونیکردم ب حس

 بت ندم.جواب مث

 یچکار یعنیارسالن برگشت.برام بوق زد.بلند شدم. گهید قهی،سه دق دو

 شده؟لحظه داشیوقت دوباره پ نیباهام داره؟بعد ا

 سرتکون دادمو سوار شدم. یکمال یآخر برا ی

قطع شد.ناخداگاه سرمو  ابونیح یها نیشور شور بارون و ماش یصدا

 چشمامو رو هم یا هی.ثانیدادم به صندل هیتک

 .گذاشتم

مرد چند ساله  نیبود که انقدر آروم بودم.انگار که با ا بی.عجگفتینم چیه

 و یمیقد یراننده  هی.انگار که امیو م رمیکه م

 هی.ارسالم با میبود کیآروم بودم.چشمامو باز کردم.تو تراف بی.عجهیتکرار

 دست رو هیدست رو فرمون  هی کیلبخند کوچ
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زدم بهش و بعد به  کیلبخند کوچ هی.هل شدم و منم کردینگاهم م پاش

 شدم. رهیجلو خ

 .یکارم داشت_

 ؟یهتری؟یخوب_

 ؟یبهترم.ممنون...خودت خوب_

 بهتر شدم. دمیمنم خوبم.تو رو د_

 نگاه کردنش. رهیسکوت و خ دوباره

حرکت کرد و حواسش رو به جلو داد.منتظر بودم که  کیبعد تراف یکم

 بزند. یحرف

 م؟ینیجا بش هی میبر_

 برم خونه.حرفا تو بزن. دینه.با_

 .رسونمتیم_

 .دهیهم طول کش ادی.امروز کارم زینه.مرس_
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تعلل  یپارک کرد.نگاهم کرد و با کم ییرا جا نینگاهش کردم.ماش منتظر

 در مورد هیچ ؟نظرتیکرد ق،فکراتویشروع کرد:شقا

فکر نکردم.اگه  یزینگاهش کردم:مندر مورد چ خودمون؟متعجب

 که... نهیمنظورت ا

 .میدوباره شروع کن ایب_

_... 

 را نگاه کردم.دوباره؟ رونیرا گاز گرفتم و از پنجره ب لبم

.ما همو دوست یبهتره...من هستم تو هست یلیخ طیاالن که شرا_

 ....میداشت

.ماجرا جوره میفرق کرده.اون موقع درست،همو دوست داشت طیشرا_

 نیبودم.تو هم حتما تو ا یا گهیبود.من آدم د گهید

 .یکرد رییتغ مدت

 نداشته. یریرو حس من نسبت بهت تاث راتییتغ نیخب ا_

 بود. نییام را فشار دادم.سرم پا قهیشق
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 ارسالن..._

ارسالن گفتنت تنگ شده  ی:چقدر دلم برادیحرف شروع نشده ام پر انیم

 بود...

عطرش.حضورش در  یبرا یبمش تنگ شده بود.حت یصدا یدلم برا منم

 .دمیبلع یها را نا محسوس م نیا یکنارم....و همه 

کردم گفتم:من  یکه کنترلش م یلرزان یرا بغض گرفت.با صدا میگلو

 .تمرکز و فکر کردن برامکنمیافسردم.دارو مصرف م

 شده. سخت

_... 

 دایکه دستش با پوستم تماس پ نیبود.بدون ا نییسرم پا هنوز

 شده رهیچانه ام گذاشت.در چشمان هم خ ریکند،دستش را ز

و غصه بود.مثل عادت  یچشمانش نگران ی.دستم را گرفت.تومیبود

 دستم را با شستش نوازش کرد. یرو شهیهم

بشه که  یلیدل دی.نبایشیم ؟بهتری.مگه نه؟مگه بهتر نشدیشیخوب م_

 فلج بشه. تیزندگ
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 .دونمیآره.آره.م_

 ...یبهتر یلیاالن خ نیبب ی.ولیو غصه دار یناراحت دمیدیم_

 آخه._

.خودم دارمیآرام و مطمئن شد:خودم.خودم درداتو غصه هاتو خر شیصدا

 .کنمیخوبت م

 .شیخودم خودم گفتنا یبرا دیکشیدلم پرم چقدر

رو راحت  یکه همه چ ستمیساله ن ستیب قیمن عوض شدم.من شقا_

 ساال غم دارم. نیا ی هیثان هیثان ی.اندازه رمیبگ

اول خودمو ،بعد تو و بچمو ازم گرفت.منم با درد  ایدن نیمگه من ندارم.ا_

 غم سر کردم.

بهم گفت،از بس  ه؟دکترمیچ یدونیم_به سمت مخالفش چرخوندم. سرمو

 نگفتم،از بس تو خودم یزیچ یبا کس

 رفتار کردم دچار مشکل شدم. ی،سکوت کردم و عاد ختمیر

 ی.غصه هایرو نداشتم بهش بگم.تو که نبود یکس_شد. یبغض میصدا

 یبگم...وقت تونمیمربوط به خودتو فقط به خودت م
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 .دوست داشتم.ستین یخوب بود حرف یلیخ میبود باهم

 .ادیهم ز یلیدلم گفتم خ تو

نداشتنت رو  یدرد و غصه  یمدت طوالن هیبعد تموم شدن رابطه مون _

 افتادم که زن نیا ادینگذشته بود که  ادی.زدمیکش

.همراهش دیعذاب وجدان جد هیو من وسط رابطتون بودم و  یداشت

 و با با من بودن بهش یاز تو که زن داشت یناراحت

 که فراموش شد نبودنت و نبودنت... کمی.بعد یکرد انتیخ

 یازم.به کس دینفهم یتموم مدت کس یدونیم_.ختیچشمام اشک ر از

 یشکستم...من دوست نینگفتم.از حال بدم از اول

خانواده م هم ناراحت  استخویکه باهاش حرف بزنم. دلم نم نداشتم

 یط یو عاد یخنث ی افهیق هیبشن...هرروز خدا با 

 یاینداشتم.آخه تو دن یبهش حس یشد ذره ا داشیپ دیحم ی.وقتکردمیم

 یرو یمرداب شدم.پر غصه ها هیخودم بودم.مثل 

 نهیآ یو جلو دمیلباس عروس پوش یجمع شده.قلبم شکسته بود.وقت هم

 نتونستم خودمو نگر دارم و اشک چشمام سادمیوا
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هام بودم هم  یروز مرگ ریدر گ یو همه فکر کردن از شوقه...وقت ختیر

 ذهنم نگر داشته یفراموش نکردم فقط گوشه 

عشق مرده  نی.معتاد ازدمیساکت و آروم بهشون سر م ی.اون شبابودم

 و داغ دلم تازه شد.عزادار دمتیبودم.بعد هم که د

 بودم و اون عشق نافرجام... خودم

از  گشیدستش و آروم فشار داد.با دست د کیدستمو گرفت تو  جفت

چشمامو پاک کرد.دستمو خواستم  ریدر آورد و ز یداشبرد دستمال کاغذ

سخت  نهای.اعتراف تمام اکردمیکه نذاشت.نگاهش نم ارمیاز دستش درب

 نگاهش و خجالت دنیبود.و بدتر د

 .دمیکش

 کمیو سرم رو روش شونه ش گذاشت. دیسرم دست کش یشد.رو کینزد

 یمنم تنها بودم ول_بمس کنار گوشم درامد. یصدا

...داد زدم دایخانوادم،ش انمیشدم.رفتم سراغ اطاف لیرفتنت س یلحظه  از

 شدم و باز از تو پر یکردم.خال ی،خودمو خال
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مثل تو تو فشار نبودم.وقت غمم تظاهر به حال خوب  ی...ولشدم

 .ستمینکردم...من مثل تو خوددار ن

صورتم بود.سرشو به سرم چسبوند.با  یازم فاصله گرفت.دستش رو کمی

 .خودمشمیخودم درمونت م_نگرانش گفت یچشما

 به خودم بگو... یناراحت شد ی...از هرچشمیصبورت م سنگ

 فاصله گرفتم. ازش

من از  ی.براکنمی.دوباره شروع ممیتو بزار باهم درستش کنبزار فقط _

 جز من از جون یتو هم کس یو برا ستین یتوبهتر کس

 .زمیعز زارهینم هیما

 کرد؟؟؟یچکارها م میبودم.برا زشیآرام بود.هنوز هم عز زمشیعز

داشتم.دلم آرلم  دیهنوز هم ترد یشده بودم.ول یخانه که آمدم خال به

 گرفته بود چون دلدارش رد دزده بود و چه بهتر که

 بود و حسش کرده بود... دهیرا شن شیصدا

 ...اعتماد نداشتن به خودم...دیترد یول
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در مقابل  دانمیاو اسرار کرد و م ی.ولمینکردم که دوباره شروع کن قبول

 اسرارش مقاومت نخواهم داشت.هر روز بعد کارم

 .دمیشنیرا م شی.صدادیپرسیم را م.حالزدیم زنگ

 کیو تار رهیت می.کمد لباس هامینیرا بب گریکرد که آخر هفته همد اسرار

 که مانتو بلند دمیخر نیتر دیبود.فقط توانستم جد

 شیبود.آرا ییطال نشییکه پا یبود انتخاب کنم با شال مشک یمشک

 .یپاشنه پنج سانت یکوچک و کفش ها فی.کمیمال

دانش جو و اسپرت پوش و لبخند  قیآن شقا دمیکه خودم را د نهیآ در

 نسبتا گران و یبود که لباس ها یقیبه لب نبود.شقا

از روزگار پنهان شده  دهیداشت و پشت آن عاشق افسرده و ترس کیش

 بود.

 رونیگفتم که با دوستانم ب ینداشتم.ول یکیتمام مدت دوست نزد من

 .رومیم

لبخند  دنمیکت و شلوار به تن داشت.با د شهی.مثل هممیدیرس همزمان

 در کافه منتظرم بودو ینشست.جلو شیبه لب ها
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 شدم. کشیپام را نگاه کرد.در چشمانش شوق نشسته بود.نزد سرتا

 سالم._

 سالم...خانوم._

آغوش  هی دیشد.شا یمتر یلیسمت خودش.فاصله مان م دیرا کش آنرجم

 تماس بود.عطرش را که به گردنش زده بود یب

در  نگیریج نگیجر یقلبم تپش گرفت.و صدا یکردم.کم حس

 نکهیا یکه چند نعر قصد خارج شدن داشتن و برا دمیکافه.فهم

 .دهیدر نخورم مرا سمت خودش کش به

باز کرد.بزرگ و خلوت  میقدم فاصله گرفتم.در را با احترام برا کی

 سفارش یشکالت کی.شکالت داغ و کمینشست ییبود.جا

 .داد

از  ی.سفارش را که آوردند کمزدینم ی.حرفکردیبا لبخند نگاهم م فقط

 :هنوزم شکالت دوستدیو پرس دیشکالت داغش نوش

 ؟یدار
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 .ستادیدستم که به سمت فنجان رفته بود ا_

 رفته بود که شکالت تلخ دوست دارم. ادمی_

 زد. لبخند

 یتو...اول ک کمی گمیمن م کمیم؟ی.از خودمون بگمیکرد رییما تغ یگفت_

 بگه؟

 ...خودت._

شرکت.چندان با خانوادم  رمی.صبح به صبح مکنمیم یامم...تنها زندگ_

 ارتباط ندارم.

سرکار عصر خونه  رمیم لیتعط ی.به جز روزاکنمیم ی...با خانوادم زندگ_

 م...

 چطوره؟ یکار دولت_

 ادمی.تازه زگهید یبرقص گهید یساز کسا دیاما... با یدار یشغل تیامن_

 بسه. گهیدوستشندارم.د ادی...زستیشغلم مربوط به رشته م ن

 .خورمیصبحا قهوه نم گهید_
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 ؟یکشیم گاریس_

 ماه کمتره که ترک کردم. هی...یانداخت ادمیاالن _

 .ادیخوشم نم گاریاز س_

 .نطوریمنم هم_

 ...دیخند

 ه؟یچ_

 مادرم افتادم. ادی_

 ؟یخب چ_

بود خونه  ومدهیفشار آورده بود رفتم خونشون.هنوز ن یبار که زندگ هی_

 ادیتا ب دمیروشن کردم چند نخ کش گاروی.نبودش.س

مونده بود معتاد  نیدود گرفته بود.تا امد زد رو صورتش.داد زد.هم اتاقو

 قسم بخور... ای...حاال بیبش

 عجب..._

 آره._



 

361 

 ویسنده:سمیرا موسعلین              گلبرگ شقایق                                                                                

 

 .کنمیم یرو ادهیتا پارک محله پ رمیصبح ها اکثر اوقات م_

.به همون ومدیبود داشت سمت دستم م زیم یکرد.دستش رو دییسر تا با

 پام. یو گذاشتم رو دمیآروم دستمو کش

گفت:االن فقط  یآروم تر یخم شد.لبخندش بزرگ تر شد.با صدا سمتم

 از دوست داشتنت بگم...چقدر آرزوش به خوادیدلم م

نکرده  رییکه تغ ی.نگاهت کنم.عادتنمیمونده بود که رو به روت بش دلم

 .نمهیعشقته که جاش چپ س

 ش. نهیس یاز دستاشو گذاشت رو یکی

 انداختم. نییهاش بودم.فقط سرمو پا یدلبر نیچقدر عاشق ا منم

 !یشیم یکوچولو خجالت نکش خوردن قی...شقایوا یوا_

 خنده... رینگاهش کردم.زد ز ی.جدیچ یعنی

 فقط منتظر پررو شدن هستن. مردها

و فقط گوش  زدمیحرف م شی.من کمتر از پدمیگفت و من شن اون

 .داشت مثلدادمیکمتر لبخندش را جواب م ی.حتدادمیم
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 کرد. یمرا غرق خودش م گذشته

من  ی.ولمینیبش شتریو او گفت که ب میکه گذشت.گفتم برو یکساعتی

 ذوقش خورد.باهم که به سمت یبلند شدم.تو

 نهیبه س.دست ردیدستم را بگ خواهدیحس کردم که م میرفت یم در

 رونیب یزد.وقت یو لبخند کج دیشدم.خودش فهم

کنارم بود و  نیماش ی.تا جلونییمن پا نیباال بود و ماش نشی.ماشمیآمد

 کرد. میهمراه

 برو.خداحافظ.ممنون._

 خداحافظت._

را باز کنم که از پشت دستانش  نیدر ماش خواستمینرفته بود.م هنوز

 یکسش روبا چشمان باز به ع دویحصارم شد.نفسم بر

گوشم  ریو شوکه بودم.ز ستادهینگاه کردم.از حرکت ا نیماش شهیش

 کن.روب شانه ام را میگفت:حاال دستاتو بازم ازم قا

بود که در  طنتیدست تکان داد.ش میو ولم کرد.از دور شد و برا دیبوس

 .به خودم آمدم.دور بر را نگاهزدیچشمانش موج م
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 نبود. ابانیدر خ ی.کسکردم

 .کشهیسنش خجالت نمجلف...از _

عطرش را  یبو اوردمیرا در م میکه لباس ها یبه خانه امدم وقت یوقت

 .بو ازدمیرا بو کش می.تک تک لباس هاکردمیحس م

 بالشم انداختم. یو آن را رو دمیرا کش شیبو قیبود.عم شالم

 ونیتلوز یبه خانه برگشته بود.با مامان جلو نیگذشته بود.ام یساعت کی

 بعد بلند ی.اشاره زد که برم اتاق.کممینشسته بود

 .کردیو به اتاقش رفتم.داشت لباس عوض م شدم

 ؟یکارم دار_

 لحظه ساکت نگاهش کردم. دمت؟چندی...دمیبود رونیب نایبا مب_

 کجا؟ قایدق_

 شاپ.با آشناتون. یتو کاف_

 ...یدیرو نشونمون نم نای.تو مبدمتونیدی.کاش مدمتیمن ند_
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که تو اتاقش  یام کرد.اشاره زد به صندلنگ نهیو دست به س ساکت

 طلب کارش نگاه کردم. ی افهیبود.نشستم.و منتظر بهوق

 ن؟ی...چند وقته...باهم_

...اما چند روزه که میقبال که همو مبشناخت_به اتاق انداختم. ینگاه کل هی

 .میآشنا بش شتریب خوادیم

 بخاطر اون که طالق..._

 نه.اصال._

 ؟یتو چ_

 ؟یمن چ_

 ؟یباهاش آشنا بش یدوست دار تووهم_

 اون... یفعال که با اسرار ها_

 .کردینگاهت م یجوری_

 چطور؟_

 شو بهم کردو در اتاق رو باز کرد؟ پشت
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 !رهیگ یلیخ شتیدلش پ کنمیفکر م_

 یلویاون سب ی:از چدیپرس یبار با اخم و کنج کاو نیدرو بست.ا دوباره

 خوشت امده؟؟؟ یمو فرفر

 .دمیخندیو من از ته دل م اوردیرا در م شیادا نیخنده.ام ریزدم ز یپق

 .فقط مجعد و بلنده. ستین یفرفر_

 ه؟یچند ساله؟اسمش چ_

 نگرانش بودم. تینها یب یزمان یزیسن.چ مساله

 .یارسالن.ارسالن سور_

 ...ه؟یچ نشیچکارس؟ماش_

 یکه سر به بالش گذاشتم بو نیبه اتاقم امدم هم دنیخواب یکه برا شب

 تا خود صبح شی.دلم برادیچیم پعطرش در مشام

 و برگشت. رفت

 نبرم. نیو ماش دیایداد که بعد از کارم دنبال م امیپ صبح
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رفتم.آنجا  ادهیپ ابانیتا سر خ یساعت کار انیروز حالم بهتر بود.بعد پا آن

 گشاده یمنتظرم بود.سوار شدم و با رو نیدر ماش

 لبخند سالمم داد. و

افتاد.لبخند  ادمی یمو فرفر یبلویجوابش دادم.فورا مسئله س نهیطمان با

 لبم امد:ارسالن! یرو یبزرگ

 و کش دار گفت:جان ارسالن! بلند

به دلم  یلیخ یبار نبود.ول نیاول نی.ادمیچقدر من خجالت کش و

 را به سمت مینبودم.رو یوقت بود جان کس یلینشست.خ

 کرد. میشانه ام گذاشت و صدا یکردم.دست رو گرید

 خجالتاتو.دلم برات تنگ شده بود. نمیبزار بب_

به سکوت گذشت.خودم گفتم:چرا  قهیدوختم.چند دق نییرا به پا چشمانم

 گهید یکن نطوریحرفمو بزنم...اگه بازم ا ینزاشت

 !اماینم باهات

 .دیجانم بگو؟ببخش_.دیخند
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باهم ...داداشم ما رو روزی.دیکردم خجالتم را کنار بزارم.گفتم:راست یسع

 .تو کافه.دهید

شد.او ساکت  دهیلبم را گاز گرفتم.که نگاهش سمت لبم کش یگوشه  بعد

 .دمیشد و من ترس

نگاهم  یعاد ؟دوبارهیدیآب دهنم را قورت دادم و گفتم:فهم عیسر

 داد بهت؟ ریآره.گ_کرد

 هم گفت. گهید زیچ هی....گهینه.فقط گفت که حواسم بهت هست د_

 ؟یچ_

 !یمو فرفر یبلویس_

 لب ها و چشمانم بود. نیی.نگاهش دیخندی.ارسالن هم مدمیخند دوباره

 را روشن کرد. نیکرد و ماش یسرفه ا تک

 شده بود. یطور کیدادم.امروز  رونینفس حبس شده ام را ب نامحسوس

 م؟یکجا بر_

 ...میکار یواال.خسته  دونمینم_
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 ما... یخونه  میبر یخوایم_

 .میبگرد ابونی...تو خنینه،نه،نه....هم_

نگاهش کردم.با دست راست فرمان را گرفته بود و دست چپش  نامحسوس

 جمع شده اش یدهانش بود و چشم ها یجلو

 .دادیم انهیمخف دنیاز خند خبر

 ی.ارسالن سعمیخورد ی.بستنمیگشت میشو ادهیپ نیاونکه اززماش بدون

 هم یشوخ یدر خندان من داشت.خسته بود ول

کردم.و به  یرساند.خداحافظ رساندیکه قبل ترها مرا م یی.همان جاکردیم

 خانه رفتم.جمعه صبح اسرار داشت که کوه

 یتا بام زاض یرو ادهیممکن نبود.باالخره فقط به پ میبرا ی.ولمیبرو

 یشدم و با مادرم خداحافظ داریشد.صبح زود ب

.شال سبز یور هی فیبودم و ک دهی.مانتو و کفش اسپرت پوشکردم

 دمی.در خانه را که باز کردم دلهیکم وس یول.مجهز یآب

 .و گفتم زود حرکت کند.دمیدو عیاست.سر سرکوچه

 ؟یخونه امد کینفس نفس گفتم:چرا نزد با
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 .یدرمورد من به خانوادت اطالع بد دیباالخره با_

 بدونه بسه. نیفعال همون ام_

 رونیب شیبود و بازوها دهیهفت پوش غهی یمشک شرتیهم ت خودش

 خودش را نشان شتریاش حاال ب یبود.اندام ورزش کار

 .دادیم

 بود. دهیپوش یو کفش ورزش نیج شلوار

 را نگاه کردم. رونیباز شد و سرم را خم کردم ب شمین

 یباعث خرسند ی:چدیپرس شیخوابلو یبم و کم یرا گرفت و ال صدا مچ

 خانوم شده؟

 .چیشد:ه انینما شتریب میدندان ها فیرد

 .می...بگو ماهم بدونچینه ه_

 خوب شدها... یلیخ پتیت_.میچطور بگو دانستمینم

شد.دستم را  دهیکش یچشمک زدم و او هم لبش به خوش هیخداگاه  نا

 فشرد. یگرفت و کم
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 فقط موهات...._

 ؟یموهام چ_

 باحاله. یلیخ_

 برم کوتاه کنم. یخوای.مایدادینم ریبابا...قبل به موهام گ یا_

 خوب برو. شگریآرا شی.کوچولو کوتاه کن.پکمینه...فقط _گفتم بلند

 .کنمیاست که با سر کج نگاهش م قهینبود و ندانستم چند دق حواسم

 یکه آغاز دهه چهل سالگ خوردیبود و کم حرف.حاال اصال به او نم خوابالو

 اش است.

 .دیرا رها کرد و لپم را کش دست

 میدیرس یمناسب یجا یتنشستم.وق میخودم امدم و درست سرجا به

 از یکی یدستش را رو می.چند قدم که رفتمیشد ادهیپ

 کمیبه جلو برم. ییدر آن سر باال کردیکمکم م بایگذاشت و تقر میها شانه

که کنارش بود مچ  گرمیموذب بودم.دستش را پس زدم و با دست د

 دستش را گرفتم.او هم دستم را از دستش باز کرد
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که او لبخند  میدر کف دست بزرگش گرفت.همزمان بهم نگاه کرد و

 اگر گفتی.مکردیم تمیزد.مدام مواظبم بود.از کنار هدا

داشت.کال با  ی.از پشت سر هم اندام خوبمیاستراحت کن یشد خسته

 بود.اندام یهم عال کردیکه هر روز تن م دیسف راهنیپ

صبحانه  یراب میدیرس ییرا داشت.جا یمرد واقع کی یچهره  و

 بود. نیتلفنم زنگ خورد.ام یکه نشستم گوش نیخوردن.هم

 ؟ییکجا_

 ؟یشد داریامدم بام.تازه ب_

 ه؟یبا همون فرفر_

 ...!نیام_گفتم آرام

 بهش بگو زنگ زدم._

 ؟ یچ یبرا_

 .یبدونه داداش دار_

 فدات بشم._
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 .زیزبون نر_

 .ی.فدات شم که انقدر خوبگمیم یجد_

 .ی.!فعال بایمهربون شد_دیخند

 دوستش داشتم. شهیقطع کرد و نذاشت جوابشو بدم.من هم زود

 را در آورد.در فکر بود. نکشی.عمینشست رو به رو ارسالن

 ره؟یحوصلت سرنم ییتو خونه تنها_

 .یلیچرا.خ_

 .یآخ_

 ری.دکنمیفوتبال تماشا م یخونه و گاه ارمیعادت کردم.کارارو م_

 ؟یندار یمن مشکل یتو با خونه  ی.راستگردمیبرم

 ؟یچه مشکل_کردم تعجب

 .کنمیعوضش م یاگه دوست داشته باش_

 آخه چرا...؟_
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و او فراموش کرد جوابم را  میرا آوردند.مشغول خوردن شد سفارشمان

 بدهد.

 .رهیروز حوصله مون سر م ی هیبزسونت .بق دیاالن زود با_

 ؟ییتو کجا گنیخانوادم نم گهید_

 .شهی،مشکالت حل م یرسم مینامزد بش ایب_

 هوم؟_نگاهش کردم متعجب

 ...بهش فکر کن.گهیهوم؟آره د_

 ست؟ی...زود ن_

 اصال._

منو هم که  تی.وضعمیمکث کردم.گفتم:زوده...ما تازه طالق گرفت کمی

 !یدونیخودت م

...کنار من چقدر یزنیحرفو م نیتو چشمامو نگاه کرد:چرا ا قیعم

 .یستیافسرده هم ن یآدما هیشب ؟اصالینشد ؟بهتریخندیم
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و  ستیب ستیهمه مردم که ابنطور ن یکردم:خب برا یکیکوچ ی خنده

 چهار ساعت دپ باشن.

 .دیگونمو بوس یکرد و رو کمیلبخند زد و سرشو نزد اونم

 !یخندیچه قشنگ م نیباشه.بب_

ش :قرار بود من خودم خودم خوبت کنم...حاال پشت تلفن  نهیرو س زد

 فدات شم؟! یگفتیم یبک

 یک گهیبود د نیام_زدم.حسود.نتونست خودشو نگر داره. بخندل

 باشه.زنگ زده بود چکم کنه.

تر  یو دوست داشتن نیریش می.امروز برادمی.منم خنددیخند بعد

 یعصبان شهیم ؟چطوریانقدر خوب شهی:همدمیبود.پرس

 ؟یبش

حالم خوب بوده.خودت  نطوریکه ا ییگذشته از وقتا یلینه...خ_

 .گهید یدید تامویعصبان

 هیکار بوده و بعد اونا  طیخوب اون موقعه ها بخاطر کار بوده.بعد تو مح_

 چشمه بوده.نه؟
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 کوچک رو گونه م زد. یبوسه  هیزد و چشماش جمع شد.دوباره  لبخند

 نشست. یسنگ ی.رومیرفت یدور یو دستمو گرفت.جا دمیکش خجالت

 .نیبغلم بش ی.نخواستنیبش نیا یتوهم رو_

 اعه..._

طلب کارم.از  ای.از دنشمیم یبشم بد عصبان ی.من عصبانیدونیم_.دیخند

 کی.اگه قرار بوده کنمیهمه...به قول آقا جونم لج م

 .کنمیدرصد م ستیناراحت باشم اونو ب درصد

 رمان بوک
https://romanbook.ir/ 

 خب چرا..._

بوده که  یحالم خوب بوده،وقت نطوریاومدم و ا نجایکه ا یبار نیآخر_

 یاهایمسئولت بودم.رو یترم آخر دانشگاهم بود.ب

باشه.زورم کرد  خوادیاون م یهرچ دیمستبده.با یلیداشتم.آقام خ بزرگ

 که یخواستم کار کنم.پروژه ا یکه نم ییبرم جا
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...مقاومتم رمیبگ خواستویکه اون م ی.دختر کسرمیبگ خواستموینم

 حق گهید زوی.فالن چکردیم دیمدل تهد هی کردمیم

...از ارث محرومت رونیب ندازمتی...از خونه میداشته باش یندار

 اون طور که من دی...خسته م کرده.شاکنمی...آغت مکنمیم

 لج شد. نینشد باعث ا خواستم

 تو؟ ایبه نفع خودش باشه  خواستهیبنظرت م_

 ....من._

ازدواجت  خواستهیبچه ش رنج بکشه.اون که نم خوادینم یپدر مادر چیه_

 خواسته؟یناموفق باشه،م

 نبود. خواستمیکه من م یزیچ ی...اره.ول_

 .یازدواج ناموفق داشت هی.حاال یهست یتو االن آدم موفق_

 با حرف زورش موفقم کرد.بله._

 ؟یمغرور بود یلی...خدیپوست کلفتت کنه.شا خواستهیم دیشا_

 چرا؟_
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بچه ها و غرور رو کنار گذاشتن از  یکم کردن رو یبرا داستانا نیتوا_

 .کننیکارا م نیا

 داشتم. ایدن هی...غرور که دیشا_

 ...یاالنم دار_

 .میمدل نیمن ا گهید_

...من یشی.کم تر ناراحت میخوریکمتر حرس م ینطوریصبور باش...ا_

 آخر هر شهیخودم هم ی.ولگمیبهت م نارویدارم ا

 .کردمیم تیکه اگه صبور بودم کمتر خودمو اذ رسمیبهش م یا مسئله

 .ی...انقدر که آرومیصبر یتو که خدا_رو سرم. دیزد و دست کش لبخند

 :با تو آرومم.ته ته دلم با تو آرومه.گفت

بودم.در چشماشو باز کرده بود.عمق چشماش به  شیمشک یچشما غرق

عشق.قلبم ...پر غرور.پر دهیقلب حساس و رنجور ورنج هی.دیرس یقلبش م

 .دیلرز

شرم  دی.شادمیترس دی.شاکشوندیسمتش م شتریخلسه منو ب یخنکا

 کردن.بلند شدم.خودمو زدم به اون راه.مانتومو
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 ریقطع کردن زنج نطوریبراش ا دی.متعجب نگاهم کرد.شاتکوندم

 .رنشهیارسالن...د میبر_بود. بیارتباطمان عج

 م؟یناهار نخور_

 ...دیببخش_

 شتریسوخت.ب شیاسش را تکاند.دلم براخورد.بلند شد.لب غصه

 که یا فهیکه بسته به من بود.از وظ یاز قلب دمی.ترسدمیترس

 از دلش ،حالش دانستم. یبر دوسم بود.خودم را موظف به نگهدار نانوشته

 .دستم را دور دستش حلقه کردم.میآمد یم نییپا یبیهم از سراش کنار

 خانه من را رساند.لحظه آخر تلفنش زنگ خورد. تا

 جانم مادر؟سالم._

 .زندیبا مادرش چطور حرف م نمیبب خواستیم دلم

 .باشه.امیقربونت برم.خوبم....واقعا.دارم م_

 مامانت بود؟_را قطع کرد. تلفن

 آره.رفته خونم._
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 .یستیهفته تنها ن نیخوبه.انگار ا_

 .یریمچ گ یراسر زده امده ب دمیبهت قول م_.دیخند

 .دمیخند باهم

 .خوش گذشت.یمرس_

 .گذشتیخوش م شتریب یکردیم یهمکار_

 خدافظ._را فشردم. دستش

 فشرد. چشماشو

 ارسالن

 ی.بودمیمادرو د ی.کفشااوردمیانداختم و درو باز کردم.کفشامو در م دیکل

 .ومدیغذا م

 چه کرده. یبه به...مامان فخر_

 که... یندار یچیخونه.ه نیتو ا یخوریم یپسر چ_آشپرخونه داد زد. از

 .دمیآشپزخونه.گونه شو بوس ششیلبخند رفتم پ با

 ؟یها سر زد چارهیب ریمادر.به فق گهید هیمجرد یخانم.زندگ یسالم فخر_
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 ؟ی.کجا بودریاوقور بخ_

 .رونیبا عروست رفته بودم ب_

 .دمیآبو برداشتم و سرکش یشگفت زده شد.بطر افشیق

.مادر همون دخترس که خاطرشو دی...؟گوشام درست شنیچ_

 ؟؟؟یخواستیم

 آره مادر.خودشه._زدم لبخند

که برام آورده  یشسته شده ا ینشستم و از انگورها زیم پشت

 بود.خوردم.خودش نشست کنارم.

 بود؟ یاسمش چ_

 .قیشقا_

نگاهم  کمی.بعد یکثافت بارت راحت بش یاز زندگ رشیخوبه.زودتر بگ_

 به او نگاه یکرد.و منم به انگورا و گاه

 بپرسه. یزیچ خواستیکرد.م زی.چشماشو رکردم

 جانم؟_
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نه _تا حاال؟خندمو کنترل کردم. شیگفت:خونت آورد نییپا یصدا با

 که. دهی...پا نمهیبابا.مثل خودت خانومه سفت و سخت

خبه خبه...مرده گنده.فکر نکن _زد پشت گردنم.که منفجر شدم. یکی

 ها... ادهیروت ز دونمینم

 مامان؟ یگذاشت یچ_کرد. مکث کمی

با راننده دوباره برگشتم خونه  رتیکو یخونه  نی.بخاطر ایقرمه سبز_

 .ارمیغذا برات ب

 .هیعال گهید یدستت دردنکنه.خودتم بمون_

 .مونمیم_

 مونم؟یچرا م یپرسیکه گفت:چرا نم میساکت بود کمیمسخوردم. داشتم

 ؟یالبد از شوهرت قهر کرد_

 .بایاوهوم...تقر_

 که... دیرینم رونی.شما آقا خونه باشه بدهیواقعا...از شما بع_

 بخاطر توعه._
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 من؟چرا؟_

 زنت بده! خوادیپدرت م_

 !؟یچ_سمتش دمیو چرخ دمیدست کش یهمه چ از

ازدواج کنه.اونم  خوادیکه خودش م ی...منم گفتم؛آقا،بزار با هرکسایوا_

 ؟منمیزدیگفت؛خانم شما که رو حرف من حرف نم

.بعدم آقات اصال خوادیرو م یدفعه فرق داره.خودش کس نیگفتم؛ا

 نفر هی ی.خدمت کارو صدا زدم گفتم براومدیخوشش ن

 .نجایبزاره و اومدم ا غذا

 ی.زود گونه یمامان فخر یزده از جرئت مند رتیباز بود و ح شمین

 د...نکن پسر._.دمینرمشو بوس

 قربونت برم مامان._

 .ستیکه ن دایش نیحاال دختره چطوره...مثل ا_

 قهیو گفت:به سل دی.مادر فهمگرفتمیاسمش هم حالت تهوع م دنیشن از

 پسرم اعتماد دارم.ازش برام بگو.
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خانوم.البته شما که تاج  یخودته.مثل خودت خانومه فخر قهیباب سل_

 .یسر

 .دمشیبوس دوباره

 یو عجله ا کنهیتعلل م قیکنه.گفتم که شقا یقول داد پدرو راض مادر

 ازدواج نداره.مادر هم گفت بسپرش به من! یبرا

 قیشقا

.دلم خواست درمورد مادرش هم دیرس یخوشحال به نظر م ارسالن

 شروع شده بود و هردو سرمان یکار یبدانم.اما روزها

 یکیزور کرد که به  ی.حتمیزد یبود.دوشنبه دنبالم آمد.باهم گشت شلوغ

 خودش یبرا دی.به بهانه خرمیاز پاساژها برو

 ی.براامدی.همه رنگ و مدل به او مدیخر راهنیخودش چند پ ی.برابود

 یپف نیکمر تنگ و آست دهیبلند و پدش راهنیمن هم پ

 یرنگ مشک خواستیپروو نداشتم.دلم م یکرده بود.حوصله  انتخاب

 بردارم.
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 نی.مگه ادارس...ایپوشیم یاصال...امکان نداره.مگه تو چند سالته مشک_

 خوبه.

 .کردیز رنگ اشاره مهمان مدل قرم به

 .کنمینه...خواهش م نیا_گشاد کردم. چشمامو

 ؟یچ یخب پ_

 مناسب تره.مگه نه؟ نیا_گذاشتم. حیمل یصورت یرا رو دستم

کفش  یمغازه  یگرفته بود و جلو دی.شور خرمیدیرنگ را خر همان

 .کردیپاشنه بلند نگاه م یبود.به کفش ها ستادهیا یفروش

 ...میارسالن بر گهینه د_را گرفتم. دستش

 و... دنی...همه زنا عاشق خریهست یبابا تو چه زن یا_

و به  امدینرم دنبالم م یلی.خرهید میقربونت برم.بر_.دمیرا کش دستش

که صورتش  دمیاز پاساژ خارج شد.با تعجب نگاهش کردم و د یراحت

 را آرام میشکفته س.گام ها

 و کنارش راه آمدم. کردم
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 شده؟ یچ_

 ها را پشت گذاشت و نشست. دی.خرمیدیکه رس نیماش به

 ها ارسالن؟_

 ؟یبزن یقشنگم بلد بود یحرفا_نگاهم کردو چشمک زد. کمی

 ها؟_

خجالت  کمی."قربونت برم "آمد که گفتم ادمیفکر کردم و  یلیخ

 .اوردمین میبه رو ی.ولدمیکش

خارج شوم که مچ  نی.از او تشکر کردم وخواستم از ماشمیدیرس یوقت

 را گرفت.دستم 

 ؟یبله؟چ_

 .یبر زارمینم یدیتا بوس ند_

 .ننیبیزشته ارسالن.ملت م یوا یا_

 ه؟؟؟یخال یکوچه  نیتو ا یک_

 ...یعجبا.بوس زور_
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 .دیام را ناقافل بوس گونه

 تا بابات سر برسه. دارمیانقدر نگرت م_

 اع...لوس._

نکند و خودم هم کمتر  طنتیآنکه ش یکرد به استدالل آوردن.برا شروع

 مقدمه به سما چپش اشاره کردم یخجل شوم ب

 ه؟؟؟ی:اونجا رو اون چگفتم

.محکم و کوتاه.و فرار دمیگونه اش را بوس عیحواسش پرت شد سر یوقت

 خانه که اطیبرنگشتم نگاهش کنم.به ح یکردم.حت

 یلیخ دیکردم.و وارد شدم.مامان لباس را که د مینفسم را تنظ دمیرس

 نداشتم و آن را در کمد دنیپوش یحوصله یول دیپسند

 کردم. زانیآو

زودتر تمام شد.خودم برگشتم.داخل شدم  یآن روز ساعت کار یفردا

 نشسته.بنظرم آمد که از یمامانم با خانم مسن دمید

دوستانش باشد.با لبخند گفتم:سالم خاله.سالم مامان.خوش  ایها  هیهمسا

 .دیامد
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 لش شکفت بلند شد.سرتا پامو نگاه کرد.من گل از گ دنیبا د خانمه

 زم؟یعز یخوب_

 .دیشی.ترو خدا چرا بلند مدیسالمت باش_

 جلو و باهاش دست دادم. رفتم

 ؟یبهتر_

 ممنون. دیزنده باش_

 .خداحفظت کنه.گلی دسته چه...ماشا_

 .شمی.من مزاحمتون نمدینیبش دیی.بفرمادیسالمت باش_

قدم برداشتم برم اتاقم که  هیداشت. یمثبت یبود.چه انرژ یخانم خوب چه

 ...قیمامان گفت:شقا

 ؟یری.کجا منمیترو بب زم؟امدمیکجا عز_

 جانم؟؟؟_

 .نهیمنو بب دیگرد شد.چرا دوست مامان با چشمام

 .شهیآدم جمع م یاز اون لبخندا زد که چشما خانومه
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 .یآوردم.واقعا خانوم مانیارسالن ا ی قهیبه سل دمتیحاال که د_

_... 

مادر ارسالن  یعنی.خشکم زده بود.کردمیدهان باز داشتم نگاهش م با

دل  دهی.من که ندزمیعز نیانقدر تعجب داره؟؟؟بش_.دیخند زیبود؟؟؟ر

 تنگت بودم.

 مادر ارسالن.کنار مامان. یدستمو گرفت و من نشستم رو به رو مامان

دل نه صد دل به دختر شما دل  هیخانم روشن...پسرم  گفتمیداشتم م_

 منم مادرم طاقت گهیخته.تمام فکر و ذکرش شده.دبا

هم مزاحمتون بشم و وهم  امیبچمو ندارم.گفتم که ب یو ناراحت ییتنها

 .نمیدختر خانومتونو بب

 .دیدار اریاخت_

 متعجب نگام کرد. مامان

.پس من بهتون زنگ گهید شمیمزاحمتون نم گهیخب د_بلند شد. کدفعهی

 ...میبزار یقرار هی زنمیم

 .میوسط حال امد.منو مامان سرپا بود تا
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خونمون پدر ارسالن هم  اینرفته...آخر هفته ب ادمیجان.تا  قیآها شقا_

 نره ها.منتظرم. ادتی.نتیبب

 ...رسونتتونیم قی.شقا دینیبش شتریگفت:فخرالزمان خانم ب مامان

 قربان شما.راننده دم در منتظره._

مرد  هیدم در بود و  یبنز مشک هی.میمامان تا دم در بدرقه ش کرد با

 رانندش بود.سوار شد و رفت.مامان تا درو بست یجوون

 ن؟یک نای:اگفت

 گفتن نداشتم. یبرا یزیچ

است و مستقل و  یمهندس موفق نکهیمامان گفته بود.ا یارسالن برا از

 و قد بلند...و عاشق. افهیتموم و خوش ق یهمه چ

 نی.فقط به اتاقم رفتم.اولمیبگو به خانواده ام دیچه با دانستمینم حاال

 بود و زنگ زدن میکه کردم عوض کردن لباس ها یکار

 ارسالن. به

 الو..._
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 جانم._

 ؟یسالم.خوب_

 ؟یمن افتاد ادیاز کدوم طرف درامد  دیسالم...خورش_

 ادیب خوادیکه مادرت م ی.ارسالن...چرا قبلش بهم نگفتادتمی شهیهم_

 خونمون؟

 امد؟ ی؟واقعا؟کیتن خندا گرفت:چ صداش

 رفت. شیپ قهیچند دق نیهم_

 سراغت. ادیبخواد ب یزود نیبه ا کردمیفکر نم_

خانوادمو آماده کنم.اصال مگه نگفتم زوده؟!حاال  دیمن قبلش با ینگفت_

 چطور بهشون بگم.

 بود؟ یحاال واکنشش چ_

 خجالتم داد. یلی.خوب بود انگار.خیدار ی...مامان گل_

 چرا؟_

 کرد. فیهمش ازم تعر_
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 .دیخند

خونتون  امیگفت آخر هفته هم ب ؟تازهیخودتو کرد ؟کاریخوشحال_

 .نهیپدرتم منو بب

 آها.._

 آها؟چکار کنم االن؟؟؟_

 .آروم آروم بگو.ریکمک بگ نی.از امدونمینم_

 ...رونیبرم ب تونمیاالن از خجالت آب شدم.نم_

گفتم.گفت  شیزنگ زدم و ماجرا را برا نیاز تماسم با ارسالن به ام بعد

 .دمیکش ی.نفس راحتزندیخودش با مامان حرف م

 .دیزبانم حرف کش ریکردنم از ز چیمامان امان نداد و با سوال پ یول

و مامان  نی.امنندیارسالن را بب خواستندیسپردم.آنها هم م نیرا به ام بابا

 در اتاقم بودند.

شکل ...آها مهیقد یها یمادر من انقده کنج کاو نباش.شکل داش مشت_

 !!!نیزدم:ام غیمخ تو هزار دستانه.ج یشعبون ب
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 یشام دعوتم کردند.تمام بعد ظهر بجا ی.برادیروز پر استرسم رس باالخره

 استراحت با مامان مشغول انتخاب و ست لباس

 .بودم

 .دیخر میرفتیکاش م_

 مامان کالفه شدم.بسه. یوا_

 بپوش االن مده. نویا_

 .پوشمیشاله م نیو با ا نیو ا نینه...ا_

 .ننتیبیدفعه اوله م_

 مناسب ترن. نایا گهیاتفاقا حسم م_

 برو. دیخر یحتما  ی.ولیدونیبگم.خودت م یچ_

 یپولک کار یو شال نقره ا ی.با مانتو بلند و شکیشمیبلند سبز  راهنیپ

 فیپاشنه بلند و ک یبا کفش ها کیشده.ساده و ش

 .یپوست مار یدست
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ها خانه را ترک  یمهمان یکردم.زودتر از همه  یحیمل شیآرا

 کوتاه شده بود.مرتب شیدر منتظر بود.موها یکردم.ارسالن جلو

 شهیو کت و شلوار هم میدیکه آن روز باهم خر یسورمه ا راهنی.پبود

 در منتظر بود. یبار جلو نیتنش بود.ا یمشگ

 به به...خانوم خانوما._شد. ادهیپ

 ؟یسالم.خوب_

 .یسالم.عال_

 .میوار شدبرام باز کرد و س درو

پارک کرد و  ییرا جا نیشهر بود.ماش یشهر باال یپدرش باال ی خانه

 دست در دست هم رفتم تا دم یقدم یس_ستیب

 .دستش سمت زنگ رفت.در

 ارسالن._

 جانم._

 .یخوب_
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 ...کیدرجه _پامو نگاه کرد. سرتا

 گوشم گفت:دلبر. ریز

 ینم دهید شیبزرگ.پر از درخت.انتها اطیزدم.در باز شد.ح لبخند

 درا باز کرد. یبزرگ و در بزرگ.خدمت کار یشد.خانه 

 .دییبفرما دیسالم .خوس امد_

 بزرگ و دوبلکس. یخانه ا و

تق تق  یتابلو نبودو هنوز هم دست در دست ارسالن داشتم.صدا نگاهم

 .دمیمادرش را شن یکفش ها

 .زمیعز یوا_

 سالم._

 سالم._

 .دمیکرد و بوس بغلم

 .نمتونیبیم...چقدر خوشحالم یخوب_

 .دیدی.زحمت کشدیممنون.شما خوب_
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زحمتا...فقط ببخشا کفشاتو درار آقا دوست نداره با کفش  نیتا باشه از ا_

 ...رونیب

 .متوجه م.ستین یمورد_

.کتش را درآورد و به ستادیگذاشت و ا یزنانه ا ییپام دمپا یجلو ارسالن

 و ما را داخل میخدمت کار داد.دنبال مادرش رفت

ارسالن  میمبل نشست یبود.رو کیو کالس یکرد که نسبتا سنت یاتاق

 کی.دیسف یتنش بود وروسر یکنارم بود.مادرش.کت و دامن سورمه ا

 شیداشت.موها یو قشنگ یرنگ یبا مزه.چشم ها یخانم قد کوتاه تپل

 یبود.مشخص بود که جوان ییطال

 بوده. ییبایز زن

 ...ارمیبراتون شربت ب رمیم_ما لبخند زد. به

 .دیزحمت نکش_

 وا گلم؟!_

 .دیخند و

 ارسالن همش چشم شده بود به من.نگاهش کردم. میآمده بود یوقت از
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 ه؟یچ_

 .یدلبر شد_

 .الحمد_

 دستم گذاشت.گفتم:زشت نباشه؟! ی.دستش را روکردینگاهم م هنوزم

 ؟یچ_

 .یریگیو دستمو م میهم نشست کیانقدر نزد نکهیا_

 قشنگه.فقط... میلیخ_

 آقا حساسه. کمی_.دیسانت کنار رفتو دستش را کش چند

 یاز کجاست.کم دانستمیعصا زدن آمد.هم ترسناک بود و هم نم یصدا

 بر هیتک یبا ابهت و چشمان درشت مشک یرمردیبعد ،پ

وارد سالن شد.بلند شدم و  یاز گوشه ا ریو عبا به دوش و نگاه به ز عصا

 جوابم را بلند سالم دادم.بدون آنکه نگاهم کند آرام

 .داد
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 نیداشت.چشمان ارسالن از او بود.همچن یدیکوتاه سف یموها

 سالن نشست. یابهت.باال

سمتش رفت و مردانه به او دست داد.دستش را رها نکرد و او را  ارسالن

 کنار خود نشاند.

ارسالن و پدرش هم گذاشت.او  یشربت آورد.برا مانیارسالن امد.برا مادر

 کنارم نشست.

 چه خبرا؟ خب دخترم_

 ممنون. یسالمت_

 خوبن. نایمامانت ا_

 .رسوننیسالم م_

 شربتتو بخور گرم نشه._

را حس  ینگاه ینیرا برداشتم که بنوشم.سنگ وانمیبعد ل هیثان چند

 .کردمیم

 کردمیو تالش م دمیخودم گفتم ارسالن هست حتما.جرعه جرعه نوش با

 دینگران بودم.شا دیسالن نگاه نکنم.شا یباال
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با خود فکر کرده او به من تقلب  دی.ارسالن هم همراه او بود.شادمیترسیم

 ...گرید زیهم چ دیبرساند...شا

 .دادمیو گوش م زدمیارسالن سر حرف را باز کرد.آرام لبخند م مادر

.ارسالن و پدرش مشغول حرف شدند.باز دمیحرف آنها را هم شن یصدا

 بود. نیهم فضا سنگ

خانم وقت شام  یتر گفت:فخر ریپ یارسالن اما کم یصدا هیشب ییصدا

 ست؟ین

 نگاه گذرا به من نداشت. یا هیسمت او رفت.بجز ثان نگاهم

 که آماده کنن. گمیچرا آقا.االن م_

 رهیخشک و بدون حرف به گوشه سالن خ یلیارسالن نگاه کردم.خ به

 بود.

 همراهتون؟ امیاگه کمک الزمه ب_

 .نی.بشزمینه اصال عز_

نگاهش هستم.فقط به قندان  ری.زکردمیفرار کنم.حس م خواستیم دلم

 .کردمینگاه م زیروز م یدر بسته 
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کرد.بلند شدم که  مانیخانم آمد و صدا یزود فخر یلیرو شکر خ خدا

 یاول ارسالن و پدرش از اتاق خارج شوند.هم برا

غذا  زی.ممیشد یمن راه را بلد نبودم.وارد سالن بزرگتر نکهیو هم ا احترام

مبل بود.ارسالن  کدستیسالن هم  گرید میآنجا بود و ن یبزرگ یخور

 ی.بعد از پدرش و مادرش من نشستم.رو به دیعقب کش یصندل میبرا

 مادرش و دست چپ پدرش

.اول شما کردمی.من هم متقابال تعارف مکردندیرا تعرف م زی.به هر چبودم

 .دییبفرما

بشقالم را پر کرده بود و مجبور بودم به خوردن.داشتم  یرکیز ریز ارسالن

 قیکه پدرش رو من گفت:شقا دمینوش یآب م یکم

 ...خانوم

 .دییبله...بفرما_

 ارسالن قبال ازدواج کرده بود...بچه داشت؟ یدونستیم_

 ارسالن خشک شد. ی.دست هاکردیکه داغ دل ارسالن را تازه م یزیچ

 گفتم:بله. آرام
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 ؟یه اخودتم که مطلق_

 درسته._

نداشت  یحرکت نیآمد.رسالن کوچک تر یاز ارسالن و مادرش درنم نفس

 دارد قاشق و چنگالش را در کردمیو کامل حس م

 آمارم را داشت. نکهی.مثل اکندیله م دست

 ارسالن از شما حول و حوش پانزده سال بزرگ تره؟ یدونستیم_

 بله._

 کیسالتم نشده و اون وقت شوهرت نزد یخودت هنوز س یندار یمشکل_

 چهل پنج باشه؟

 ...یسال بزرگتر۱۵آقا...خودتونم از من   یمداخله کرد:ا مادرش

 خانم ساکت شد. یخانم انداخت و فخر یبه فخر ینگاه بدون حرف هی

 ؟یچرا طالق گرفت_

 بار ارسالن وارد بحث شد:آقاجون... نیا

 آرام ضربه زدم. شیپا به
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 نگاه پدرش هم بود که ساکت شد. یتالق با

 .میعالقه نداشت گهیبهم د_

 د؟یکه بهم عالقه ندار دیدونستیاز اولش نم_

 جادی.من هم با خودم گفتم اکردیفکر نم نهای...اون موقعه به عالقه ا_

 .که نشد...شهیم

 کرده! انتیخ دمیشن_

 تنم سرد شد. کل

 نگاه نکم.فقط او... یگرید یبه جا ایکردم که چشمانم را نبندم  مقاومت

 .وفتهیغذاتو بخور دختر.از دهن م_

انگار  یبپرسد.ول یگرید یسوال ها توانستیرا به بشقابم دوختم.م سرم

 دمینفس کش کیقصد داشت غذا را کوفت کند.

را خوردم.من استاد حفظ  میظاهرم را ببازم غذا نکهیآرام آرام بدون ا و

 رد شدهظاهر شده بودم.اما حاال به من استرس وا

 .کردمیم ینداشت بعدا خودم را خال ی.اشکالبود
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برخواست.منم بلند شدم از مادرش تشکر کردم  زیارسالن از سر م یوقت

 سالن ی.ارسالن مرا به باالنیو از پدرش هم همچن

فشار داد.به او لبخند  ی.نشست کنارم.بدون حرف دستم را گرفت.کمبرد

 زدم.

خانم با  یکرد.فخر یرا جمع م زیبعد پدرش هم آمد.خدمت کار م یکم

 آورد. یچا مانیبرا یگریلبخند همراه خدمت کار د

 داغ دستم بود که باز شروع کرد. وانیل

مرد تو  یکل نیاز خونه ب رونیدخترم ب ایعروسم  ادیمن خوشم نم_

 جا گنده نیپسر تا ا نیاداره کار کنه.باالخره ا طیمح

 که زنش بره کار کنه. نشده

در مورد  خوادیم یخدا چ مینببی کردم و گفتم:انشا یاهکوت یسرفه  تک

 .کنمیاونم فکر م

 پدرت بازنشسته س؟_



 

403 

 ویسنده:سمیرا موسعلین              گلبرگ شقایق                                                                                

 

گذاشتم.برادرم هم دندان  زیم یرا رو وانمیبله...مادرم هم خانه داره.ل_

با خودم  ارشینه.اخت ایاز من نخواست که برم سرکار  یپزشکه.کس

 یبوده.ول

...اگه شوهر سابقم ارهیبوده که ما رو محکم بار ب نیتالشش رو ا پدرم

 از خودم یکرده مشکل از خودش بوده و ذره ا انتیخ

 یبرا یزیچ ایخونه و غذا نباشه  ادیبوده که ب ومدهین شی.پنمیبینم

 یخوردن آماده نباشه.درسته شاغل بودم و تا وقت ادار

 یعاد یحس نکنم.همه چ یانقدر محکم بودم که فشار ینبودم.ول خونه

 بود.

 شو کنار گذاشت. یاز چا یخال وانیتکون داد.ل سرشو

 .دمیسرد شدمو سر کش وانیل منم

اگه  زمیدستمو نوازش کرد:ببخش عز یمادر ارسالن رو میرفتیکه م یوقت

 .یناراحت شد

 .ی.ممنون بابت همه چکنمینه.خواهش م_
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.از اونجا خارج میباغ دست تو دست هم بود یکیتار یدرو بست.تو ارسالن

 .از توسادیارسالن وا میرفت نییکه پا کمی.میشد

.درو باز میبود یکیدر کوچ یدر آورد.جلو دشویدسته کل بشیج

 نگاهش کردم. یکرد.سوال

 برو تو..._

 زویکه توش تخت و م دمیرو د یکیتار مهیکه وارد شدم اتاق ن نیهم

 رونیکه اتاقو روشن کرده بود از ب یبود.نور لیوسا

 یخونه  اطیح یاتاق تو هیاونجا  دمی.پردها نازک بودن و فهمبود

 پدرشه.که از کوچه هم راه داره.

امد که  کمیقدم نزد هی.بشیانداخت تو ج دویآروم درو بست.کل ارسالن

 پشتم. واریبه د دمیچسب

کمرم.منو سمت خودش  یرو یکیبازوم نشست و  یرو یکی دستاش

 ازیبغلش بودم.واقعا به آغوشش ن یکشوند.تو

 بود برام. یادی.استرس زداشتم
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 یتو برا ادیب نی.آروم گفت:آسمونم به زم ختیتو نگام ر نگاهشو

 .رنتیازم بگ زارمی...نمیخودم

 .دیشونمو پشت گردنم بردو منو بوس یرو دست

و شالمو  دیخمارم نگاه کرد.خواستنو د یتو چشما یطوالن یبوسه  هی بعد

 از دستم ول فمویاز سرم باز کرد و انداخت.ک

از دستام  یکیکردم. شیبار منم همراه نیکه ا دی.دوباره منو بوسکردم

 کتشو گرفته یلبه  گمیموهاش بود و دست د یتو

.داغ شده بودم و کردیله شدن آرومم م نیو ا شدمیبغلش له م ی.توبود

 ازم جدا شد که یو داشتم.وقتعطشش ر شتریب

بودم اشک  دهی.اون موقع بود که فهممینفس کم آورده بود هردومون

 خبرم. یشده و خودم ب ریچشام سراز

 از زانوهاش نشست. یکیرو تخت نشوند.رو  منو

 ؟یکنیم هیچرا گر قمیبمش آروم گفت:شقا یتن صدا با

 .دمی.اصال نفهمدونمی:نمدمیچشمام دست کش ریز

 درآورد و نشست کنارم.دستاشو باز کرد و دورم حلقه کرد. کتشو
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 با من چطور بوده. گهید نیخوبش بود.بب یحاال رو نیا_

که سوال تو  نهینداره.سوال کردن منم جواب دادم.بهتر از ا یاشکال_

 جا کجاس؟ نیذهنش بمونه...ا

 .نجایا ومدمیموقعه ها م هیهم اتاق من بود. نجایجدا شد:ا ازم

 منتظرت بود؟ نجایا ؟اگهیگه بابات پشت سرت بود چجالب.ا_

 .میدیخند دوتامون

 م؟ی...برسیه_

 آره._

 ...ایخوش مزه ا_

 اع..._

خم شد و آرام آرام مرا  میتخت.رو ی.حلم داد و افتادم رودیخند خودش

 .دیبوس

 یلیخ گفتیبعد مادر ارسالن با مادرم تماس گرفت.آنطور که او م ی هفته

 به خواستندیپدر ارسالن بودم.م دییمورد تا ادیز
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 .ندیایما ب ی خانه

 ...یوا یا_

 از االن استرس گرفتم. یوا_چرا؟؟؟_

 چرا ،بخاطر باباش.._

کرده بود.از استرس خودم هم تمام سوراخ سونبه ها  زیخانه را تم مامان

 را با وسواس مرتب زیکردم.همه چ زیرا تم

که ارسالن  ی.همان لباسدمیو در آخر بخودم رس دمیها را چ وهی.مکردم

 دیتخت بژ و شال سف یگرفته بود با صندل ها میبرا

شالم.باالخره  یعطر رو یو کم حیمل شی.آرادمیپوش یصورت یطرح ها با

 آمدند.

پدرش به من دوبار لبخند زد.تمام  یرفت.حت شیخوب پ یلیخ زیچ همه

 بار او هم نیبزند که...ا یمدت منتظر بودم که حرف

 بود. دهیپوش یرسم لباس

مودب شده  یلیمرتب و خ یلیبود خ دهیپوش یکت سورمه ا ارسالن

 کردم لبخند یدم در از او استقبال م یبود.فقط وقت
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 چشمک کوچک. هی یزد به اضافه  یبار طنتیش

بله  یوقت رفتن برا یصحبت کرد.حت شتریبود مادرش ب یعاد زیچ همه

 برون هم قرار شد با خانواده ام هماهنگ کند.

 یرا م شانیکه رفتند خانواده ام را تنها گذاشتم اما صدا یوقت

 سن ارسالن ری.مادرم نگران بود و پدرم درگدمیشن

 انجام بدهند. قاتیکه تح خواستندی.مبود

مامان و بابا رفتند  یچرا انقدر در فکر است.وقت نیبود که ام بیعج میبرا

 او به اتاقم امد.

 آشناس؟ هیفقط  یارسالن سور_

 ه؟یچ_

تو شرکتش  شیکه چند سال پ ستین یفکر نکن نشناخمتش...همون_

 ؟؟؟یکه اون موقع باهاش رابطه داشت ؟نگویکردیکار م

 ...نیام_

بود.آب دهنم  دهی.باهوش بود و فهمدمیترسیکه م یزیآمده بود.چ ادشی

 را قورت دادم.در اتاق را محکم کردم.
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 کهی.مردتومدیش خوشم نمتاهل نبود؟از اولشم از یریکبیا نیاون موقع ا_

 خر...

 به مامان بابا نگو.جون من..._

 ...گهیچرا؟؟؟مخ شونو زده گنده بک د_

دختره همش  نیالبد ا گنی.مکننیاالن با خودشون چه فکرا درموردم نم_

 از اعتماد ما سواستفاده کرده.ترو خدا...

 ؟ی:اون موقع تو عقل داشتشیشونیزد تو پ یکی

دستام گرفتم اشکم درامد و با بغض گفتم:بخدا اون موقعه  نیب سرمو

 زن دونستمیاصال چند سالش بود...نم دونستمینم

 ...داره

 الف بچه سواستفاده کرده؟ هیپس اون از توعه _

...من دونهیخودشم ندونه.فقط خدا م دی...من از ته ته دلش خبر ندارم.شا_

 فقط عاشقش شدم.اونم عاشق من بود...بخود

 دی...حممیبود خبری.چندسال از هم بدمیزن داره کنار کش دمیفهم خدا

 شیو زنش پ دیحم یباهاش کار کرد.بعد ماجرا یاتفاق
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 .امد

 هم... یرو نیشما هم فکراتونو گذاشت_

 مردم...بس کن! یداشتم م یدونیتو که م_شدم. بلند

 شوهر کردنت!!! نیگفت:توهم با ا یلحن فوق العاده سرزنش بار با

 صدا... ی.بهیگر ریبهش کردم و زدم ز پشتمو

 اتاقو بست و رفت. در

سرم را از سر راهم به ناکجا پرت  یاتاق را خاموش کردم.شال رو برق

 پتو رفتم و تاوقت خوابم ریکردم با همان لباس ها ز

 کردم. هیگر

از  نیشدن نداشتم.منتظر بودم اول ام داریب یشده بود و حوصله  صبح

 شوم.در اتاقم آرام زده شد.چشمانمخانه برود تا بلند 

 .دیکش میموها یسرم امد.دست رو یوارد اتاق شد.باال یبستم.کس را

 ؟یش داریب یخواینم_

 نشه. رتیپاشو د_چشمانم را باز کردم. یشدم ال ناچار
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 .دیموهام دست کش یکردم.رو ینم نگاهش

 .گهیپاشو د_

 رو از رو بازوم کنار زد.مرا نشاند.کنارم نشست. پتو

 که...نه؟ میندار ویهم کس ری.منو تو که غریبه دل نگ_

_... 

تو  ینداره، خوبه.ول ی...اگه مشکل اخالقیدونیهرجور خودت صالح م_

 ...یهم رو سرمون نموند

 .یشد یچشماتو با آب سرد بشور.شکل بابا غور_.دیموهامو بوس یرو

 خدافظت..._

 اتاق را بست. در

 ؟یشما خوب_

 ؟یشما بهتر_

 قربونت._

 .دیاز پشت سر گونه ام را بوس امد
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 ارسالن! یکرد ونمیحرس گفتم:د با

 کردم؟بگو.گردن من از مو نازک تر... یمن چه غلط_

 فعال از جلو چشمام خفه شو._

 ...رباریبزار برسم خونه بعد ببندم ت_

 دمیبچه ها بلند شد.اول دختره دنبالش پسره.شا هیگر یصدا

 .دیبرعکس.ارسالن سمت اتاق دو

بغل  یحیو  دیبغل ارسالن خواب سنایرا آماده کردم.بردم اتاق. شانریش

 من.

 .میگذاشت شانیها را داخل تخت ها بچه

 کردم. زانیرا از دسته ش آو میو پاها دمیمبل دراز کش یسالن رفتم.رو تو

 سرم نشست. یباال ارسالن

 .قمیبگو شقا_

 نگاه کردم.چشمانم پر اشک شد. یگریسمت د به
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شون  یکی زارمشونینکردم موهامو شونه کنم.کنار هم ماز صبح وقت _

 زارمشونی.جدا مشهیم داریب میکیاون  شهیم داریب

 ...هیگر هیکال گر که

 کمکت... ادیب یکیبزار  گمیبهت م_

 کمکم. ایخودت ب_

 سرکار باشم... ی.کار دارم.شب که خونم نوکرتم.ولزمیعز شهینم_

 ؟یازم دور شد کنمیآخه حس م_زانو گذاشتم. ی.سر رونشستم

 .کنمیفکر م نطوریمنم ا_

 ...شهیدرست م_گوشم گذاشت. کیپشت بغلم کرد.لبش را نزد از

 ...قلقلکم امد.یا_

 !ستین یزیکه چ نیا_

افتادم.و تالش  نیزم یپهلوها وشکمم.قلقلک نداده رو یرفت رو دستاش

 خندم باال نره.ارسالن هم یصدا کردمیم

 .دیخدیقشنگ م شهی.همدیخندیم
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 .موهاتو شونه کنم اریبرستو ب_

**** 

 انیپا


