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 به نام خدا 

 تو به قلم فاطمه یمیزندگ یرمان کجا

 

 

 :مقدمه

 با تمام من ، یرو یم تو

 از تو یمانم با قدر یمن م و

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 ! ستیآن هم چندان ماندگار ن  که

 روزگار  نیبه ا یوا

 یها میتقس نیا با

 ناعادالنه اش... 

 یفاضل_دیحم

 

 : خالصه

 دختر عاشقه. هیگر  تیروا داستان

 طرفه کیعشق  هیشه...  یعشق م ریکه درگ یدختر

 ه؟یعشق چ نیسرانجام ا اما

 و اشک و آه...  ییطرفه، حس غم، جدا کیمملو از حس تلخ عشق  یرمان 

 عشق... یبایدر آخر حس ز و

 

 

 

 که نوشته بودم رو زمزمه کردم. یاول دفترم نگاه کردم و شعر یصفحه  به

 آزاد از تو المیلحظه نشد خ کی 

 روز نگشت خاطرم شاد از تو کی 

 که ز عشق تو چه شد حاصل من یدان 
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 از تو ادیجان و هزار گونه فر کی 

 (یریمش دونی)فر

  

کردم و  یهم بغض م یاومد و گاه یلبم م یرو یلبخند یاون نوشته ها گاه ادیزدم و با  یخاطراتم رو ورق م دفتر

 شدم. یناراحت م

 بود. یخاطراتش فراموش نشدن یسال گذشته بود از اون روزها ول چهار

 که پر از اتفاق بود، پر از خاطره، پر از اشک،پر از لبخند و... پر از عشق. یسال چهار

 .دیبه اون روز ها پر کش یمثل پرنده ا فکرم

 از اون روز شروع شد... زیچ همه

 

 

 نگاه کردم. نهیو به خودم تو آ دمیرنگم رو پوش یمن آبو دا کت

 بود. یتو چشم هام انکار نشدن یخوش حال برق

 رفت. یلبم کنار نم یشد و لبخند از رو ینم باورم

 رفتم. رونیموهام مرتب کردم و از اتاقم ب یرنگم رو رو دیشال سف یزنگ هول هولک یصدا دنیشن با

 .ستادمیبودند من هم کنارشون ا ستادهیدر به استقبال مهمون ها ا یو بابا جلو مامان

 نفر هم خودش وارد خونه شدند. نیبعد عمو، زن عمو، ساغر و آخر یلحظات

 ازش تشکر کردم. یگل رو به دستم داد که به آروم دسته

 تو گلدون گذاشتم.نشستند و من هم به آشپزخونه رفتم و گل رو  ییرایهمه تو پذ یاز سالم و احوال پرس بعد
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 آد. یم رونیکردم که االن قلبم از دهنم ب یزد و حس م یداشت تند تند م قلبم

 شدم. یکردم و دستپاچه م یدست و پام رو گم م دنشیطور بودم، با د نیهم شهیهم

 .دمیکش یقیکه به خودم مسلط بشم، نفس عم نیا یبرا

 

 به فکر فرو رفتم. ختمیر یفنجون ها م یرو تو ییگذاشتم و همون طور که چا ینیها رو تو س فنجون

 پسر عموم، بودم. ار،یکه خودم رو شناختم عاشق سام یوقت از

 با دختر یکردم که توجهش رو به خودم جلب کنم اما در کمال ناباور یم یکه سنم کم تر بود هر کار شیسال پ چند

 ازدواج کرد. دا،یشون، ش هیهمسا

 نداشتم. یمدت حال خوب هیت بودم و تا ناراح یلیخبر خ نیا دنیشن با

 بهش فکر نکنم و فراموشش کنم. گهیگرفتم که د میمدت که گذشت تصم هی

 سال که از ازدواجشون گذشته بود از هم جدا شدند. کی

 من. یشه که از هم جدا شده بودند و امشب هم اومده بودند خواستگار یم یحدود دو سال االن

 شد. یمن م یهم من رو دوست داره باعث خوش حال اریسام هم که نیفکر کردن به ا یحت

 رو لبم اومد. یلبخند اریفکر کردن به سام با
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 حواست کجاست؟ لدایمامان به خودم اومدم که گفت:  یصدا با

 شده؟ یچ-

 کنم.  یساعته دارم صدات م هی-

 .اریها رو ب ییکرد و گفت: زود تر چا ییچا ینیبه س یا اشاره

 .ییرایرو برداشتم و رفتم تو پذ ییچا ینیرفت. من هم س رونیگفتم و مامان از آشپزخونه ب یا باشه

 

دونه  هی یلب ریکه بهم نگاه کنه با تشکر ز نیکه بدون ا اریبه عمو بعدش به زن عمو بعد از اون هم به سام اول

 برداشت.

 هم به ساغر، مامان و بابا تعارف کردم و کنار مامان نشستم. بعد

حال و حوصله نداره و  یلیکردم خ یحس م یبود ول پیجذاب و خوش ت شهیانداختم؛ مثل هم ینگاه اریسام به

 کالفه اس.

 نگاهم رو احساس کرد و سرش رو باال آورد که هول شدم و روم رو برگردوندم. ینیسنگ

 دو تا جوون برن حرف هاشون رو بزنند. نیرو به بابا گفت: خب داداش با اجازه ات ا عمو

 : اجازه من هم دست شماست.بابا

 زد. یبا احترام و مودبانه با عموم حرف م شهیتر بود و هم کیکوچ یچند سال هیاز عمو  بابام

 کن به اتاقت. ییجان رو راهنما اریبه من گفت: دخترم سام بابا

 هم پشت سرم اومد. اریرفتم؛ سام گفتم و از جا بلند شدم و به سمت اتاقم یلب چشم ریز

 

 .دییاتاقم رو باز کردم و گفتم: بفرما در
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 تعارف وارد شد من هم رفتم تو و در رو بستم. بدون

 هر دومونه. یرنگ مورد عالقه  نیداره؛ ا یو سرمه ا یرنگ آب بیترک اریبه اتاقم انداخت. اتاقم مثل اتاق سام ینگاه

 

 .نیبش ایکرد و گفت: ب یخودش اشاره ا تختم نشست و با دست به کنار یرو

 فاصله کنارش نشستم. یکم با

 داره. دیترد یخواد بگه ول یم یزیکردم که چ یحس م میکرد ینگاه م گهیسکوت به هم د در

 شده؟ یزیرو شکستم و گفتم: چ سکوت

 و گفت: آره. دیرنگش کش یخوش حالت مشک یتو موها یدست

 داشتن تو رو داره. یآرزو یو هر کس یهست یخوب یلیتو دختر خ لدای نیبهش نگاه کردم که گفت: بب منتظر

 خوام ازدواج کنم. یکرد و ادامه داد: من نم یمکث

 حرف ها؟  نیا یچ یعنیبهش نگاه کردم.  گنگ

 یا گهیکس د چیخوام نه با تو و نه با ه یرو به زبون آوردم که گفت: من به اصرار پدر و مادرم اومدم و نم فکرم

 ج کنم.ازدوا

 

 کار کنم؟ یچ دیاومدم و گفتم: خب من با رونیاز اون حالت گنگ ب باالخره

 .یبد یخوام جواب منف یخواهش تو چشمام نگاه کرد و گفت: ازت م با

 

ام، حرف  یخواستگار ادیب اریلحظه بودم که سام نیمنتظر ا یآخه؟ من تو فکرم کل یچ یعنیحرفش جا خوردم.  از

 .میعاشقونه بزن یها
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 تصور کردم. اریها خودم رو تو لباس عروس کنار سام بار

کنه رو  یاش پنهون م یصورت اخمو جد ریهاش رو  که اون رو ز یمال خودم باشه. دلم مهربون اریخواد سام یم دلم

 خواد. یم

تند  درق نیهستم ا ششیپ یقلبم که وقت نیا فیبدم؟ پس تکل یدل و احساسم بذارم و جواب منف یپا رو دیبا یعنی

 شه؟ یم یتپه چ یزنه و به عشق اون م یم

 ؟یدل منه چ یعشق که سال هاست تو نیا فیتکل

 تونم عشق اول و آخرم رو فراموش کنم؟ یمن م مگه

 کار رو بکنم. نیتونم که ا یتونم، نم ی. من نمنه

 کنم. یکار رو نم نیقاطع گفتم: من ا یکرد با لحن یکه منتظر بهم نگاه م اریسام به

 چرا؟ ؟یچ یعنیاش نشست و گفت:  یشونیپ یرو یاخم

 ؟یدون یرو نم لشیدل یعنیگفتم:  یعصب

 . یها رو دار نیبهتر اقتیکنم. تو ل یازت خواهش م لداینباشه گفت:  یکرد لحنش عصبان یم یکه سع یحال در

 د؟یفهم یچرا دوست داشتن من رو نم ست؟ین یمن کس یبهتر از خودش برا دیفهم ینم چرا

در گذاشت و  یجا بلند شدم و خواستم در رو باز کنم که زود تر از من خودش رو به در رسوند و دستش رو رو از

 .رینگ میتصم یدفعه ا هیمن فکر کن.  یبه حرف ها لدایگفت: 

 من فکر هام رو کردم.-

 .یش یم مونیگفت: مطمئن باش پش نانیبا اطم یلیخ

 شم. ینم مونیشمحکم و مثل خودش گفتم: مطمئن باش پ یلیخ

 

 ...لدای-
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 هم پشت سرم اومد. اریاومدم و سام رونیحرفش رو بزنه و از اتاقم ب یادامه  نذاشتم

 شد؟ یجان چ لدایمن گفت:  دنیعمو با د زن

 بدم. یخواست به حرفش گوش کنم و جواب منف یکردم که با چشم هاش از من م ینگاه اریسام به

 بودند. رهینگاه کردم که منتظر به من خ هینکردم و به بق یتوجه

 پدر و مادرم بگن. یانداختم و گفتم: هر چ نییرو پا سرم

 اومد و بغلم کرد. یحرف زن عمو با خوش حال نیاز گفتن ا بعد

 برات خوش حالم خواهر خوشگلم. یلیاومد بغلم کرد و تو گوشم گفت: خ ار،یاز اون هم ساغر، خواهر سام بعد

خودم  یمن بود و من مثل خواهر نداشته  یمیکه دختر عموم باشه، دوست صم نیغر به جز ازدم. سا یلبخند

 دوستش داشتم.

 نگفته بود. یزیچ یک چیخبر داشت و به خواست من به ه اریبود که از عشق من به سام یتنها کس اون

 

 به انگشتم انداخت. داشت رو به عنوان نشون یا روزهیف نیانگشتر طال که که نگ هی فشیعمو از تو ک زن

 آخر هفته گذاشتند. یرو برا یرفت و قرار عروس شیپ عیسر یلیخ یچ همه

 رسم.  یبه عشقم م یمن به زود یعنیشد.  ینم باورم

 لبخندم جمع شد. یفور اریسام ظیاخم غل دنیلبم اومد که با د یرو یلبخند ناخودآگاه

 

 اومد؟ یقدر از من بدش م نیا یعنیاز رفتن اون ها منم به اتاقم رفتم. از رفتارش ناراحت بودم.  بعد

 اشک هیو بعد از اون هم بق دیچشمم چک یاز گوشه  یمنو دوست نداره اشک اریموضوع که سام نیفکر کردن به ا با

 شد. سیکردن و صورتم از اشک خ دایهام راه خودشون رو پ
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*** 

 آد. یشدم و خواب آلود گفتم: ولم کن مامان، خوابم م داریکرد ب یمامان که صدام م یبا صدا صبح

 آد دنبالت. یم اریپاشو االن سام-

 .دیخواب از سرم پر اریاسم سام دنیشن با

 رسه. یم گهید قهیرفت گفت: زود حاضر شو، گفت ده دق یم رونیهمون طور که از اتاقم ب مامان

سبز رنگم رو درآوردم و اون رو با شال و  یبه دست و صورتم زدم و از تو کمدم مانتو یاز جا بلند شدم. آب عیسر

 .دمیرنگم پوش یشلوار مشک

 اومده. اریگفت سام یکه م دمیمامان رو شن یصدا

 رونیاز اتاق ب فمیو بعد از برداشتن ک دمیلبم کش یرنگم رو رو یانداختم و رژلب صورت نهیآخر رو به خودم تو آ نگاه

 کردم و از خونه خارج شدم. یم و از مامان خداحافظرفت

 

 در پارک بود. به سمتش رفتم و در رو باز کردم و سوار شدم و گفتم: سالم. یجلو نشیماش

 لب جوابم رو داد و راه افتاد. ریکه بهم نگاه کنه، ز نیا بدون

 

 اش گرفت. ینا مهربون نیبهم انداخت. دلم از ا یزد و نه نگاه ینه حرف ریطول مس تو

 .میپاساژ رفت هیبه  دیخر یبرا شگاه،یآزما میکه رفت نیاز ا بعد

 .میکرد ینگاه م نیتریپشت و یو به لباس عروس ها میرفت یهم راه م یبه شونه  شونه

 خوشگل بود. یلیلباس افتاد که خ هیدفعه چشمم به  هی
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 نگاهم رو دنبال کرد. ریو مس ستادیهم ا اریمن سام ستادنیا با

 اون خوشگله. نه؟-

 احساس گفت: نه. یب یلیخ

 

 شدم. دهیراهش رو رفت. من هم به دنبالش کش یبگم ادامه  یزیکه من چ نیاز ا قبل

 ار؟یسام-

 سرد گفت: بله؟ یلیخ

 خوب بود. یلیاون که خ-

 نگفت. یچیه

 ؟ید یچرا جواب نم-

 نگفت. یچیه دوباره

 حرص گفتم: با توام. با

 هست؟ شونیا زیاز مغازه ها شد و به فروشنده گفت: خانوم از اون لباس سا یکیو وارد  دیرو کش دستم

 .ارمی یانداخت و گفت: بله االن م یگفته بود و بعدش به من نگاه اریکه سام یبه لباس فروشنده

 .یش یم مونیشد و گفت: من که بهت گفتم پش کمینگاه کردم که نزد اریحرص به سام با

 تونستم تحمل کنم. یرو م هاشیبداخالق نیطور ا . من چهختیبه هم ر اعصابم

 اش خوب بود. قهیکه اخالق نداشت اما سل نیاومد. با ا یبهم م یلیخ دمیرو که پوش لباس

 

 اریسام
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 .میرفت گهید یمغازه  هیحلقه به  دیخر یلباس برا دیاز خر بعد

 یده. واقعا فکر نم یم یبا خودم فکر کردم که حتما جواب منف یبود. اون شب خواستگار ختهیرو به هم ر اعصابم

اخالقت رو  نیسوزه چه طور ا یزنت م یگفت: من دلم برا یکه م انیکردم که منو دوست داشته باشه. به قول را

 کنه. یتحمل م

 خوره.  یبه درد من م لداینه من قصد ازدواج دارم و نه  یول هیهم دختر خوب یلیآد خ یبدم نم لدایاز  من

 بود. انیام زنگ خورد. را یگوش

 زم؟یکنم. تماس رو وصل کردم و گفتم: جونم عز تیرو اذ لدایکم  هیخواست  دلم

 که چشم هاش درشت شده و دهنش باز مونده، تصور کنم. یرو در حال انیرا یتونستم چهره  یم

 فکر کنم اشتباه گرفتم. دیببخش-

 که قطع کنه گفتم: نه عشقم، خودمم. نیاز ا قبل

 ؟یخوب یتعجب گفت: سام با

شه با تو حرف بزنم و بد  یداد و گفتم: مگه م یمن گوش م یانداختم که داشت با دقت به حرف ها لدایبه  ینگاه

 باشم؟!

 کجا کارت دارم. نیا ایب یهر وقت تونست ؟ییاالن کجا-

 دارم. زیهم برات سورپرا ی. کلنمتیب یم یشگیشاپ هم یام رو قورت دادم و گفتم: تو همون کاف خنده

 نکرده. تیتو به منم سرا یوونگیمن قطع کنم تا د ستیاالن مطمئنم که حالت خوب ن گهینه د-

 و گفت و قطع کرد. نیا

 

 شده بود.  رهیبه من خ تینگاه کردم که با عصبان لدای به

 ؟یزد یبود باهاش حرف م یک نیگفت: ا تیبا عصبان دیرو که به خودش د نگاهم
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 با توام. اریکه گفت: سام میرفت یو به سمت طال فروش دمیرو کش دستش

 برم. دیحلقه ها اشاره کردم و گفتم: زود انتخاب کن کار دارم با به

 اون دختره؟! شیپ یبر یخوا یحرص گفت: حتما م با

 گفتم: به خودم مربوطه. یجد یام گرفته بود ول خنده

 مطمئن بودم فحش داد. یت که متوجه نشدم ولگف یزیلب چ ریز

 نه؟ ای یکن یحاال انتخاب م-

 کنم. ینم یکار چیه یمحکم گفت: تا جوابم رو ند یلیخ

 ست اشاره کردم و گفتم: اون چه طوره؟ یحلقه  هیتوجه به حرفش به  یب

 ه نه من.انتخاب کن لدایمثال قرار بود  دم؛ینداد. خودم رفتم تو و اون حلقه ها رو خر جواب

 حرکت کردم. رونیبه سمت ب 

 هم دنبالم اومد.  لدای

 ؟ید ی: چرا جواب منو نملداگفتیو راه افتادم که  میشد سوار

 و گفت: با توام. دیرو کش رهنمیپ

 چیبشم و داد زدم: به تو ه یاالنش باعث شد عصبان یبه حرفم گوش نداده بود و غرغر ها یشب که تو خواستگار اون

 نداره. یربط

 .میهم هر دو سکوت کرده بود ریو تو خودش جمع شد. تو مس دیداد من ترس از

 رفت و آروم گفت: خداحافظ. رهیدر خونه شون. دستش به طرف دستگ میدیبعد رس ی قهیدق چند

 جعبه بود رو با خودش به خونه شون برد. هیشد و لباس رو که تو  ادهیهم پ لدایتر از خودش جوابش رو دادم.  آروم

 



 تو یمیزندگ یکجا

 
14 

 

 بود. انیام زنگ خورد. دوباره را یگوش

 هان؟!-

 نه به االن. شتیساعت پ هیمنو بخور! نه به حرف زدن  ایب-

 من اعصاب ندارم زود کارت رو بگو. انیرا-

 جا کارت دارم. نیا ایب-

 خب. یلیخ-

 رو قطع کردم و به طرف دفترم راه افتادم. یگوش

 

 لدای

 

 شده. یزیچ هی دیفهم یحالم م دنیبهتر بود چون مامان با د یطور نیخونه نبود، ا یتو خونه. کس رفتم

 

 اشتها نداشتم. ینخورده بودم ول یزیکه چ نیا با

 .دمیتخت دراز کش یگوشه گذاشتم و لباس هام رو عوض کردم و رو هیلباس رو  یرفتم تو اتاقم و جعبه  

 زیر یها نیمن نگ یحلقه  یکه رو دیست طال سف یحلقه  هیدر آوردم و بهشون نگاه کردم؛  فمیها رو از تو ک حلقه

 اش خوشم اومد. قهیبود؛ از سل کیبود؛ ساده و ش

 امروزش افتادم و دلم گرفت. یرفتار ها ادی

عاشق شدم اون هم  نیقدر کاراش برام مهمه، از ا نیکه ا نیقدر دوسش دارم، از ا نیاومد از که ا یخودم بدم م از

 طرفه. هیعشق 
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 یشگیشاپ هم یرفت االن به قول خودش تو اون کاف یقربون صدقه اش م یاالن با اون دختره که اون جور اریسام

 .زمیاشک بر دیداره و من با زیاون دختره سورپرا یبرا اریسام زم،یاشک بر دیطور با نیان و من ا

 

 قدر زود نیکردم ا یفکر نم یشم ول یم مونیرسم. خودش گفت که پشقدر زود به حرفش ب نیکردم که ا ینم فکر

 بشم. میقدر زود تسل نیا دینه من نبا یول

 کنم که عاشقم بشه. یکار دیبا من

 

*** 

از  ییها نیبود، از باال تنگ و دامن پف دار داشت. آست اریسام ی قهینگاه کردم. لباسم که سل نهیخودم تو آ ریتصو به

 کار شده بود. ینقره ا یها نیباال تنه اش با نگ یداشت و رو پوریگ

رو  ییو طال ینقره ا یها نیبا نگ یبود و  تاج ختهیشونه هام ر یموهام رو فر درشت کرده بود و ساده رو شگریآرا

 موها و تور بلندم قرار داشت.

اش ازم ه اریو دست شگریرده بودم و آراک رییتغ یلیخ یسادگ نیدر ع یبود ول میخودم ساده و مال یبه گفته  شمیآرا

 کردند. یم فیتعر

 ام بود. یچشم به هم زدن گذشت و من امروز روز عروس هیچند روز تو  نیا

 یکرد. تو چشم هام برق خوش حال یتر م شیام رو ب یمشک یچشم ها ییبایز ش،یچشم هام نگاه کردم که با آرا به

 اومد. یلبم م یرو یکردم، ناخودآگاه لبخند یفکر م اریبه سام یشد و وقت یم دهید

زنگ هم بهم نزده؛ اصال  هی یو حت دمشیچند روز ند نیکه افتادم لبخندم محو شد. تو ا اریسام یکار ها ادیبه  اما

 انگار وجود نداشتم.
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 اومدم.  رونیعروس ها بود ب شیاون اتاق که مخصوص آرا از

 رفت. یخودش م یکرد و قربون صدقه  ینگاه مبه خودش  نهیبه ساغر افتاد که تو آ چشمم

 .یچه خوشگل شد لدایدفعه برگشت و مات به من نگاه کرد و اومد سمتم و محکم بغلم کرد و گفت:  هی

 . یو با گفتم: توام خوب شد رونیبغلش اومدم ب از

 !رونیب یر یجا و هلو م نیا یخنده ادامه دادم: لولو اومد با

 اومد و گفت: عروس خانوم، آقا داماد اومدن. شگریآرا اریبگه که دست یزیحرص بهم نگاه کرد و خواست چ با

 

 آد. یکردم االن قلبم تو دهنم م یکه حس م دیتپ یمحکم م یدفعه استرس کل وجودم رو گرفت. قلبم اون قدر هی

 نشون بده. یخودم فکر کردم که ممکنه چه عکس العمل با

 خوره؟ یکردم جا م رییقدر تغ نیکه ا دنمیاز د ایشه؟  یدختر م یها که پسره محو تماشارمان  نیا مثل

 به خودم اومدم. یدست یتکون ها با

 تو؟  یی: کجاساغر

 شده؟ یچ-

 داداشم منتظره ها.-

 .دمیصورتم کش یآوردم و رو نییرو پا تور

 اومدم. رونیب شگاهیکوتاه از آرا یقدم ها با

 کرد. یبردار گوش م لمیف یبه من بود و داشت به دستور ها پشتش

 بهم انداخت و به سمتم اومد. یکفشم روش رو برگردوند و نگاه کوتاه یصدا دنیشن با

 شنوه. یاون رو م یهم صدا اریکردم سام یزد که حس م یقدر قلبم تند م اون
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 و ازش گرفتم.لرزون گل ر یشد و دسته گل رو به سمتم گرفت. با دست ها کمینزد

 یرو دور زد و سوار شد. به صدا نیمن باز کرد و خودش هم ماش ی. در رو برامیرفت نیرو گرفت و به سمت ماش دستم

 یلدادم و حیشما توض یهمه برا نیمن ا یفیشر یگفت: آقا یبود و با حرص م یبردار توجه نکرد که دختر جوون لمیف

 .دیکدوم رو انجام نداد چیشما ه

 

 اون... یسکوت شکسته بشه ول نیخواست ا یسکوت بود. دلم م نمونیرو روشن کرد و راه افتاد. ب نیماش

رو شل به گردنش بسته  یکیو بار یو کراوات مشک دیجذب سف راهنیو پ یبهش انداختم. کت و شلوار مشک ینگاه

 شده بود. یجذاب و خواستن یلیجمله خ هیبود. تو 

 

 نگاه کردم. رونیو به ب دمیکش یاش دلم گرفت. آه ییاعتنا یهمه ب نیا از

 هریهم مشخص بود خ هیزاو نیاش  از ا یشونیپ یرخ جذابش که اخم رو میگرفتم و به ن رونیصداش نگاهم رو از ب با

 شدم.

 ؟ینگفت یزیچ یمن که به کس یحرف ها یدرباره -

 نه.-

 گفت: خوبه. چدیپ یها م ابونیاز خ یکیطور که تو  همون

 

 احساس بود. یکفشم تو سرش بکوبم از بس که سرد و ب یپانزده سانت یخواست با پاشنه  یم دلم

 

 .میدیشد، رس یکه مراسم توش برگزار م یبعد به باغ ی قهیدق چند

 .میبشم؛ دستم رو گرفت و با هم به سمت باغ راه افتاد ادهیشد و در سمت منو باز کرد و کمکم کرد که پ ادهیپ اریسام
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 تر شد. شیدست ها ب یما به باغ، صداورود  با

 هر دومون رو بغل گرفتند. یو زن عمو به سمتون اومدند و با خوشحال مامان

 

 .میو بعدش هم به اتاق عقد رفت میو بهشون خوش آمد گفت میسمت مهمون ها رفت به

 ازدواج نداره. نیبا ا یکرد که انگار مشکل یرفتار م یدستم رو گرفته بود و طور اریسام قهیچند دق نیتمام ا تو

 انداختم. ی. به اطراف نگاهمیها نشست یصندل یعروس و داماد کنار هم رو گاهیجا تو

 ینقره ا ،ییطال یبه رنگ ها ییبایعقد ز یشده بود و وسطش هم سفره  دهیچ یاتاق بزرگ بود که دورش صندل هی

 شده بود. دهیچ

 

. عاقد هم شروع به خوندن دییسا یسرمون گرفتند و ساغر هم قند م یدختر خاله هام، پارچه رو رو ا،یو پرن ایپر

 خطبه کرد.

 

 کردم استرس رو از خودم دور کنم. ی. سعزهیر یبه هم م زیکردم االن همه چ یدونم چرا دلشوره داشتم. حس م ینم

ستم دون یکردند. م یگاه مبه ما ن تیبه اطراف انداختم. مامان و بابام کنار هم نشسته بودند و با لبخند و رضا ینگاه

 دوست دارند و بهش اعتماد دارند. یلیرو خ اریکه هر دو شون سام

 کردند. یبه ما نگاه م یهم عمو و زن عمو نشسته بودند و با لبخند و مهربون کنارشون

 مهمون ها هم خوش حال بودند. هیبق

 نبود، اون بود. یکه راض ینگاه کردم. تنها کس اریرو به روم به سام ی نهیآ از

 عاقد به خودم اومدم. یصدا با
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م معلو ی هیبا مهر یفیشر اریسام یشما را به عقد دائم آقا لمیوک ایآ یفیشر لدایپرسم، خانوم  یبار آخر م یبرا-

 درآورم؟

 یرو تموم کنم اما نم یخواست جواب نه بدم و همه چ یشدم که با نگاهش ازم م رهیخ اریبه سام یچشم ریز

 داد. یاجازه رو بهم نم نیتونست. قلبم ا یقلب عاشقم نم نی. اتونستم

 بزرگ تر ها، بله. یمحکم گفتم: با اجازه  یلحن با

 

 داد. یساکت بود و جواب نم اریاما سام دیهم پرس اریاز بله گفتن من عاقد از سام بعد

 ده؟ یجواب نم چرا

 خواد! یم یلفظ ریبا مزه گفت: دوماد ز یلیشناختم، خ یکه نم یپسر هی

 به اون پسر رفت و گفت: بله. یچشم غره ا اریسام

 خواد با کاراش من رو حرص بده. یفقط م نی. ادمیکش یراحت نفس

 ها باال رفت. غیدست و ج یصدا اریبله گفتن سام با

 گفت: مامان جان حلقه رو دست خانومت کن. اریعمو رو به سام زن

 زدم. یناخودآگاه لبخند دم؟یمن به عشقم رس یعنی م؟یو شوهراالن زن  اریمن و سام یعنیشد.  ینم باورم

 از فکر خارج شدم. ار،یگرفتن دستم توسط سام با

 رو تو دستش گرفت و حلقه رو تو انگشتم انداخت. دستم

 دست چپش رو تو دستم گرفتم و حلقه رو تو انگشتش کردم. منم

 

 گفتند و کادو هاشون رو دادند. کیها باال رفت. همه بهمون تبر غیدست و ج یصدا دوباره
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 کیبه اون، رو به من گفت: تبر کیرو بغل کرد و بعد از تبر اریما اومد و سام شیشناختم هم پ یپسره که نم همون

 خانوم. لدایگم  یم

 ممنون.-

 .یهستم، دوست سام انینکردم. من را یمن معرف دیشناسمش گفت: ببخش یکه من نم دید یوقت

 آهان. خوشبختم.-

 . یو تحمل کن نیا یخوا یدونم چه طور م یانداخت و رو به من گفت: خدا بهت صبر بده واقعا! نم اریبه سام یاهنگ

زنش  یکرد یبه خودش گرفت و رو به من گفت: کار خوب دهیحالت ترس انیچپ چپ بهش نگاه کرد که را اریسام

 نیمن ا یهم خواستگار داشته ول یکل زه،یر یمونه، از هر انگشتش سه چهار تا هنر م یآفتاب م یپنجه  نیع ،یشد

بچه رو بزرگ کردم، خون دل  نیبا چنگ و دندون ا دم،یبراش زحمت کش یدم، کل ینم یبچه رو دست هر کس

 سپرمش دست شما. یحاال دارم م دهیجا رس نیخوردم تا به ا

و با  یبچه دست بلند کرد نیرو ا نیاگه ا نمیادامه داد: خالصه بب یجد یلیخودش خ یول دمیخند یداشتم م من

 .رمیگ یباباش، طالقش رو ازت م یخونه  شیفرستاد ونیگر یچشم ها

 تو، کم چرت و پرت بگو! یزن یهم  خنده اش گرفته بود و گفت: چه قدر حرف م اری. سامدمیخند یهمون طور م من

 یجور نیکردم تو ا فیزت تعرهمه ا نیدست که نمک نداره. من ا نیزد رو دست خودش و گفت: بشکنه ا یکی انیرا

 !؟ید یجوابم رو م

 

 عکس. یتو باغ برا نیایبردار به سمتمون اومد و گفت: ب لمیرفت و ف یپر حرف یبعد از کل انیرا

 .میهم پشت سرش راه افتاد اریجلو تر راه افتاد و من و سام خودش

ض حو هیتاب و  هیطرف هم  هیسرسبز و بلند،  یبود. پر از درخت ها یقشنگ یلیخ ی. جامیقسمت پشت باغ رفت به

 قرار داشت.

 و خونسرد بود. الیخ یب یلیخ اریسام یشدم ول یم دیگفت من سرخ و سف یکه م ییژست ها با
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 برو بغلش. لدای ن،یتاب بش یرو اریسام-

 واجب شد بزنم تو دهنش! گهیو کوفت کشمش هم دم داره! االن د اریسام

 شدن من، عکس ها تموم شد.  دیژست و سرخ و سف یو بعد از کل میکه گفته بود رو انجام داد یکار

 پخش شد. ی. با ورود ما آهنگ شاد و عاشقانه امیمهمون ها برگشت شیپ

 و در به درم عاشق

 قرص قمرم ییتو

 امشب به سرم  زده

 دلت رو ببرم که

 

رقص خارج  ستیرقص برد. با ورود ما همه از پ ستیه طرف پبه طرفمون اومد و دست هر دومون رو گرفت و ب ساغر

 کرد. یفضا رو روشن م ینور کم هیشدند و چراغ ها خاموش شد و 

 

 طناز دلم  ییتو

 راز دلم محرم

 ازم  یکه دل برد بس

 ناز دلم دلبرِ

 

 یون مشونه هاش گذاشتم و به صورت هماهنگ با هم تک یرو دور کمرم حلقه کرد. منم دستم رو رو دستش

 .میخورد
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  و مست وونهیدل شده د دل

  دل مگه هست نیتر از ا عاشق

 یتو نفس و جان من تا

 یتو سر و سامان من تا

 

 زد اما نگاه اون... یم ادی. نگاه من عشق رو فرمیبود رهیخ گهیهم د یچشم ها به

 

 توام ونیو مد عشق

 مجنون توام آره

  نیمجنون و بب منِ

 توام شونیپر که

  یکه ماه و صنم تو

 یکم هیشو  عاشقم

 دل من یتو تو با

 یمونه غم ینم که

 

 کلمه هم امروز باهام حرف نزد. هی چ،یهم ازم نکرد ه یخشک و خال فیتعر هیازش دلخور بودم.  یلیخ
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  و مست وونهیدل شده د دل

 دل مگه هست نیتر از ا عاشق

 یتو نفس و جان من تا

 یتو سر و سامان من تا

  

 .مینشست یصندل یو رو میعروس و داماد رفت گاهیتموم شدن آهنگ همه برامون دست زدند ما هم به جااز  بعد

 

 دختر به سمتمون اومد.  هیگذشته بود که  یا قهیدق چند

و مو  یعسل یبود، با چشما دهیپوش یاسیبلند  راهنیپ هیو شش ساله که  ستیدختر حدودا ب هیبهش کردم؛  ینگاه

 بلوند بود. یها

 بهتر بود. یلیتو خ اقتیواقعا! ل یشد فیجان، ح اریگفت: سام اریتوجه به من، به سام بدون

 هم به من کرد و ادامه داد: چه زشتم هست! یزیآم رینگاه تحق هی

هم  یلیمن خ یلدایدوستش رو دور شونه هام حلقه کرد و به اون دختره گفت:  اریجوابش رو بدم که سام خواستم

 رو ندارم نه اون. لدایداشتن  اقتیخوشگله. بعدش هم من ل

 طور ازم دفاع کنه. نیکردم که ا ینگاه کردم. فکر نم اریبهت به سام با

 به ما کرد و رفت. یبا حرص نگاه دختره

 هم دستش رو از دور شونه هام جدا کرد.  اریرفتن اون، سام با

 بود؟ یک نیا-

 صدف، دختر خاله ام.-

 کرد؟ یطور نیچرا ا-
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 گه. یم ادیبهم کرد و گفت: خودت رو ناراحت نکن، اون چرت و پرت ز ینگاه

 

  یاز همه خداحافظ انیو را اریمن و سام ی. با همه به جز خونواده دیرس یبه خداحافظ نوبت

 

 .میکرد

 هم پشت سرمون اومدند.  هیهم راه افتاد و بق اریو سام میشد نیسوار ماش اریسام با

 آپارتمان پنج طبقه نگه داشت. هی یبعد جلو قهیدق ده

 بغلم کرد.  هی. مامان با گرمیشد ادهیپ یهمگ

  ؟یکن یم هیمامان چرا گر-

ها اشک شوقه دخترم.  نیکرد گفت: ا یآورد و همون طور که اشک هاش رو پاک م رونیمن رو از بغلش ب مامان

 برات خوشحالم. یلیخ

 مراقبش باش. زه،یکه چه قدر برام عز یدون یسپارم. خودت م یگفت: دخترم رو به تو م اریرو به سام بابا

 راحت. التونیو محکم گفت: خ یجد اریسام

 .دندیرو به آغوش کش گهیبهش زد و مردونه هم د یهم لبخند بابا

 

 پنج آسانسور رو زد. یطبقه  یدکمه  اری. ساممیوارد خونه شد یاز خداحافظ بعد

 در واحد رو باز کرد و اشاره کرد که وارد بشم. اریو سام میاومد رونیب آسانسور از

 حرف رفتم تو و اون هم پشت سرم اومد و در رو بست. بدون

 به خونه انداختم. ینگاه
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 شده بود و معلوم بود کار طراحه. دهیچ قهیبا سل یلیبود و خ یقشنگ ی خونه

 خونه رو بهم نداد. شتریب زیآنال یاجازه  اریسام یصدا

 .ایرفت گفت: دنبالم ب یاز اتاق ها م یکیطور که به طرف  همون

 جمع کردم و دنبالش رفتم. یرو کم لباسم

 .نیبش ایتخت نشست و گفت: ب یرو م؛یاتاق شد وارد

گم، تو هم خوب گوش کن.  یبهت م ییها زیچ هیاالن  نینشستم و منتظر بهش نگاه کردم که گفت: از هم کنارش

 ؟یدیفهم

 رو تکون دادم.  سرم

 . درسته؟یش یم مونی. منم گفتم که پشیتو گوش نکرد یبهت گفتم بگو نه ول یمن اون شب خواستگار-

 آره.-

 .یکن یکه تو فکر م یمن تو رو دوست دارم اما نه اون طور لدای-

 .شتریب زیادامه داد: فقط به عنوان دختر عمو، نه چ دیتاک با

 ینک ی. دخالت نمیکن یمن دخالت نم یجا اتاق توئه. تو کارا نیگفت: ا یجد یلیتو چشم هام نگاه کرد و خ میمستق

 .ستیمن به تو مربوط ن یکدوم از کارا چیرم. ه یآم، کجا م یم یرم ک یم یکه من ک

 

 .یگ ینم یچیکس هم ه چیدفعه برگشت و گفت: به ه هیجا بلند شد و به سمت در رفت اما  از

 ؟یدیدونم و تو. فهم یمن م یگفت یزیچ یگفت: بفهمم به کس یجد یلیتکون داد و خ زیآم دیرو تهد شتشانگ

قدر ازم  نیاومد؟ چرا ا یقدر از من بدش م نیا یعنی ؟یچ یعنیحرف ها  نیکردم. ا یو مبهوت بهش نگاه م مات

 کار کردم؟ یمتنفر بود؟ مگه چ

 رفته بود. رونیاز اتاق ب اریبه خودم اومدم که سام یوقت
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 که به تو دارم. یعشق نیبه من، لعنت به ا لعنت

 گوشه پرت کردم. هی تیموهام رو کندم و با حرص و عصبان یتور و تاج رو 

 .اری. لعنت به تو سامیو غرورم رو خورد کرد یازت متنفرم. ازت متنفرم که منو عاشق خودت کرد اریسام

 تم. تخت نشستم و سرم رو تو دست هام گرف یرو

 داد زدم: ازت متنفرم. هیگر نیدفعه ب هی. هیگر ریبلند زدم ز یصدا با

 کردم. یم هیزانو هام گذاشتم و آروم گر یهام رو درآوردم و پام ها رو تو شکمم جمع کردم و سرم رو رو کفش

تر هم  وونهیرو نه. با وجود کاراش هنوز هم عاشقش بودم؛ از من د اریسام یکرد ول یهام دل سنگ رو هم آب م هیگر

 بود؟!

 کرده بودند. سیاشک صورتم رو خ یها قطره

 خوابم برد. یک دمیو هق هق کردم که نفهم هیقدر گر نیا

 

 به بدنم دادم. یهام رو باز کردم و کش و قوس چشم

 بودم. دهیبود؛ چه قدر خواب میکردم. دوازده و ن یساعت نگاه به

 لباسم رو هم عوض نکرده بودم. یطور، نشسته، خوابم برده بود؛ حت نیهم شبید 

 خودم وحشت کردم.  دنینگاه کردم. از د نهیاز جا بلند شدم و به خودم تو آ یرخوت و سست با

 شده بود. ختهیقرمز بودند. موهامم به هم ر ادیز ی هیپخش شده بود و چشم هام از گر شمیآرا ی همه



 تو یمیزندگ یکجا

 
27 

 

 نیا اریخواستم سام یعروس رو از تنم درآوردم و رفتم تو حموم. خوب بود که تو اتاق حموم داشت چون نم لباس

ذارم که ب دینبا یعنیتونه،  ینم گهیپا گذاشته بود اما د ریرو ز تمیغرور و شخص یکاف ی. به اندازه نهیمنو بب یطور

 افته.  یاتفاق ب نیا

 

 یرو با حوله خشک کردم و دم اسب سمیخ یو موها دمیحالم رو بهتر کرد. لباس هام رو پوش یا قهیچند دق دوش

 بستمش.

 م.خورد یم یزیچ هی دیجا بمونم. گرسنه ام هم بود با نیا شهیشد که هم ینم یبرم ول رونینداشتم از اتاق ب دوست

 

 

 هم باز شد. اریاتاق رو باز کردم. همزمان با من در اتاق سام در

 نگفت. یزیچ یچشم هام جا خورد ول یقرمز دنیبه من کرد. از د ینگاه

 سفارش بدم؟ یخور یم یهم پشت سرم اومد و گفت: چ اریتو آشپزخونه. سام رفتم

 کنه. ینم یباال انداختم و گفتم: فرق یا شونه

 ؟یبهم انداخت و گفت: خوب یداد. نگاه دهیرو برداشت و سفارش دو تا کوب تلفن

 شم. یبهتر نم نیم و گفتم: از ازد یپوزخند

 رهیخاموش خ ونیزیتلو اهیس ینشستم و به صفحه  ونیزیتلو یرو به رو یکاناپه  یرفتم و رو رونیآشپزخونه ب از

 شدم.

 شد. رهیخ ینا معلوم یهم کنارم نشست و به نقطه  اریسام

 رفت در رو باز کرد و با غذا ها برگشت. اریزنگ اومد. سام یصدا

 .میو در سکوت مشغول خوردن شد دمیرو چ زیم
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زنگ تلفن  یهم به اتاقش رفت. با صدا اریرو جمع کردم و مشغول شستن ظرف ها شدم؛ سام زیاز خوردن غذا م بعد

 رو خشک کردم و تلفن رو جواب دادم. سمیخ یبه خودم اومدم؛ دستا

 بله؟-

 خوبه؟ اریسام ؟یجان. خوب لدایسالم -

 هم خوبه.  رایسالم زن عمو. ممنون سام-

 جا.  نیا نیایب اریشام با سام یزنگ زدم که دعوتتون کنم برا-

 .میش یکه زن عمو ناراحت نشه گفتم: ممنون مزاحم م نیا یبرا یکه اصال حوصله نداشتم ول نیا با

 ؟یبا من ندار ی. خب کارنیخوش اومد ه؟یحرف ها چ نیا-

 نه خداحافظ.-

 سالم برسون، خداحافظ اریبه سام-

 

 رفتم که بهش بگم. اریرو قطع کردم و به اتاق سام نتلف

 به در اتاقش زدم. یا تقه

 تو. ایب-

 بود. شیبود و سرش تو گوش دهیتختش دراز کش یرو باز کردم و رفتم تو. رو در

 ؟یداشت یبهم انداخت و گفت: کار ینگاه مین

 شام دعوتمون کرد. یتکون دادم و گفتم: مامانت زنگ زد برا یسر
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 اومدم. رونیگفتم و از اتاقش ب یا باشه

 

*** 

 

 .دمیرنگم پوش یرو با شلوار مشک ییطال یمجلس کیتون

 هم به لب هام زدم. یرژلب زرشک هیو  دمیتو چشم هام کش یچشم دنباله دار خط

 ؟یآماده ا لدایاومد:  اریسام یبه در خورد و صدا یا تقه

 آم. یاالن م گفتم: آره. دمیپوش یطور که مانتو و شالم رو م همون

 رفتم. رونیرو برداشتم و از اتاق ب فمیآخر رو به خودم کردم و ک نگاه

 هم راه افتاد. اریو سام میشد نشیو سوار ماش میرفت رونیبود. با هم از خونه ب ستادهیمنتظرم ا اریسام

 زنه.  یکم حرف م یلیبا من خ اری. کال ساممیراه هر دو سکوت کرده بود تو

 لدا؟ی-

 هوم؟-

که گفت به حرف هاش گوش نده و خودت رو ناراحت  یآد. هر چ یصدف هم م یعنیامشب خاله ام هم اون جاست -

 نکن. باشه؟

 نه؟ ایبراش مهم بود که من ناراحتم  یعنی

 باشه.-
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زنگ  و میشد ادهیرو پارک کرد و با هم پ نیماش اری. ساممیدیبعد رس ی قهیشد. چند دق یتو سکوت ط ریمس ی هیبق

 .میزدرو 

 .میباز شد و با هم وارد خونه شد یکیت یبا صدا در

ده اضافه کر اطیح ییبایباغچه هم به ز هینسبتا بلند و سرسبز بود و  یپر از درخت ها م؛یبزرگ خونه شد اطیح وارد

 بود.

 کرد. یم تیاش ما رو اذهم همه اری. ساممیکرد یم یجا باز نیهام افتادم که چه قدر با ساغر ا یبچگ ادی

 

 اش به استقبال ما اومد. یشگیهم ی. زن عمو با لبخند و مهربونمیخونه شد وارد

 .میکرد یخاله اش هم سالم و احوال پرس یعمو و ساغر و خونواده  با

 

 ساغر به اتاقش رفتم تا لباسم رو عوض کنم. با

 شده؟ یچ لدای: دیتو ساغر پرس میکه رفت نیهم

 نشده. یزیچ-

 بهت گفته؟ یزیدعوات شده؟ چ اریشده. با سام یزیچ هیدونم  یمن م-

 خوبه. ینه، همه چ-

 راستش رو بگو. لدایچپ بهم نگاه کرد و گفت:  چپ

 بهتر ساغر بود؟ یحرف بزنم و چه کس یکیخواست با  یم دلم

 کار کنم. یچ نیدونم با ا یبلند شد و گفت: من م تیکردم که با عصبان فیرو براش تعر زیچ همه

 خودمون بمونه. نیحرف ها ب نیسر جات. قرار بود ا نیفتم و گفتم: بشرو گر دستش
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 ؟یهاش رو تحمل کن یبد اخالق نیا یخوا یتو چه طور م وونهیبهم زد و گفت: آخه د یگردن پس

 گفتم: خب دوسش دارم. آروم

 خودم سوخت. یقدر مظلومانه گفتم که خودم هم دلم برا نیا

 . یکش یعذاب م شتریخودت ب زه،یر یات به هم م یزندگ یطور نیبا لحن آروم گفت: ا ساغر

 دلم... یگه ول یرو م نیدونم. عقلم هم هم یتکون دادم و گفتم: خودم م یسر

 .هیبق شیپ میبر ایخب، ب یلیشه گفت: خ یبود حرفم عوض نم دهیادامه ندادم. ساغر هم که فهم گهید

 باشه.-

 نشستم. اریامو رفتم کنار س میاومد رونیهم از اتاقش ب با

 

 به من انداخت و گفت: چند سالته؟ یاش نگاه بد خاله

 نوزده سال.-

 قدر بچه اس؟!  نینگاه کرد و گفت: چرا ا اریسام به

 بچه. نیکه سنش هم به تو بخوره نه ا یهم داشت یبهتر یبه صدف کرد و گفت: مورد ها ینگاه

 ه؟یحرف ها چ نیبا تشر گفت: خانوم ا شوهرش

 تونستم. ینم تیاز حرص و عصبان یخواست جوابش رو بدم ول یهم فشار دادم. دلم م یحرص دندون هام رو رو با

خاله اش اخم کرده بود و معلوم بود حرصش گرفته اما دستش رو دور شونه ام حلقه کرد و با  یهم با حرف ها اریسام

 من یلدای. بعدش هم شترهیه اما عقلش از اونا ببهتر کم تر یکه سنش از اون مورد ها نیبا ا لدایگفت:  یخونسرد

 .نهیبهتر
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روش  ضیحرص درآر به صدف نگاه کردم که با غ یکردند. من هم با لبخند یظیجوابش خاله اش و صدف اخم غل از

 رو برگردوند.

 

 شام صدامون کرد.  یساعت بعد زن عمو برا هی

 .دینشستم و اون هم برام غذا کش اریسام کنار

 انداخت. یبهش نم ینگاه میهم ن اریداد، سام یم لشینشسته بود و همه اش لبخند تحو اریسام یرو به رو صدف

 

 جمع کردن و شستن ظرف ها بهش کمک کنم. یاز خوردن شام زن عمو نذاشت برا بعد

 .میزد یو حرف م مینشسته بود اریسام شیساغر پ با

 آد. یفردا جواب انتخاب رشته ها م لدا،ی ی: راستساغر

 که دوست دارم رو قبول بشم؟! یزیشه همون چ یم یعنیآره. -

 : منم استرس دارم.ساغر

تما ح ن،یدیکش یادیو زحمت ز نیکرد ادیهر دوتون تالش ز دیکه تا اون لحظه ساکت بود، گفت: نگران نباش اریسام

 شه. یم دیکه دوست دار یزیهمون چ

 جمله برطرف نشد، دروغ گفتم.  هی نیاهام فقط با  یبگم تموم استرس ها و نگران اگه

 

 . میو به سمت خونه به راه افتاد میکرد یو ازشون خداحافظ میموند گهیکم د هی

 خاله و صدف. یخوب بود به جز حرف ها و نگاه ها زیچ همه
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 .میراه برگشت به خونه بود تو

 به طرفش برگشتم.  اریسام یصدا با

 ؟یخاله که ناراحت نشد یاز حرف ها-

 .ستیو گفتم: نه مهم ن دمیکش یآه

 برن.  یسؤال م ریمن رو ز تیو غرور و شخص کنند یم یروز ها همه با من بد رفتار نیادامه دادم: ا زیآم هیکنا

 نگفت. یزیو اخم هاش درهم شد و چ دیرو فهم منظورم

 

*** 

 .ادیباال ب تیبودم تا سا رهیلپ تاپ خ یکندم و به صفحه  یاسترس پوست لبم رو م با

 باال اومد. گهید یصفحه  هیبعد  ی قهیواردش کرد و چند دق اریمشخصات رو گفتم و سام عیباال اومد. سر باالخره

 .دمیپر نییو باال و پا دمیکش یغیج یاز خوشحال دنشید با

 

 دانشگاه ها. نیاز بهتر یکیحقوق تو  یکه دوست داشتم. رشته  یزیشد، همون چ ینم باورم

 .میش یهمکار م میزد و گفت: دار یلبخند اریسام

 هم کارش خوب بود. یلیکرد و خ یحقوق خونده بود و تو دفتر وکالتش کار م اریسام

 

 لدا؟یشد  یبوق جواب داد: چ نیساغر رو گرفتم که با اول یشماره  عیسر

 خواستم. یهمون که م-

 گفت: منم همون که دوست داشتم. یهم با خوشحال ساغر
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 گم. یم کیتبر-

 دوست داشت. اتیخودم. ساغر ادب یاون هم برا یخوشحال بودم هم برا یلیخ

کرده  دایدوست داشت منم خود به خود بهش عالقه پ اریرشته نداشتم اما چون سام نیبه ا یعالقه ا چیقبال ه من

 بودم.

 

 بهتر شده بود. باهام یمدت رفتارش فقط کم نیرفتم. تو ا یثبت نام دانشگاه و انجام کار ها م یبرا اریسام با

 .میرفت یبه سمت دانشگاه م اریروز دانشگاه بود و با سام نیهم اول امروز

اون حلقه رو از  ،یزن یبا پسر ها حرف نم ،یریگ یگرم نم یگم، اون جا با کس یروز اول بهت م نیاز هم لدای: اریسام

 .یکن ینم طنتیو ش یدونم و تو، سر کالس شوخ یمن م یاریانگشتت در ب

 حرف ها رو صد بار تکرار کرده بود. نیتا حاال ا روزیدادم. از د یبه حرف هاش گوش م کالفه

 .گهیبسه د یصد بار تکرار کرد روزیسرم رفت! از د یسام یحوصله گفتم: وا یب

 الزمه بهت بگم. یدونم ول یگفت: م تیاخم و جد با

 ه؟یچ یها برا یریهمه سخت گ نیا یزدم و گفتم: تو که من رو دوست ندار یپوزخند

و منم به عمو قول دادم  یبهم نگاه کرد و دوباره حواسش رو به جلو داد و گفت: فعال که زن من ینگاه میاخم ن با

 مراقبت باشم.

 خورد. یفعال گفتن هاش به هم م نیاز ا حالم

 .یگفت فعال زن من یم نیگفتم ا یم یهر چ من

 تونم مراقب خودم باشم. یخودم م-

 !یلیگفت: آره، خ چهیچهارراه بپ هیزد که تو  یه راهنما مطور ک همون

 رو درآورده بود. حرصم
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 گم. یرو م نیمنم االن هم ست،یکارات به من مربوط ن یتو اون شب گفت-

 .یبه من بگ دیرو با یهم بهم مربوطه. همه چ یلیاتفاقا خ-

 .دیگفت: با دیتاک با

 وجود نداره. یدیبا چیمن ه یرخش کردم و با حرص گفتم: برا میبه ن ینگاه

 به بعد داره  بهش عادت کن. نیگفت: از ا یجد یلیخ

 ارینره، اون مقنعه ات رو هم ب ادتیمن  یبگم که توقف کرد و به سمتم برگشت و گفت: خب حرف ها یزیچ خواستم

 آم دنبالت. یجلو. ظهر هم خودم م

 نداشت. حرف، حرف خودش بود. یا دهیزدن باهاش فا حرف

 شدم. ادهیکردم و پ یخداحافظ ازش

 

کردم که  یفکر م نیبه ا یوقت یاومد ول یکه بهم توجه داشت خوشم م نیشدنش و ا یرتیغ نیچرا از ا دروغ

 .ختیر یشدم و اعصابم به هم م یکه بابام منو دستش سپرده، ناراحت م نهیتوجهش به خاطر ا

 

 خوشحال بودم. م،یدانشگاه بود هیکه تو  نی. از ادمیدور ساغر رو د از

 ازت یچه خبر؟ آقاتون خوبه؟ چرا خبر ؟یسالمت ؟یخوش ؟یبهم زد و گفت: سالم. خوب یلبخند دمیساغر که رس به

 شم؟! یعمه م یپس من ک ست؟ین

 زد!  یساعت حرف م میکردم تا ن یم ولش

 تو! یزن یچه قدر حرف م-

 

 چه خبر؟ اری. ساغر گفت: چه خبرا؟ از ساممینشست مکتین هی یرو
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 ده. یفقط من رو حرص م یچیه-

 خودم!  یرتیو گفت: قربون داداش غ دیکردم که خند فیرو براش تعر زیهمه چ بعد

 به بازوش زدم و گفتم: کوفت. یمشت

 

 نگفت. یزیو چ دیکش یدفعه آه هی

 شد؟ یچ-

 .یچیه-

 چه مرگته! نمیچپ بهش نگاه کردم و گفتم: بنال بب چپ

 !ستمین یباور کن راض یکن یقدر به من محبت م نیاکه  یو گفت: مرس دیخند

 .گهیکردم و گفتم: بگو د یخنده ام گرفته بود. خنده ا خودمم

 عاشق شدم.-

 شناسمش؟ یمن م ؟یگفتم: واقعا؟! ک جانیبا تعجب بهش نگاه کردم و بعد با ه اول

 .انیرا-

 ان؟یکدوم را-

 !قا؟یما دق میدار انیچپ نگاهم کرد و گفت: چند تا را چپ

 شد؟ یآهان! خب چ-

 گفت: باهام حرف زد. آروم

 ؟یچ یگفتم: درباره  جانیه با

 !وونتوسیبوفون از  یعلت خداحافظ یچپ نگاهم کرد و گفت: درباره  چپ
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 تعجب بهش نگاه کردم. با

 کشه؟! یم یتو؟! داداشم از دست تو چ یقدر خنگ شد نیکوله اش تو سرم زد و گفت: چرا ا با

 .وونهیکرد خب د یبگه؟ خواستگار یچ یخواست یحرص گفت: م با

 

 که با حرص گفت: کوفت! دمیخند یحرص خوردنش م از

 . دیخند یهم داشت م خودش

 گفت؟ یچ قایگفتم: خب؟ دق دمیخند یطور که م همون

 جا بلند شد و گفت: از

 سر کالس.  میبر ایب پاشو

 کن. فیرو برام تعر یشونه ام انداختم و گفتم: بعدا همه چ یبلند شدم و کوله ام رو رو منم

 . فعال.نمتیب یباشه، بعدا م-

 فعال.-

 به سمت کالسش رفت منم به کالس خودم رفتم. ساغر

 

 ام زنگ خورد. یبعد از تموم شدن کالس هام، گوش ظهر

 بله؟-

 .ایمنتظرم. زود ب رونی: باریسام

 رو گفت و قطع کرد. نیا
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*** 

 

 کرد. یاومد که صدام م یم رونیاز ب اریمسا یصدا

 شد. رمیبدو د لدای-

 کردم، داد زدم: اومدم. یمقنعه مرتب م ریطور که موهام رو ز همون

 !یاومد یم گهیساعت د مین یذاشت یکه چپ چپ نگاهم کرد وگفت: م رونیام رو برداشتم و بدو بدو رفتم ب کوله

 برم؟! یخوا ینشده، م ریگفتم: حاال هم د ییپررو با

 .گهیخواست از خونه خارج بشه گفت: زود باش د یطور که م همون

 .میشد نشیسرش رفتم و سوار ماش پشت

 .گهیرم د یخودم م ؟یکه هر روز منو برسون یدار یحاال چه اصرار-

 رو روشن کرد و به راه افتاد و گفت: الزم نکرده. نیماش

 لب گفتم: بداخالق. ریز

 آد دنبالم.  یرسونه و م یرم، هر روز خودش من رو م یچند روز که من دانشگاه م نیا تو

 حاضر شدم. شهیتر از هم ریکنم، د تشیکه اذ نیا یهم عجله داشت. منم برا یلیدادگاه داشت و خ امروز

 کردن رو دوست داشتم! تیمن اذ کال

 

 بعد جلو دانشگاه نگه داشت. ی قهیچند دق 

 شدم و به سمت کالسم رفتم. ادهیو پکردم  یخداحافظ ازش
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 کردم. یاز دوست هام، خداحافظ یکی تا،یرو جمع کردم و با ب لمیکه تموم شد، وسا کالسم

 کالس خارج شدم. از

سرم رو  ییآشنا ینکردم و به راهم ادامه دادم که با صدا یبرام بوق زد؛ توجه نیماش هیاومدم،  رونیدانشگاه که ب از

 برگردوندم.

 خانوم؟ لدای: انیرا

 د؟ییشما انیآقا را-

 کارت دارم. یشه سوار ش یم-

 شده؟ یزیچ-

 کنم سوار شو. یخواهش م-

 رو کنار گذاشتم و سوار شدم. دیکار داره؛ ترد یشدم که بدونم چ کنجکاو

 افتاده؟ یاتفاق اریسام یگفتم: نکنه برا ینگران با

 راحت. التونینه خ-

 شده؟ یو گفتم: پس چ دمیکش یفس راحتن فتادهیبراش ن یکه اتفاق نیا از

 .یحرف بزن یمن و ساغر با سام یخوام درباره  یو به طرفم برگشت و گفت: م ستادیچراغ قرمز ا پشت

 تعجب گفتم: من؟! با

 که سبز شد، حرکت کرد و گفت: آره. چراغ

 د؟یزن یچرا خودتون باهاش حرف نم-

 کشه! یزنه منو م یاعصاب نداره م ،یشناس یم گهیرو که د اریکه سام نیکشم و هم ا یراستش هم خجالت م-

 ؟یچ یعنیاعتراض گفتم: إ  با
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 گم خب.  یکرد و گفت: راست م یا خنده

 کنم باهاش حرف بزن. یادامه داد: خواهش م تیجد با

 ده اما به خاطر ساغر قبول کردم. ینم تیبه حرف من اهم اریدونستم سام یکه م نیا با

 

* 

 کردم که چه طور بهش بگم. یبودم و فکر م اریاماومدن س منتظر

 وارد خونه شد. اریتو در اومد و سام دیچرخش کل یصدا

 .یسالم. خسته نباش-

 سالم. ممنون.-

 کشم، توام لباس هات رو  عوض کن. یتا من شام رو م-

 

 تکون داد و رفت تو اتاقش. یسر

 نشست. زیاومد و سر م اریبعد سام ی قهی. چند دقدمیو غذا رو کش دمیرو چ زیم

 اومد. یخسته به نظر م یلیبهش کردم. خ ینگاه

 رفت. رونیکرد و از آشپزخونه ب یلب تشکر ریرو که خورد، ز غذا

 .ششیو شستن ظرف ها رفتم پ زیبعد از جمع کردن م منم

 .دید ینشسته بود و فوتبال م ونیزیتلو یکاناپه رو به رو رو

 که چه طور بهش بگم. مبل کنارش نشستم و فکر کردم یرو

 اومدم. رونیصداش از فکر ب با
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 بگو.-

 ؟یتعجب گفتم: چ با

 .یبگ یخوا یساعته م هیکه  یزیبهم انداخت و گفت: همون چ ینگاه

 . خب؟ینش یعصبان یگم ول یبهت م زیچ هی یسام نیبب-

 شده. یچ نمیکرد و گفت: بگو بب یاخم

 کرد. یاز ساغر خواستگار یکی-

 ؟یگفت: ک یشتریاخم ب با

 !رهیساغر رو بگ نیا ادیخواد ب یمغزش رو گاز گرفته و م یزیچ هی انیرا-

 

 گفتم! یچ یوا

 کرد. یبشه همون طور بهم نگاه م جادیتو صورتش ا یرییکه تغ نیا بدون

دو تا کرکس عاشق رو تو  نیبا هم دست ا ایب ؟یکن یطور نگاه م نیا هیخواستم درستش کنم،  ادامه دادم: چ منم

 !میست هم بذارد

 

 بد ترش کردم که! یوا

 بگو که من فرار کنم! یهست یداد که ادامه دادم: اگه االن عصبان ینشون نم یعکس العمل چیه

 

 . با تعجب بهش نگاه کردم. وا شوهرم خل شد رفت!دیدفعه خند هی

 همه آدم چرا به تو گفتند! نیدونم ا یخنده گفت: من نم با
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 هم خوب بهت گفتم.  یلیچپ بهش نگاه کردم و گفتم: خ چپ

 ! حاال چرا خودش بهم نگفت؟یلیخنده گفت: خ با

 نه؟ ای یبه خاطر اخالق خوب تو! حاال موافق-

 

 تابلو بود! یلیخ انیدونستم، را یخودمم م یآره. ول-

 برم به ساغر زنگ بزنم؟-

 برو.-

 

 خوشحال شد. یلیساغر زنگ زدم و خبر رو بهش دادم که خ به

 

 شدم.  رهیو به سقف خ دمیتختم دراز کش یرو

 کم منو دوست داشت. هی اریخوشحال بودم. کاش سام انیساغر و را یبرا

 

 

 کرد. یهم مثل قبل باهام رفتار م اریو سام فتادین یمدت اتفاق خاص نیماه از اون روز گذشته بود. تو ا دو

 

 اومدم. رونیتموم شده بود. از دانشگاه ب کالسم

خش خش اون  یزدم و صدا یزرد که از درخت ها افتاده بود، قدم م یبرگ ها یقدم بزنم. رو یخواست کم یم دلم

 داد. یبهم م یها حس خوب
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 و ساغر بود. انیرا یعروس گهید ی هفته

 

ود. منم طور ب نیهم ا اریگم که کاش سام یهمه اش م یکنم ول ینم یعاشق ساغر بود. بهشون حسود انیرا واقعا

 غرورم بشکنه. نیاز ا شتریخواد ب یگم؛ دلم نم ینم یزیراجع به عالقه ام بهش چ گهید

 

 اومدم و جواب دادم. رونیام از فکر ب یگوش یصدا با

 سالم.-

 دنبالت؟ امیب یخوا یکالست تموم شد؟ م ؟یی: سالم. کجااریسام

 هاش رو دوست داشتم. یمهربون نیزدم. چه قدر ا یلبخند

 رم. ینه، ممنون خودم م-

 باشه پس مواظب خودت باش.-

 رو گفت و قطع کرد. نیا

 

* 

 برگشت. اریکه سام دمید یم لمینشسته بودم و ف ونیزیتلو یبه رو رو

 شه؟ یامتحانات شروع نم گهید یمگه دو هفته  ؟یجا نشست نیمن گفت: تو چرا ا دنید با

 .گهید یگفتم: حاال تا دو هفته  الیخ یب

 رو خاموش کرد و گفت: پاشو برو درست رو بخون. ونیزیتم اومد و تلوسم به
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 حوصله ندارم.-

نم م گهیآخر هفته، االن د یبرا دیخر میمن خواستم بگم بر یرفت گفت: باشه. ول یطور که به سمت اتاقش م همون

 حوصله ندارم.

 خونم. یبلند شدم و رفتم تو اتاقش و گفتم: باشه م عیسر

 .میر یم یپرسم اگه بلد بود یازت م-

 .یاعتراض گفتم: سام با

 که گفتم. نیو گفت: هم دیتختش دراز کش یرو

 

 نداره. غر غر کنان به اتاقم رفتم تا درس بخونم. دهیدونستم که بحث باهاش فا یم

 

 رفتم. رونیتموم شد جزوه ام رو برداشتم و از اتاقم ب یوقفه درس خوندم. وقت یرو ب یچهار ساعت سه،

 زدم که جواب نداد. اریبه در اتاق سام یا تقه

 رو باز کردم و رفتم تو. در

 کنم. دارشیب ومدیبود و غرق در خواب بود؛ دلم ن دهیتختش دراز کش یرو

 رفتم و در رو آروم بستم. رونیاتاقش ب از

 زدم و رفتم تو آشپزخونه. ی. لبخند بدجنسدیبه ذهنم رس یزیچ هیدفعه  هی

 آوردم. رونیکِرِم دار رو ب تییسکویب نتیتو کاب از

 

 ها رو از هم جدا کردم و کِرِم وسطش رو با چاقو برداشتم و خودم خوردم. تییسکویب
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 ها رو به هم چسبوندم.  تییسکویو ب ختمیدندون رو وسطش ر ریخم

 بدم. اریبشقاب گذاشتم که به سام هیکردم و همه اش رو تو  یطور نیرو هم ا گهیتا د چند

 کردم. یبلند و بدجنس یدفعه خنده ا هی

 زن ما رو باش خل شد رفت!-

 .دمیرو پشت سرم د اریو روم رو برگردوندم که سام دمیکش یغیترس ج با

 ؟یآ یهو م هیچرا -

 ؟یکار دار یکردم بحث رو عوض کنم: حاال چ یسع

 ؟یخوند-

 ام رو بهش دادم و گفتم: آره. جزوه

 ش رو بلد بودم.که همه ا دیتا سؤال ازم پرس چند

 

 منم برم آماده بشم. یخور یرو م نیها رو بهش دادم و گفتم: تا تو ا تییسکویب

 گفت و منم رفتم تو اتاقم.  یا باشه

 .زمیکنم عز یدوباره برات درست م ؟یکردم و داد زدم: دوست داشت یبلند یاومد. خنده  یم اریداد سام یصدا

 اومدم. رونیحاضر شدم و از اتاقم ب الیخ یاومد. منم ب یصداش نم گهید

 

 

 کنده شدم. نینبود. خواستم برم تو اتاقش که از رو زم یبه اطراف کردم ول ینگاه

 



 تو یمیزندگ یکجا

 
46 

 

 نخورم، دستم رو دور گردنش محکم حلقه کردم. نیکه زم نیا یو برا دمیکش یغیج

 

 آره؟ ؟یکن تیمنو اذ یخوا ی: که مدمیرو کنار گوشم شن صداش

 

 .میمشکالتمون رو با حرف زدن حل کن ایب ،یسام نیبب-

 

 کاناپه انداخت و شروع کرد به قلقلک دادنم. یدفعه من رو رو هی

 .دمیکش یم غیو ج دمیخند یم

 

 نداشته ات ولم کن.  یجون عمه  یسام-

 قلقلک زدن باالخره ولم کرد. یاز کل بعد

 

*** 

 .میکرد یمغازه ها نگاه م نیتریو به و میرفت یهم تو پاساژ راه م یدر دست و شونه به شونه  دست

 داشتم. یخوب و وصف نشدن یلیگرفت، حس خ یدست هام رو م یطور نیکنارم بود و ا یوقت

 

 قدر خوب و مهربون بمونه.  نیا شهیداشتم هم دوست
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 یه و نمکن یم یخواستم فکر کنم که به اجبار با من زندگ یفکر کنم که اون منو دوست نداره. نم نیخواستم به ا ینم

 نداشتم. ییجا چیاش ه یخواستم فکر کنم که تو زندگ

و که بغضم ر دمیکش قیهم بودند، بغض به گلوم چنگ انداخت. چند تا نفس عم تیها که واقع نیفکر کردن به ا با

 قورت بدم.

 .میدار یخوب و عاشقانه ا یکردند ما زندگ یاز دختر ها به ما بود. حتما فکر م یبعض یها نگاه

 

 یاه نیاش هم با نگ قهیبود، دور  پوریرنگ بلند که از جنس گ یا روزهیلباس توجهم رو جلب کرد. لباس ف هیدور  از

 بود. دهیدار و پوش نیشده بود و آست نییتز ییبایز

 

 هیپاساژ که  نییپا یطبقه  میو رفت دمی. همون رو خردینگاهم رو دنبال کرد و به اون لباس رس ریهم مس اریسام

 وران بود.رست

 .میو مشغول خوردن غذا بود میهم نشسته بود یبه رو رو

 ؟یرو شکستم و گفتم: سام سکوت

 بهم انداخت و گفت: بله؟ ینگاه

 سؤال بپرسم؟ هی-

 بپرس.-

 ؟یرو دوست داشت دایتو ش-

 و گفت: چه طور؟ دیسؤالم جا خورد و دست از خوردن کش از

 طور. نیباال انداختم و گفتم: هم یا شونه

 عاشقش هم نبودم.  یاومد ول یخب ازش بدم نم-
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 ن؟ی: چرا جدا شددمیپرس یکنجکاو با

 

روز گفت  هیکه  نیکرد. تا ا یقهر م لیدل یشد و ب یمدت همه اش دعوامون م هیبعد از  یول میاول با هم خوب بود-

 خواد از من جدا بشه. یبرگشته و م مشیعشق قد

 ؟یها رو نگفته بود نیکس ا چیچرا به ه-

 نداشت که بگم.  یلیدل-

 .گهیسؤال د هی-

 زد و گفت: بپرس فضول کوچولو! یلبخند

 ؟ی: تو از من متنفردمیپرس یانداختم و آروم و با ناراحت نییرو پا سرم

 

  ه؟یحرف ها چ نیا لدایکرد و با سرزنش گفت:  یاخم

 کردم که صدام نلرزه گفتم: جواب منو بده. یسع

 .ستمیمحکم و قاطع گفت: نه متنفر ن یلیخ

 تنفر؟ یبهم نداره حت یحس چیه یعنی

 

هم کردم و لباسم رو  یمیو مال حیمل شی. آراختمیرنگم رو آزادانه دورم ر یمشک یو موها دمیرو پوش لباسم

 .دمیپوش

و به طرفم اومد و  درآورد یدستمال کاغذ بشیبهم کرد و از ج یوارد اتاق شد. نگاه اریبه در خورد و سام یا تقه

 .دیلبم کش یآروم چند بار رو

 بهتره. یطور نیزد و گفت: ا یلبخند بعد
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 یجذاب و خواستن یلیجذب خ دیسف رهنیو پ یانداختم. با اون کت و شلوار سرمه ا یزدم و بهش نگاه یلبخند منم

 شده بود.

 .میبا هم از خونه خارج شد فمیو بعد از برداشتن ک دمیو شالم رو پوش پالتو

 

 شد. ی. چون هوا سرد شده بود، مراسم تو تاالر برگزار ممیدیبعد به تاالر رس ی قهیدق ستیب

 .دندیهم رس انیبا ورود ما، ساغر و را همزمان

 

 به مهمون ها، به اتاق عقد رفتند. ییاز خوش آمد گو بعد

 .دییسا یقند م ان،یخواهر را نا،یو مب میسرشون گرفت یو صدف پارچه رو رو من

 کردم. یکرد. منم چپ جپ بهش نگاه م یبا حرص و نفرت بهم نگاه م صدف

 

 بکشه! یزیو کار به خون و خونر میبش ریوسط با هم  درگ نیمونده بود ا نیهم

 دارم! یفیلط ی هیخودم خنده ام گرفت. چه روح یفکر ها از

 

 .میبگ کیکه تبر ششونیپ میرفت اریکه هر دو جواب بله دادند، با سام نیاز ا بعد

 .نیخوشبخت بش زم،یو گفتم: مبارک باشه عز میرو بغل گرفت گهیساغر هم د با

 .میکرد یفعال ازدواج نم انیمنو را ،یگفت ینم اریواقعا ازت ممنونم. اگه تو به سام لدای-

 کرد! یگفتم، خفه ام م اریچه طور به سام دیفهم یام گرفته بود. اگه م خنده

 زدم و گفتم: از بس گلم. یلبخند
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 .یشد ریجوگ یبار مؤدبانه ازت تشکر کردم، فور هیچپ بهم نگاه کرد و گفت:  چپ

 

 

 .میزد یمامان نشسته بودم و با هم حرف م کنار

 ؟یهست یات راض یاز زندگ لدایبهم انداخت و گفت:  ینگاه مامان

 بودم. حاضر بودم یکه کنارم داشتمش، راض نیهم من رو دوست نداشت اما اریکه سام نیبود. با وجود ا یسخت سؤال

 بمونه. شمیپ شهیبدتر از االن رو باهام داشته باشه اما هم یرفتار 

 شدم. یگشت، من بازم عاشقش م یاگه زمان به عقب بر م یحت

 کرد گفتم: آره. یبه مامان که منتظر بهم نگاه م رو

 ز ته دل گفت: خدا رو شکر.زد و ا یراحت شده بود، لبخند الشیکه انگار خ مامان

 

پر از  یزندگ هیدونه دخترش  هیخوبه. فکر کنه که  یخواست مامان رو ناراحت کنم. بذار فکر کنه همه چ ینم دلم

 کنه. یعشق رو تجربه م

ساغر خوشحال بودم؛ حداقل اون مثل  یبود. برا رهیساغر خ یبا عشق به خنده ها انینگاه کردم. را انیساغر و را به

 . نهیب یعشقش رو نم یو سرد یتفاوت یمن ب

 نیکه واقعا هم دمیرس یم جهینت نیبدتره و حاال داشتم به ا ییطرفه از صد تا تنها کیجا خونده بودم که عشق  هی

 طوره.

 

 .نیبود که گفت: پاشو اون طرف بش اریرو کنارم احساس کردم. سام یکس حضور

 راحتم.-
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 کنند؟ یپسر چه طور بهت نگاه ماون دو تا  ینیب یکرد و گفت: نم یاخم

 که اشاره کرده بود، برگردوندم. ییرو به جا روم

 کردند. یگفت، دو تا پسر اون طرف تر نشسته بودند و به من نگاه م یم راست

 .مینشست گهید یجا هی میرفت اریحرف از جا بلند شدم و با سام بدون

 حرفش حرف بزنم؟ یشد رو یم مگه

 

*** 

 

 کردم. یبودم و به سقف نگاه م دهیتختم دراز کش یرو

 خوش گذشت. یلیبود و خ یشب خوب امشب،

 

 اومد. یشرشر بارون م یرعد و برق و بعدش هم صدا یصدا

 کردم. یجا بلند شدم و به سمت پنجره رفتم. پرده رو کنار زدم و به بارون نگاه م از

 و گرفته بود، مثل دل من. یابر آسمون

 سرد اواخر آذر ماه وارد اتاق شد.  یرو باز کردم که هوا پنجره

 لب زمزمه کردم:  ریو ز آروم

 یتو خاموشم کن دیباران بزن شا سوختم

 یزخم ها را کم کن نیامشب سوزش ا دیشا

 وجودم آتش است یباران من سراپا آه
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 یتو خاموشم کن دیبزن باران بزن شا پس

 کردند. یم سیصورتم رو خ یگریپس از د یکیاشک  یها قطره

و  یره، تظاهر به خوشحال یم شیخوب پ یخوبه، همه چ یکه همه چ نیتظاهر. تظاهر به ا نیشده بودم از ا هخست

 بودم. زاریتظاهر ب نیمن چه قدر از ا

 

 که پنجره رو ببندم رو هم نداشتم. نیتوان ا یاومد تو. حت یشدم. باد سرد مونیگفت. من پش یراست م اریسام

 رفت. یم جی. سرم گرمیگ یم شیکردم دارم از گرما آت یم حس

و کم کم چشم هام گرم  دمیدادم که سقوط نکنم. آروم به سمت تختم رفتم و دراز کش هیتک واریرو محکم به د دستم

 شد و خوابم برد.

 

 هام رو باز کردم و خواستم دستم رو تکون بدم که نتونستم. چشم

 کرد؟ یکار م یجا، تو اتاق من، چ نیا اریبود. با تعجب بهش نگاه کردم. سام اریتو دست سام دستم

 

 داده بود به تخت و دست من رو تو دست هاش گرفته بود. هینشسته بود و سرش رو تک نیرو زم اریسام

 ؟یگفت: خوب یمن دستم رو ول کرد و با نگران دنیهاش رو باز کرد و با د چشم

 ؟یکن یکار م یجا چ نیشده؟ تو ا یآره. چ-

 قدر صدام گرفته بود که خودم هم صدام رو نشناختم. نیا

 تخت نشست و گفت: یشد و کنارم رو بلند
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 .شتیو اومدم پ دمیمنم صدات رو شن ،یکرد یتو خواب ناله م شبید

ت ات کردم که تب هیپاشو شیچند ساعت پ نیتا هم ،یداشت ییو گفت: تب باال دیرو نوازش گر تو موهام کش دستش

 اومد. نییپا

 ده؟یتا صبح به خاطر من نخواب ینعی

 

 .یبخواب یبه خاطر من نتونست دیخسته اش نگاه کردم و گفتم: ببخش یچشم ها به

 ها.  میحرف ها نداشت نیزد و گفت: از ا یلبخند

 .یتا تو استراحت کن رونیرم ب یگفت: من م یو با مهربون دیام رو بوس یشونیجا بلند شد و پ از

 

 رفت. رونیهم از اتاق ب اریتکون دادم و سام دییتا یرو نشونه  سرم

حواسش بهم بوده و مراقبم بوده، برام  اریکه سام نیاالن داده بود. ا نیریجاش رو به حس ش شبیحس بد د تموم

 لذت بخش بود. 

 رفت؛ خوشحال بودم که بهم توجه داره و مراقبمه. یاز رو لبم کنار نم لبخند

 

 از کردم. چشم هام رو ب یدست ینوازش ها با

 بخور. یزیچ هیبازم گفت: پاشو  یچشم ها دنیبا د اریسام

 خوام. ینم-

 .میخوام ندار یکرد و گفت: نم یاخم

چه  شوهرت نیتخت قرار داد و گفت: بب یگذاشته بود، رو ینیس هی. سوپ رو که تو نمیتخت بش یکرد که رو کمکم

 کرده.
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 رو که درست کرده بود رو بهم داد. واقعا هم خوشمزه بود. یسوپ یحوصله و مهربون با

 خوشمزه بود. یلیخ ،یمرس-

 گفته بود چه قدر هنر دارم.  انیمون که را یو گفت: تو عروس دیخند

 خنده ام گرفته بود. خودمم

 دکتر؟ میبر یکنه؟ اگه درد دار یکه درد نم تییجا-

 نه، خوبم.-

 .یخون یدرسات رو م ینیش ی. از فردا هم مشد و گفت: باشه پس استراحت کن بلند

 هفته مونده تا امتحانا. هیاعتراض گفتم:  با

 که گفتم.  نیکرد و گفت: هم یاخم

 .رونیرو گفت و رفت ب نیا

 

 زور گفتن ها و اخم کردن هاش رو. یدوست داشت زور بگه و من همه کاراش رو دوست داشتم حت کال

 

 بهتر بودم. یلیخ شیساعت پاز چند  یکرد ول یکم سرم درد م هی

 کردم. یفردا شروع به درس خوندن م دیبا اریکم بخوابم چون به قول سام هیهام رو بستم که  چشم

 

 شدم و از جا بلند شدم. داریساعت بعد از خواب ب دو

 زدم. اریبه در اتاق سام یا تقه
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 تو. ایب-

 نشسته بود و سرش تو چند تا پرونده و کاغذ بود. زشیرو باز کردم و رفتم تو. پشت م در

 

 ؟یورود من سرش رو بلند کرد و گفت: خوب با

 تختش نشستم و گفتم: آره. یرو

 مشغول خوندن کاغذ ها و کار با لپ تاپش شد. دوباره

ت: و گف نگاهم رو حس کرد؛ سرش رو باال آورد و با لبخند بهم نگاه کرد ینیبود. سنگ قیو دق یجد یلیکارش خ تو

 جا. نیا ایب

 مردم.  یم یداشتم از نگران شبیتو بغلش و گفت: د دیدفعه منو کش هیسمتش رفتم.  به

داشتم. چه  یبیحالت بمونم. حس آرامش عج نیتو ا شهی. دوست داشتم هممیتو همون حالت موند یا قهیدق چند

قدر خوب و  نیا شهیهاش رو دوست داشتم. از خودم ناراحت بودم که چرا نگرانش کردم. کاش هم یمهربون نیقدر ا

 مهربون بود.

 مراقب خودت باش. یلیمن خ یلدایو گفت:  دیو رو موهام رو بوس دیکش رونیاز بغلش ب منو

 

 

رم رو تجربه کردم چون عم یسرما خوردگ نیو بهتر نیتر نیریروز از اون روز گذشته بود. تو اون مدت من ش چند

 کرد. یم یمراقبم بود و ازم پرستار اریسام

 آورد. رونیمنو از فکر ب اریسام یصدا

 حواست کجاست؟ لدای-

 داد. یم حیکه فردا امتحانش رو داشتم، توض یدادم که داشت درس اریرو به سام حواسم
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 کرد، اشکم رو درآورده بود.  یم یریبس سخت گ از

 با توام. لدایبا حرص گفت:  اریسام

 ه؟یچ-

 گفتم؟ یمن چ-

 گفت؟! یم یفکر کردم. داشت چ یکم

 کارت کنم! یچ نیبب ر،یبگ جدهیه ریمن ز حیهمه توض نیدونم گفت: حاال تو با ا ینم دید یوقت

 .رهیگ یخود استاد سخت نم ،یریگ یقدر که تو سخت م نیبسه. ا گهیخسته شدم د یحوصله گفتم: سام یب

 دم. یم حیآخره توض یبه جزوه کرد و گفت: گوش بده دفعه  یاخم اشاره ا با

 

 داد. یم حیتوض یدادم؛ واقعا هم عال یگوش م حاتشیخوب به توض یمثل بچه ها گهیدفعه د نیا

 آب خوردن، راحت بود. نیع اریسام یبرا یمشکل بود ول یلیامتحان سخت داشتم و برام خ هی فردا

 

داشت و باعث شد  ریواقعا تأث اریسام حاتی. توضمیامتحان رو هم داد نی. امروز آخرمیساغر از دانشگاه خارج شد با

 پشت سر بذارم. یکه امتحان ها رو به خوب

 

 .میکم تو اون پارک قدم بزن هی میبر ایب لدای: ساغر

 .میدانشگاه رفت کیکردم و با هم به پارک نزد موافقت

 : چه خبرا؟ساغر

 دت رو بهش گفتم.م نیاز اتفاقات ا یخالصه ا هی
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 عوض شده. اریبه نظرم سام-

 .یگ یطور که تو م نینه ا یذره باهام بهتر شده ول هیتکون دادم و گفتم:  یمنف یبه نشونه  یسر

اول ازدواجتون، افسرده  ی. روزایمدت عوض شد نیگم. خودت هم تو ا یکه من م هیطور نیهم قایگفت: دق دیتاک با

 نیا یشناسمش، با هر کس یهم من م اری. سامیکن یم فیرو تعر زیهمه چ یاالن با خوشحال یول یو ناراحت بود

 رفتار رو نداره.

 

 نده. یدواریبهم ام یکنم الک یساغر خواهش م-

 کم فکر کن. هیگم. خودت هم  ی! دارم راستش رو مه؟یچ یدواری! اموونهیحرص گفت: آخه د با

 . از خودت چه خبر؟الیخ یب-

 

 کرد. یرو م انیرا یکارا فیزد و با ذوق تعر یحرف م انیلبخند از عشق خودش و رابا  ساغر

 که مثل خواهرم بود، خوشحال بودم. یکس یاز ته دل برا منم

 

  میکنار هم نشست مکتین یرو

 رو بهم بده. اریساغر آدرس دفتر سام-

 ؟یچ یبرا-

 سر بهش بزنم. هیبرم -

 !زیجونم سورپرا-

 . آدرس رو بده.گهینکن د تیبه بازوش زدم و گفتم: اذ یمشت
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 !لیباشه، شوهر ذل-

 .میکرد یرو بهم داد و از هم خداحافظ آدرس

 

 

 .دمیبود، رس کیش یساختمون بزرگ و تجار هیبعد به دفترش که تو  ی قهیدق ستیب

 چهار رو زدم. یدکمه عبور کردم، سوار آسانسور شدم و  یکه از نگهبان نیساختمون شدم و بعد از ا وارد

 اومدم و وارد دفترش شدم. رونیآسانسور ب از

 خلوت بود. نسبتا

 زن چهل و سه، چهار ساله بود گفتم: سالم. هیکه  یبه منش رو

 .دییسالم، بفرما-

 .نمیرو بب یفیشر یخواستم آقا یم-

 د؟یدار یوقت قبل-

 ذاره؟  یم یقدر سرش شلوغه که وقت قبل نیا

 من همسرشون هستم.-

 .زمیگم عز یم کیزد و گفت: واقعا؟! تبر یلبخند

 ازش تشکر کردم. یبا لبخند منم

 رو برداشت و گفت: اجازه بده من بهشون خبر بدم. تلفن

 

 طور برم تو. نیخوام هم یم د،یشه خبر ند یاگه م-
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 .زمیزد و تلفن رو کنار گذاشت و گفت: باشه عز یلبخند

 

 .یادگسترد کی هیپا لیوک ،یفیشر ارینوشته بود: سام یاتاقش نگاه کردم که با خط نسبتا درشت کنار در یتابلو به

 وارد شدم. دشییبه در اتاقش زدم و با گفتن بفرما یا تقه

 رو چند تا پرونده و کاغذ بود.  سرش

 سالم.-

 ورا؟ نی. از ایخانوم. خوش اومد لدایزد و گفت: سالم  یلبخند دنمیمن سرش رو باال گرفت و با د یصدا دنیشن با

 سر بهت بزنم. هینشستم و گفتم: گفتم  یصندل یرو

 ارن؟یبگم ب یخور یم یزی. چیکرد یهمون لبخند گفت: کار خوب با

 .ینه مرس-

 

 

و نسبتا بزرگ که پشتش نشسته بود و ر زیم هی. یو مشک دیرنگ سف بیاتاق بزرگ و با ترک هیاتاقش نگاه کردم.  به

 قرار داشت و پر از کاغذ و پرونده و کتاب بود. وتریامپک هی زیم

 شده بود. دهیکرم رنگ پوش یعمود یبزرگ هم که با پرده ها یپنجره  هی

 بود. یو قشنگ کیهم کنار پنجره قرار داشت. در کل اتاق ش کیکوچ یکتابخونه  هی

 

 ؟یسام-

 بود گفت: هان؟ وتریطور که سرش تو کامپ همون
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 شه؟! یم یجانم چ یبار بگ هیو کوفت!  هان

 ما؟ یخونه  میامشب بر-

 یخونه  یگ یمن و تو. اون جا که تو م یخونه  یعنیما  یخانوم، خونه  لدایگفت:  یجد یلیرو بلند کرد و خ سرش

 ؟یدیمامان و باباته. فهم

 ذوق کردم! یچ نیکردم و ع دایپ یما گفتنش حس خوب از

 !فتمیکه پس ن رهیمن و بگ یکیشد.  یجور جمع نم چیرو لبم اومد که ه یلبخند 

 م؟یباز گفتم: آره. حاال بر شیبا همون ن 

 باشه.-

 .ستادمیکم که گذشت حوصله ام سر رفته بود. بلند شدم و کنارش ا هی

 خونه. میبر ایب-

 کار دارم فعال.-

 حوصله ام سر رفته.-

 رو کم کن خب! رشیز-

 !یمزه ا یب یلیبه بازوش زدم و گفتم: خ یمشت

 .میر یم گهید ی قهیبهم کرد و گفت: ده دق ینگاه

  ازدهیبشه  قهیصورتش تکون دادم و گفتم: ده دق یجلو زیآم دیرو تهد انگشتم

 دونم و تو. یدادم و مثل خودش ادامه دادم: من م رییرو تغ صدام

 بچه؟! یاری یمنو در م یکرد و گفت: ادا یا خنده

 کردم! ی. خوب کاررو درآوردم و گفتم: آره زبونم
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 تکون داد که گفتم: واسه عمه ات متاسف باش! یبهم کرد و با تاسف سر ینگاه

 نگفت. یزیکرد و چ یا خنده

 

 لیروز هم مثل اوا هیشد و  یروز مثل امروز خوب و مهربون م هی. ضیضد و نق یرفتار ها نیشده بودم از ا خسته

 کرد. یم یشد و بد اخالق یازدواجمون سرد م

 منو دوست داره؟ یعنیعوض شده  اریگه و سام یساغر راست م یعنی

 دونستم. یسؤال رو م نیجواب ا کاش

 

 .میمامان و بابام حرکت کرد یدو ساعت بعد هم به طرف خونه  یکیو  میکه تموم شد به خونه برگشت کارش

 

 ؟یرو شکستم و گفتم: سام سکوت

 طور که حواسش به جلو بود گفت: بله؟ همون

 گفتم. یرو م نیا دیبرام سخت بود و بغض کرده بودم، با یلیه خک نیا با

 .میش یاز هم جدا م یاگه بخوا م،یکن یخوام مجبورت کنم که با هم زندگ یآد و نم یدونم تو از من بدت م یمن م-

 .ینیمن و... نب گهیدم که... که د یرم و ق... قول م یم رونیب تیشکست و با هق هق ادامه دادم: از... ز... زندگ بغضم

 به جلو پرتاب شدم. یمحکم رو ترمز زد که کم یلیدفعه خ هی

 

 ؟یچ یعنیحرف ها  نیداد زد: ا تیسمتم برگشت و با عصبان به

 ندارم. ییجا چیه تی. من تو زندگیشدم. تو منو دوست ندار مونی. من پشمیتمومش کن ایگفتم: ب هیگر با
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 .دیکوب رفت و در رو محکم به هم رونیب نیماش از

حرف  نیدونم چرا ا یکردم. خودمم نم یهنوز هق هق م یدرآوردم و اشک هام رو پاک کردم ول یدستمال بمیتو ج از

 ها رو بهش زدم.

 دست هاش گرفته بود. نینشسته بود و سرش رو ب ابونیجدول کنار خ ینگاه کردم. لبه  رونیبه ب شهیش از

 بعد اومد سوار شد و راه افتاد. ی قهیدق چند

 من... یسام-

 خوام بشنوم. ینم یزیگفت: چ یحرف هام رو بزنم و با لحن سرد یادامه  نذاشت

 شکست؟ یدل منو م یطور نینگاهش و لحنش دلم شکست. چند بار بود که ا یسرد از

 تند رفته بودم. یادیخودم هم بود، ز ریتقص

 

 شد و زنگ رو فشار داد. ادهیکه بهم نگاه کنه، پ نیون ابه خودم اومدم. بد نیتوقف ماش با

 باز شد. یکیت یبعد در با صدا یلحظه  چند

 

 اش به استقبال ما اومد. یشگیهم ی. مامان با لبخند و مهربونمیهم وارد خونه شد با

 هم اون جا بودند. انیزن عمو، ساغر و را عمو،

 .میو مشغول حرف زدن شد میباهاشون نشست یاز سالم و احوال پرس بعد

 دارم. شنهادیپ هیکه عمو گفت: من  میزد یحرف م میداشت همه

 شمال؟ میبر یچند روز هی نیکه گفت: اگه موافق میمنتظر بهش نگاه کرد همه

 .میای ینم لدایمن و  دیگفت: شما بر اریموافقت خودشون رو اعالم کردند که سام همه
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 : چرا؟عمو

 : کار دارم.اریسام

 .شیمسافرت نبرد هی د،یچند ماهه ازدواج کرد لدایکار دارم؟ تو و  یچ یعنیکرد و گفت:  یخما عمو

 گه بابات. یعمو: راست م زن

 که همه طرف من بودند، خوشم اومد. نیا از

 عمو و زن عمو قبول کرد. یهم به ناچار به خاطر اصرار ها اریسام

 

 .میو به خونه مون برگشت میموند گهیدو ساعت د یکی م،یرو که خورد شام

 .میشد که فردا صبح همه با هم حرکت کن قرار

 به سمتش برگشتم و منتظر بهش نگاه کردم. اریسام یرفتم که با صدا یبه سمت اتاقم م م،یدیخونه که رس به

 فردا صبح زود آماده باش.-

 تکون دادم و در اتاقم رو باز کردم که دوباره صدام کرد. یسر

 ار.لباس گرم برد-

 شد. یجور جمع نم چیلبم اومد که ه یرو یتوجهش لبخند نیرو گفت و به اتاقش رفت. منم از ا نیا

 .دمیچمدون گذاشتم و خواب هیرو تو  لمیوسا

 

 

و  مدیام پوش یکرم رنگم رو با شال و شلوار مشک یبه دست و صورتم زدم و پالتو یشدم. آب داریزود از خواب ب صبح

 کمرنگ هم کردم. شیآرا هی
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 زدم و وارد شدم. اریبه در اتاق سام یرفتم. تقه ا رونیاتاقم ب از

بود و جذاب ترش  ختهیاش ر یشونیصورت غرق در خوابش نگاه کردم؛ تو خواب هم اخم داشت؛ مو هاش رو پ به

 کرده بود.

 .دهیشو، االن خودش خواب داریخوبه خودش به من گفت زود ب 

 چشم هاش رو باز کرد؛ خوابش چه سبک بود. عیشدم و آروم صداش زدم که سر کیکم به تختش نزد هی

 ؟یبلند ش یخوا یکرد که گفتم: نم یو خواب آلود به من نگاه م جیگ

 جا نذاشته باشم. یزیرو چک کردم که چ لمیاومدم و وسا رونینگاهم کرد و بلند شد. منم از اتاقش ب رهیکم خ هی

 

 اومد.  رونیمدونش از اتاقش ببا چ اریبعد سام ی قهیدق چند

رو  رنگش یهاش رو تا آرنجش باال زده بود و کاپشنش مشک نیکه آست دیسف راهنیپ هیبا  یشلوار کتان مشک هی

 بود. پیجذاب و خوش ت شهیدستش انداخته بود؛ مثل هم یرو

 

که بهم نگاه کنه، چمدونم رو از دستم گرفت و جلو تر از من  نیکه بدون ا رونیرو بلند کردم و خواستم برم ب چمدونم

 راه افتاد.

هم  اریرو باز کردم و سوار شدم؛ سام نیبسته بود؛ در ماش خیآب ها  یبود و جو یهوا سرد م؛یاومد رونیخونه ب از

 اه افتاد.رو روشن کرد و به ر یگذاشت، سوار شد و بخار نیکه چمدون ها رو تو صندوق عقب ماش نیبعد از ا

 

 .میعمو و از اون جا همه با هم حرکت کن یدر خونه  میبود بر قرار

 

 کرد؛ معلوم بود که هنوز هم ازم دلخوره. یبهش انداختم؛ با اخم به جلو نگاه م ینگاه
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 .میبود دهینفر رس نی. مامان و بابا هم اون جا بودند و ما آخرمیدیعمو رس یربع بعد به خونه  هی

 .میبه راه افتاد یو همگ میو دوباره سوار شد میکرد یکوتاه یو باهاشون سالم و احوال پرس میشد ادهیپ

 

م هم غرور یخواست ازم دلخور باشه و از طرف یسکوت کرده بود و قصد نداشت سکوتش رو بشکنه. دلم نم ریمس تو

 کنم. یذاشت که ازش عذرخواه ینم

 ؟یسام-

 گفت: بله؟ یکه بهم نگاه کنه با لحن سرد نیا بدون

 ؟یکردم گفتم: باهام قهر یم یانداختم و همون طور که با انگشت هام باز نییرو پا سرم

 بود گفت: نه. رهیطور که به جلو خ همون

 ؟یکن یرفتار م یطور نیچرا ا ؟یزن یخب چرا باهام حرف نم-

 .یطور خواست نیبهم انداخت و گفت: خودت ا ینگاه مین

 

 بگم، سکوت کردم.  دیبا یدونستم چ ینم

رو به هم  یبودم؛ اون تازه باهام خوب شده بود و من بدون فکر اون حرف ها رو زده و همه چ مونیحرفام پش از

 بودم. ختهیر

  

 کردن هاش شدم. یخواستم بفهمه که چه قدر دلتنگه مهربون یپاکش کردم. نم عیسر د؛یاز چشمم چک یاشک قطره

که صبح زود بود، باعث  نیماه و ا یاواخر د یکردم؛ هوا یدادم و به جلو نگاه م هیکبخار گرفته ت ی شهیرو به ش سرم

 نشه. دهید یشده بود که هوا مه آلود باشه و اطراف به خوب
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 بود و معلوم بود که رهیکرد، به جلو خ یم شتریکه جذبه اش رو ب ینگاه کردم؛ با اخم اریرو برگردوندم و به سام روم

 تو فکره.

م هام چش ار،یدادم و با نگاه کردن و فکر کردن به سام هیتک یصندل یو سرم رو به پشت دمیکش نییرو پاخودم  یکم

 گرم شد و به خواب رفتم.

 

 

 ه؟یشدم و گفتم: چ داریساغر از خواب ب یصدا با

 .میدیپاشو، رس-

 .میعمو بود یالیبه اطراف کردم؛ تو و ینگاه

 کجاست؟ یسام -

 کنم و خودش هم رفت تو. دعواتون شده؟ دارتیبه من گفت که ب-

 کم دعوامون شد. هی میایکه ب نیقبل از ا شبیشدم گفتم: آره، د یم ادهیپ نیطور که از ماش همون

 دعواتون شد؟ یحاال سر چ د؟یکن یقدر دعوا م نیگفت: چرا شما ا یکالفگ با

 پالتوم گذاشتم. بیبهم خورد که دستام رو تو ج ییشدنم، سوز سرما ادهیپ با

شاخه هاشون برف  یبودند و رو دهیبود؛ پر از درخت که به خاطر فصل زمستون خشک ییباینسبتا بزرگ و ز یالیو

 بود. یقشنگ یمنظره  ده؛یبرف بار شبیداد د ینشسته بود که نشون م

 دوست داشتم؛ برام پر از خاطره بود. یلیجا رو خ نیا

 دعوامون رو بگم نگاهم رو از درخت ها گرفتم. لیخواست دل یساغر که ازم م یصدا با

 کردم. فیرو براش تعر زیهمه چ م،یزد یقدم م اطیطور که توح همون
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 یمن جا ؟یگفت هیچرت و پرت ها چ نیا وونهیبا حرص گفت: آخه د ،یاز دادن چند تا فحش و زدن پس گردن بعد

 زدم تو دهنت! یبودم م یسام

 حرص ادامه داد: با

 .یرو خراب کرد یهمه چ یشد، زد یت باهات خوب متازه داش اون

 

 خراب کردم. دهیو نسنج یمنطق ریرو با اون حرف غ یگفت؛ همه چ یراست م ساغر

 

خوردند. بعد از خوردن صبحونه همه به اتاق هاشون رفتند تا  ی. همه داشتند صبحونه ممیرفت هیبق شیهم پ با

 استراحت کنند.

 

 کردند. یشک م هیموندم وگرنه بق یاتاق م هیتو  اریبا سام دیچند روز رو با نیا

 پله ها باال رفتم و در اتاقمون رو باز کردم و وارد شدم. از

 یفرش کرم رنگ رو هیسوخته که  یقهوه ا یکرم و پارکت ها یها واریاتاق ساده با د هیانداختم.  یاتاق نگاه به

 پهن شده بود. نیزم

 بود. شیآرا زیها و م سیاون هم سرو یرو به روتخت دو نفره هم وسط اتاق بود و  هی

 شده بود. دهیپوش دیسف یبزرگ بود که با پرده  یپنجره  هیتخت هم  کنار

 زود تر از من اومده بود و خواب بود. اریسام

 .دمیو شالم رو در آوردم و رو کاناپه دراز کش پالتو
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 .میجمع شده بود شیو دور آت مینشسته بود ایکنار در یهمگ شب

 نشسته بودم که کتش رو، رو شونه هام انداخت. اریسام کنار

 تو دستش اومد.  تاریگ هیبا  قهیاز جا بلند شد و رفت و بعد از چند دق انیرا

 رو به دستش داد و گفت: بزن. تارینشست و گ اریسام کنار

 

 یبه حرکت در اومد و صدا رتایگ یها میس یکم تمرکز کرد و دست هاش ماهرانه رو هیگرفت و  انیرو از را تاریگ

 .دیگرمش به گوش رس

 

 ندهیاز آ ترسمیخنده م یتو نم یچشما

 مو بنده هیبه  دونمیحرفا، عشق من و تو م نیمن از ا ترسمیم

 شهیم ریدونم داره د یم

 دونه یدردم و م یپره بارونه، ک رونیب اون

 مونه یم یکشنده چ یکه جدا باشن، جز خاطره ها دستامون

 شهیم ریدلم گوشه گ یبر

  کهیدونم اون روز نزد یو م یر یم یروز هی

 کهیکوچ یبزرگم ازت پر زخما دل

 یپنهون یاشکا نیکنم به ا یعادت م دارم

 یمون یبه زوره گذشته ها عاشق من م یدار

 ستیآدم عاشق ن هینگاه تو مثل  آخه
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 ستینداره اون آدم سابق ن یکه حرف یکس

 ته به گلمن اگرچه نشس یکاغذ قیقا

 مونه شکستن دل یجواب نم یب یول برو

 شد زمیعشقت همه چ ،ییاز اون همه تنها بعد

 شد زمیعز دیکه نبا یاس، که درست همون وونهیمن د ریتقص

 کن یبه قلبم حال نویا

 یقدم بزن کهنیخواستم جز ا یاز تو نم یزیچ

 میخوب از هم دل بکن لیدل هیبا  ایگم از دردام، ب ینم یزیچ

 کن یبغضم و خال ایب

  کهیدونم اون روز نزد یو م یر یم یروز هی

 کهیکوچ یبزرگم ازت پر زخما دل

 یپنهون یاشکا نیکنم به ا یعادت م دارم

 یمون یبه زور گذشته ها عاشق من م یدار

 ستیآدم عاشق ن هینگاه تو مثل  آخه

 ستینداره اون آدم سابق ن یکه حرف یکس

 من اگرچه نشسته به گل ی یکاغذ قیقا

 مونه شکستن دل یجواب نم یب یول برو

 

 کرد یکس نگاه نم چیبود و به ه نییخوند، سرش پا یرو م نیکه ا یمدت تموم
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 داشت. یخوب و گوش نواز یبودم. واقعا صدا رهیمن تا آخر بهش خ یول

 .میکرد قشیاز تموم شدن آهنگ همه تشو بعد

 بخونه، قبول نکرد. گهید یکیاصرار کرد که  یهر چ انیرا

 

 یخواست از من جدا بشه. حت یها حرف دلش بود و م نیا یعنیآهنگ رو انتخاب کرده بود؛  نیدونم که چرا ا ینم

 موضوع فکر کنم. نیتونم به ا ینم

 بخونه، قبول نکرد. گهید یکیاصرار کرد که  یهر چ انیرا

 .تو فکر بود بیبود که امشب عج اریسام شیمن تموم حواسم پ یرو ازش گرفت و چند تا آهنگ خوند ول تاریگ انیرا

 .میبرگشت الیو چون هوا سرد شده بود، به و میموند گهیکم د هی

 .میو مشغول حرف زدن شد میهم نشست شیپ دوباره

 رم بخوابم. یاز جا بلند شد و گفت: من م اریسام

 رو گفت و به اتاقمون رفت. نیا

 شد؟ یطور نیچرا ا اریشده؟ سام یزیجان چ لدایبه من گفت:  یعمو با نگران زن

 کم خسته اس. هی ست،ین یزیکه زن عمو رو نگران نکنم گفتم: چ نیا یدونستم چشه. برا ینم خودمم

 دونستم که هنوز هم نگرانه. یم ینگفت ول یزیچ گهیعمو د زن

 رفتند. یبه اتاقشون م یریبه خ و کم کم همه از جا بلند شدند و بعد از شب میحرف زد گهیکم د هی

 

 صورتش گذاشته بود. یبود و پشت دستش رو رو دهیرو تخت دراز کش اریاتاقمون رفتم. سام به
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 کاناپه بخوابم. یرو ایاون  شیدونستم که برم پ ینم

 

 که خوابم برد. دینکش یو طول دمیکاناپه دراز کش یرو

 

 

 به بدنم دادم. یهام رو باز کردم و کش و قوس چشم

ن ! به جز مه؟یچه سؤال نیبود؟ ا اریکار سام یعنیبودم.  دهیآد، رو کاناپه خواب یم ادمیکه  ییتخت بودم اما تا جا یرو

 جا نبود. نیا یو اون که کس

 رفتم. رونیجا بلند شدم و بعد از شستن دست و صورتم، لباس هام رو عوض کردم و از اتاق ب از

 

 خوردند.  یتو آشپزخونه بودند و داشتند صبحونه م همه

 .ریسالم. صبح به خ-

 

 کرد و تو فکر بود. یبهش انداختم؛ هنوز هم بهم نگاه نم ینشستم و نگاه اریسام یجوابم رو دادند. رو به رو همه

 

 اون روز ازم ناراحت بود؟ یهنوز به خاطر حرف ها یعنی

 

 عمو از فکر خارج شدم. یصدا با

 جا. نیا انیمحسن و خونواده اش برگشتند و قراره فردا ب زروید-
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 بدجور اخم هاش تو هم رفت.  اریکه سام دمیتوجه نکردم فقط د هیحرف ها و عکس العمل بق به

 تونستم بفهمم. ینم یچیرفتار هاش ه از

 داشت. رایدختر به اسم سم هیو سهند و  نایس یبزرگم بود که دو تا پسر به اسم ها یمحسن، عمو عمو

 بود. هیو سه ساله بود و چند سال بود که ازدواج کرده بود؛ اسم زنش هم هان یس سهند

 و پنج سالشون بود. ستیهم دو قلو بودند و ب رایو سم نایس

 بعد از سه سال از کانادا برگشته بودند. حاال

 

 .میرفت دیبه خر انیو را اریاصرار ساغر، با سام به

 شده.  یطور نیدونستم که چرا ا یهم حرف نزد؛ واقعا نمکلمه  هی اریسام ریمس تو

 که حرف نیا یدونستم ساغر برا یکجا رفتند؛ م انیدونم ساغر و را یهو نم هیکه  میرفت یپاساژ همه با هم راه م تو

 تنهامون گذاشته. م،یهامون رو بزن

 

زد.  یکم باهام حرف م یلیچند روز خ نیخواست. تو ا یهاش رو م ی. دلم مهربونمیرفت یهم راه م یبه شونه  شونه

 تونستم سر صحبت رو باهاش باز کنم. یکردم نم یهم که م یهر کار

 بود. گهید یفکرمون جا یول میکرد یمغازه ها نگاه م نیتریو ظاهرا به و میرفت یهدف راه م یب

 

 رده بود.ک ریقدر فکرش رو درگ نیبود که ا یمهم زیحتما چ یکنه ول یفکر م یدونستم به چ ینم
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 .میاز پاساژ خارج شد م،یبخر یزیکه چ نیو بدون ا میگشت گهیکم د هی

 رو به گوشش چسبوند. یرو گرفت و گوش یاش رو برداشت و شماره ا یگوش اریو سام میشد نشیماش سوار

  ن؟ییالو، ساغر کجا-

 . فعال.دیشما هم با هم برگرد م،یبرگرد میخوا یم لدایمن و -

 رو روشن کرد و به راه افتاد. نیرو قطع کرد و ماش یگوش

 

 .انیگذشت و امروز قرار بود که عمو و خونواده اش ب اریها و سکوت سام یتوجه یبا ب روزید

 گشتم. یلباس خوب م هیو من داشتم تو کمدم دنبال  میتو اتاقمون بود اریسام با

 به سمتش برگشتم. اریسام یصدا با

 .ریم نگگر ادیز نایس نیبا ا-

 تعجب گفتم: چرا؟ با

 

 که گفتم. نیداد، گفت: هم یموهاش رو حالت م نهیآ یطور که جلو همون

 نیمعلوم هست تو چته؟ چرا چند روزه با من ا ؟یچ یعنیتخت انداختم و گفتم:  یکه انتخاب کرده بودم رو رو یلباس

 ؟یکن یرفتار م یطور

 

 سمتم برگشت و گفت: من چه طور رفتار کردم؟ به

 رو انجام بدم. یخوا یکه تو م یخوام همون کار یکرد و ادامه داد: من م یمکث

 کدوم کار؟-
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 نرفته؟ ادتیاون شبت که  یحرف ها-

خوام  یرو تموم کنم، منم م یکه همه چ یشدم، گفت مونیکه پش یجواب من نشد و ادامه داد: خودت گفت منتظر

 کار رو بکنم. نیهم

 رو تموم کنه؟ یخواد همه چ یواقعا م یعنیبهت بهش نگاه کردم؛  با

 

 ره؟یگ یم دهیهمه عشق منو ناد نیکار رو باهام کنه؟ چه طور ا نیتونه ا یطور م چه

 زدم. یشدم و اون حرف ها رو بهش نم یاون شب الل م کاش

 شه.شکسته ب نیاز ا شتریخواستم غرورم ب یکنم؛ نم هیخواستم جلوش گر ینم یزد ول یگلوم رو چنگ م یبد بغض

 شدم. یاش داشتم ذوب م رهینگاه خ نیا ریکردم و ز ینگاهش رو احساس م ینیسنگ

  که برام سخت بود نیشدم و با ا رهیمن بود، خ یایدن یرنگش که همه  ینافذ مشک یرو باال گرفتم و به چشم ها سرم

 .میکن یرو تموم م یهمه چ میکه برگشت یگفتم: باشه. وقت

 

 رفت و من رو با هجوم بغض و اشک، تنها گذاشت. رونیتکون داد و از اتاق ب دییتا یبه نشونه  یسر

 .ختمیر یتخت نشسته بودم و زانو هام رو بغل کرده بودم و اشک م رو

 .دییگرفته گفتم: بفرما یبه در خورد که تند تند اشک هام رو پاک کردم و با صدا یا تقه

 

 ؟یکرد هیشده؟ چرا چشم هات قرمزه؟ گر یجان چ لدایگفت:  یمن با نگران دنی. با د

 امان.م ستین یزیبد تر بود و گفتم: چ هیزدم که از صد تا گر ینشون بدم، لبخند الیخ یکردم که خودم رو ب یسع

 بهت گفته؟ یزیچ اریسام ؟یکرد هیقدر گر نیپس چرا ا ست؟ین یزیچ یچ یعنیتخت نشست و گفت:  یرو کنارم
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 .ستین یمهم زیچ یحرفم شد ول اریکم با سام هیگرفته بود گفتم:  هیکه به خاطر گر ییصدا با

 م؟یبابات باهاش حرف بزن ایخودم  یخوا یم ؟یبا شک بهم نگاه کرد و گفت: مطمئن مامان

 نه مامان.-

 کنه. یم یآد معذرت خواه یزدم و گفتم: بعدا خودش م یلبخند

 !؟یو معذرت خواه اریزدم؛ سام یحرفم پوزخند نیدلم به ا تو

 آد بهم بگو. یاز من بر م یاگه کمک زمیراحت شده بود، بلند شد و گفت: باشه عز الشیخ یکه کم مامان

 

 رفت. رونیگفتم و مامان از اتاق ب یا باشه

 

 چشام کم بشه. یبه صورتم زدم که از قرمز یجا بلند شدم و آب از

 هم کردم. میمال شیآرا هیو  دمیرنگ پوش یشال هم رنگش با شلوار مشکرنگم رو با  یآب کیتون

 

 زنگ اومد.  یاومدم؛ همون لحظه صدا رونیاتاق ب از

 رفتند. اطیاستقبال از مهمون ها تو ح یرو زد و خودش و عمو برا فونیآ بابا

 و زن عمو هم پشت سرشون رفتند. مامان

 به گوش خورد. شونیسالم و احوال پرس یبعد صدا یلحظات

 

 .میهمه دور هم نشست یبعد اومدند تو و بعد از سالم و احوال پرس ی قهیدق چند

 



 تو یمیزندگ یکجا

 
76 

 

 دادم. یگوش م هیبق ینشسته بودم و به حرف ها اریسام کنار

 اومد. یکرد؛ از نوع نگاهش خوشم نم یبهم نگاه م یجور هی نایس

 تر کردم که اون هم دستش رو دور شونه ام انداخت. کینزد اریخودم رو به سام ناخودآگاه

 

 نگاهش رو از من گرفت. یهم با پوزخند نایس

 زدند. یداشتند حرف م اریبه جز من و سام همه

 

 .ختیر یهم بد تر اعصابم رو به هم م نایس ینگاه ها نیموندن تو جمع رو نداشتم. ا یحال و حوصله  اصال

 کردم. یفکر م اریهم به حرف هاشون نبود و فقط به سام حواسم

 تموم بشه؟  یواقعا قراره همه چ یعنی

 یم وونهید نمشیروز نب هیاز قبل عاشق و وابسته اش شدم؛ اگه من  شتریب م،یکرد یچند ماه که با هم زندگ نیا تو

 کنم؟ یزندگ اریتونم بدون سام یشم. من چه طور م

*** 

 همراه شدم. هیو با بق دمی. پالتوم رو پوشمیبر ایقرار شد کنار در ا،ریسم شنهادیبا پ شب

 و من هم با ساغر مشغول حرف زدن بودم. مینشسته بود ایکنار در یهمگ

 چته؟ لدای: ساغر

 تموم شد. یشدم و گفتم: همه چ رهیخ ایو به امواج در دمیکش یآه

 تموم شد؟! یانداخت و گفت: چ یتعجب بهم نگاه با
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 .میاز هم جدا ش میخوا یم-

 !؟یبلند گفت: چ یصدا با

 هم به سمت ما جلب شد.  هیساغر، توجه بق یصدا با

 اون طرف. میبر ایزد و به من گفت: ب هیبه بق یلبخند زورک ساغر

 تو؟ ای ارهیسام میتصم ن؟یجدا ش یچ یعنیگفت:  تیکه با حرص و عصبان میدور تر شد هیکم از بق هی

 هر دو.-

 آخه؟  یچ یعنی. دیرو گرفت میتصم نیکه ا نیت: هر دوتون غلط کردگف تیعصبان با

 ؟یرو دوست ندار اریسمت من برگشت و گفت: مگه تو سام به

 و گفت: آره. دیچشمم چک یاز گوشه  یاشک

 گفت: چرا؟ یلحن آروم تر با

 ینم گهیهمه تظاهر خسته شدم. د نیساحل نشستم و گفتم: خسته شدم، از ا یشن ها یرو پاک کردم و رو اشکم

تو  ییجا چیتونم تحمل کنم که ه یآد، نم یکه دوسش دارم از من بدش م یتونم فکر کنم کس یتونم تحمل کنم، نم

 و قلب عشقم ندارم. یزندگ

 

 .یکش یعذاب م شتریتو ب یطور نیا زمیهم کنارم نشست و گفت: آخه عز ساغر

 دونم. یکردم: م زمزمه

 حرف بزنم. یبا سام یخوا یم-

 تونم بگم منو دوست داشته باش. یشدم و گفتم: نه. به زور که نم رهیخ ایبهش کردم و دوباره به امواج در ینگاه مین

 نگفت. یزیو چ دیکش یهم آه ساغر
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 کردم، با بغض زمزمه کردم: ینگاه م ایطور که به امواج در همون

 یکس نه

 است، منتظر

 …چشم به راه یکس نه

 ما دارد ماه! یگذر از کوچه  الیخ نه

 عاشق شدن و مرگ نیب

 هست؟ یفرق مگر

 ینبر یبیاز عشق نص یوقت

 از آه...! ریغ

 یریمش_دونیفر

 

 تو هوا سرد شده. میبر ایبعد ساغر گفت: ب ی قهیدق چند

 آم. یتو برو من بعدا م-

 .یایشد و گفت: باشه، زود ب بلند

 تکون دادم و اون هم رفت. یسر

 رو کنارم احساس کردم. یاز رفتن ساغر گذشته بود که حضور کسلحظه  چند

 .دمیحرف هاتون رو شن ی: همه نایس

 ؟یما گوش داد یتعجب رو گرفت و گفتم: چرا به حرف ها یجا تیتعجب به سمتش برگشتم و عصبان با
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 دختر آروم و مهربون هیاومد.  یدختر خوشم م هیاز  یفاصله کنارم نشست و گفت: از بچگ یتوجه به سؤالم، با کم یب

 و لجباز. طونیو به وقتش ش

 .ارینفر بود؛ سام هیفقط حواسش به  ؟یاون دختر چ یاون دختر بود ول شیو ادامه داد: من تموم حواسم پ دیکش یآه

 منو دوست داشت؟ یعنیبهت بهش نگاه کردم؛  با

. توجه ها و دید یرو م اریهات سامچون فقط چشم  ؛یدیدونم که اصال نفهم یزد و گفت: م یشخندیتعجبم ن به

 . یگرفت یم دهیمنو ناد یها یمهربون

اما خبر  ارمیمن تو رو دوست داشتم و هنوز هم دارم. با خودم گفتم که برگردم و هر طور شده تو رو به دست ب لدای

 اریعشق تو رو به سام یاما وقت یخواستم مال من باش یشد؛ م یعوض نم ممیتصم یول دیازدواجت به گوشم رس

 شدم. مونیپش دم،ید

گو ب ؛یرو تحمل کن شیدور یتون یبگو که نم ،یبگو که چه قدر دوسش دار اریبه سام لدایشد و ادامه داد:  رهیخ بهم

 .یکه بعدا مثل من حسرت نخور

 ده. یگفتنش رو بهش نم یغرورش اجازه  یفهمم که عاشق توئه ول یاز رفتارش م من

 

 .می. هر دو به پشت سرمون نگاه کرددمیپا شن یجوابش رو بدم که صدا خواستم

 اومد. یبه طرف ما م یظیبود که با اخم غل اریسام

 رفت. الیاز جا بلند شد و بدون حرف به طرف و نایس

 

 توجه از کنارش رد بشم که مچ دستم رو گرفت و گفت: کجا؟ یبلند شدم و خواستم ب منم

 خوام برم تو. یم-

 د؟یگفت یم دیداشت یهمون اخمش گفت: چ با
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 گهیپس د میاز هم جدا ش میخوا یطلبکارانه بهش نگاه کردم و گفتم: به تو چه؟ ما که م یبودم ول دهیکه ترس نیا با

 نداره. یکارامون به هم ربط

 گفت؟ یگم چ ی. بهت مزیاعصاب منو به هم نر لدایکرد و گفت:  شتریدستش رو دور دستم ب فشار

 رو بهم گفت. گفت که چه قدر منو دوست داره.  یبکشم و گفتم: همه چ رونیردم دستم رو از دستش بک یسع

من اشتباه کردم، به خاطر دوست داشتن تو اشتباه کردم؛ حاال  اریسام یدون یچشم هاش نگاه کردم و گفتم: م به

 فهمم که اون عشق نبود، حماقت بود. یدارم م

 اومد. نییپاباال رفت و تو صورت من  دستش

سوخت اما نه به  یم یلیگذاشتم؛ جاش خ یلیاون س یبهش نگاه کردم؛ دستم رو جا یاشک یو چشم ها یدلخور با

 قلبم. یاندازه 

 تو بغلش. دیرو برگردوندم که برم که دوباره دستم رو گرفت و منو کش روم

 

 .یشکست و با هق هق گفتم: سام بغضم

 محکم تر به خودش فشار داد و گفت: جانم؟ منو

 تونم ازت جدا شم. یبه خودت وابسته نکن، من نم نیاز ا شتریمنو ب-

 تونم ازت جدا شم. یمنم نم-

 

 من. یلدایزد و گفت: عاشقتم  یاومدم و با بهت بهش نگاه کردم که لبخند رونیبغلش ب از

 

 .شد یکردم؛ باورم نم یبهش نگاه م یبهت و ناباور با

 ؟یتعجب گفتم: سام با
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 زد و گفت: جانم؟ یمهربون لبخند

 ؟یگ یم یدار یچ-

اون  یبا اون حرف ها یرو بهت بگم ول نیخواستم ا یرو درآورد و رو شونه هام انداخت و گفت: چند وقته م کتش

 کردم. تیقدر تو رو اذ نیشبت از خودم بدم اومد که ا

 

 نایاالن تو رو با س یوقت یول میگفتم که از هم جدا ش یکه تو خواسته بود نیا یبرا یکه برام سخت بود ول نیا با

 یتو شد یول یو چه طور یدونم از ک یخودمم نم لدایدونستم که تو رو دوست داره.  یشدم؛ چون م وونهید دم،ید

 من.  یزندگ یهمه 

 شم. یعاشقت م شتریحظه بدوست دارم، هر ل یلیمن، عشق من، خ یلدایشد و گفت:  رهیعشق تو چشم هام خ با

 برام لذت بخش بود.  اریحرف ها از زبون سام نیا دنیکردم؛ چه قدر شن یبا عشق بهش نگاه م منم

 

 شیبه خو میتو هر لحظه گو کنار

 کران با من است... یب یخوشبخت که

 (یریمش دونی)فر

 

 عاشقانه تر شد. نمونیب یکرد و فضا دنیدفعه رعد و برق زد و بارون شروع به بار هی

 و گرمش، کنار گوشم زمزمه کرد: نیدلنش یتو بغلش و با صدا دیکش منو

 آروم اومد بارون آروم

 رونیب میعاشق زد میشد

 نم نم نشست شبنم اومد
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 مو هامون رو مو هامون رو

 

 .میبرگشت الیبه و م،یشده بود سیشده بود و هر دو خ دیبارون شد چون

 .میهم به اتاقمون رفت اریهاشون بودند؛ منو ساموقت بود و همه تو اتاق  رید

 

 .دیمنو تو بغلش کش اریو سام میدیتخت دراز کش یرو

 ؟یتو بغلش جا کردم و گفتم: سام شتریرو ب خودم

 جان؟-

 چند تا سؤال دارم.-

 بپرس.-

 

 اومد؟ یاون موقع ازم بدت م-

 کرد، گفت: نه. یطور که مو هام رو نوازش م همون

 ؟یاون حرف ها رو زد یپس چرا شب خواستگار-

دارم. از نظر اخالق هم  یخوردم. من قبال ازدواج کرده بودم و ده سال باهات اختالف سن یچون من به درد تو نم-

 .طونیتو مهربون و ش یو بداخالق ول یمن جد م؛یبا هم فرق داشت یلیخ

 

 تو رو دوست داشتم هنوز هم دارم. شیمن از چند سال پ یول-
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 .یمون یم شمیپ شهیبهم قول بده که هم یبازوش گذاشتم و گفتم: سام یرو رو سرم

 .مونم یم شتیپ شهیدم که هم یمن، عشق من،  قول م یلدایشد و گفت:  رهیرنگش بهم خ ینافذ مشک یچشم ها با

 باورش نکنم؟ بهم قول بده و من اریشد سام یلبم اومد؛ مگه م یرو یلبخند

 

 شد؛ با بستن پلک هام اجازه رو بهش دادم. دهیاز چشم هام به لبم کش نگاهش

 

 من عشق

 دارم دوستتچه قدر  نپرس من از

 ستین تو حضور یبرا یمرز و حد من قلب درجا  نیا

 نیست ینشد تمام خواستنت

 لحظه هر یشو یم تر یستنخوا

 شوم. یم ترکه دلبسته  منم نیا ،یشو ینم تکرار تو

*** 

 

 خوش گذشت. یلیچند روز خ نی. امیراه برگشت بود تو

 انداختم و تو دلم قربون صدقه اش رفتم. ینگاه اریرخ جذاب سام مین به

 بهم انداخت و با لبخندگفت: مورد پسند واقع شدم؟! ینگاه مینگاهم رو احساس کرد و ن ینیسنگ

 وقته. یلیعشق گفتم: خ با

 ؟یبخش یمنو م لدایشد و گفت:  رهیبهم انداخت و دوباره به جلو خ یعشق نگاه با
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 ؟یتعجب گفتم: واسه چ با

 هام. یتوجه یکردم، به خاطر ب یکه ناراحتت م نیهام، به خاطر ا تیبه خاطر اذ-

و ر گهیکه منو تو هم د نهیمهم ا ست،یمهم ن یچیه گهیدنده بود، گذاشتم و گفتم: د یدستش که رو یرو رو دستم

 .میرو بساز ندهیو با هم آ میگذشته رو فراموش کن ای. بمیدوست دار

 لدا؟یزد و گفت:  یجذاب لبخند

 تموم احساسم گفتم: جانم؟ با

از اون که فکرش رو  شتریب یلیدوست دارم خ یلیبا عشق بهم کرد و دوباره حواسش رو به جلو داد و گفت: خ ینگاه

 .یبکن

 

 بشنوم. اریجمله رو از زبون سام نیحرف ها و ا نیکردم که ا یمدت، فکر نم نیلبم اومد. با اتفاقات ا یرو یلبخند

 

 داشتم. یا یحس دلشوره و نگران هیدونم چرا  ینم یبرده بودم ول یبه خودم پ اریکه به دوست داشتن سام نیا با

 ترسم. یمن م یگفتم: سام ینگران با

 زم؟یعز یستر یم یگفت: از چ یمهربون با

 

 افته. یم یکنم اتفاق بد یندارم، احساس م یحس خوب یدونم ول یو نگران گفتم: نم کالفه

 

 نباش. یچینترس و نگران ه یچیاز ه شتمیمن پ یمن، تا وقت یلدایمطمئن و محکم گفت:  یلحن با
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 بهم کرد و گفت: باشه؟ ینگاه تیجد با

 زدم و گفتم: باشه. یلبخند

 

 جا نگه دار. نیا یکه گفتم: سام میسوپرمارکت رد شد هیدر  از

 بهم انداخت و گفت: چرا؟ ینگاه میتعجب ن با

 خوام. یم یزیچ هی-

 ؟یخوا یم یرو متوقف کرد و به طرفم برگشت و گفت: چ نیماش

 لواشک!-

 !؟یدار اریو هیگفت: چ طنتیو با ش دیبا تعجب بهم نگاه کرد و بعد خند اول

 : آره!گفتم یحواس پرت با

 !یبه بازوش زدم و گفتم: سام یگفتم و با حرص مشت یچ دمیخنده اش فهم دنید با

 شم! یدارم بابا م یکرد و گفت: جونم؟ نگفته بود یا خنده

 

 شد. ادهیپ نیو از ماش دیچپ بهش نگاه کردم که لپم رو کش چپ

 تو دستش اومد. لونینا هیبا  اریبعد سام ی قهیدق چند

 .زمیعز ایرو به دستم داد و گفت: ب لونیرو باز کرد و نا در

 

آوردم و با ولع شروع  رونیبود رو باز کردم و لواشک رو ب یرو که پر از خوراک لونیو در نا دمیذوق گونه اش رو بوس با

 به خوردن کردم.
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 رو روشن کرد و به راه افتاد. نیکرد و ماش یلبخند بهم نگاه با

 

پر از  ار،یسام یعاشقانه  یو من هم از حرف ها میزد یموقع برگشت همه اش با هم حرف م موقع رفتن، برعکس

 کردم. یرو با تموم وجود احساس م یشدم و خوشبخت یحس خوب م

 اریداشت و اگه عشق سام انیکه عشقش مثل خون تو رگ هام جر یرو داشتم، کس اریقدر خوب بود که سام چه

 .ستمینباشه، منم ن

 داد. یو زنده بودن م یو آرامش داشتم، چشم هاش بهم حس زندگ تیآغوشش حس امن تو

 اش رو استشمام کردم. یشگیهم یبهش انداختم و عطر تلخ و خوش بو ینگاه

 چشم هام گرم شد و خوابم برد. ار،یفکر کردن به سام با

 

 بهم نگاه کرد. یمهربونکه با لبخند  دمیرو د اریچشم هام رو باز کردم که سام یدست یتکون ها با

 .میدیرس زم،یگفت: پاشو عز د،یبازم رو که د یها چشم

 .میخونه مون بود نگیبه اطراف انداختم؛ تو پارک ینگاه

شد و چمدون ها رو از صندوق عقب درآورد و با هم  ادهیهم پ اریشدم؛ سام ادهیعقب برداشتم و پ یرو از صندل فمیک

 .میسوار آسانسور شد

 .میدرآوردم و در رو باز کردم و هر دو وارد خونه شد فمیرو از ک دیکل

 

 نیبرد گفت: از ا یدستم رو گرفت و همون طور که به طرف اتاق خودش منو م اریبه اتاق خودم برم که سام خواستم

 جاست.  نیبه بعد اتاق تو ا
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 .میزدم و با هم به اتاق خودش که حاال اتاق هر دو مون شده بود، رفت یلبخند

خوابم  اریو من تو آغوش گرم و آرامش بخش سام میدیتخت دراز کش یاز عوض کردن لباس هامون، کنار هم رو بعد

 برد.

*** 

 از اون روز گذشته بود و کالس هام دوباره شروع شده بود. یهفته ا هی

 شده. شتریب یلیخ اریرفته و عشق منم به سام شیخوب پ یمدت همه چ نیا تو

 کنم. یحس م شتریب یلیخ اریها و عشق سام یرو با وجود مهربون یختخوشب یمدت مزه  نیا تو

 

 بود که ازش خبر نداشتم. یساغر بود؛ چند روز یام زنگ خورد؛ شماره  یکالس نداشتم و خونه بودم؛ گوش امروز

 رو وصل کردم و جواب دادم: تماس

 !؟یاز ما کرد یادیساغر خانوم، چه عجب  سالم

 ؟یزنگ نزد هیگفت: تو چرا  یدلخور با

 به جون تو وقت نکردم.-

 حرص گفت: جون خودت! با

 ؟یکن یکار م یکردم و گفتم: چه خبرا؟ چ یکه تو صداش بود، خنده ا یحرص از

 

 .نیایهم ب یتو سام رم؛یبگ یخوام مهمون یامشب م لدای یاومده گفت: راست ادشی یزیکه چ انگار

 باشه.-
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 !ستیبد ن ،یکنتعارف هم ب هیکرد و گفت: حاال  یا خنده

 !وونهیو گفتم: د دمیخند خودمم

 جونم، زن داداش خوشگلم؟! لدایدفعه مهربون شد و گفت:  هی

 ؟یخوا یم یزدم و گفتم: چ یلبخند

 کار دارم. یکمکم کل ایب-

 کار دارم. یکل ریباشه، حاال هم وقتم و نگ-

 کردم و تماس رو قطع کردم. یخنده ا د،یچیپ یکه تو گوش غشیج یصدا

 

 وارد خونه شد. اریتو در اومد و بعدش سام دیچرخش کل یکه شد صدا ظهر

 .یخسته نباش زم،یبه استقبالش رفتم و گفتم: سالم عز یلبخند با

 

 و گفت: سالم خانومم. دیزد و به سمتم اومد و منو تو بغلش کش یهم لبخند اون

 برو لباس هات رو عوض کن تا ناهار رو بکشم.-

 مت اتاقمون رفت.تکون داد و به س یسر

 

ارد و اریگذاشتم که همون لحظه هم سام زیو رو م دمیو غذا رو کش دمیرو چ زیم قهیبا سل یلیآشپزخونه رفتم و خ به

 شد.

 خانوم چه کرده! لدایانداخت و گفت: به به  ینگاه زیو روش نشست و به م دیرو عقب کش یصندل

 .زمیاش نشستم و با لبخند گفتم: نوش جونت عز ییرو به رو یصندل رو
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 نه؟! ایمونم  یرو بخورم زنده م نیگفت: حاال ا دیکش یمن برنج م یطور که تو بشقاب برا همون

 !ستیآدم بشو ن نیا

 .یو گفتم: سام دمیکش یغیحرص ج با

 کرد و گفت: جونم؟! یا خنده

 

 ...یلیخ یلیحرص گفتم: خ با

 حرف دلت رو بگو، با من درد و دل کن. ز،یتو خودت نر زم،یبا خنده گفت: بگو عز اریبگم که سام یدونستم چ ینم

. نمیخنده ات رو بب شهیگفت: حاال شد. دوست دارم هم د،یاش خنده ام گرفت. خنده ام رو که د ییهمه پررو نیا از

 باشه؟

 گفتم و مشغول خوردن غذا شدم. یلبخند چشم با

 

 خوام زودتر برم تا کمکش کنم. یگرفته؛ منم م یامشب مهمون یساغر برا ،یسام یراست-

 دونم. یتکون داد و گفت: م یسر

 آن. یاخم ادامه داد: عمو محسن و خونواده اش هم م با

 خوبه که.-

 آد. یهم م نا،یانداخت و گفت: کجاش خوبه؟ اون پسره، س یهمون اخمش بهم نگاه با

 

 تو؟! یکار به اون دار یچ-

 پررو! یآد؛ پسره  یازش خوشم نم-
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 گرد شده گفتم: چرا؟ یچشم ها با

 ؟یدون یتو نم یعنیشد و گفت:  رهیاخم بهم خ با

 آد؟ ینه تکون دادم که گفت: مگه بهت نگفت ازت خوشش م یرو به نشونه  سرم

 اومده نه االن. یقبال خوشش م-

 

م دون یتونه فراموشت کنه. حاال نم یه نمدفعه ک هی یکه گفته قبال ول نیاومده؛ با ا یکه ازت خوشش م نهیمهم ا-

 چرا بعد از چند سال برگشته.

 بهش فکر نکن. ال؛یخ یب-

 ذارن که! یرو با حرص پر از برنج کرد و تو دهنش کرد و با دهن پر گفت: واسه آدم اعصاب نم قاشقش

 حسادتش هم خوشم اومد و هم خنده ام گرفته بود. از

 

 .ادیرسوند و خودش چون کار داشت، رفت و قرار شد شب ب انیساغر و را یمنو در خونه  اریسام

 باز شد. وارد خونه شدم. یکیت یرو زدم که در با صدا زنگ

 که چند تا درخت که به خاطر فصل زمستون خشک شده بود. کیکوچ اطیح هیداشتند.  یقشنگ ی خونه

 دو تا پله باال رفتم و در رو باز کردم و وارد خونه شدم. از

 

 .میرو بغل کرد گهیا لبخند به استقبالم اومد؛ هم دب ساغر

 چه خبرا؟ ؟یمبل نشستم و گفتم: چه طور رو

 .ستین یخبر ،یام نشست و گفت: سالمت ییمبل رو به رو رو
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 ه؟یچ یبرا یمهمون نیا-

 .میگفتم دور هم باش یطور نیهم-

 هم بهتون بگم. یزیچ هیادامه داد: و  یلبخند با

 ؟یگفتم: چ یکنجکاو با

 .یفهم یباال انداخت و گفت: بعدا م ییابرو

 

 .گهیبگو د-

 خوام خبر بچه دار شدنمون رو بدم. یزد و گفت: م یلبخند

 ؟یگ یو گفتم: جون من راست م دمیکش یخفه ا غیج جانیذوق و ه با

 ه.شآره تکون داد که به سمتش رفتم و محکم بغلش کردم و گفتم: قربونت برم من. مبارک با یبه نشونه  یسر

 

*** 

 .میساغر تو آشپزخونه مشغول درست کردن غذا و حرف زدن بود با

 ؟یگفت انیبه را-

 آره.-

 

 .میاز اتاق ها که لباس هامون رو عوض کن یکیتو  میکه تموم شد، با هم رفت کارمون

 

 م کردم.کمرنگ ه شیآرا هیو  دمیرنگ پوش دیو شال سف دیسف یسارافون ریام رو با ز یو شلوار سرمه ا سارافن
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 رفت که در رو باز کنه. رونیزنگ ساغر از اتاق ب یصدا با

 به خودم انداختم و از اتاق خارج شدم. نهیآخر رو تو آ نگاه

 به سمتشون رفتم و گفتم: سالم. انیو را اریسام دنید با

 گم. یم کیگفتم: تبر انینشستم و به را اریدو جوابم رو دادند و کنار سام هر

 به ساغر نگاه کرد و رو به من گفت: ممنون. یبا لبخند انیرا

 ؟یواسه چ کی: تبردیبا تعجب پرس اریسام

 شدن تو. ییزدم و گفتم: به خاطر دا یلبخند

 گفت. کیهر دوشون رو بغل کرد و بهشون تبر یتعجب کرد و بعد با خوشحال اول

 

 بعد هم مامان و بابام و عمو ها و خونواده هاشون اومدند. ی قهیدق چند

 

 کردم. یرو با بند بند وجودم احساس م یخوشبخت هیو بق اریو من با وجود سام میزد یحرف م میدور هم داشت مهه

 رفته بود. شیاون طور که دوست داشتم پ یقدر خوب بود که همه چ چه

من، خوشحال  یخوشحال دنیهم با د اریرفت؛ سام یلبم کنار نم یبابت خوشحال بودم و لبخند از رو نیاز ا یلیخ

 .دمیفهم یلبش م یاز چشم هاش و لبخند گوشه  نویبود؛ ا

 

 .میو به سمت خونه راه افتاد میکرد یدو ساعت بعد هم ازشون خداحافظ یکیو  میو خنده خورد یرو با شوخ شام
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*** 

 و به اتاقمون رفتم که آماده شم. دمیچ زیرو م قهیبا سل یلیرو خ نیهفت س لیوسا

 رفته بود. شیخوب پ یلیخ یروز گذشته بود و همه چاز اون  یماه هی

 

کردم به خاطر وجود  یصد بار خدا رو شکر م یشده بود؛ روز شتریب یلیخ اریمدت، عشق و عالقه ام به سام نیا تو

 مون. یو خوشبخت اریسام

 شد. یم لیهم روز آخر اسفند ماه بود و شب سال تحو امروز

 

 نمونده ها. یزیپاشو آماده شو، چ یکردم و گفتم: سام یکه سرش تو چند تا کاغذ و پرونده بود، نگاه اریسام به

 گفت. یبود، باشه ا نییطور که سرش پا همون

 

 اومد، در آوردم. یزانو م یو تا رو یحلقه ا نیکه آست دیسف رهنیپ هیرو باز کردم و  کمدم

 .ختمیدوسش داشت رو فر کردم و رو شونه هام ر یلیخ اریرنگم رو که سام یمشک یها مو

 کرده بودم. رییهم تغ یلیاومد و خ یبهم م یلی. خدمیهم کردم و لباسم رو پوش یظیغل شیآرا

 

 انداختم؛ اصال حواسش نبود. اریبه سام ینگاه

 زود باش. یرفتم، گفتم: سام یم رونیطور که از اتاق ب همون

 نشستم. ونیزیتلو یاومدم و رو کاناپه رو به رو رونیاتاق ب از
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 و گفت: چه خوشگل شده خانومم. دیهم اومد و کنارم نشست و منو تو بغلش کش اریبعد سام ی قهیدق چند

 تو بغلش جا دادم. شتریزدم و خودم رو ب یلبخند

 

 ون خوشحال بودم.با هم بودنم نیبودم و چه قدر از ا اریبود که کنار سام یلیسال تحو نیاول امسال

 .میخودمون باش یمون رو تو خونه  یزندگ یسال نو نیخواست اول یم دلم

 دادم. یشد، گوش م یپخش م ونیکه از تلوز لیسال تحو یگذاشته بودم و به دعا اریسام یشونه  یرو رو سرم

 مون دعا کردم. یمشترک و خوشبخت یزندگ نیدوام ا یهام رو بستم و از ته دل برا چشم

و گفت: سال نو  دیو رو مو هام رو بوس دیمنو تو بغلش کش اریتوپ، چشم هام رو باز کردم. سام دنیترک یصدا با

 مبارک باشه خانومم.

 آورد و به دستم داد. رونیب ریزنج هیکرد و  بشیو دستش رو تو ج دیکش رونیبغلش منو ب از

 بود. یسیپالکش اول اسم هر دومون به انگل یطال بود که رو ریزنج هی

 

 بند رو ازم گرفت و مو هام رو از پشت گردنم کنار زد و اون رو به گردنم انداخت. گردن

 قشنگه، ممنونم. یلیزدم و گفتم: خ یلبخند

 زد و گفت: قابل خانومم رو نداره. یهم لبخند اون

گرفته بودم رو برداشتم و از  اریسام یکه برا ییآم، به اتاقمون رفتم و کادو یاز جا بلند شدم و با گفتن االن م منم

 اتاق خارج شدم.

 شما. یهم کادو نینشستم و جعبه رو به سمتش گرفتم و گفتم: ا کنارش

 ؟یدیجعبه رو ازم گرفت و گفت: چرا زحمت کش یلبخند با
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 آورد و به سمتم گرفت و اشاره کردم که دستش کنم. رونیجعبه رو باز کرد و ساعت رو ب در

 دور مچ بزرگ و مردونه اش بستم.رو ازش گرفتم و  ساعت

 

 یبعد لب هاش رو یتر شد؛ چشم هام رو بستم و چند لحظه  کیشد و صورتش بهم نزد رهیچشم هام با عشق خ تو

 کن. یطور نیا ،یازم تشکر کن یبه بعد خواست نیگفت: از ا طونیلبم قرار گرفت و با لبخند ش

 

 ازش فاصله گرفتم. یا وونهیام گرفت و با گفتن د خنده

 

 .میگفت کیو تبر میخونواده هامون هم زنگ زد به

 یفردا راه م هیو بق میرفت ینم اریکار داشت، منو سام اریچون سام یول میقرار بود که به مشهد بر التیتعط یبرا

تم از تونس ینم یخواست برم ول یکه دلم م نیباهاشون برو و با ا یبهم گفت که اگه دوست دار اریافتادند؛ البته سام

 .میهم بر با ییدو تا گهیوقت د هیجدا شم و قرار شد که  اریسام

 

*** 

 یوقت رو ریشده بود و تا د ادیهم کاراش ز اریتموم شده بود و کالس هام دوباره شروع شده بود و سام التیتعط

حوصله بود. مطمئن  یکالفه و باومد  یهم که م یاومد؛ وقت یبه خونه م شهیتر از هم ریکرد و د یپرونده هاش کار م

 گفت. یبهم نم یزیچ یشده ول یزیچ هیبودم که 

 

 و باز شدن در، به خودم اومدم. دیچرخش کل یصدا با

 گفتم: سالم. یطرفش رفتم و با لبخند به
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 حوصله و آروم جوابم رو داد و به اتاقمون رفت. یب یلیخ

 یطور رفتار نم نیحوصله بود، باهام ا یهر وقت هم که خسته و ب شهیکرد؟ هم یطور نیرفتارش جا خوردم؛ چرا ا از

 ذاشت. یهاش رو پشت در جا م یکرد و به قول خودش خستگ

 

 .دمیباال انداختم و به آشپزخونه رفتم و غذا رو کش یا شونه

خوردن غذا حرف شروع به  یکه اخم هاش تو هم بود، وارد آشپزخونه شد و ب یدر حال اریبعد هم سام ی قهیدق چند

 کرد.

 ؟یشده سام یزی: چدمیو پرس اوردمیحواسش به من نبود و غرق در فکر بود؛ آخرش هم تحمل ن اصال

 بهم بندازه گفت: نه. ینگاه میکه ن نیکوتاه و بدون ا یلیخ

 کرد و از جا بلند شد و به اتاقمون رفت. یظیاش که زنگ خورد، اخم غل یگوش

 و به حرف هاش گوش دادم. سادمیزده؛ بلند شدم و پشت در وابهش زنگ  یشدم که بدونم ک کنجکاو

 ه؟یگفت: چ تیعصبان با

-... 

 من مطمئنم که اونا همه اش دروغ بود.-

 ادامه داد: معلومه که بهت اعتماد ندارم. تیعصبان با

-... 

 .یگ یدونم که دروغ م یم یآم ول یخب م یلیگفت: خ یکالفگ با

-... 

 قدر هم بهم زنگ نزن. نیآم؛ ا یآدرس رو بفرست، فردا م-
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 د؟و کالفه بو یقدر عصب نیزد؟ چرا ا یداشت حرف م یبا ک یعنیاز پشت در کنار اومدم و به آشپزخونه رفتم؛  عیسر

 

ا دونم چر یزد. نم یحرف م یتونستم بفهمم که با ک یکردم، به فکر فرو رفتم؛ کاش م یرو جمع م زیطور که م همون

 گرفته بودم. یدلشوره ا هینداشتم و  یاصال حس خوب یول

 شیشونیپ یبود و ساعد دست چپش رو رو دهیتخت دراز کش یرو اریاز شستن ظرف ها به اتاقمون رفتم. سام بعد

 گذاشته بود.

 ؟یو گفتم: سام دمیرو خاموش کردم و آباژور کنار تخت رو روشن کردم و کنارش دراز کش برق

 بله؟-

 شده؟ یزیو گفتم: چ دمیتو مو هاش کش یدست

 بخواب. ریو گفت: نه بگ دیبه من دراز کش پشت

 و چشم هام رو بستم. دمیکش یگه؛ آه ینم یزیهم اصرار کنم چ یدونستم تا خودش نخواد بگه، هر چ یم

 

ه ک ییموقع صبح؟ روزا نیمواجه شدم؛ کجا رفته بود ا اریسام یخال یشدم که با جا داریساعت هفت از خواب ب صبح

 شد. یم داریموقع ب نیرفت تازه ا یدفترش مبه 

 رفتن به دانشگاه آماده شدم. یبرا عیسر یلیجا بلند شدم و خ از

 

 شده بود. شتریبودم؛ دلشوره ام هم ب شبشیو اون تلفن د اریکالس هم همه اش تو فکر سام سر

 

 .دمیاومدم که ساغر رو د رونیکه تموم شد، از دانشگاه ب کالسم

 ؟یزد و به سمتم اومد و گفت: سالم. چه طور یمن لبخند دنید با
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 کوچولو خوبه؟ ؟یزدم و گفتم: سالم تو چه طور یلبخند

 ممنون خاله جون، خوبه.-

 دفعه گفتم: فردا چندمه؟ هی م،یزد یطور که قدم م همون

 چه طور؟ کم،یو  ستیب-

 .ارهیگفت: تولد سام جانیکم فکر کرد و بعد با ه هی

 .دیخر میبر ایآره، ب-

 

غر هم کنم؛ با سا رشیتولد دو نفره، غافل گ هیخواستم با  یبود و م اریکه فردا بود، تولد سام نیفرورد کمیو  ستیب

 تر برگرده و من بتونم به کار هام برسم ریسرش رو گرم کنه تا د یجور هیبگه و  انیهماهنگ کرده بودم که به را

 

بودم؛  دهیشده بود، براش خر نییتز لیو است نیاز طال و پالت ییها کهیکه با ت یدستبند چرم هیگشتن،  یاز کل بعد

و به خونه  میکرد یو از هم خداحافظ میخورد رونی. ناهار رو با ساغر بدمیخودم خر یدست بند ستش هم برا

 برگشتم.

 

*** 

 درس خوندن بودم که زنگ به صدا در اومد. مشغول

 

 که پشت در بود، جا خوردم. یکس دنیرفتم؛ با د فونیرو کنار گذاشتم و به طرف آ کتابم

 اومده بود؟  یچ یکرد؟ برا یکار م یجا چ نیا ن،یا

 بگم. اریبه سام اینه.  ایدر رو باز کنم  دیدونستم با یزنگ منو به خودم آورد؛ نم یدوباره  یصدا
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 و گفتم: بله؟ رو برداشتم یزنگ به صدا در اومد که گوش دوباره

 ؟یشه در رو باز کن یم-

 رو فشار دادم.  فونیآ یدکمه  دیترد با

 خودش بود؟ یبچه  یعنیبچه هم بغلش بود.  هیوارد خونه شد؛  یلحظه  چند

 رو جلو آورد و گفت: سالم. دستش

 رو تو دستش قرار دادم و آروم جوابش رو دادم. دستم

 

مبل کنارش خوابوند؛ منم رو به روش  یاز مبل ها نشست و اون بچه رو هم که خواب بود، رو یکی یتعارف رو بدون

 بهش کردم. ینشستم و نگاه

 نکرده بود و هنوز هم جذاب و خوشگل بود. یادیز رییدو سال تغ نیا تو

 بود. دهیپوش یرنگ کوتاه با شلوار و شال مشک دیسف یمانتو هی

 بایز ش،یاش هم با اون آرا یبه آب لیما یطوس یزده بود. چشم ها رونیشالش برنگ رو هم از  یلخت مشک یها مو

 تر شده بود.

 

بودم و مو هام رو هم دم  دهیرنگ پوش یبا شلوار آب دیتاپ سف هیمن بود. به خودم نگاه کردم؛  زیهم مشغول آنال اون

 بسته بودم. یاسب

 یبا تو ازدواج کنه. اون موقع ها متوجه نگاه ها اریکردم سام یپاش انداخت و گفت: فکر نم یکیاون  یپاش رو رو هی

 یخودت رو م یو جلو یختیکه چه طور به هم ر دمیمون د یروز عروس ؛یکه دوسش دار دمیفهم یشدم و م یتو م

 .ینکن هیکه گر یگرفت
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 ه؟یچ یحرف ها برا نیحرف هاش اومدم و گفتم: ا نیب

 از مو هاش رو کنار زد و گفت: کهیت هید، کر یم شتریکه استرس منو ب یخونسرد با

 حوصله و کالفه اس. درسته؟ یمدت ب نیا اریکه سام یدیفهم حتما

 یاتفاق ها افتاده که تو ازش ب یلیبهش نگاه کردم که گفت: خ یدونست؟ پرسش یاز کجا م یگفت ول یم راست

 .یخبر

 ؟یدون یرو م نایشده؟ تو از کجا ا یشد و با استرس گفتم: چ شتریحرفش دلشوره ام ب نیا با

 .یهم هست قهیبه اطراف کرد و گفت: خوش سل یکه جوابم رو بده نگاه نیا بدون

 شده. یچ نمیبگو بب دایگفتم: ش تیعصبان با

 گم. یخب م یلیخ-

 

 کاغذ از توش در آورد و به سمتم گرفت. هیرنگش رو برداشت و  دیسف فیک

 ه؟یچ نیرو ازش گرفتم و گفتم: ا کاغذ

 گفت: بخونش. یهمون خونسرد با

 نیشد. ا یم شتریخوندم، لرزش دست هام ب یم شتریب یکاغذ رو از هم باز کردم و نوشته هاش رو خوندم؛ هر چ یتا

 امکان نداره.

 کرد.  یم یکاغذ بهم دهن کج یو اون بچه بود. جواب مثبت رو اریسام یان ا ید شیآزما

 ؟یچ یعنینگاه کردم و گفتم:  دایبه ش یبهت و ناباور با

 .ارهیمن و سام یبچه  نیا یعنیبه بچه انداخت و گفت:  ینگاه

 توجه به حال بد من ادامه داد: یب
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 .میبا من قرار داشت و با هم حرف زد امروز

 

 گفت؟ یچ یدون یچشم هام نگاه کرد و گفت: م تو

 

رو با من  دیجد یزندگ هیو ادامه داد: بهم گفت که توان حرف زدن هم نداشتم؛ اون هم منتظر جواب من نموند  یحت

 خواد شروع کنه.  یو همراز م

 خواد ازت جدا شه. یم اریسام لدا،یگفت:  یکرد و با دلسوز یترحم بهم نگاه با

 ؟یچ شیآزما نیجواب ا یکنه ول یکار رو نم نیعاشق منه، اون با من ا اریبست؛ دروغ بود، سام خیحرفش بدنم  از

 کنه، نه من. یخواد با بچه اش و مادر بچه اش زندگ یکه دلش م معلومه

ناز و معصوم  یلیرنگ. خ ییطال یو مو ها دیبا صورت سف مهیسال و ن هی بایدختر تقر هیکردم؛  یهمراز نگاه به

 بود. دهیخواب

 خواد ازم جدا شه؟  یم اریسام یعنیمنه؟  اریسام یبچه  نیا یعنی

 شه؟ یم یچ یزندگ نیعشق و ا نیا فیتکل پس

 

من گفتم که  یزد ول یحرف ها رو بهت م نیا اریسام یجا بلند شد و همراز رو بغل گرفت و رو به من گفت: به زود از

 .ریبگ میتصم یخوا یزود تر بهت بگم. حاال که هر طور م

 رفت. رونیرو گفت و از خونه ب نیا

 ه بودم.شد رهیخ ینامعلوم یهمون جا نشسته بودم و به نقطه  منم

ه اون ک ؟یچ شیاون آزما یراست بگه؟ ول دایبکنم. اصال از کجا معلوم که ش دیکار با یدونستم چ یبودم و نم جیگ

 تونست باشه. یاشتباه نم گهید
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 کرد. یشده بود و درد م نیحجم از حرف، سرم سنگ نیشدت استرس و ا از

 شد. سیکردند و صورتم از اشک خ دایاشک ها هم راه خودشون رو پ هیو بق دیقطره اشک از چشمم چک هی

 ؟یکار رو باهام کرد نیچرا ا ار؟یمون نگاه کردم و با هق هق گفتم: چرا سام یاتاقمون رفتم و به عکس عروس به

 کردم. یم هیزانو هام گذاشتم و گر ینشستم و سرم رو نیزم یرو

ذارم برم و ب رونیاش ب یاز زندگ ایخرد کنه  نیاز ا شتریبهم بگه و منو ب اریکار کنم؟ بذارم که سام یچ دیمن با حاال

 خواد خوشبخت باشه؟ یکه م یکه عشقم با کس

 کنم؟  یزندگ اریچه طور بدون سام آخه

 سر بارش باشم؟ دیکنم؟ با لیبمونم و خودم رو بهش تحم دیبا یعنی

 

 باشه. یا گهیقراره خرد بشم و دست عشقم تو دست کس د نمیتونم هم بب یخوام و نم ینم نویمن ا نه

 کار کنم؟ ی: من چدمیعجز و بغض نال با

 

و  دیعطر آشنا به مششامم رس هی یبه خودم اومدم که بو یکردم؛ وقت هیدونم که چه قدر اون جا موندم و گر ینم

 تن رنجور و خسته ام بود. یرایبعدش هم آغوش گرمش پذ

 ام زد. یشونیپ یرو یام رو باز نکردم؛ منو رو تخت گذاشت و بوسه اچشم ه یبودم ول داریب

 

 

 .دیمال من نبود به گوشم رس گهیگرمش که د یتو مو هام حرکت کرد و صدا دستش

 خانومم، پاشو. لدا،ی-
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 .دمیرو رو به روم د اریمهربون سام یهام رو باز کردم که چشم ها چشم

 ؟یبود دهیخواب نیچرا رو زم ؟یخوب زد و گفت: یبازم لبخند یچشم ها دنید با

 مال من نبود. گهیلبخندش هم د نیا

 اشک هام شدم. زشیهم مانع از ر یموضوع بغض کردم و با فشردن لب هام رو نیفکر کردن به ا با

 ؟یخوب لدایگفت:  ینگران با

 کندم؟ ینگاه دل م نیچشم ها و ا نیاز ا دیچشم هاش نگاه کردم؛ من چه طور با به

 .یبغض دار گفتم: سام یصدا با

 من؟ یلدایشده  یچ ؟یکرد و گفت: جان سام بغلم

 شد. یمن گفتنش هم تنگ م یلدای نیا یبرا دلم

 و گفتم: دوست دارم. ختیهام ر اشک

 زم؟یعز یکن یم هیشده؟ چرا گر یچ نمیجون من بگو بب لدا،یگفت:  ینگران با

 تونم. یهق هق گفتم: نم با

 نکن. هیگر یحرف بزن؛ فقط جون سام یدر آروم کردنم داشت گفت: باشه نفسم، هر وقت خواست یکه سع یحال در

 یهاش، برا طنتیو ش یشوخ یهاش، برا یمهربون یشد؛ برا یاشک هام دست خودم نبود؛ دلم براش تنگ م کنترل

 نفسم گفتن هاش.

 تونم ازش دل بکنم؟ چه طور؟ یطور م چه

 

 بفهمه. یزیچ یکه کس نیبرم، بدون ا دیخودم رو گرفتم؛ با میمن تصم یول

 بدون من. یمنه حت یعشقم آرزو یبرم چون خوشبخت دیبا
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رم؛ خودمم فعال  ی. روز بعدش هم ممیخاطره مون هم با هم بساز نیو آخر رمیخوام بمونم و براش تولد بگ یرو م فردا

واده خون یگم حت ینم یزیکس هم چ چیدور بشم. به ه اریبرم و از سام دیدونم که با یبرم، فقط م دیدونم کجا با ینم

 .کهیقدر بهم نزد نیام و ساغر که ا

 

 

 شدم؛ بهش نگاه کردم. داریب اریتو بغل سام صبح

 داد. یبود و چهره اش رو معصوم نشون م ختهیر شیشونیخواب هم اخم داشت؛ مو هاش رو پ تو

 کردم؟ یطور احساس م نیمن ا ایهم بود  هی؛ ته چهره شون شباش کردم سهیبا همراز مقا ناخودآگاه

 کرد، گذاشتم و نوازشش کردم. یم شتریرو ب تشیکه جذاب ششیگونه اش و ته ر یرو رو دستم

 سبک بود. یلیهاش رو باز کرد؛ خوابش خ چشم

 ؟یتو بغلش جا داد که گفتم: سام شتریب منو

 ؟یشد یچرا اون طور شبید ؟یمن خوب یزندگ ؟یگرفته از خوابش گفت: جان سام یصدا با

 دفتر؟ یر یخوبم. نم-

 خانومم بمونم. شیخوام پ یرو مو هام زد و گفت: م یا بوسه

 خواستم نگرانش کنم. یدونستم نگران حالمه و نم یم

 شده؟ یچ نمی: بگو ببدیپرس تیکرد و  با جد یو اخم دیکش رونیکه منو از بغلش ب دندیاشک هام چک دوباره

 .یچیه-

 شده؟ جون من بگو. یمن چ یلدایآروم شد و با انگشتش اشک هام رو پاک کرد و گفت:  لحنش
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 کردم که بحث رو عوض کنم. یزدم و سع یزورک لبخند

 ؟یچرا دفتر نرفت-

 رم؟ یکنم و م یحال ول م نیاخم گفت: به نظرت من تو رو با ا با

 شه. یهاش هم تنگ م ینگران نیا یبرا دلم

 زدم و گفتم: باور کن خوبم. یلبخند

 رم. یجا نم چیمن ه-

 

 ونریاز خونه بفرستمش ب یجور هی دیبعدازظهر با ینکردم ول یاصرار گهیدونستم که حرف، حرف خودشه پس د یم

 .میو با ساغر کار ها رو انجام بد

 کرد. ینشسته بود و رو پرونده هاش کار م ونیزیتلو یبعد از خوردن ناهار رو به رو ظهر

 هیه و زنگ بزن اریبگه که به سام انیجا و به را نیا ادیساغر رو گرفتم و گفتم که خودش ب یاتاقمون رفتم و شماره  به

 بکشه. رونیاز خونه اون و ب یجور

 کنم. یزود تر بلند شد و گفت: من باز م اریگذشته بود که زنگ به صدا در اومد؛ خواستم بلند شم که سام یساعت مین

 بعد هم ساغر وارد خونه شد. ی قهیرو زد و چند دق فونیآ یدکمه  نگفت و یزیچ

 

 .ششیپ یکارت داشت؛ گفت بر انیرا ،یگفت: سام اریساغر رو به سام یاز سالم و احوالپرس بعد

 .زمیزدم و گفتم: برو عز یبه من انداخت که لبخند ینگاه ینگران با

 حرف پرونده هاش رو جمع کرد و به اتاقمون رفت. یب

 م؟یکار کن یچ دی: خب باساغر
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 .میخاطره مون رو با هم بساز نیخواستم به هر دومون خوش بگذره و آخر یام رو فراموش کردم؛ م یناراحت تموم

 .میکن نییجا رو تز نیدرست کنم، ا دیبا کیغذا و ک م،یکار دار یکل-

 ؟یدیخر یکادو چ-

 براش در آوردم و گفتم: به تو چه! یزبون

 رو به هم بزنم و بهش بگم. زتینکن سورپرا یکار هیرد و گفت: چپ نگاهم ک چپ

 کوفت.-

ت رف گهید یمغازه  هیهمون موقع که من خواستم اون دستبند رو بخرم، به  یول میکه با هم رفته بود نیروز با ا اون

 منم بهش نگفته بودم. دم؛یخر یدونست که چ ینم

 ؟یبا من ندار یاومد و به من گفت: کار رونیاز اتاق ب اریجوابم رو بده که سام خواست

 مواظب خودت باش. زم،یزدم و گفتم: نه عز یرو راحت کنم، لبخند الشیکه خ نیا یبرا

 به گونه ام زد و گفت: خداحافظ. یا بوسه

 !چیگفت: منم که ه یکه ساغر با لحن بامزه ا رونیبره ب خواست

 کرد و از خونه خارج شد. یاحافظکه از لحن ساغر خنده اش گرفته بود باهاش خد اریسام

 .نمیکدومشون رو بب چیقرار نبود ه گهیکردم؛ د یلبخند بهشون نگاه م با

 م؟یتو؟ شروع کن ییصورتم به خودم اومدم که ساغر گفت: کجا یجلو یتکون دست با

 .میتکون دادم و با هم شروع به انجام کار ها کرد یسر

 

 .میکار ها رو انجام داده بود یگذشته بود و با هم همه  یساعت چند

 .میدرست کرده بود کیغذا و ک م،یکرده بود نییرو تز خونه



 تو یمیزندگ یکجا

 
107 

 

رو  کیک نیدونم داداشم ا یکردم، ساغر متفکرگفت: نم یم نییرو با خامه و کاکائو تز کیک یطور که رو همون

 نه! ایمونه  یبخوره سالم م

 زنمت ها. یچپ نگاهش کردم و گفتم: م چپ

 گم. یراست م لدایجون -

 ره.بهت یاون طور ن،یریتولد بگ مارستانیب هی کینزد دیادامه داد: به نظرم بر دیپوش یطور که مانتوش رو م همون

 از االن آمبوالنس خبر کنم؟ یخوا یم ایمن حرف بزنم و ادامه داد:  نذاشت

 ؟یگفت یم یگذاشتم و به سمتش برگشتم و گفتم: خب چ خچالیرو تو  کیک

 گفتم به جون تو! ینم یزیزد و گفت: چ یلبخند

 !یشعور یب یلیو گفت: خ دیکش یغیکردم که با حرص ج یحرکت رو صورتش خال هیرو با  خامه

 از بازوم گرفت و بعد از چند تا فحش دادن، صورتش رو شست و رفت. یشگونیکردم که ن یبلند ی خنده

 و نیتونستم ا ینم یخواهر بود برام ول نیداشتم، ع دوست یلی. ساغر رو خدید یمنو نم گهیزدم؛ د یتلخ لبخند

 بهش بگم.

 

 هگیگفتم که چه قدر دوسش دارم تا د یم اریبه سام دایو ش اریگشت و قبل از ازدواج سام یزمان به عقب بر م کاش

 اومد. ینم شیاتفاق ها هم پ نیا

 خبر. یرفتم؛ ب یم دیبا فردا

 ام باال رفت. هیاشک تو چشم هام جمع شد و هق هق گر دایش یحرف ها یادآوری با

 

 خبر دارم. یکه من از همه چ دیفهم یم اریسام دیپاک کردم؛ نبا عیهام رو سر اشک
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 شیرنگ تنم کردم و مو هام رو باز گذاشتم و آرا یمشک رهنیپ هیچشام رو کم تر کرد؛  یاز قرمز یسرد کم آب

 شدم. اریهم کردم و منتظر اومدن سام یظیغل

 

 زدم. یتو در و باز شدنش لبخند دیچرخش کل یصدا دنیشن با

 دایش شیباشه، فکرش پ ادشیهم  دینبود. نبا ادشیبه اطراف انداخت؛ فکر کنم اصال  یوارد خونه شد و نگاه اریسام

 و دخترشه.

 

 نبود، افکارم رو پس زدم و به سمتش رفتم. زایچ نیرو قورت دادم؛ االن وقت فکر کردن به ا بغضم

 عشق به چشماش نگاه کردم و گفتم: تولدت مبارک. با

 

 برام مهم نبود. یچیه گهیمهم نبود؛ د یول دمیشن یاستخون هام رو هم م یکه صدا یبغلم کرد طور محکم

 .دیبهم زد و گونه ام رو بوس یاومدم؛ لبخند رونیبغلش ب از

حرف ها و  میخواست یسکوت م نیو تو ا میهر دو سکوت کرده بود م؛یکرد ینگاه م رهیبه هم خ قهیدق چند

 .میاحساسمون رو به هم منتقل کن

 

ساغر و  یحرف ها ادیآوردم؛  رونیب خچالیکه درست کرده بودم رو از  یکیکه بلند شدم و ک مینشست یهم رو کنار

 افتادم و خنده ام گرفت.

زد و گفت: دست خانوم خوشگلم درد نکنه،  ینشستم که لبخند اریاز آشپزخونه خارج شدم و کنار سام کیک با

 .یدیزحمت کش

 نکردم که. یکردم گفتم: کار یروشن م کیرو ک یطور که شمع ها همون
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 به شمع ها کردم و گفتم: فوت کن. یا اشاره

 .میکن یرو دور شونه هام حلقه کرد و گفت: با هم فوت م دستش

 .میاش رو فوت کرد یسالگ یتکون دادم و با هم شمع س یسر

 

راب امشب خ دیشکست؛ نبا یبغض م نیا دینبا یتولد دو نفره مونه، بغض کردم ول نیو آخر نیاول نیکه ا نیا ادی با

 شد. یم

 

 .میو خنده خورد یو با شوخ میدیرو بر کیهم ک با

 کادوم رو هم دور مچش بستم؛ دستبند ستش رو خودش به دستم انداخت. دستبند

تو گوشم  دایحرف ش یبود؛ بازم به فکر فردا افتادم؛ دو دل بودم ول یرفت و شب خوب شیخوب پ یلیخ یچ همه

 رو با من و همراز شروع کنه. دیجد یزندگ هیخواد  یم اری: سامدیچیپ

 کردم. یرو گرفته بودم و عوضش نم ممیتصم من

 

 کنارم نبود. اریشدم، سام داریکه از خواب ب صبح

 .ختمیلباس توش ر یو ساکم رو برداشتم و کم دمیجا بلند شدم و لباس پوش از

 تموم شد. یهمه چ گهیمون افتاد و بغض گلوم رو گرفت؛ د یبه عکس عروس نگاهم

 یخواستم همه  یو کل خونه رو نگاه کردم؛ انگار که م رونیبه دور تا دور اتاقمون انداختم و اومدم ب ینگاه

 خاطراتمون رو به خاطر بسپارم.

 آوردم و با اشک شروع به نوشتن کردم. یکاغذ
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 عشق من ارم،یسام

خوام دور بشم از همه  یخوام برم فقط م یدونم کجا م یخودمم نم ستم؛ین شتیپ گهیمن د یخون یرو م نیا یوقت

 .یچ

 

 .میخورد یما به درد هم نم یگفت یاولش هم اشتباه بود؛ تو راست ممن به تو از  عشق

 یکه روزگار نم فیح یعمرم بود؛ کنار تو خوشبخت بودم ول یروزا نیکردم، بهتر یم یمدت که با تو زندگ نیا

 . نهیما رو بب یتونست خوشبخت

 .یو خوشبخت ش یداشته باش یخوب یکنم که زندگ یبرات آرزو م ارم،یسام

 

شه  یکنم؛ دلم برات تنگ م یوقت تو رو فراموش نم چیمونه و ه یدلم م یتو شهیکه عشق تو هم یخوام بدون یم

 مجبورم. ییجدا نیبه ا یول

 

به  ؛یش یافته که منصرف م یم یاتفاق هی یکن یمونه؛ به رفتن که فکر م یموندن و رفتن م نیوقت ها آدم ب یگاه

 .یش یکه مجبور به رفتن م ینیب یم رو ییزایچ هی یکن یبودن هم که فکر م

 کنم. یم یبا خاطراتمون زندگ شهیهم یرم و برا یم من

 رندیگ یرنگ ها رنگ دگر م رند،یم یها م عشق

 و چه تلخ نیریفقط خاطره هاست که چه ش و

 مانند. یم یناخورده به جا دست

 اخوان ثالث( ی)مهد
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 من، مواظب خودت باش.  نیتر زیشه عز یبرات تنگ م دلم

 .لدایتو:  دوستدار

 

 زدم و به سمت مقصد نامعلوم حرکت کردم. رونیو ساکم رو برداشتم و از خونه ب فیچسبوندم و ک نهیرو به آ کاغذ

 

 

 اریسام

 

 یمنو نگران تر م نیگفت و ا یبهم نم یزینداشت و چ یحال خوب یلیبود که خ یبودم؛ چند روز لداینگران  یلیخ

 کرد.

 رو تو قفل چرخوندم و در رو باز کردم و  دیبه خونه برگشتم. کل شهیظهر زود تر از هم امروز

 سمت اتاقمون رفتم.  به

 رو به رو شدم. یرو باز کردم و با اتاق خال در

 نبود. لدای یاتاق ها رو هم گشتم ول ی هیبق ینگران با

 در آوردم و شماره اش رو گرفتم.  بمیام رو از ج یگوش

 "باشد یدستگاه مشترک مورد نظر خاموش م"

 .دمیشن یصدا رو م نیدونم چند بار شماره اش رو گرفتم و هر بار ا یبار، دو بار، صد بار خودم هم نم هی

 من کجاست؟ یلدایکردم؟  یکار م یچ دیبا من

 ساغر ازش خبر داشته باشه. دیشا د؛یبه ذهنم رس یدفعه فکر هی
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 .دیچیپ یاز دو سه بوق صداش تو گوشاش رو گرفتم که بعد  شماره

 ؟یجانم داداش-

 ساغر؟-

 افتاده؟ لدای یبرا یقدر نگرانه؟ نکنه اتفاق نیشده؟ چرا صدات ا یچ ؟یخوب یگفت: سام ینگران با

 ؟یخبر دار لدایتوجه به تموم سؤال هاش گفتم: از  یب

 !ست؟یتو ن شیتعجب گفت: مگه پ با

 رو قطع کردم. یتوجه به الو الو گفتن هاش گوش یب

 

 دست هام گرفتم. نیتخت نشستم و سرم رو ب یبه اتاقمون رفتم. رو دوباره

 

 بود، توجهم رو جلب کرد. دهیچسب نهیکاغذ که به آ هیرو که بلند کردم  سرم

 

 یعنیزد؛  یقلبم تند تند م یشد و از استرس و نگران یدرهم م شتریخوندم، اخم هام ب ینامه اش رو م شتریب یچ هر

 جا رفته بود؟ک

 شماره اش رو گرفتم که خاموش بود. دوباره

 گشتم. یدنبالش م دیکردم، با یم داشیپ دیبا دم؛یجا پر از

 

 

 لدای
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 شدم.  رهیخ رونیدادم و به ب هیتک شهیحرکت کرد. سرم رو به ش اتوبوس

 دهیشد که ند یم یشهر پر از خاطره فاصله داشت؛ چند سال نیاز دوست هام که از ا یکی شیخواستم برم پ یم

 بودمش.

 

 پدرش از تهران به کرمانشاه رفته بودند. تیشد که به خاطر مأمور یم یدوستم، ترانه، که چند سال شیرفتم پ یم

 .رمیفاصله بگ زیخاطراتمون فرار کنم و از همه چ یداشتم که از همه  دوست

 

 گرفتن  فاصله»

 دوستشان داریم  کسانى که از

 فایده است،  بى

 که زمان به ما نشان خواهد داد که چرا

 جانشینى براى آنها وجود نخواهد داشت. هیچ

 «گوته

 

 شدم. رهیخ د،یبار یکه م یدادم و به بارون هیتک شهیرو به ش سرم

 چشم هام بود. یجلو لمیف هیداشتم مثل  اریکه با سام یخاطرات تموم
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از همه مون بزرگ تر بود و به  اریسام م؛یکرد یم یباز اریو سام رایو سم نایمون که با ساغر و س یبچگ یها یباز

 مواظب من بود. شهیهم یکرد ول یم یکم تر باز نیخاطر ا

مد او اریبودم و سام دهیترس یلی. خایکردم که هولم داد تو در یم یباز نایشمال، با س میبار که رفته بود هی ادمهی

 زد. نایهم به س یلیس هیو  نجاتم داد

 من بود. یحام شهیکرد و هم یبهم کمک م یلیرفتم، تو درس ها خ یهم که مدرسه م یوقت

که دستش رو تو  یوقت د؛یفهم یکس حالم رو نم چیروز بود و ه نیداشتم؛ برام بد تر یبد یلیحال خ شیعروس روز

 شد عشق اول و آخرم رو فراموش کنم؟ یگرفتم فراموشش کنم اما مگه م میتصم دم،ید دایدست ش

 

 اصال براش مهمه؟ اینه؟  ایاز رفتنم باخبر شده  اریدونم تا االن سام ینم

 ام رو در آوردم و به عکسامون نگاه کردم. یگوش

 یم یکردم و جواب منف یاخماش درهم بود؛ کاش به حرفش گوش م اریمون که تو همه اش سام یعروس یها عکس

 .فتمیروز ن نیدادم تا به ا

 حواسش نبود ازش گرفتم. یعکس هم وقت گهیتا د چند

 .دمیرس م،یکه تو شمال گرفته بود ییعکس ها به

 بهم اعتراف کرد. یو تو اون شب بارون ایزدم؛ اون شب کنار در یلبخند 

 افتادم و لبخندم محو شد و اشک به چشم هام هجوم آورد. دایش یحرف ها ادی

 

 ام بلند نشه. هیگر یرو گاز گرفتم که صدا لبم

قم از عش ییو جدا یکردم که سرنوشتم دور یاصال فکر نم دم؛یپنجره کش یبخار گرفته  ی شهیش یرو رو انگشتم

 باشه.
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 .ختمیر یسرد چسبوندم و آروم آروم اشک م ی شهیرو به ش سرم

ترم، نکن دخ هیبه طرفم گرفت و گفت: گر  یا یغذکه کنارم نشسته بود، دستمال کا یحدودا پنجاه و پنج ساله ا زن

 شه. یدرست م یهمه چ

 تموم شد. یشه؛ همه چ یدرست نم یچیه گهیازش گرفتم و زمزمه کردم: د یرو با تشکر دستمال

 .دمیخودم رو نشن یقدر آروم گفتم که خودم هم صدا نیا

من گفتنش رو  یلدایخوند؛ چه قدر  یبرام م نشیگرم و دل نش یبا اون صدا یتو گوشم بود؛ وقت اریسام یصدا

 دوست داشتم.

 دوست داشتم. یلیهاش رو خ یکردن تو درس هام و مهربون یریشدنش، سخت گ یرتیهاش، غ ینگران

 

 که چشم هام گرم شد و خوابم برد. ختمیقدر فکر کردم و اشک ر نیا

 

 چشم هام رو باز کردم؛ همون خانومه بود که کنارم نشسته بود. یشخص یصدا زدن ها با

 .میدیبازم گفت: پاشو دخترم، رس یچشم ها دنید با

 

 شده بود. یخال بایبه اطراف کردم؛ اتوبوس تقر ینگاه

 .میدیرس یک دمیبودم، نفهم دهیقدر تو فکر بودم و بعدش هم خواب نیا

ه تران یشدم و آدرس خونه  یگرفتم، سوار تاکس لین زن، ساکم رو تحواز او یشدم و بعد از تشکر و خداحافظ بلند

 رو به راننده دادم. نایا

 

 شدم. ادهیپ هیبعد از دادن کرا م؛یخونه شون بود یساعت بعد جلو مین
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 بعد در توسط ترانه باز شد. یرو زدم که چند لحظه  زنگ

 .لدایبهم انداخت و گفت:  ینگاه یناباور با

 .میرو بغل کرد گهیسمتش رفتم و هم د به

 

 تنگ شده بود. یلیزد و گفت: دلم برات خ یلبخند ترانه

 طور. نیزدم و گفتم: منم هم یلبخند منم

 تو. میبر ایرو از دستم گرفت و گفت: ب ساک

 .میوارد خونه شد کشونیکوچ اطیاز گذشتن از ح بعد

 شده بود. دهیچ قهیباسل یلیخ لشیبود که وسا یدلباز اما قشنگ و کیکوچ یبه اطراف انداختم. خونه  ینگاه

 چه خبرا؟ ؟یاز مبل ها نشستم و اون هم کنارم نشست و گفت: چه طور یکی یتعارف ترانه رو با

 ستن؟یمامان بابات ن یخوبه. راست یممنون همه چ-

 نه تکون داد و گفت: رفتن به ترنم سر بزنن منم به خاطر دانشگاهم باهاشون نرفتم.  یبه نشونه  یسر

 کنه. یم یزندگ ایتالیازدواج کرده و ا شیخواهر بزرگش بود که چند سال پ ترنم

 چه خبر؟ وونهیتو چه خبر؟ مامان بابات خوبن؟ از ساغر د-

 کنند؟ یم دایپ یحال رفتم، چه ییهو هیمامان بابام افتادم؛ اگه بفهمن من  ادی

 رسونن. یهمه خوبن، سالم م-

 کنم. ییرایرفت پذ ادمیذوق کردم  دنتیقدر با د نیجا بلند شد و گفت: ا از

 خسته ام. یلیفقط االن خ ست؛یالزم ن ییرایپذ زمیگفتم: نه عز یخستگ با

 باهات حرف دارم. یباشه پس برو تو اون اتاق استراحت کن که کل-
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 که گفته بود، رفتم. یتکون دادم و به اتاق یسر

 

 

تب و مر ،یسادگ نیشده بود و در ع دهیساده چ یلیخ لشیبا که وسا کیاتاق نسبتا کوچ هیانداختم.  یاتاق نگاه به

 بود. زیتم

 

 که لپ تاپش و هدفون روش بود. زشینفره و رو به روش هم م هیتخت  هی

 کاغذ و کتاب روش قرار داشت. یهم کنارش بود که کل گهید زیم هی

 .دمیتخت دراز کش یگوشه گذاشتم و بعد از در آوردن مانتو و شالم رو هیرو  ساکم

 

 بود. بلند شدم و از اتاق خارج شدم. کیکه شدم، هوا تار داریب

 اومد. به سمت آشپزخونه رفتم. یتو آشپزخونه سر و صدا م از

 شست. یاضافه رو م یکرد، ظرف ها یملب زمزمه  ریرو ز یهمون طور که آهنگ ترانه

 ترانه.-

 ؟یدیخوب خواب ؟یشد داریزد و گفت: ب یسمتم برگشت و لبخند به

 نشستم گفتم: آره، خوب بود. یم یصندل یو همون طور که رو دمیرو عقب کش یصندل

 چته؟ لدایمن نشست و گفت:  یبه رو رو

 .ستین میزیبود و گفتم: من چ هیبه پوزخند شب شتریب یکردم لبخند بزنم ول یسع

 هست؟! تیزیچ هیفهمم که تو  یمن نم یعنی! یچپ بهم نگاه کرد و گفت: خودت چپ
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 .دیفهم یگفت؛ نگفته حالم رو م یم راست

 ؟یکن یکار م یکه بحث رو عوض کنم گفتم: تو چه خبر؟ چ نیا یبرا

 !یبحث رو عوض کرد دمیفکر نکن نفهم-

 ادته؟یداد: ماهان رو  ادامه

 گم. یسر کوچه مون رو م ی هیبهش نگاه کردم که گفت: همسا یپرسش ومد؛ین ادمی یزیچ یفکر کردم ول یکم

ما بود و همه  ی. ماهان هم خونه شون سر کوچه میبا هم داشت یو ارتباط خوب میبود هیبا ترانه و خونواده اش همسا ما

 ومد.ا یاومد و هم من و هم ترانه ازش بدمون م یاش دنبال ترانه م

 کرد گفتم: خب؟ یترانه که منتظر نگاهم م به

 جا هم دنبالم اومد؛ االن هم استاد دانشگاهمونه. نیتا ا-

 خوند. یمدرسه اش رو هم م یشناختم به زور درس ها یتعجب بهش نگاه کردم؛ اون ماهان که من م با

 

 شد. یکرد  مزاحم ما م یم تیاومد چون همه اش ما رو اذ یازش بدممون م یلیخ

 .شیشناس ینم شینیقدر عوض شده که بب نیاالن ا یاومد ول ینگفتم که ادامه داد: اول اصال ازش خوشم نم یزیچ

 

 آد. یزد و گفت: بهم گفت ازم خوشش م یلبخند

 هم گفته. شیاون و که چند سال پ-

 گه. یاالن با کاراش بهم ثابت کرد که واقعا راست م یتکون داد و ادامه داد: آره ول یسر

 ؟یتو دوسش دار ؟یزدم و گفتم: تو چ یلبخند

 آره. یعنیکرد، گفت: نه  یم یطور که با انگشت هاش باز همون
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مدت بهم زنگ نزن تا فکر کنم، االن چند روزه که زنگ  هیبهش گفتم  وونهید یکرد و با حرص ادامه داد: پسره  یاخم

 نزده.

 زنگ نزن اون هم گوش داده خب. یتو گفت -

 گوش بده؟! دیبا نیگفتم ا یچ هیگفت: حاال من حرص  با

 !وونهیکردم و گفتم: د یا خنده

 

غذامون  یو گفت: وا دیغذا، از جا پر یسوختگ یبگه که با بو یزیهم خنده اش گرفته بود و خواست چ خودش

 سوخت!

 

 شده. یچ نمیبگو بب لدایکه ترانه گفت:  میزد یو حرف م میاز خوردن شام، کنار هم نشسته بود بعد

و بغض و اشک؟ از پس زده شدنم و تحمل  ییطرفه ام؟ از تنها کیبگم ترانه؟ از عشق  یو گفتم: از چ دمیکش یآه

 عشقم؟ یها یتفاوت یکردن ب

و  یتفاوت یب یکردم که اونم دوسم داره، حاضر بودم با همه  یو ادامه دادم: فکر م دیاشک از چشمم چک یا قطره

 بمونم. ششیفقط پ یلو امیهاش کنار ب یبداخالق

 نداشتم.  ینقش شیاون االن از رفتن من خوشحاله؛ چون از اولم منو دوست نداشت، من تو زندگ ؟یاالن چ اما

 تنفر. یبه من نداشت حت یحس چیاون ه یهق هق گفتم: ترانه من عاشقش بودم ول با

سر و ته ام  یب یتم که از حرف هادونس یداشت به آرامش دعوتم کنه؛ م یدستم گذاشت و سع یدستش رو رو ترانه

 .دهینفهم یزیچ

 

 داداش ساغر؟ ادته؟یرو که  اریمن بغض کرده بود و گفتم: سام یها هیبهش کردم که به خاطر گر ینگاه
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 .یدوسش داشت شیتکون داد و گفت: آره توام از چند ساله پ یسر

 مدت. نیا یکردن اتفاق ها فیکردم و شروع کردم به تعر دییرو تا حرفش

گفتم و هق هق کردم؛ اون قدر گفتم که حس  ختم؛یها، تموم بغض و اشک ها براش گفتم و اشک ر ییتموم تنها از

 اشکم خشک شد. یکه چشمه  ختمیکردم سبک شدم و اون قدر اشک ر

 .ختیمن اشک ر یهم به حرف هام گوش داد و پا به پا ترانه

 

 ها. یهام که تموم شد، بغلم کرد و با بغض گفت: قربونت برم من غصه نخور حرف

 گرفته بود گفتم: ترانه؟ ادیز ی هیکه به خاطر گر ییصدا با

 جونم؟-

 جا بمونم؟ نیرو ا یشه من چند وقت یم-

 خودته. یجا خونه  نیبمون، ا یتا هر وقت که خواست ،یتون یگفت: معلومه که م یمهربون با

 رو به سمتم گرفت و گفت: حاال هم اشک هات رو پاک کن. یدستمال کاغذ ی جعبه

 کرد. یقدر منو درک م نیبرداشتم و اشک هام رو پاک کردم. چه قدر خوب بود که ترانه رو داشتم و ا یدستمال

 

 کردم؟ یکار م یمن چ یترانه، اگه تو نبود یخوب یلیاش رو لبم اومد و گفتم: خ یمهربون نیاز ا یلبخند

هم  یلیاز ترنم دوست نداشته باشم کم تر هم ندارم، خ شتریتو رو ب ه؟یحرف ها چ نیزد و گفت: ا یهم لبخند اون

 .یباش شمیشم که پ یخوشحال م

 خب؟ ،یگم ناراحت نش یم یزیچ هی یکرد و مرددگفت: ول یچشم هام نگاه به

 یحرف م اریته باشه؛ بهتر نبود با سامدروغ گف دایش دیشدم که گفت: شا رهیحرف بهش خ یتکون دادم و ب یسر

 ؟یزد
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طور  نیکردم و ازش دور بشم و ا یو گفتم: دروغ نبود ترانه دروغ نبود که اگه بود من عشقم رو ول نم دمیکش یآه

 خودم و عذاب بدم.

بچه و مادر بچه اش بمونه نه من  شیخواد پ یشه عوض کرد بعدش هم مطمئنا اون دلش م یرو که نم شیآزما جواب

 اش جا دادم. یکه خودم رو به زور تو زندگ

 

شه خودت رو به زور تو  یو نم ستین یزور یکه عشق و عاشق دمیشدم و گفتم: حاال فهم رهینامعلوم خ ینقطه ا به

 .یش یمچاله م ،یریکه تو دلش جا بگ نیا یچون به جا یجا بد یدل کس

 

 ترانه رو ناراحت نکنم و گفتم: خب نیاز ا شتریو غم هام رو پشت لبخندم پنهون کنم تا ب کردم که لبخند بزنم یسع

 تو بگو.

 بگم؟ یچ-

 دوست داره. یلیپس ماهان خ یطور که تو گفت نیا-

 آد. یخونواده اش و مخصوصا مامانش ازم بدشون م یگفت: آره ول نیغمگ یلحن با

 تعجب گفتم: چرا؟ با

نگفتم. اون  یزیاومد؛ چ یمنم خب ازش بدم نم ،یخواستگار ادیخواد ب یروز ماهان باهام حرف زد و گفت که م هی-

 .انیهم با بابام حرف زد و بابام هم ازش خوشش اومد و اجازه داد که ب

 رو هم گذاشتند. یقرار عروس یرفت؛ حت شیخوب پ یو همه چ اومدن

 ؟ی: خب بعدش چدمیکرد که پرس سکوت

 اونا رو ندارم و اقتیبرم، گفت من ل رونیپسرش ب یدانشگاه مامانش اومده بود و گفت که از زندگ یز بعدش جلورو-

 تونم اون حرف ها رو فراموش کنم. یوقت نم چیکه ه گهیحرف د یکل

 رو به هم زدم. یو گفت: منم همه چ دیکش یآه
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منم هنوز  ان؛یکرده و بذارم که دوباره ب یمدت گذشت و دوباره ماهان اومد و گفت که مامانش رو راض هیکه  نیا تا

 خوام فکر کنم. یجواب ندادم و گفتم که م

 

 ه؟یجواب تو چ-

 خوام بعد از اومدن مامان بابا، موافقتم رو اعالم کنم. یفعال قبول نکردم ؛ م یجواب من که مشخصه ول-

 

 خوشحالم برات. یلیزدم و گفتم: خ یلبخند

 .نمشیمشتاق شدم بب ،یکرد فیقدر ازش تعر نینگفت که گفتم: ا یزیزد و چ یلبخند

 .شینیتا بب ادیگم که ب یروز م هیخب -

 

 .میو به خواب رفت میصبح با هم حرف زد یها کینزد تا

 

 .میبر دیمن عوض شه، به خر یکه حال و هوا نیا یترانه قرار شد که برا شنهادیو بعدازظهر با پ میدیظهر خواب تا

 بود. یا گهید یفکرم جا یکردم ول ینگاه م رونیکرد و منم به ب یم یرانندگ ترانه

 جا؟  نیرو ول کردم و اومدم ا یکردم که همه چ یکار درست یعنی

 رو ول کردم. یو درس و دانشگاه؛ همه چ اریو مادرم، سام پدر

 کنه؟ نبودن من براش مهمه؟ یکار م یداره؟ کجاست؟ چ یاالن چه حال اریسام یعنی

 کنم؟ یزندگ اریتونستم بدون سام یمن چه طور م د؛یاز چشمم چک یاشک قطره
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 ترانه به خودم اومدم. یصدا با

 ؟یخوب لدایگفت:  ینگران با

 زدم و گفتم: آره. یرو پاک کردم و لبخند زورک اشکم

 .یرو تحمل کن شیدور یبتون دیتو با الدیطور که حواسش به جلو بود گفت:  همون

 تونم.  یبغض گفتم: نم با

 ؛یایباهاش کنار ب دیو با یکه خودت انتخابش کرد هیراه نیا یدونم سخته ول یلحن مهربون گفت: م یول تیجد با

 یقو دیتو با ،یکن یخودت رو داغون م یدار یطور نیتو ا لدای یدونم سخته ول یگم فراموشش کن چون م ینم

 .یبر شیبا منطق پ دیبا ،یباش

 شیبا عقل و منطق کاراش رو پ شهیبود. ترانه هم قتیحق شهیکردم؛ حرف هاش هم یدقت به حرف هاش گوش م با

 برد. یم

 کار کنم؟ یخب به نظرت من چ-

 

ه؛ گرو برات ب لشیحالت بهتر شد، برگرد و باهاش حرف بزن. بذار دل یمن بمون و وقت شیپ یبه نظر من چند روز-

 داره. لیکاراش دل یمطمئن باش برا

 

 گفت و یزود بهم م ای رید یعنی نیرو ازم پنهون کرده. ا یتونم ترانه، اون بهم دروغ گفته، موضوع به اون مهم ینم-

 کرد. یشکست و بد تر خوردم م یم نیاز ا شتریغرورم رو ب

 

گم که عجوالنه  یکنم؛ فقط م یمن درکت م لدا،یدونم  یرو نگه داشت و به سمتم برگشت و گفت: م نیماش ترانه

 یمیفکر کن و هر تصم یچند روز هی. یو عاقالنه رفتار کن یکن منطق یسع یکه سخته برات ول نیو با ا رینگ میتصم

 من پشتتم. ،یکه گرفت
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 .میدیشو، رس ادهیاش زدم که گفت: حاال هم پ یبه مهربون یلبخند

 .میژ ها رفتاز پاسا یکیو به سمت  میشد ادهیهم پ با

 

 فکر نکنم. اریتونستم که به سام ینم یبهتر شده بود ول حالم

زود خوابمون  یلیکه خ میو بعد از خوردن شام، هر دو اون قدر خسته شده بود میدیبعد به خونه رس ی قهیدق ستیب

 برد.

شد، غر  یباز به ترانه نگاه کردم که همون طور که حاضر م مهین یاز خواب پا شدم. با چشم ها ییبا سر و صدا صبح

 زد. یم

 کردم؟ دارتیکه به من افتاد گفت: ب نگاهش

 خواب آلود گفتم: آره. یصدا با

 نداره. یبیکرد گفت: ع یطور که مقنعه اش رو سرش م همون

 ته؟یعذر خواه یجا ،ییپررو یلیکردم و گفتم: خ یا خنده

من تا ظهر کالس دارم،  یذاشت گفت: راست یون طور که کتاب هاش رو تو کوله اش مکرد و هم یهم خنده ا خودش

 ؟یندار یکار

 نه، برو.-

 ره؟ یشونه اش انداخت و گفت: حوصله ات سر نم یاش رو رو کوله

 کنم، نگران نباش. یخودم رو سرگرم م یجور هی-

 بهم زنگ بزن. یداشت یکار-

 .یمن و ندار یمن که شماره ات رو ندارم توام که شماره -

 کنم. یتکون داد و گفت: برات اس ام اس م یسر
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 باشه.-

 خودمون خنده مون گرفت. یو از خنگ میبه هم نگاه کرد یکم

 ترانه! یخنگ یلیخ-

 که! یذار یحواس واسه آدم نم-

 شد. رمید یساعتش نگاه کرد و گفت: وا به

 برم، خداحافظ. دیگفت: من باتند رو به من  تند

 کردم و اون هم رفت. آخرش هم شماره اش رو بهم نداد! یخداحافظ ازش

 

 فتم.ر اطیرو برداشتم و به ح میگوش ز،یجا بلند شدم و به آشپزخونه رفتم و بعد از خوردن صبحونه و جمع کردن م از

 

 بایز ،یو صورت دیسف یپر از درخت که با شکوفه ها یبود ول یکیکوچ اطیبود، نشستم. ح اطیکه تو ح یتخت یرو

 شده بودند.

 حالت پرواز گذاشته بودم، از اون حالت خارج کردم. یرو که رو میگوش

 بود. اریهم از سام نشیشتریداشتم از مامان و بابام، ساغر، عمو و زن عمو و ب امیکال و پ سیم یکل

 کرد؟ یکار م یحالش خوب بود؟ االن چ یعنیقدر دل تنگش بودم.  چه

 

 من؛  محبوب

 که،  یزیچ تمام

 را مشغول کرده  ذهنم



 تو یمیزندگ یکجا

 
126 

 

 است که حالِ تو نیا

 تیها حال چشم و

 باشد ... خوب

 یقبان_نزار

 

ا خواد ب یم اری: سامدیچیتو گوشم پ دایش یکه صدا رمیکردم و خواستم شماره اش رو بگ ینگاه اریسام یشماره  به

 رو شروع کنه. دیجد یزندگ هیمن و همراز 

 خونه مون رو گرفتم. یشدم و شماره  مونیکار پش نیا از

 

 ؟ییجان تو لدای: الو؟ دیچیپ یمامان تو گوش یاز دو سه بوق صدا بعد

 کرد و با هق هق گفتم: مامان. سیصداش، اشک هام صورتم رو خ دنیشن با

 تو؟ ییکجا لدایکرد، با بغض گفت:  یم هیهم داشت گر مامان

 تونم بگم. ینم-

 از صبح تا شب دنبال توئه. اریسام ؟یکار کرد یبا ما چ یدون یتونم؟ م ینم یچ یعنیباال رفت و گفت:  صداش

 زدم؛ اصال من براش مهم بودم؟ یپوزخند

 خودش. یبره دنبال زندگ نیهم بگ اریخوام هم که بگم کجام؛ به سام یگردم اون جا. نم یبر نم گهیمامان من د-

 

 که گفتم: مامان؟  ومدین ییداص

 ؟ییکجا-
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 یبگم. سکوت کرده بودم که با صدا یکار کنم و چ یدونستم چ یتو دستم خشک شد؛ نم یگوش ار،یسام یصدا با

 جواب من و بده. لدایبلند گفت: 

 .اینه به من زنگ بزن، نه دنبالم ب ست؛یتر از خودش گفتم: به تو مربوط ن بلند

 

 . هیگر ریرو قطع کردم و زدم ز یگوش

 شدم. یافتادم و عصب دایش یحرف ها ادیلحظه  هی یطور باهاش حرف بزنم ول نیخواستم ا ینم

 کردم و بعدش رفتم تو. هیموندم و گر یساعت هی

 اتفاقات پرت کنم، شروع به غذا درست کردن، کردم. نیکه حواسم رو از ا نیا یبرا

 

صداش به  دنیشد؛ با شن ینم یکم حواسم پرت شه ول هی دیه رو مرتب کردم تا شاظهر غذا درست کردم و خون تا

 بردم.  یام پ یاوج دل تنگ

 در، اشک هام رو پاک کردم. چند لحظه بعد ترانه وارد خونه شد. یصدا با

 .یزدم و گفتم: سالم، خسته نباش یلبخند

 زد و گفت: سالم. یهم لبخند اون

 کردم. یخودم مرتب م ؟یدیبه خونه انداخت و گفت: چرا زحمت کش ینگاه

 .میبرو لباسات رو عوض کن تا ناهار بخور ه؟یحرف ها چ نیا-

 گفت و به اتاقش رفت. یا باشه

 که ترانه هم اومد. دمیو غذا رو کش دمیرو چ زیم

 ؟یکرد هیگر لدایکه گفت:  میخوردن شد مشغول
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 فیرو براش تعر زیآره تکون دادم و همه چ یبه نشونه  یازش پنهون کنم؛ سر تونم یرو نم یچیدونستم که ه یم

 نگفتم. یزیکردم که سکوت کرد منم چ

 

 اریسام

 

 خبر. یرفته بود؛ ب لدایچند روز بود که  االن

 ؟یچ یبوده ول یمهم زیرو ول کرده و رفته؛ مطمئنا چ یدفعه همه چ هیمن  یلدایشده که  یدونم چ ینم

 

 ه،یمیبه ساغر که اون قدر باهاش صم یجا نبود حت چیه یرو گشتم ول دهیکه به فکرم رس ییچند روز هر جا نیا تو

آد  یقدر از من بدش م نیا لدای یعنیکم آوردم  گهیکار کنم د یچ دیدونم با ینگرانشم و نم یلینگفته؛ خ یزیهم چ

 که رفته؟

بره؟ نکنه بهم  دیباهاش خوب شدم و عاشقش شدم چرا با یچرا وقت یکردم ول تشیاذ یلیدونم که خ یهم م خودم

 گه. یمن بهم دروغ نم یلدایدروغ گفته؛ نه 

 

 که متناسب با حالم بود رو پخش کردم. یرو از کنارم برداشتم و آهنگ میگوش

 

 خواهد فقط یات انکار م یخال یتو جا یب

 خواهد فقط  یلبخند معنادار م یزندگ

 کنند یها به اتفاق تازه عادت م چشم

 خواهد فقط یم واریاگر عاشق شود د سر
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 بهتر است یرسد شاعر نباش یم یوقت بغض

 خواهد فقط  یشد خودکار م هیگر یوقت بغض

 دیکن یامشب آبرودار سمیخ یها چشم

 خواهد فقط یم گاریاش س هیگر یجا مرد

 بهتر است یرسد شاعر نباش یم یوقت بغض

 خواهد فقط یشد خودکار م هیگر یوقت بغض

 

 شده بود رو برداشتم و با فندکم روشنش کردم.  قمیچند روز رف نیرو که تو ا گارمیس

 

 دیکن یامشب آبرودار سمیخ یها چشم

 خواهد فقط یم گاریاش س هیگر یجا مرد

 خواهد فقط یم گاریس

 یستیحاال به ناحق ن یول یمن بود حق

 قط خواهد ف یحق هر جور باشد دار م حرف

 یکن ادمی یلحظه ا یبرا یحت یستین

 فقط خواهدیتکرار م دنتید انتظار

 

من  یلدای ختم؛یقدر به هم نر نیا یزیزد؛ تا حاال به خاطر چ یبه گلوم چنگ م یزدم. بغض بد گاریبه س یقیعم پک

 کجاست؟
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 بهتر است یرسد شاعر نباش یم یوقت بغض

 خواهد فقط  یشد خودکار م هیگر یوقت بغض

 دیکن یامشب آبرودار سمیخ یها چشم

 خواهد فقط یم گاریاش س هیگر یجا مرد

 

دکمه رو زدم و رو کاناپه  دم؛یرو د انیرا فونیاومدم. از آ رونیرو خاموش کردم و از اتاقمون ب گارمیزنگ س یصدا با

 رو روشن کردم. گارمینشستم و دوباره س ونیزیتلو یجلو ی

 

 وارد خونه شد و اومد کنارم نشست و گفت: سالم. انیلحظه بعد را چند

 سالم.-

 ؟یخوب-

 !یزدم و گفتم: عال یپوزخند

 .یکن یم داشیجون من ناراحت نباش، پ ،یگفت: سام یبا ناراحت انیرا

 .گهیو گفت: بسه د دیزدم که با حرص اون رو از دستم کش گارمیبه س یا گهیو پک د دمیکش یآه

 جا. نیرفته و اومدن ا لدایکه  دندیدم. همون روز همه شون فهمش رهینامعلوم خ ینقطه ا به

من  یدونه دخترش رو دست من سپرده ول هیبهم زد و گفت که به من اعتماد کرده و  یلیس هیمن  دنیبا د عمو

 مواظبش نبودم.

 دونم که از دستم دلخوره. یم یبهم نگفت ول یزیعمو هم چ زن
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 ند.دم؛ نگران دخترشون بود یحق م بهشون

 رو گردن من انداخته. یزنه و همه چ یو بابام هم ازم دلخورن، ساغر هم باهام حرف نم مامان

 دونستم. یرو هم نم لدایرفتن  لیدل یداد؛ من که حت یکس به فکر من نبود و به من حق نم چیوسط ه نیا

 کردم و جواب دادم. یاخم دایاسم ش دنیزنگ خورد؛ با د میگوش

 

 لدای

 

 .دمید یم لمیتو اتاقش مشغول درس خوندن بود و من هم داشتم ف ترانه

 زنگ از جا بلند شدم و شالم رو سرم کردم. یصدا با

 

 باز کردن در رفتم. یبرا اطیبه ح و

 و هشت ساله پشت در بود. ستیپسر حدود ب هیرو باز کردم؛  در

 .هیدونستم ک ینم یآشنا بود ول یلیاش خ افهیق 

 رنگ که اون رو باال زده بود. ییخرما یو مو ها یعسل یبا چشم ها یهم داشت؛ پوست گندم یخوب و جذاب چهره

 ؟ییتو لدایصداش به خودم اومد که با تعجب گفت:  با

 شناخت؟ یبهش نگاه کردم؛ از کجا من و م متعجب

 

 ماهانم. ؟یتعجب من گفت: نشناخت دنید با
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 یکرد و مزاحم ما م یم تیاز اون پسر پررو که همه اش ما رو اذ یعوض شده بود؛ خبر یلیگفت خ یراست م ترانه

 کرده بود. رییتغ یلیهم خ افهیشد، نبود. از نظر ق

 

 تو؟ امیشه ب یم-

 .دییدر کنار رفتم و گفتم: بفرما یحرفش به خودم اومدم و از جلو نیا با

 بود، نشست. اطیکه تو ح یتخت یخونه شد و رو وارد

 طرف ها؟ نیاز ا بهم کرد و گفت: ینگاه

 اومدم که به ترانه سر بزنم.-

 باال انداخت و گفت: تنها؟ ییابرو

 آره.-

 با هم کردند. یکوتاه یسالم و احوالپرس هیبگه که ترانه اومد و  یزیچ خواست

 جاست. نیا لدای یرو به ترانه گفت: نگفته بود ماهان

 جا؟ نیا ی. حاال چرا اومدیدیباال انداخت و گفت: االن که فهم یشونه ا الیخ یب ترانه

 

 .میر یجاست، با هم م نیا لدایحاال که  رون،یب می: اومدم که برماهان

 .دیگفتم: نه ممنون، خودتون بر عیسر

 کنند، ترانه رو به ماهان گفت: من که فردا امتحان دارم. یکه به حرف من توجه نیا بدون

 دم. یرو بهت م نکن، خودم سؤال ها تیگفت: ترانه اذ یبا کالفگ ماهان

 .رمیخوام با تالش خودم نمره بگ یکرد و گفت: نه استاد، خودم م ینچ طنتیبا ش ترانه
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 کنم، همه رو بلدم. یانداخت و گفت: حاال که فکر م نییبهش کرد که سرش رو پا ینگاه ماهان

 کنه، مادر ماهان با حرف هاش دلش رو شکسته بود. تیماهان رو اذ یکاراش خنده ام گرفته بود؛ حق داش کم از

 .میآماده ش میبدو بر لدایو گفت:  دیمن و کش دست

 

 ام؟یکجا ب گهیمن د-

 .ایب یعنی ایب یگشت، گفت: وقت یو همون طور که دنبال لباس از تو کمد م میهم به اتاقش رفت با

 کار کنم؟ یچ امیآخه من ب-

که  هیاهر نیا ؟یکن هیگر  ینیگوشه بش هیدوباره  یو گفت: پس بذارم تو خونه بمون ستادیرو به روم ا تیعصبان با

شه.  یدرست نم یچیه هیبا گر ؛یایکنار ب متیبا تصم دیپس با یو به حرف منم گوش نکرد یخودت انتخابش کرد

 .میخوام هم ندار یاالن حاضر شو نم

 حرف آماده شدم. یحرف هاش درست بود، ب یهمه  شهیهم مثل

 

 خودم احساس کردم. یماهان رو رو ی رهیکه نگاه خ میو مشغول خوردن غذا بود میرستوران رفت هیهم به  با

 .دمینگاهش رو دنبال کردم تا به حلقه ام رس ریرو باال گرفتم و مس سرم

 ؟یتعجب گفت: تو ازدواج کرد با

 دیبا یچ ،یومدیچرا با شوهرت ن ای یازدواج کرد یبا ک دیپرس یکار کنم؛ اگه م یدونستم چ یشده بودم و نم هول

 گفتم؟ یم

 کرد گفتم: آره. یماهان که منتظر بهم نگاه م به

 .دینپرس یزیچ گهیو خوشبختانه ماهان د دیحالم شده بود، بحث رو به درس و دانشگاه کش یکه متوجه  ترانه
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دونستم جوابش رو  ینپرسه چون واقعا نم یزیازم چ گهیهمه اش استرس داشتم که ماهان د میاون جا بود یوقت تا

 بدم. یچ

 .میکرد، به خاطر من گفت که کار داره و زود تر برگرد یهم که من و درک م ترانه

 .فتادین یاتفاق مهم گهیشب هم د تا

رو  مدت همدم من شده بود، صورتم نیبودش نگاه کردم و اشک هام که تو ا دهیبرام خر اریگردن بندم که سام به

 کرد. سیخ

 لدا؟یشده  یگفت: چ یهقم اوج گرفت که ترانه با نگران هق

 .ستیرو  فراموش کنم چون مال من ن اریخوام سام یفکرام رو کردم، م یهمه -

 آروم باش. لدای-

 یبهداشت سیمعده ام باال اومد؛ با سرعت به سمت سرو اتیمحتو یجوابش رو بدم که حس کردم همه  خواستم

 .دمیدو

 اومدم. رونیآد. دست و صورتم رو شستم و ب یکردم داره دل و روده ام باال م حس

 ؟یخوب لدا؟ی یشد یگفت: چ یبا نگران ترانه

 .دمیبه اتاق رفتم و دراز کش یحال یتکون دادم و با ب یسر

 ؟یزیچ هی لدایگفت:  دیهم دنبالم اومد و کنارم نشست و با ترد ترانه

 ؟یگفتم: چ یحال یب با

 ؟یباردار باشنکنه -

 ط؟یشرا نیکردم. بچه اون هم تو ا یبست؛ حال بدم رو فراموش کردم و با بهت و ترس به ترانه نگاه م خی بدنم

 .میاشتباه فکر کن دیحالم گفت: نترس، شا دنیبا د ترانه
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کار  یچ دیزد؛ من با یبودم و قلبم از شدت اضطراب تند تند م رهینامعلوم خ ی. به نقطه ادمیشن ینم یچیانگار ه من

 کار کنم؟ یاون وقت من چ ؟یکردم؟ اگه حدس ما درست باشه چ یم

 شگاه؟یآزما یایباهام ب یتون یکرد گفتم: فردا م ینگاهم م یبه ترانه که با نگران رو

 تکون داد و گفت: باشه. یسر

 

 شد؟ یم یچ یعنیخوابم نبرد؛  یرو تا صبح از استرس و نگران شب

 

*** 

 .میو منتظر جواب بود مینشسته بود شگاهیآزما یها یصندل رو

 قدر پوست لبم رو کنده بودم که ازش خون اومده بود. نیدادم و ا یاسترس پا هام رو تکون م با

بچه  نیتونم از ا یم یجا، تک و تنها، چه جور نیرو نداشتم؛ من ا طشیواقعا االن شرا یبچه دوست داشتم ول خودم

 مراقبت کنم؟ 

 و به سمتش رفتم که جواب رو بهم داد. دمیکرد، از جا پر یکه اسم من و صدا م شگاهیمسئول آزما یصدا با

 کاغذ رو باز کردم و اون رو خوندم. د،یتپ یکه از استرس م یلرزون و قلب یدست ها با

 ناراحت؟ اینشون بدم؟ خوشحال باشم  یچه واکنش دیدونستم با یجواب نم دنید با

 شد؟ یبه اون هم وارد شده بود گفت: چکه استرس من  ترانه

 بود. یذاشتم گفتم: منف یم فمیرو تو ک شیطور که جواب آزما همون

 من و خوب درک کرده. طیاون هم شرا د؛یکش ینفس راحت ترانه
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 اریسام

 

 .میاز دادگاه خارج شد انیبه همراه را ختهیاعصاب به هم ر با

 نشد. دییکدومش تا چیه یول میده بودمدرک به دست آور یو کل میدادگاه داشت امروز

بود که از من خواسته بود تو حل اون، بهش کمک کنم؛ چند ماه بود که براش وقت گذاشته  انیرا یاز پرونده ها یکی

 .میموکل مون رو تبرئه کن میو حاال هم نتونست میبود

دوستام  ی هیبق ای انیخودم رو هم به را یرو قبول نکرده بودم و پرونده ها یپرونده ا چیچند وقته ه نیکه ا خودم

 گشتم. یم لدایسپرده بودم و فقط دنبال 

 

کردم، دو هفته  یرو تو خونه حس م شیخال یبودمش، دو هفته که جا دهیهفته بود که رفته بود، دو هفته که ند دو

 شدم. وونهید دنشیکه ند یا

 بار زنگ زد و اون حرف ها رو زد.  هیمدت فقط  نیا تو

 .ادیکه تو صداش بود، باعث شده بود که از خودم بدم ب ینفرت

 

 آشفته به سمت خونه حرکت کردم. یسرعت و فکر با

 جا نبود. چیمن ه یلدای یرو گشتم ول دیرس یکه به ذهنم م ییمدت هر جا نیبود؛ تو ا ختهیبه هم ر اعصابم

 ؟ییهو هیقدر  نیچرا ا یرفته بود ول شیکه خوب پ یآد؟ آخه چرا؟ همه چ یاز من بدش م لدای یعنی

 .میخودمون بود یخونه  ی. جلومیدیرس یکه ک دمیقدر تو فکر بودم که نفهم نیا

 یایو پنج ساله از اون زانت ستیپسر حدود ب هیاون جا بود؛  نیماش هیکه  نگیرو ببرم تو پارک نیماش خواستم

 شد و به سمتم اومد. ادهیرنگ پ یمشک
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 و منتظر بهش نگاه کردم. دمیکش نییرو پا شهیزد؛ ش شهیآروم به ش یانگشت ضربه ا با

 کارت دارم. نییپا ایب-

 کار؟ یکردم و گفتم: چ یاخم

 د،یمن و د دیهم که ترد انیکار داره. را یو چ هیک نمیاز من فاصله گرفت؛ کنجکاو شدم که بب یحرف کم یب خودش

 .هیک نیگفت: برو بب

 شدم و به سمتش رفتم. هادیرو کنار گذاشتم و پ دیترد

 گم، خوب تو گوشت فرو کن. یبهت م یزیچ هیگفت:  یجد یلیبهم کرد و خ ینگاه

گوش  یول یبکش رونیپرونده خودت رو ب نیبهش نگاه کردم که گفت: قبال بهت اخطار داده بودم که از ا منتظر

 خودته. یپا ادیسر خودت و زنت ب ییپس هر بال ینکرد

 .یبکن یتون ینم یکار چینکن چون ه دیتر از خودش گفتم: تهد یکردم و جد یاخم

کجاست. بهتره مراقب  میدون یما م یول یزنت کجاست؟ تو ازش خبر ندار یزد و با تمسخر گفت: راست یپوزخند

 .یخانومت باش لدای

به رو و با خشم رو  واریدستام گرفتم و هولش دادم به د نیاش رو ب قهیحرف، خونم به جوش اومد؛  نیا دنیشن با

 گفتم:

 .اریزن من و به زبون ن اسم

 رفت و حرکت کرد. نیزد و به سمت ماش یزیکرد لبخند تمسخر آم یاش جدا م قهیطور که دستام رو از  همون

 .زیگه، اعصاب خودت رو به هم نر یبود گفت: داره چرت و پرت م دهیاون رو شن یکه حرف ها انیرا

 ؟یچ ارهیب لدایسر  ییرفته گفتم: بال لیتحل یدادم و با صدا هیتک وارید به
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نرفته که قبال هم دوباره  ادتیقدر خودت رو ناراحت نکن،  نیشونه ام گذاشت و گفت: داداش من ا یرو رو دستش

 ؟یشد دیتهد

 آد. یبر م یهم هر کار نایاز ا لداست؛یاالن بحث  یدونم ول یکالفه تکون دادم و گفتم: م یسر

 کار کنم؟ ی: چدمیعجز نال با

 .میکن یم یفکر هیتو با هم  میبر ایرو گرفت و گفت: ب دستم

 

 هم کنارم نشست. انیرا دم؛یتخت دراز کش ی. به اتاق مشترکمون رفتم و رومیسست به خونه رفت یقدم ها با

و از همه بد تر  یدور بمون یکه دوسش دار یسخت بود که از کس یلیبودم؛ خ دهیند فیقدر خودم رو ضع نیحاال ا تا

 کجاست.  یکه ندون نیا

 بود. دهیرو وسط کش لدای یبودم؛ چون پا دهیترس دیتهد نیا از

 دیهم خودم رو تهد شیکرده بودم؛ چند وقت پ دایاونا پ هیمدارک رو من عل شتریپرونده مربوط به پدرش بود و ب نیا

گن رو  یکه م یشده بود و من حاضر بودم که هر کار ماجرا نیهم وارد ا لدایاالن  یندادم ول تیاهم یکرده بودند ول

 .ارنین لدایسر  ییانجام بدم فقط بال

واجه م یتکرار غامیبازم با اون پ یرو گرفتم ول لدای یبار هزارم، شماره  یو برا دمیکش رونیب بمیرو از تو ج میگوش

 باشد. یشدم: دستگاه مشترک مورد نظر خاموش م

 رو کنار گذاشتم. یو استرس گوش یکالفگ با

 نت.ز شیمن؟ برو پ شیپ یاومد یکرد گفتم: تو چرا ساغر رو با اون حال ول کرد یبهم نگاه م یکه با نگران انیرا به

 حرص بهم نگاه کرد و گفت: اون از تو حالش بهتره. با

 زنگ خورد. میجوابش رو بدم که گوش خواستم
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 حوصله تماس رو متصل کردم و گفتم: بله؟ یب

 ؟یسالم داداش خوب-

 سالم، ممنون.-

  ؟یزن یسر به ما نم هیچرا -

 کارامم.  ریکم درگ هیو گفتم:  دمیرو تو مو هام کش دستم

 .یایو خونواده اش ب لدایکردم که توام با  یفکر م-

 اون جاست؟ لدایماهان؟  یگ یم یو گفتم: چ دمیاز جا پر لدایاسم  دنیشن با

 

 جاست؟! نیا لدایکه  یدون یتعجب گفت: مگه نم با

 یزود خودم رو م یلیباش منم خ لدایکنم مواظب  یتوجه به حرفش با خواهش گفتم: ماهان ازت خواهش م یب

 رسونم.

 ؟یپس مامان و باباش چ یایب یشده؟ تو واسه چ یچرا؟ مگه چ-

 من شوهرشم.-

 ؟یگ یم یچ یتعجب گفت: سام با

 .یبهم قول بده که مراقبش شدم گفتم: ماهان یطور که از جا بلند م همون

 دم. یباشه قول م-

 نگو. یچیبه خودش هم ه-

 خب. یلیخ-

 .لدایو برم دنبال  رمیبگ طیزدم که بل رونیراحت شد، از خونه ب لدایکه از  المیخ
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 که ماهان بهم داده بود، رفتم. یانجام شد و من هم به آدرس عیسر یلیها خ کار

 ترانه، حرکت کردم. لدا،یدوست  یاسترس از فرودگاه به سمت آدرس خونه  یکل با

 

هم  گهیدر رو باز نکرد؛ چند بار د یکس یشدم و زنگ رو فشار دادم ول ادهی. پدمیساعت بعد به اون آدرس رس مین

 در رو باز نکرد. یکس یزنگ زدم ول

 ماهان رو گرفتم. یرو در آوردم و شماره  میگوش

 بله؟-

 کنه. یدر رو باز نم یزنم کس یزنگ م یماهان هر چ-

 .دیخوان برن خر یزدم گفت که م یکه با ترانه حرف م شیچند ساعت پ-

 شد بهم بگو. یهر خبر ،یشه دوباره زنگ بزن یم-

 گفت و قطع کرد. یا باشه

 ازش نشده بود. یهنوز خبر یگذشته بود ول یا قهینشستم و منتظر خبرش بودم. ده دق نیماش تو

 شد؟ یجواب دادم: چ عیکه خودش زنگ زد؛ سر رمیشماره اش رو بگ خواستم

 ؟یسام-

 شده؟ بگو. یگفتم: چ ینگران با

 ...یها ول یمن و من گفت: نگران نش با

 ؟یچ یبلند گفتم: ول یصدا با

 تصادف کرده. لدایگفت:  آروم
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نشون  یعکس العمل چیتونستم ه یک شده بودم و نمرو سرم خراب شد؛ تو همون حالت انگار خش ایکردم دن حس

 تونستم جوابش رو بدم. ینم یاومد ول یالو الو ماهان م یبدم؛ صدا

 تصادف کرده. لدایتو گوشم تکرار شد:  حرفش

 کشمشون. یخودم م یدستا نیمن کم بشه، با هم یلدایمو از سر  هیاونا کار خودشون رو کردند؛ فقط  پس

 

 مارستان؟ی: کدوم بدمیرفته و عجز پرس لیلحن تحل خودم اومدم و با به

 ... مارستانیب-

 حرکت کردم. مارستانیگاز فشار دادم و با سرعت به سمت ب یکردم و پام رو رو قطع

 

ان برم که ماه رشیشدم و خواستم به سمت پذ مارستانیبا سرعت وارد ب دم؛یرس مارستانیکه چه طور به ب دمینفهم

 .دهیصدام کرد؛ حتما زود تر از من رس

 کجاست؟-

 .ایبهم نگاه کرد و گفت: دنبالم ب یناراحت با

 نداشتم.  یسست و لرزون دنبال ماهان راه افتادم؛ حس خوب یقدم ها با

حالم شده  یشد؛ ماهان که متوجه  یپام خال ریرو به روم حس کردم ز یتابلو دنی. با دستادمیتوقف ماهان منم ا با

 بود، منو گرفت و مانع از سقوطم شد.

و  هیگرفته از گر یچشم هاش قرمز قرمز شده بود، به سمتم اومد و با صدا ادیز ی هیکه از شدت گر یدختر هی

  ؟یکم بود؟ کم دلش رو شکست تیاون همه اذ ؟ینیرو بب یکه چ یجا؟ اومد نیا یگفت: چرا اومد تیعصبان

 ؟یو آورد نیسمت ماهان برگشت و داد زد: چرا ا به
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 .دیجا بر نیآورد و گفت: هر دوتون از ا نییاز پرستار ها صداش رو پا یکیتذکر  با

 داشت آرومش کنه، با لحن آروم گفت: ترانه. یکه سع ماهان

 دست هاش گرفت و هق هقش اوج گرفت. نیها نشست و سرش رو ب یاز صندل یکیرو  ترانه

 

 دستام گرفتم. نیداده بودم؛ سرم رو ب هیتک وارینشسته بودم و به د نیزم رو

رفته؟ حالش  ییهو هیقدر  نیا لدایچرا  دمیترانه رو قبول داشتم؛ از خودم متنفر شده بودم که نفهم یحرف ها تموم

 کنه. یاالن هم داره تو اتاق عمل با مرگ دست و پنجه نرم م دم؛یرو نفهم

 

 و به سمتش رفتم. دمیو هشت ساله بود، از جا پر یزن حدودا س هیاومدن دکتر که  رونیل و بباز شدن در اتاق عم با

 با استرس گفت: حالش چه طوره؟ ترانه

 .ادیممکنه زمان ببره تا به هوش ب یبود ول زیآم تیتکون داد و گفت: خوشبختانه عمل موفق تیبا رضا یسر دکتر

 رو بهم برگردونده. لدایاز ته دل خدا رو شکر کردم که  م؛یدیکش یمون نفس راحت همه

راستش رو که  یبود و دست چپ و پا دهیهوش رنگ پر یشده بود و ب یچیرو که سرش باندپ لدایلحظه بعد هم  چند

 منتقل کردند. وی یس یآوردند و به آ رونیگچ گرفته بودند، از اتاق عمل ب

 

 کردم. یبهش دستگاه وصل بود، نگاه م یکه کل لدایبه  وی یس یآ ی شهیپشت ش از

 کنم. دایبال رو سرش آوردند رو پ نیاونا که ا دیبا

 رو وصل کردم. انیبه خودم اومدم و تماس را میگوش یصدا با

 ؟یدیرو د لدایشد؟  یچه قدر نگرانت شدم؟ چ یدون یتو؟ م ییکجا یسام-
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روز انداخته بود، فحش داد و  نیرو به ا لدایبه خسرو، همون که  یکردم که کل فیرو براش رو براش تعر یچ همه

 فکر نکن، گرفتنش. زایچ نیادامه داد: تو به ا

 ؟یگفتم: واقعا؟! چه جور یتعجب و خوشحال با

 شد. ریاش شهادت دادند و دستگ هیدو تا شاهد هم عل-

روز انداخته بود  نیرو به ا لدایکه  نیا موضوع خوشحال شدم هم به خاطر نیو قطع کردم. از ا میحرف زد گهید یکم

 داده بود. جهیچند ماه، نت نیکه زحمات ا نیو هم ا

 

 .دندیرس مارستانیبه ب انیبعد مامان و بابام، عمو و زن عمو همراه با ساغر و را روز

 کجاست؟ لدایکرد گفت:  یم هیعمو همون طور که گر زن

 اش شدت گرفت. هیرو نشون دادم که گر وی یس یدست آ با

  ؟یخوا یاز دختر من م یچ گهیرو بهم گفت، د یهمه چ انیبه سمتم اومد و با غم گفت: را عمو

 . ایجا ن نیهم ا گهیروز افتاده. برو، د نیباال رفت و گفت: به خاطر تو، دختر من به ا صداش

 عمو...-

 ... برو.اریادامه بدم و گفت: برو سام نذاشت

 بود، اشاره داد که برم. ستادهیبه عمو نگاه کردم؛ بابا که کنار عمو ا یناراحت با

 نشستم. اطیاومدم و تو ح رونیب مارستانیاز ب نیافتاده و غمگ یشونه ها با

 

 آوردم و روشن کردم. رونیکتم ب بیرو از ج گارمیبه گلوم هجوم آورده بود، س بغض

 کنه؟  یرفتار رو باهام م نیهم اد،یهم به هوش ب لدای اگه
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 .دمیرو کنارم احساس کردم؛ روم رو برگردوندم که بابا رو د یکس حضور

 

 شه. یدرست نم یچیه زایچ نیو گفت: با ا دیرو از دستم کش گاریس

 بود؟ یچ لدایرفتن  لینگفتم که گفت: دل یزیو چ دمیکش یآه

 خبر رفت. یروز ب هیدونم،  یتکون دادم و گفتم: نم یرو با کالفگ سرم

ثل م یباش یقو دیپسرم تو با یبودمت ول دهیند فیقدر آشفته و ضع نیرو شونه ام گذاشت و گفت: تا حاال ا دست

 .یایمشکالت کنار ب نیبا ا دیبا شهیهم

 .نمیرو بب لدایذاره  یگفتم: عمو نم نیغمگ یلحن با

 شده. ریچند سال پ لدایو گفت: بهش حق بده، تو نبود  دیکش ینفس

 غلط. یدرسته چه کار یدونم چه کار یکشم بابا، خسته شدم؛ نم ینم گهید-

 : کم آوردم.دمیتو مو هام فرو کردم و نال یدست

 

 ادیکه به هوش ب لدایمطمئنا  ؛یبش دیاالن هم نبا ینشد میوقت در برابر مشکالت تسل چیجان، پسرم تو ه اریسام-

ه و ب یقدر دوسش دار نیکه ا یکس لدا،یبه خاطر  ؛یصبور باش دیتو با یده ول ینشون نم یواکنش خوب دنتیبا د

 . یحال و روز افتاد نیخاطرش به ا

رو هم بهش  دایش یبه هوش هم که اومد، ماجرا ؛یآ یدونم که از پسش بر م یزد و گفت: م یجا بلند شد و لبخند از

 بگو.

 شد. مارستانیتکون دادم و بابا هم وارد ب یسر

 

 .دمیشدم که ترانه رو د مارستانیخواستم وارد بجا بلند شدم و  از
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 کرد و خواست از کنارم بگذره که گفتم: ترانه خانوم؟ یظیمن اخم غل دنید با

 حرص به سمتم برگشت و گفت: بله؟ با

 خوام باهاتون حرف بزنم. یم-

 با شما ندارم. یروش رو برگردوند و گفت: من حرف ضیغ با

 .دمیفهم یرو م یهمه چ دیدنبالش رفتم با رو گفت و به راه افتاد؛ منم نیا

 .میحرف بزن دیو گفتم: با ستادمیکردم و جلوش ا ادیرو ز سرعتم

 ؟یاریب یخوا یم لدایسر  ییچه بال گهید ؟یچه حرف-

 شما؟ شیاومده بود پ یواسه چ لدای-

 کرد. فیرو تعر یهمه چ یداشت ول دیحرف زدن ترد یبرا انگار

 

 .اطیکه با اضطراب اومد تو ح دمیخواستم جوابش رو بدم که از دور ساغر رو د ختم؛یحرف هاش به هم ر دنیشن با

 افتاده باشه؟ یاتفاق لدای یشدم؛ نکنه برا نگران

 شده؟ یبه سمتش رفتم و گفتم: چ ینگران با

 دوباره عمل شه. دیبا لدایبغض گفت:  با

 تعجب گفتم: مگه عملش نکردند؟ دوباره؟! با

عمل  دیدوباره با ست،یگن حالش خوب ن یگفت: م دیطور که اشک هاش رو صورتش چک نیتکون داد و هم یسر

 .ینامه رو امضا کن تیو رضا یایب دیشه؛ توام با

 

 .میشد مارستانیگفتم و با هم وارد ب یا باشه
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 سرعت به سمت اتاق دکتر رفتم؛ ساغر هم دنبالم اومد. با

 ده؟ش یدوباره عمل شه؟ چ دیگفتم: چرا با یگفتنش، وارد اتاق شدم و با نگران دییبه در زدم؛ بعد از بفرما یتقه ا 

 

 .دینیبش دییکرد و گفت: بفرما یبه صندل یاشاره ا دکتر

 نشستم؛ ساغر هم کنارم نشست. یرو صندل یاسترس و نگران با

 یم نگاه لدایاسکن  یت یو همون طور که به جواب س چشماش گذاشت یرو رو نکشیبه دکتر نگاه کردم که ع منتظر

 .میبه جز عمل ندار یکرد، گفت: متاسفانه حالش بد شده و ما هم چاره ا

 حال خودم بد تر بود. یکردم به آرامش دعوتش کنم ول یکرد؛ دستش رو گرفتم و سع یم هیداشت گر ساغر

 کردم؟ یکار م یاومد، من چ یم لدایسر  ییزد؛ اگه بال یاز استرس تند تند م قلبم

 

 : خطر که نداره؟دمیناراحت پرس یصدا با

و  من یول ادیب شیپ یکرد و گفت: متاسفانه خطرناکه و ممکنه هر اتفاق یفیرو تو هم قفل کرد و اخم ظر دستاش

 .میکن یهمکارانم تموم تالشمون رو م

 

 رو به اتاق عمل بردند. لدایعمل،  ینامه  تیرضا یاز امضا بعد

 

 بود. یسخت و پر استرس یگذشت و لحظه ها یکردم؛ زمان اصال نم یم یاسترس طول و عرض راهرو رو ط با

از دستت بر  یکار چیکنه و تو هم ه یکشه و با مرگ دست و پنجه نرم م یعشقت داره درد م یسخته بدون یلیخ

 آد. ینم

 ه.حالش خوب ش دیمن و تنها بذاره، با دینبا لدای ستم؛ینباشه، مطمئنا منم ن لدایمنه، نفس منه و اگه  زیهمه چ لدای
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تونم  یو نم ستمین یچیه لدایشکنه؛ من بدون  یکردم اگه حرف بزنم بغضم م یگلوم رو گرفته بود و احساس م بغض

 .ارمیلحظه هم دوام ب هی

 ؟یگفت: خوب یکنارم اومد و با نگران ماهان

 نباش.شه، نگران  ینگفتم که ادامه داد: خوب م یچیه

 ترکه. یکلمه حرف بزنم بغضم م هیکردم اگه  یگفتم، احساس م ینم یچیه

 .لدایشدم؛ کاش من االن اون جا بودم نه  رهیدادم و به در اتاق عمل خ هیسرد تک وارید به

 

خنده  زش،یآم طنتیش یرنگش و نگاه ها یمشک یچشمام بود. صورت معصومش، چشم ها یجلو لدای ی چهره

 هاش. یهاش، مهربون

 پاکش کردم. عیکه سر دیاز چشمم چک یبغضم شکست و قطره اشک باالخره

 شده رو هم نداشتم. یکه برم جلو و ازش بپرسم چ نیتوان ا یاز پرستار ها به خودم اومدم؛ حت یکیاومدن  رونیب با

 شده؟ ی: چدیازش پرس ترانه

 .یقلب ستیهم با استرس گفت: ا پرستار

 از دکتر ها رو صدا کنه. یکیفت که ر عیسر یلیرو گفت و خ نیا

نم تو یکردم نم ینشون بدم؛ حس م یعکس العمل چیتونستم ه یمن نم یهمه دو برابر شد ول یحرف، نگران نیا با

 نفس بکشم.

 گرفتم. واریرفت، دستم رو به د یم جیگ سرم

م و شد رهیافتادم و با نگاه تار به در اتاق عمل خ نیرو زم ستم؛یشد و نتونستم رو پا هام با یپام خال ریکردم ز حس

 مطلق. یاهیبعدش هم س
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 چشمام رو باز کردم و دور و برم نگاه کردم. آروم

 .دیالکل به مشامم رس یبودم؛ بو دیسف یها واریاتاق نسبتا بزرگ با د هی تو

 ؟یگفت: خوب انیبازم را یچشما دنیو ساغر کنارم بودند؛ با د انیرا

 ...لدای: دمیگرفته پرس یو صدا یحال یدهنم بود رو برداشتم و با ب یرو که رو ژنیدادم و ماسک اکس تکون یسر

 نذاشت ادامه بدم و گفت: خوبه. انیرا

 

 من چم شده؟-

 .هیگر ریحرفم ساغر خودش رو تو بغلم انداخت و زد ز نیا با

 یدو روزه که ب ؛یبرگشت یحالت بد بود به سخت یلیخ ،یکرده بود یقلب ستیساغر رو ازم جدا کرد و گفت: ا انیرا

 .یهوش

 

 هوش بودم؟! ی! دو روز ب؟یقلب ستیشد؛ ا ینم باورم

 شم. یآروم نم نمشیکه حالش خوبه اما من تا نب لداستیمهم  ستیمهم ن اصال

 .یبلند ش دیجلوم رو گرفت و گفت: نبا انیشدم که را زیخ میجام ن تو

 .لدای شیخوام برم پ یرو پس زدم و گفتم: من خوبم م دستش

ام چشم هیرفت؛ چند ثان جیبود، بلند شدم که سرم گ یکه از دستم جار یتوجه به خون یرو از دستم کندم و ب سرم

 رو بستم و باز کردم که بهتر شدم.

 : کجاست؟دمیپرس انیبه را رو
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 .ستیحالت خوب ن امی. بذار منم باهات بوی یس یحرص بهم نگاه کرد و گفت: آ با

 خواد، خوبم. ینم_

 بهم گفت. یحرص لجباز با

 گرفتم. شیرو پ وی یس یراه آ منم

 

 

 ؟هو هیچت  ؟یگفت: خوب یاز جا بلند شد و به سمتم اومد و با نگران دنمیبودند؛ مامان با د وی یس یپشت در آ همه

 خوبم. ست،ین یزیو گفتم: چ رفت؛ دستم رو به سرم گرفتم یم جیکم سرم گ هی

 کم استراحت کن. هیبرو خونه -

 خوبم مامان.-

 .یتبرگش یو به سخت یهوش شد یبعد ب ،ینفس بکش یتونست ینم ،یداشت یچه حال یبغض گفت: اگه بدون با

 طرف. هیطرف، حال تو هم  هی لدای یبرا یدو روز مردم و زنده شدم؛ نگران نیو گفت: ا دیترک بغضش

 نگرانتون کردم. دیببخش-

 

 آد. یبه هوش م یهم به زود لدایکه تو حالت خوبه  نهیهاش رو پاک کرد و گفت: مهم ا اشک

 رو گرفتم. وی یس یاجازه رفتن به آ لدایاصرار از دکتر  یحرف هاش تکون دادم و با کل دییبه نشونه تا یسر

 و به اون جا رفتم. دمیسبز رنگ رو با کاله پوش یها لباس

 داد، سکوت رو شکسته بود. یرو نشون م لداین دستگاه که ضربان قلب او یصدا

 کنارش نشستم. یشدم و رو صندل کیتختش نزد به
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 اش نگاه کردم. دهیسردش رو تو دستم گرفتم و به صورت رنگ پر یها دست

 طور که دستش رو تو دستام گرفته بودم، شروع به حرف زدن کردم. همون

 ؟یش داریب یخوا ینم زم،یخانومم، عز لدا،ی-

 پاشو. یجون سام نم؛یقشنگت رو بب یمن بلند شو من اون چشم ها یلدای

 کردم. یم هیبار بود که بعد سال ها داشتم گر نیکردند؛ اول سیاشک صورتم رو خ یشکست و قطره ها بغضم

 .شتیآم پ یمنم م فتهیبرات ب یشو؛ اگه اتفاق داریمن ب یلدایبهش نگاه کردم و گفتم:  یاشک یچشما با

 من، چشمات رو باز کن. یلدایبهش نگاه کردم و گفتم:  جانیکردم پلکش تکون خورد؛ با ه حس

 زدم. یاشک لبخند نیپلکش تکون خورد؛ ب دوباره

 و منگ به من و اطرافش نگاه کرد. جیهاش آروم باز شد و گ چشم

کرد و کنارش هم  یم هیبه زن عمو که گر اومدم و رونیاز اتاقش ب یرو با پشت دست پاک کردم و با خوشحال اشکام

 به هوش اومد. لدایساغر و مامان نشسته بودند، گفتم: 

 رو گفتم و به دکترش خبر دادم. نیا

 

 لدای

 

 کرد. یرو باز کردم و گنگ به اطرافم نگاه کردم؛ تموم بدنم درد م چشام

به سمتم اومد تنها  نیماش هی یول دیخر میخواستم بر یاومد؛ اون روز با ترانه م ادمیتصادف رو  یکم صحنه ها کم

هم که  ییصدا نیخوردم و آخر نیو هوا معلق بودم و بعدش هم محکم به زم نیزم نیکه ب نهیآد ا یم ادمیکه  یزیچ

 ترانه بود. غیج یصدا دم،یشن

 اما اون از کجا از موضوع باخبر شده؟ دمیرو کنارم د اریبه هوش اومدم سام یوقت
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 زود خوابم برد. یلیهم گذاشتم و خ یرو بهم نداد؛ چشمام رو رو شتریفکر کردن ب یاجازه  دمید شددر سر

 

 یبغلم کرد و گفت: خوب هیبازم به سمتم اومد و با گر یچشما دنیچشم هام رو باز کردم؛ مامان با د ییسر و صدا با

 قربونت برم؟ 

 بردم. یپ میمامان و بابا به اوج دل تنگ دنید با

 ؟یفتر یچ یبرا ؟یخبر رفت یچرا ب لدایگفت:  یو با دلخور دیکش رونیگفتم؛ مامان من و از بغلش ب یفیضع ی آره

 .ستیبعد، فعال حالش خوب ن یحرف ها رو بذار برا نیا وایرو به مامان گفت: ش بابا

 .یرو بهم بگ یبعدا همه چ دیبا یتکون داد و گفت: باشه ول دییتا یبه نشونه  یهم سر مامان

 رفتند. رونیلحظه ساغر و ترانه وارد اتاق شدند و مامان و بابا هم از اتاق ب همون

 کردند. یدوشون بغلم کردند و از به هوش اومدنم اظهار خوشحال هر

 بودم؛ کجا رفته بود؟ اریفقط منتظر اومدن سام من

 به خاطر من بود؟ یعنیکرد؛  یم هیکه داشت گر دمینفر هم اون رو د نیبه هوش اومده بودم و اول اریسام یصدا با

 خت؟یر یمغرور من، به خاطر من داشت اون طور اشک م اریسام

 اومده بود سراغ من؟ یچ یجام؟ برا نیبود که من ا دهیکجا فهم از

 دونستم. یکدوم رو نم چیجواب ه یداشتم ول یادیز یها سؤال

 رفتند تا من استراحت کنم. رونیاز اتاق ب ست،یکه من حواسم به حرفاشون ن دندید یو ساغر هم وقت ترانه

 

 

 کنارم نشسته بود. اریچشمام رو باز کردم؛ سام یدست ینوازش ها با
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 ؟یخوب ؟یشد داریزد و گفت: ب یبازم لبخند یچشما دنید با

 بود. شمیقدر دلم براش تنگ شده بود؛ چه قدر خوب بود که پ چه

 مدت رو برطرف کنم. نیا یخواستم دل تنگ یکردم؛ انگار که م یبگم فقط بهش نگاه م یزیکه چ نیا بدون

 تو کل بدنم احساس کردم و گفتم: آخ! یکه درد دینگاه دل تنگم، آروم من و تو بغلش کش دنید با

 ؟یو گفت: درد دار دیکش رونیمن و از بغلش ب ینگران با

 بهش نگاه کردم و گفتم: آره. یاشک یچشما با

 

 .یکه به هوش اومد نهیمهم ا زم،ینکن عز هیو گفت: گر دیام رو بوسشده  یچیباندپ یشونیپ

 .لدایکرد گفت: دلم برات تنگ شده بود  یهمون طور که به چشمام نگاه م ارینگفتم که سام یزیچ

 افتادم. دایش یحرف ها ادیازش دور شدم،  یچ یاومد که برا ادمی یول شتریبگم من ب خواستم

 .اریسام رونینفرت نگاهش کردم و گفتم: برو ب با

 لدا؟ی یشده؟ خوب یرفتارم جا خورد و با تعجب گفت: چ رییتغ از

 رو با من و همراز شروع کنه. دیجد یزندگ هیخواد  یم اری: سامدیچیبار تو گوشم پ نیصدم یبرا دایش حرف

 

 .رونیبلند گفتم: برو ب یو با صدا دیرو صورتم چک اشکام

 دم. یم حیبهت توض ؛یخبر ندار یچیآروم باش، تو از ه لدایجا بلند شد و گفت:  از

 خوام. ینم حیبشنوم، توض یزیخوام چ ینم رون،یگفتم: برو ب هیگر با

 باشه تو فقط آروم باش. زم،یباشه عز-

 به من کرد و از اتاق خارج شد. نیرو گفت و نگاه غمگ نیا
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و  اریاومدم که سام یکاش به هوش نم نم،یرو نب اریاومدم تا سام یش به هوش نمکا ه؛یگر ریرفتنش، زدم ز رونیب با

 موندم. یشد و من زنده نم یتموم م یکاش همه چ دم؛ید یرو با هم نم دایش

 

 

 کردند. یباز م گهیماه د هیبهتر بود و گچ دست و پام هم تا  یلیموندم؛ حالم خ مارستانیرو تو ب یروز چند

 گفت که اون یکه عقلم م نی. چه قدر دلم ازش گرفته بود؛ با اومدین دنمیهم به د قهیدق هی اریچند روز سام نیا تو

 یهاش؛ کاش م یقرار نگاهش، صداش، مهربون یقرارش بود، ب یدلم ب یبهش فکر کنم ول دیو من نبا ستیمال من ن

 .نمشیبب گهیبار د هیتونستم 

 .دمیو بابا رو شن اریسام یخوب که گوش کردم صدااومد؛  یم رونیاز ب ییسر و صدا هی

و به  ستادمیرو که کنار تختم بود رو برداشتم و از جا بلند شدم و لنگ لنگان به طرف در رفتم؛ پشت در اتاقم ا عصا

 حرف هاشون گوش دادم.

 .ایدنبال دختر من ن گهیجا؟ صد دفعه گفتم د نیا ی: چرا اومدبابا

 کنم. ی: دختر شما زن منه، منم زنم رو ول نماریسام

 به خاطر تو تصادف ایرو ول کرد و رفت  یتو همه چ یگفت: زنم زنم نکن، اون موقع که به خاطر کارا تیبا عصبان بابا

 منتظر دادخواست طالق باش. ار؛یسام رونیکرد، زنت نبود. برو ب

 ی هیبه بق خته،یگرفتم و با حال به هم ر واریدستم رو به دشد؛  یپا هام خال ریطالق، حس کردم ز یکلمه  دنیشن با

 حرف هاشون گوش دادم.

 دم. یداد زد: من زنم رو طالق نم تیبا عصبان اریسام

رو  دخترم گهیبد تر شه؟ نه من د نیتا حالش از ا ادیبا تو ب لدایذارم  یم ی. فکر کردیکن یهم داد زد: تو غلط م بابا

 دم. یدست تو نم
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 من باهاش حرف بزنم. دیرعمو بذا-

 ... برو.اریبرو سام-

 آم. یدوباره م یرم ول یباشه م-

 بسته شدن در اومد. یلحظه بعد هم صدا چند

 .ختمیر یو آروم آروم اشک م دمیتختم دراز کش یرو

 

 مال من نبود. اریمجبور بودم چون سام یخواستم ازش جدا شم ول ینم

 بهش وابسته شدم. شتریتموم شه نه مثل االن که ب یدادم که همه چ یم یاون شب جواب منف کاش

 

 

 یرو م اریبد بود؛ دلم سام یلیام خ یحال روح یام بهتر بود ول یچند روز تو اتاقم نشسته بودم؛ حال جسم نیا مثل

ت گف یدادم که م یبه حرف عقلم گوش م دیبا یدلتنگ بودم ول یلیخواست، نگاه مهربونش، آغوش گرمش؛ خ

 .ستیمال من ن اریسام

 یکیتصادف به خاطر  نیگه ا یذاره؛ م یبابام نم یخواد باهام حرف بزنه ول یجا و م نیآد ا یچند روز همه اش م نیا

 شدم. یطور نیبوده و به خاطر اون من ا اریسام یاز پرونده ها

من و خورد  نیخواد بد تر از ا یدونم م یچون م اد؛یب دنمیکنم که به د یقبول نم یزنه ول یکه دلم براش پر م خودم

 کم آوردم. گهیکشم، د ینم گهیکنه و من هم د

ام بر هیاون با بق یدونم که از بچگ یعاشقش شدم فقط م یدونم از ک یاون موقع ها تنگ شده. خودم هم نم یبرا دلم

 حرف بزنه. یدختر چیخواست با ه یفرق داشت؛ دلم نم

 کرد. یم تیازم حما شهیکنه، هم تمیاذ یذاشت که کس یو نممن و داشت  یهوا شهیهم هم اون
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 دلم رو شکست. دایبا ازدواجش با ش یکردم اون هم دوسم داره ول یم فکر

 که از هم جدا شدند. نیشد تا ا ینم یکردم فراموشش کنم ول یسع

 من و اون حرف ها رو زد و دلم رو دوباره شکست. یهم اومد خواستگار بعد

 

 یکه من فکر م ستین یاون طور دمیرو شناختم و فهم اریسام یاصل تیزد، شخص دایکه ش ییهم با حرف ها حاال

 کردم.

 ون من.بد یکنم حت یم یخوشبخت یبراش آرزو یتونستم اون و ببخشم ول ینم یجور دلم شکسته بود و به راحت بد

 

برام اومد؛ از  امیپ هیخوندم که  یرده بودم رو مک اریکه با سام ییرو برداشتم و وارد تلگرام شدم و چت ها میگوش

 خودش.

 

 با تو عالم خود را عوض کنم بگذار

 تو یجامن و من به یجالحظه تو به کی

 من، یبرا یکه تو دار یحال و عالم نیا

 تو... یو ندار و جان و دل من برا دار

 پور( نیام صری)ق

 

دوست داشته باشم؛ من و  گهیخوام د ینم ؟یکن یکار رو باهام م نیشد؛ چرا ا ریخوندنش اشک از چشمم سراز با

 .اریبه خودت وابسته نکن سام نیاز ا شتریب
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 من. یلدای لدا،یداد:  امینگفتم که دوباره پ یزیچ

 .ستین یکن یاون طور که تو فکر م یرو بهم گفت ول یترانه همه چ ،یدونم چرا رفت یمن م-

 ذارم. یاحترام م متیبه تصم یریبگ یمیم بعد هر تصمباهات حرف بزن امیبذار ب لدای-

 دادم. ینم یجواب چیه من

 .لدایدلم تنگته -

 دلم براش تنگ شده بود. شتریرو تار کردند؛ من ب دمیهام د اشک

 جواب بده. یجون سام لدا،ی-

 رو خاموش کردم. میندادم و گوش یجواب

 

کس هم درباره  چی. هومدین دنمیچند روز به د نینداشتم؛ ا تیاهم یکه براش ذره ا یدلتنگ بودم دلتنگ کس من

 گفت. یبهم نم یزیاش چ

 

 خواست. یخودمون تنگ شده بود، دلم آغوش گرمش رو م یو خونه  اریسام یبرا دلم

 به در خورد و ترانه وارد اتاقم شد. یافکارم غرق بودم که تقه ا تو

 زد و گفت: سالم. یلبخند

 ؟یدرد ندار ؟یمد کنارم نشست و گفت: خوبجوابش رو دادم. او آروم

 آروم گفتم: خوبم. یصدا با

 بهم نگاه کرد و گفت: دلت براش تنگ شده؟ یکم

 ؟یک یرو به اون راه زدم و گفتم: برا خودم
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 خورم پس؟! یم یبهم نگاه کرد و گفت: من نفهمم تو چته به چه درد موشکافانه

 

 فکر کردم. یتو بودم کل شیکه پ یشدم و گفتم: چند روز زیخ میجام ن تو

 ؟یدیهم رس جهیبه نت-

 از اولش هم نبود. ست،یمال من ن اریرو تکون دادم و با بغض گفتم: سام سرم

 خوام انجامش بدم. ینکردم و نتونستم رو حاال م شیرو که چند سال پ یخوام فراموشش کنم؛ کار یم

 !گهید یا وونهیچپ بهم نگاه کرد و گفت: د چپ

 

 .وونهیو گفتم: من عاشقم نه د دیز گوشه چشمم چکا یاشک قطره

 .یکرد یفکر نم زایچ نیبه ا ،یدید یمدت م نیرو تو ا اریاگه حال سام-

 شد. یهم بود، ناراحت م گهیخب هر کس د-

هم بود با بد شدن  گهیهر کس د یعنینظر داشت، گفت:  ریبهم انداخت و همون طور که عکس العملم رو ز ینگاه

 شد؟! یهوش م یکرد و دو روز ب یم یقلب ستیحال تو ا

 هوش بوده؟! یکرده؟! به خاطر من دو روز ب یقلب ستیبه خاطر من ا اریبهش نگاه کردم؛ سام یبهت و ناباور با

 

 شدم. یم وونهیداشتم د ضیضد و نق یحرف ها نیدروغ گفته؟ از ا دایش یعنی ؟یچ دایش یحرفا پس

 یرفتار ها ایرو  دایش یغلط؛ حرفا یدرسته چ یدونم چ یشم. نم یم وونهیارم دترانه نگاه کردم و گفتم: ترانه د به

 دونم کدوم رو باور کنم. ینم ار،یسام
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که دوسش دارم، عاشقشم و  یدون یم ،یخبر دار یشدم و ادامه دادم: خودت از همه چ رهینامعلوم خ ینقطه ا به

هنوز تو  دایش یکنم؛ حرفا رونیشک رو از دلم ب نیتونم ا ینم یشم ول یم وونهیو نبودنش د دنشیدارم از ند

 جا. نیا ادیذاره که ب یکه بابام نم نیطرف هم ا هیموندم ترانه. از  یدو راه نیدارم، ب یگوشمه؛ حس بد

 

 نیشدم، که به ا یگشت که عاشقش نم یبهش نگاه کردم و ادامه دادم: کاش زمان به عقب بر م یاشک یچشما با

 اش نبودم. وونهیقدر عاشق و د نیکرد، کاش من ا یازدواج نم دایاش با ش. کفتمیحال و روز ن

 ... اومدم.یهق هق ادامه دادم: کاش... به... هوش... نم با

 

 کرد. یم هیکه تموم شد به ترانه نگاه کردم؛ اون هم داشت گر حرفام

ازش بدم اومد  ،یکرد فیرو برام تعر یو همه چ شمیپ یاومد یوقت لدا،ینگو  یطور نیرو پاک کرد و گفت: ا اشکاش

و مهربونه، تو ر یلیخ ست؛یاون قدر ها هم بد ن دمیکه به خاطر تو حالش بد شد، فهم دمشید مارستانیتو ب یاما وقت

 هم دوست داره.

 .تسین یکن یبده، اون طور که تو فکر م حیرو برات توض زیجا همه چ نیا ادیمن و پاک کرد و ادامه داد: بذار ب یاشکا

 دروغ گفته؟ دایش یعنی ؟یچ یعنی-

جا و  نیا ادیبرداشت و به دستم داد و گفت: بهش زنگ بزن که ب زمیرو از رو م میکه جوابم رو بده گوش نیا بدون

 .دیحرفاتون رو بزن

 زنم. یو گفتم: من زنگ نم دمیبرچ لب

 زنم. یزدم و گفت: باشه لجباز، خودم زنگ م یلبخند

 

 

 رو گرفت. اریسام یرو برداشت و شماره  میگوش
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 کار رو کرد. نیبذاره؛ اون هم ا کریکردم که رو اسپ اشاره

 .دیچیپ یگرم و مهربونش تو گوش یاز دو سه بوق صدا بعد

 لدا؟یجانم -

 باال انداختم و لب زدم: نه! یشونه ا یاشاره کرد که من باهاش حرف بزنم ول ترانه

 .اریم آقا سامنثارم کرد و گفت: سال یکوفت

 شد و گفت: شما؟ یجد صداش

 .لدایترانه ام، دوست -

 خوبه؟ لدایشده؟  یزیآهان بله. چ-

 خواد باهاتون حرف بزنه. یم لدایراستش خواستم بگم که -

 

 آم. یگفت: واقعا؟! االن م ینگفت و بعدش با خوشحال یزیلحظه چ چند

 .جاست نیا گهید ی قهیدم بهت دو دق یکرد و گفت: قول م یقطع کرد که ترانه خنده ا یخداحافظ یرو گفت و ب نیا

 خنده ام گرفته بود. خودمم

 .گهیجا بلند شد و گفت: خوب من برم د از

 بمون فعال. ؟یر یاعتراض گفتم: کجا م با

 صحنه دار بشه منم که مجرد!  دیکرد و گفت: نه من نباشم بهتره شا یا خنده

 و گفتم: کوفت خجالت بکش! دمیخند

 خنده گفت: حاال نه که تو بدت اومد! با

 و با خنده از اتاق خارج شد. دیکش یغیرو به سمتش نشونه گرفتم که ج بالشم
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 زنگ اومد. ینه که صدا ایهم گذشته بود  قهیدونم ده دق ینم

 جاش رو نکرده بودم. نیفکر ا ؟یبابام نذاره چ اگه

وارد اتاق شد؛  اریبه در خورد و سام یتو که تقه ا ادیو به بابا بگم که بذاره ب رونیاز جا بلند شم و برم ب خواستم

 تعجب کردم بابا چه طور اجازه داد؟

 خانوم گل. لدایزد و گفت: سالم  یسمتم اومد و لبخند به

 کردم لبخندم رو پنهون کنم؛ آروم جوابش رو دادم. یسع

  ؟یو گفت: خوب دیرو تخت نشست. دستش رو نوازش گر تو مو هام کش کنارم

 خوب بودم. دم،یشن یصداش رو م یوقت دم،ید ینگاه مهربونش رو م یبود، خوب بودم، وقت شمیکه پ حاال

 خوبم.-

 ؟یسام-

 جانم؟-

 کرده. فیرو برات تعر یترانه گفت که همه چ-

 رو گفت. یتکون داد و گفت: آره، همه چ یسر

 که  یزدم و گفتم: حاال هم اومد یخندپوز

 

  ؟یبد لمیمشت دروغ تحو هی

 .دمیدرهمش فهم یرو از اخم ها نیا ومد؛یحرفم خوشش ن از

 من تا حاال چند بار بهت دروغ گفتم؟ لدایگفت:  دهیبهم نگاه کرد و رنج یدلخور با
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 گفت؛ تا حاال بهم دروغ نگفته بود. یم راست

 .دیگفتم: ببخش یمونیپش با

 .ریبگ میخوام اول خوب فکر کن، بعد تصم یگم و ازت م یرو بهت م ییزایچ هی لدایهاش از هم باز شد و گفت:  اخم

 بهش نگاه کردم. یتکون دادم و با کنجکاو یسر

 

 دروغ نبوده... دایش یخوام بگم که حرفا یم-

 حرفاش راست بوده؟ یهمه  یعنی

اون  یحرفا یگ یو م یکن یمن نگاه م یتو چشما یکش یمکردم و گفتم: پس راست بوده؟ تو خجالت ن یاخم

ه که هم نیبه خاطر ا ار،ی. ازت متنفرم سامایهم سراغ من ن گهیزن و بچه ات و د شی. برو پاریسام رونیراسته؟ برو ب

 .ایوقت دنبال من ن چیه گهی. برو و دیاش من و عذاب داد

 داد زد: بس کن.  اریادامه بدم که سام خواستم

 چیرو بدون تا حرفام رو نگم، ه نیآورد و گفت: بذار من حرفام رو بزنم و ا نییبهش نگاه کردم که صداش رو پا ساکت

 رم. یجا نم

 

 منه. یبا اون بچه سراغم اومد و گفت که همراز بچه  دایبود که ش شینگفتم که ادامه داد: چند ماه پ یزیچ

. هر روز تو دفتر به زهیمن و تو رو به هم بر یخواد که زندگ یگه و م یرو باور نکردم و گفتم که دروغ م حرفاش

 شیبده، آزما شیآزما ایب یکن یکه گفت اگه حرف هام رو باور نم نیزد. تا ا یحرف ها رو م نیاومد و هم یسراغم م

 .یان ا ید

 

 قبول کردم. اد،یوقت سراغ تو ن هیمن بشه و  الیخ یکه دست از سرم برداره و ب نیا یبرا
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کردم،  یکه م یماه بعد جوابش اومد؛ برخالف فکر هیمکث ادامه داد: حدود  یبودم که بعد از کم رهیبهش خ ساکت

 جواب مثبت بود.

 کرده. یکردم که جواب رو دستکار یبهش اعتماد نداشتم و فکر م اصال

ون هم . امیبر گهید شگاهیآزما هی. قبول کردم و گفتم که به میبد شیو بهش گفتم، گفت که دوباره آزما نیا یوقت

 قبول کرد.

رو با من و همراز شروع  دیجد یزندگ هیبا من ازدواج کن و  ایانجام شد و روز بعد به دفترم اومد و گفت که ب شیآزما

 باهاش کردم و گفتم که چند ساله که فراموشش کردم و برام مرده. یکنه که برخورد بد

 دروغ ها رو بهت بگه. نیسراغ تو و ا دایکه ب دمیترس یرفت. م رونیاز دفتر ب هیگر با

 .یستیکه ن دمیاومدم د یبه خونه برگشتم و وقت شهیاون روز زود تر از هم نیخاطر هم به

 

رو  لدایتعجب کرد و گفت که من اصال  یکه رفته ول یگفت یچ لدایرفتم در خونه اش و گفتم که به  تیعصبان با

 کرد که حرفاش رو باور کردم. ینقش باز یعیاون قدر طب دم؛یند

 من داغون شدم تو اون مدت. لدایبهم کرد و گفت:  ینگاه

 ادیچه طور دوام آوردم. به  اریبود، واقعا من بدون سام یسخت یترانه بودم، چه روز ها شیافتادم که پ ییروز ها ادی

تم کجا رو دنبالت بگردم، جات تو دونس یاشکام رو پاک کرد و گفت: نم اریکه سام ختمیر یاون روزا داشتم اشک م

 .یتو قلبم بود شهیهم یبود ول یخال یلیخونه خ

 بود؟ یشد؟ جوابش چ یچ شیآزما-

 جواب مثبت بود.-

 



 تو یمیزندگ یکجا

 
163 

 

هم که مادر همراز بود و مطمئنا  دایبود؟ ش اریهمراز دختر سام یعنیبهش نگاه کردم؛ مثبت بود؟  یبهت و ناباور با

گذاشتم؛ چرا سرنوشت  شیکه به زور پا تو زندگ یکنه نه من. من یدوست داشت با بچه و مادر بچه اش زندگ اریسام

 طرفه؟ هیعاشق شم اون هم عشق  دیدم؟ چرا بایرس یکدوم از آرزو هام نم چیبود؟ چرا من به ه نیمن ا

 

 بشم و غرورم شکسته شه. خورد نیخواست بد تر از ا یحرفاش رو بشنوم؛ دلم نم یخواست ادامه  ینم دلم

 حرفام گوش کن. ی هیکنم به بق یخواهش م یآد ول یدونم االن ازم بدت م یم لدای-

تونستم که دست تو رو تو دست کس  یدونستم که رفتم؛ نم یرو م نایبهش نگاه کردم و گفتم: من ا یاشک یچشما با

 تو قلبت اومده یکی نمیخواستم بب ی. نمنمیبب یا گهید

شق من تو ع یلدایکنم.  یخوام باهاش زندگ یدروغ گفته که من م دای. شستیتو قلبم ن ی، به جز تو کسمن یلدای-

 تونم ازت دل بکنم؟ یمگه م ،یمن زیتو همه چ ،یمن

 اشک شوق. ختم؛یحرف ها دوباره اشک ر نیا دنیشن از

 ؟یکن یبا من و همراز زندگ یرو پاک کرد و گفت: دوست دار اشکام

 یبودمش ول دهیبار د هیکه فقط  نیبودم و از همراز هم خوشم اومده بود؛ با ا اریکه دوست داشتم؛ عاشق سام معلومه

 دوسش داشتم. یلیخ

 رو لبش نشست و گفت: عاشقتم. یهم گذاشتم که لبخند یهام رو رو پلک

 

 ؟یسام-

 گفت: جانم؟ یمهربون با

 بارداره؟ دایکه ش یدیچه طور نفهم نیاون موقع که از هم جدا شد-

 .دهیفهم ریگفت که د یگرفتم ازش؛ خودش هم م یابیطالق غ نیدفعه رفته، به خاطر هم هیبهت که گفتم -
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 ؟یکرد دامیپ یچه طور-

 ماهان بهم گفت.-

 ؟یشناس یتعجب گفتم: تو ماهان رو از کجا م با

 .میو از اون موقع تا حاال با هم دوست میبا هم آشنا شد یتو سرباز-

 

 ؟یبا وجود همراز که ندار ی: مشکلدیگفتم که پرس یآهان

 نه اتفاقا ازش خوشم اومده. االن کجاست؟-

 .نهیرو بب دایش دیبار با هی یهفته ا یول ششهیخودمون، مامانم پ یخونه -

 نه؟یبب دیکردم و گفتم: چرا با یاخم

 .نهیرو بب. حق داره که بچه اش لدایانگشتش اخمام رو باز کرد و گفت: اون مادرشه  با

وجود همراز رو ازم پنهون کرده بود، دادگاه حضانت رو ازش  دایچون ش یحضانت دختر با مادرشه ول یهفت سالگ تا

 کنه. تیتونه شکا یم میاگه نذار نند؛یرو بب گهیبار هم د هی یهفته ا دیبا یگرفت ول

 

 تو بوده. ریگفت تقص یبود؟ بابام م یتصادف چ هیحرفاش تکون دادم و گفتم: قض دییتا یبه نشونه  یسر

اومدم دنبالت که کار از کار گذشته بود و  یکردند و وقت دمیبود که تهد انیمن و را یاز پرونده ها یکیآره، به خاطر -

 اومده بود. شیاتفاق پ نیا

 .دمیرو فهم یدرست شده بود و من همه چ زیزدم؛ چه قدر خوب بود که همه چ یلبخند

 ؟یگاه کردم و گفتم: ساملبخند بهش ن با

 ؟یزد و گفت: جون سام یلبخند من، لبخند دنید با
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 چشماش نگاه کردم و گفتم: دوست دارم. تو

 .یذار یتنهام نم گهیمن بهم قول بده که د یلدایام چسبوند و گفت:  یشونیاش رو به پ یشونیاومد و پ جلو

 دم. یقول م-

 تموم احساسش گفت: عاشقتم. با

 

 .دمیشن یرو ازش م نیخوب بود که دوباره ا چه

 لدا؟ی-

 جانم؟-

 ؟یگرد یم یخودت بر م یبه خونه -

 رو لبش آورد. یگفتم که لبخند یا دهیکش ی بله

 از تو کمدم در آورد و کمک کرد که بپوشمش. یشد و مانتو و شال بلند

 اومدم. رونیکمکش از اتاقم ب با

 : کجا؟دیما حرفشون رو قطع کردند و مامان پرس دنیزدند با د یو بابا که کنار هم نشسته بودند و حرف م مامان

 خونه مون. میگرد یبر م میزدم و گفتم: دار یلبخند

 .ایب لدایرفت گفت:  یکرد و مامان همون طور که به آشپزخونه م یاخم بابا

 و نشستم. دمیکش رونیرو ب یلنگان به آشپزخونه رفتم و صندل لنگ

 هم وارد شد و هر دوشون رو به روم نشستند. بابا

 ؟یبرگرد یخوا ی: واقعا ممامان

 قاطع و محکم گفتم: آره. یلیخ
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 ؟ی: مطمئنبابا

 خوام برگردم. یفکرام رو کردم و م یمن همه  یول دیدونم نگران من هست یبابا مامان، م-

 ؟یندار ی: با اون بچه که مشکلمامان

 ازش خوشم اومده و دوسش دارم. یلیکار به اون دارم، خ یم و گفتم: نه من چزد یلبخند

ما از جا  دنیاز مبل ها نشسته بود، با د یکیکه رو  اری. ساممیاومد رونیزدند و با هم از آشپزخونه ب یدو لبخند هر

 بلند شد و به سمت ما اومد.

و ر لدای گهیخواد د یاتفاق ها تکرار شه، دلم نم نیاخوام  ینم گهید اریبهش نگاه کرد و گفت: سام تیبا جد بابا

 .نمیناراحت بب

 شه. یکدوم تکرار نم چیه گهیراحت باشه، د التونیگفت: خ یجد یلیهم خ اریسام

 

 .دیرو تو بغلش کش اریزد و سام یلبخند بابا

 .میکرد یو مامان با لبخند بهشون نگاه م من

 خوب شده، خوشحال بودم. یکه دوباره همه چ نیکرده و از ا یمدت باهاش بد رفتار نیدونستم که بابا تو ا یم

 

نشستم و اون  نیتو ماش اریو با کمک سام میاومد رونیازشون از خونه ب یدوشون رو بغل کردم و بعد از خداحافظ هر

 هم راه افتاد.

 

 لبخند من، خوشحال بود. دنیهم با د اریرفت؛ سام یخوشحال بودم و لبخند از رو لبم کنار نم یلیخ

 

 .میدیبعد به خونه مون رس ی قهیدق چند
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 .میشدم و با هم وارد خونه مون شد ادهیپ اریکمک سام به

 

 .میرو در آورد و در رو باز کرد و با هم وارد خونه شد دشیکل

 عمو که تو آشپزخونه بود به سمت ما اومد. زن

 دو  هر

 

 که جوابمون رو داد و به سمت من اومد و بغلم کرد و گفت: میکرد سالم

 .یخوشحالم که برگشت یلیخ

 از ته دل دادم. یرو با لبخند جوابش

 استراحت کن. میبر ایبود گفت: ب دهیرو فهم نیهم که ا اریسام ستم؛یتونستم سر پا به ا ینم یلیخ

 .میرفتبه اتاقمون  اریکرد و با کمک سام دییعمو هم حرفش رو تا زن

 من. شیخودش هم لباساش رو عوض کرد و اومد پ دم؛یمانتو و شالم رو در آوردم و رو تخت دراز کش اریکمک سام با

 پس گفتم: همراز کجاست؟ نمیداشتم همراز رو بب دوست

 ش؟ینیبب یخوا یم-

 آرمش. یگفتم و اون هم بلند شد و گفت: االن م یا آره

 رفت. رونیرو گفت و از اتاق ب نیا

 

 که همراز تو بغلش بود، وارد اتاق شد. یبعد هم در حال ی قهیدق چند

 هم از همراز خانوم. نینشست و گفت: ا کنارم
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 ؛یبه آب لیما یطوس یبا چشما ییطال یناز بود؛ مو ها یلیمدت بزرگ تر شده بود. خ نیبهش انداختم؛ تو ا ینگاه

 بودم. دهیاون دفعه چون خواب بود، چشماش رو ند

 

 . دمیسالمم بغلش کردم و گونه اش رو بوس دست با

 یگ یخانوم خوشگل م نیبه بعد به ا نیکرد؛ به من اشاره کرد و رو به همراز گفت: از ا یبا لبخند به من نگاه م اریسام

 مامان، باشه.

 سرش رو تکون داد و رو به من گفت: مامان. همراز

 و گفتم: قربون مامان گفتنت بشم من. دمیکردم؛ با ذوق گونه اش رو محکم بوس دایپ یمامان گفتنش حس خوب با

 

زد؛ حرف  یشده بود و همه اش باهام حرف م یمیزود با من صم یلیمن بود؛ خ شیروز تا شب همه اش همراز پ اون

 بامزه بود. یلیزدنش رو دوست داشتم، خ

 من برگشت. شیاقش برد و پاون رو به ات اریکه همراز خوابش برد، سام نیاز ا بعد

 رو خاموش کرد و فقط نور آباژور اتاق رو روشن کرده بود. برق

 .دینشست و من و تو بغلش کش کنارم

 قلبش گذاشتم. یرو رو سرم

 ؟یسام-

 جانم؟-

 .یکرد یقلب ستیحالم بد شده، ا یقلبش گذاشتم و گفتم: ترانه گفت که وقت یرو رو دستم

 .رمیم یمن م فتهیبرات ب یکه اگه اتفاق یخوام بدون یم لدایدستم گذاشت و گفت:  یرو رو دستش

 دوست دارم. یلیشدم و گفتم: خ رهیعشق بهش خ با
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 خوامت خانومم. یم یلیزد و گفت: خ یجذاب لبخند

 .میاحساسمون رو به هم منتقل کن میخواست یسکوت م نیانگار با ا م؛یکرد یسکوت به هم نگاه م تو

 بودم، تو دستش بود. دهیبه دستش خورد که هنوز اون دستبند رو که براش خر نگاهم

 هیبود که ازت داشتم؛  یادگاریتنها  نیا ،یدستبند گفت: اون مدت که تو نبود دنینگاهم رو دنبال کرد و با د ریمس

 رو از خودم دور نکردم. نیلحظه هم ا

 رو داشتم. اریامرو لبم شکل گرفت؛ چه قدر خوب بود که س یقیعم لبخند

 لدا؟ی-

 جانم؟-

 ؟یمن یزندگ یکجا یگفت یم شهیهم ادتهی-

 .یمن یتکون دادم و منتظر بهش نگاه کردم که گفت: تو خود زندگ یسر

 قدم شدم. شیپ دنشیبوس یرو کنار گذاشتم و برا خجالت

 .میتابستون به شمال اومده بود التیتعط ی. برامینشسته بود ایکنار در یهمگ

و در کنار هم احساس  میخوب و عاشقانه با هم داشت یزندگ هی اریسال از اون موقع گذشته بود و منو سام چهار

 .میکرد یم یخوشبخت

 دختر خوشگل و ناز که اسمش رو سارا گذاشته بودند. هیاومده بود،  ایو ساغر بچه شون به دن انیرا

 اومدن پسرشون بودند. ایتظر به دنو ماهان هم سه سال بود که ازدواج کرده بودند و من ترانه

گفت و  یاش هم خوشگل تر و ناز تر شده بود؛ همراز بهم مامان م یشش سالش بود؛ از بچگ کیهم االن نزد همراز

 و مشکل هم از من بود. میشد یبچه دار نم اریخودم دوسش داشتم؛ من و سام یبچه  نیمنم ع
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و  یو سرد یکه پر از گرم یچهار سال از زندگ م،یازدواج کرده بودسالگرد ازدواجمون بود؛ چهار سال بود که  امروز

و روز به روز عشقمون  میاومد یمشکالت کنار م یبا همه  م،یکه به هم داشت یو عشق اریبا وجود سام یمشکل بود ول

 شد. یم شتریبه هم ب

 شمال. میهم همه با هم اومده بود االن

 

 برگشت. الیهم به و انیگفت و را یزیچ هی انیمن بود، در گوش را یکه رو به رو اریسام

 .میداد که همه دست زد اریتو دستش برگشت و اون رو به دست سام تاریبا گ انیبعد را ی قهیچند دق 

 نیبعد هم صداش که بهتر یبه حرکت در اومد و لحظه ا تاریگ یها میرو به دست گرفت و دستاش رو س تاریگ اریسام

 .دیمن بود به گوش رس یزندگ یقیموس

 

 تو یلحظه هام یکجا

 گشتم یهر جارو بگ که

 کردن یزندگ یجا به

 گشتم یوونگید یگشتم، پ یوونگید یپ

 دل کندن آسونه نگو

 تونم یمن اصال نم که

 یپرس یحالم رو م اگه

 دونم یدونم، جوابش رو نم یرو نم جوابش

 

 شد و ادامه داد: رهیبه رنگ شبش به من خ یچشما با
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 یستیگردم و ن یتو که من م یمیزندگ یکجا

 یستیمیحرفات وا یمطمئن بودم پا یروز هی

 یستیمیحرفات وا یپا

 یش دایباز پ دیگشتم که شا یهر جا رو بگ تو

 یعشقت زنده موندم کاش هنوزم عاشقم باش به

 یعاشقم باش هنوزم

 یعاشقم باش هنوزم

 گمت کردم شب و روزم زمستونه یاز وقت من

 خونه بارونه یهر جا صاف باشه هوا یهوا

 خونه بارونه یهوا

 گم شد اهامیگمت کردم تمام رو یاز وقت من

 که قصه اش حرف مردم شد یاز اون یدونیم یچ تو

 قصه اش حرف مردم شد که

 یستیگردم و ن یتو که من م یمیزندگ یکجا

 یستیمیحرفات وا یمطمئن بودم پا یروز هی

 یستیمیحرفات وا یپا

 یش دایباز پ دیگشتم که شا یهر جارو بگ تو

 یعشقت زنده موندم کاش هنوزم عاشقم باش به



 تو یمیزندگ یکجا

 
172 

 

 یعاشقم باش هنوزم

 .یعاشقم باش هنوزم

 

 . میکرد قشیکه خوندنش تموم شد، همه تشو نیاز ا بعد

 من. یلدایلبخند بهش نگاه کردم که با عشق بهم نگاه کرد و لب زد: عاشقتم  با

 .ارمیبا عشق بهش نگاه کردم و لب زدم: عاشقتم سام منم

 

 

 خوشتون اومده باشه.  دوارمیام د؛یخوندن انتخاب کرد یممنونم که رمانم رو برا یلی: خسندهینو سخن

 

 انیپا

 تو یمیزندگ یکجا

 18:56ساعت  97 تابستان
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