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بچه ها بلند  یخنده  یصدا یبودم. اما وقت دهیشن یشد، چ یحرف استاد که تموم شد. مثل برق گرفته ها خشکم زد. باورم نم

 جزوه هام نوشت : یشد، به خودم اومدم. سارا با خنده رو

 عسل حمدت رو خوندم، اون پسره غوله! ی_ وا

و گفتم: _استاد...استاد  تو رو خدا  دمیزد که با حرص دنبالش دو رونیرو برداشت و از کالس ب فشیک  یحرف چیه یب استاد

 لحظه فقط... هی

 کرد، گفتم: یلبش که داشت مغزم رو منفجر م یبهش رسوندم و با عجز در مقابل لبخند رو . خودم وستادیا یصالح استاد

اون  دیارائه بدن و من با یقیپروژه تحق هیتونن  یم هیمگه؟ چرا بق هیچ هیآخه چرا فرق من با بق ه،یشنهادیچه پ نی_ استاد ا

 گند دماغ رو اصالح کنم؟! یپسره 

 کرد، نگام کرد و گفت: یم شتریکه داشت حرصم رو ب یبا همون لبخند یصالح استاد

 

 نیبا ا یاگه نتون ،یهست یشما ترم آخر روانپزشک دییایباهم کنار ب دیوسط کالستونه با یهمون بگو مگوها هی_فرق تو با بق

روانپزشک   یسیسر در مطبت بنو یخوا ی! حتما م؟یمطب بزن یخوایم یفردا چطور یایمشکلت با مردا کنار ب

 مخصوص بانوان ؟!

 گفتم: کالفه

 .زنمی_ استاد به خدا مطب نم

 یم ینفرتت از مردها، تا ک نی! باالخره با ا؟یازدواجم کن یخوا ینم ؟یگ یم یازدواج رو چ یزنی_ خب مطب رو نم

 ؟یبر شیپ یخوا

 کنم. ی_ ازدواجم نم

 کرد و گفت: یاخم استاد

ترم به  هیدادم و  یمهراد م یصفر خوشگل به شما و آقا هیبا عموت نبود، همون اول ترم  یدخترم اگه بخاطر دوست نی_ بب

ترم من با شما کنار اومدم، حاال شما با شرط من  هیدادم حاال نوبت منه،  یکالس گوش نم یبچه ها یغش غش خنده ها

 .دییایکنار ب

درس شما  مدرکم  یکنم دو سال درس نخوندم که حاال بخاطر نمره  یستاد التماس مزدم و ناله کردم : _ا نیلج پامو زم با

 .دینکن شترینفرت من رو از مردها ب نکارتونیبا ا رمیرو نگ

از کنارم رد شد. همون موقع  ،یجد یجواب دادن به من با چهره ا یلباش جمع کرد و بجا یفقط لبخندش رو از رو استاد

 اومد، اومد سمتم که محکم زدم پشت کمرش و گفتم:  یاز خنده  نفسش باال نم کهیسارا دوستم در حال

 _کوفت.

و  نمیمهراد رو بب یاصالح آقا ک،یاز نزد امیشه منم ب یگم م یشما دو تا م دیشد یُمردم از خنده چه سوژه ا ی_ عسل وا

 بخندم؟
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 :زدم ادیحرص فر با

 دهنتا! یزنم تو ی_ سارا بخدا م

 و گفت : دیخند بازم

 شه! یم یا افهیدستور استاد چه ق دنیاون از شن مینیبب ادیمهراد ب یآقا نی. حاال بذار ادمیخدا دلم ُمردم از بس خند ی_ آ

 و گفتم: واریزدم به د هیتک محکم

 شم. یم وونهیکن تو رو خدا من دارم د یکار هی_ سارا 

 خب بهش بگو باهاش حرف بزنه. هیاستاد صالح ی  میدوست صم یکار عموته مگه نگفت نی_ نترس ا

 کرد. یحرفش اصرار م یاستاد چطور رو یدی_ آخه مگه ند

 .ستین ینجوریبا عموت که ا یول هینجوریبا تو ا نی_ خب ا

 فاصله گرفتم و گفتم:  واریشدم و از د دواریام

 _خدا کنه.

 هم قالب کردم و گفتم: یکف دست هام رو محکم بهم زدم و انگشت هام رو تو بعد

 بدم. ینیریکنم که کل دانشگاه رو ش یپسره راحت بشم، نذر م نی_اگه از شر ا

 و گفت:  دیخند سارا

 ما هم خوبه. ی هیشه واسه روح یم یچ مینینذر نکن بذار بب ی_االن داغ

 که سمتش نشونه رفتم، خنده اش رو جمع کرد و گفت: یاخم با

 _ خب حاال.

 

سمت اتاق عمو مثل  دمیو دو نیخونه کوله ام رو انداختم زم دمیبودم که تا خود خونه، اخم هام باز نشد. تا رس یعصب اونقدر

 گفتم: یرد که فوربازش باال آو مهیکتاب ن یدر حال مطالعه. در اتاقش رو که باز کردم، نگاهش رو از رو شهیهم

 امروزم رو خراب کرد! یدوستت چطور نیا نی_ عمو بب

 لبخند کتابش رو بست و گفت:  با

 _به به سالم عسل خانوم.

 متانت بخرج دادم و گفتم: یکم شرمنده،

 سالم. دی_ ببخش

 کردن؟ تی_ کدوم دوستم سرکار رو اذ

 .ی_ جناب صالح
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 کتابها و گفت:  یقفسه  یگذاشت تو کتابش

 خب چطور اونوقت؟! ی_جناب استاد صالح

 گفتم:  یرفتم و با دلخور جلو

پروژه  چاره،یواسه من ب یول ق،یگذاشتن واسه بچه ها پروژه تحق یکار عمل یامتحان، نمره  یآخر ترم بجا ی_واسه نمره 

 .یعمل

 داد و گفت:  نییهاش رو به عالمت تعجب پا لب

 ؟! یچ یعنی_

 بحثم شده؟ یباهاش حساب یکه گفتم چند بار سر کالس استاد صالح یهست؟ همون ادتونی_ اون پسره 

 _ خب..

 .میکه باعث ضعفمون شده رو درمان کن یروانکاو نقاط هیکه مثل  نهیگه ما دو نفر پروژه مون ا ی_ م

 _ خب نقطه ضعف شما؟

 کردم و گفتم: کنار عمو رها  یمبل تک یجلوتر رفتم و خودم رو رو کالفه

 از مردها. دیتنفر شد ه،یچ دیدون ی_نقطه ضعف منم که م

 کرد ییصدا یب ی خنده

 _ بجز من البته نه؟

 حرص گفتم:  با

 کن. یکار هیشم بابا تو رو خدا  یم وونهی_عمو، دارم د

 _ خب نقطه ضعفت رو برطرف کن عموجان.

 حرص گفتم: با

 نقطه ضعف من رو برطرف کنه، نه خود من. دیمهراد با یگه اقا ی_ عمو...استاد م

 .دیبلند و پر صدا خند نباریا عمو

 ؟یش یمهراد م یآقا تیهمکالس ضیمر نی_چه جالب پس تو اول

 پام و گفتم:  یدستم رو محکم زدم رو کالفه

 رو برطرف کنم. شونینقطه ضعف ا دیچکارش کنم  که استاد فرمودن منم با نویتحمل کنم، ا نمی_حاال ا

 گفت: یبا کنجکاو عمو

 ه؟یآقا مهراد چ نی_ حاال نقطه ضعف ا

 دادم و گفتم: رونیب نهیاز س کدفعهینفسم رو  ینیسنگ
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 _ از خانم ها متنفره.

 که صورتش لبو شد و نفسش قطع. دیو خند دیاز خنده غش کرد. متعجب نگاهش کردم. اونقدر خند عمو

 : دمینال یو عصب کالفه

 ؟یخند یشم شما م یم وونهی_عمو تو رو خدا دارم د

 ...نمیجالل رو بب نیاشک چشماشو پاک کرد و گفت: _بذار ا عمو

 نم، اما عمو گفت: زیمباهاش حرف  رم،یگ یگه حالش رو م یکردم االن م فکر

 اش. دهیا نیببوسمش با ا یببوسمش آ ی_ آ

 داد زدم: تیعصبان با

 _ عمو!

 دمیاومدم. در رو که بستم صداش رو شن رونیاز اتاقش ب ینداره، با ناراحت یعمو رنگ شیحنام پ دم،یو من که د دیخند باز

 گفت: یم دیخندیهنوز م کهیکه در حال

 دمت گرم. یکرد یفکر_ آخ خدا چه با حال، عجب 

 کنه. یو گفتم: _لعنت به من که فکر کردم عمو کارها رو درست م نیزم دمیحرص پام رو کوب با

 

 کردم که سارا زد به پهلوم و گفت:  یدانشگاه نشسته بودم و حرفام رو مرور م یمحوطه  یتو

 _عسل...عسل...آقا غوله اومد.

شد  یاخم، ته دلم خال لویمثل غولش، با دو ک کلیاومد. با اون قد بلند و ه یمهراد داشت به سمتم م یرو باال آوردم.آقا سرم

 غول تشن رو عوض کنم!؟ نیکه با خودم گفتم آخه چطور فکر کردن که من بتونم ا

 گفت: یعصب ییو با صدا ستادیا مقابلم

 .میباهم حرف بزن دیبا یدی_ خانم تمج

 کنارم بلند شد و گفت: از  یفور  دهی، ترس سارا

 بوفه دانشگاه. رمی_من...من م

 کرد و گفت: یکه رفت، مهراد کنارم نشست .مکث کوتاه سارا

 من و شما در نظر گرفتن. یواسه  یچه پروژه ا یامروز بچه ها بهم گفتن که استاد صالح ومدم،ین روزی_ من د

 شد و گفت: یسکوت کرده بودم که لحنش عصب هنوز

در ضمن،  دیکور خوند د،یاریکه بهتون زدم و در ب ییحرفا یتالف دیتونیم نکاراتونیبا ا دیخانم محترم اگه فکر کرد دینی_ بب

 .ستیامثال شما هم بدست شما قابل درمان ن فیتنفر من از شما و جنس ضع

 گفتم: یشونه ام و با خونسرد یام رو انداختم رو کوله
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خوبه   یبدم. در ثان یمزخرف شنهادیپ نیهمچ یکه بخاطرش برم به استاد صالح ستمیمهراد من عاشق چشم ابروتون ن ی_آقا

چون اگه شما از جنس من و امثال من  د،یکن یرو منتف هیقض نیا  دیکه بلد یکه به عرضتون برسونم، بهتره از هر راه

 امیضامن دار ب یچاقو  هیروز با  هی دینشه، شا یمنتف هیقض نیده اگه ا یمردان حال جنون بهم دست م دنیمن از د د،یمتنفر

 رو تموم کنم. یو خودم همه چ

 پر از خشمش افتاد و گفتم: روزتون پر از نفرت آقا... ینگاهم به چشم ها یا لحظه

گرفتم. رفتم سمت بوفه دانشگاه که سارا سمتم  یداشتم از درون آتش م ،یزدم و رفتم. اما با اون همه خونسرد یپوزخند بعد

 و گفت: دیدو

 

 شد؟ ی_عسل...چ

 با خودش فکر کرده! یرو دادم واقعا احمقه چ شنهادیپ نیا یفکر کرده من رفتم به استاد صالح شعوری_ ب

 داد و گفت: رونینفسش رو ب سارا

 یدختر چیکل دانشگاه  ه یبشر از غول دو سر هم ترسناک تره تو نیکردم؛ ا یداشتم سکته م دنشیعسل من از د ی_ وا

 ؟یدرمانش کن یچطور یخوا یشانس بدت! حاال م نیواسه ا رمیشه اونوقت تو...بم یاز کنارش رد هم نم

 حرص داد زدم:  با

پارچه  یاز وسط نصف بشه اله یاله یلیتر ریبره ز کنمیدعا م ره،ی! من درمانش کنم؟ عمراً بره با نفرتش بم؟یا وونهی_د

 رو سردر دانشگاه بزنن. شیشکیم

 و گفت: دیبازوم رو کش سارا

 دعاهات. نیازش نموند تو هم با ا یزی_ خب حاال...چ

 گفتم: کالفه

 بشر. میاصال اگه بشه، اسمش و بذار نمیبشر رو نب نیا ختیکشم تا ر ی_سارا من اگه مجبور بشم خودمو م

 و گفت:  دیخند سارا

 شه. یم یچ مینیحرف زد، بذار بب یخود آقا غوله رفت و با استاد صالح دیشا یفکر کن ی_حاال زوده به خودکش

 به سارا نگاه کردم و گفتم: نهیبه س دست

 ؟یایبا عموم حرف بزن...م ای_ تو ب

 _ اگه عموت به حرف من گوش بده.

 .یکرد شیراض دیشا ایحاال امروز ب_ 

 .امیباشه م یتو، ول یفکر کرد ی_ من ؟! چ
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سالن و اون رفت اتاق  یکنه. من نشستم تو یخواست عموم رو راض یبعد از دانشگاه باهام اومد خونه. مثال م سارا

 نفرتم از مردها. نیا لیسکوت خونه تو فکر رفتم.به دل یسالن، تو یعموم.منم تو

و بد اخالق بود  ینبود.اونقدر عصب یکردم. پدرم آدم درست یم یکه با پدرم زندگ یگشت به گذشته ها...به زمان یبرم لشیدل

 دیق یو ب یتنها شدم. پدر هم اونقدر آدم الابال یلیمادرم ازش جدا شد. با جدا شدن مادرم از پدر، من خ میهمون بچگ یکه تو

و از پدرم خواست  دی. فقط ده سالم بود که عموم به دادم رسادمهیازش خوردم،  یگبچ یوکه ت ییبود که هنوز کتکها یو بند

به  دینداشت، منو از سرش باز کرد و بخش یپدر یو بند بودن، حوصله  دیق یاون برم. پدرمم که بخاطر ب شیکه من پ

من و  یو مجرد موند. تفاوت سن کردتونست ازدواج کنه، اما بخاطر من  ازدواج ن یجوان بود و م نکهیعموم. عموم با ا

و پنج سال داشت. اما حاال در  ستیمن رو از پدرم گرفت، فقط ب یعمو نادر سرپرست یعمو نادر، پانزده سال بود و وقت

دونستم چقدر بخاطر من  ی..چون ماز عموم بود. ریدوستش داشتم.تنفر من از مردا، به غ یلیبود. خ یچهل سالگ یآستانه 

. دیرس ینشده بود. خوشگل و جوون به نظر م ریدل کنده البته هنوزم پ شیخوش جوون یروزها یو از همه  هکرد یفداکار

کنم تا سر و  یاز دوست هام رو بهت معرف یکیگفتم؛ بذار  یبهش م یهر وقت به شوخ یخورد ول یکمتر از سنش، م یحت

 .تهحرف ها از من گذش نیگفت زشته...ا یکرد و م یاخم م یریسامون بگ

و  یمشروبات الک ادیبود که نداشتم. پانزده سالم که شد، پدرم در اثر مصرف ز ینمونه ا یپدر یدوستش داشتم.الگو یلیخ

و مجرد ازدواج رو بزنه  دیاتفاق باعث شد که کالً ق نیمن، عمو نادر شد. هم یرفت و سرپرست قانون ایمواد مخدر، از دن

 یرو از دانشگاه تهران گرفت و با پروژه ها شیمهندس یمن درس خوند و دکترا یبمونه. خدا رو شکر عمو نادر پا به پا

حال من  نیکنه. با ا یگذار هیمن سرما یبزنه و به قول خودش برا بیرو به ج یادیکه قبول کرد، تونست ثروت ز یمهندس

زد. بخاطر نبود  یپنج ساله بودم، کتک م یبچه  هیبود و چطور منو که  یوقت فراموش نکردم که پدرم چقدر آدم بد چیه

زورش رو به رخ  یمردا متنفر شدم. انگار همه شون فقط از مردونگ یاز همه  یاز همون بچگ ،یحام هیمادر و  داشتن 

 اومد و گفت: نییفکر بودم که سارا از پله ها پا ی. هنوز توبه ارث نبرده بودن یاز مهربان یزیو چ دنیکش یم هیبق

 رم. ی_ عسل من م

 پله ها گفت: یبودم تا جوابش رو بدم که عمو نادر از باال ومدهیافکارم به خودم ن یاز تو هنوز

 _ عسل جا دوستت رو ناهار نگه دار.

 شده.دست سارا رو گرفتم و گفتم:  یچ دمیفهم تازه

 شد ؟! ی_چ

 باال انداخت و گفت: ییابرو سارا

 شما حرف خودش رو زد. یعمو نیگفتم ا یمن که هر چ دونم،ی_ نم

 اومد که گفت:  یم نیینادر از پله ها پا عمو

 .دی_غذا سفارش دادم ناهار بمون

 .گهیوقت د هیباشه  یدیتمج ی_ ممنون آقا

 فرو کرد و گفت:  بشیج یجلوتر اومد و دست هاش رو تو عمو

 گم. یم یکنم جد ی_تعارف نم

 .گهیدوست من تعارف داره خب بمون د یول دیکنیبه من انداخت که گفتم: _شما تعارف نم ینگاه سارا
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 شم. ی_آخه مزاحم م

 با لبخند گفت:  عمو

 .مییتنها شهی! من و عسل همی_چه مزاحمت

 

ساکت  یادیکه ز یناهار  تنها کس زیخودش موند.سر م یخواسته  دمیتعارف شا اید و سارا به اجبار غذا سفارش دا عمو

 مقابل عمو نشسته بود. یصندل کهیبود، من بودم. سارا در حال

که  دیباش ییکردم از اون عموها یجا خوردم، فکر م دنتونیالبته واقعا از د نمیعسل جون رو بب یدوست داشتم عمو یلی_خ 

 .دیر یبا عصا راه م

 و گفت: دیخند عمو

 نشدم. ری_نه هنوز اونقدر پ 

 باز گفت: سارا

 . دیکه بشه اسم عمو رو تحمل کن دیجوون یادی_ به نظرم شما ز

 

جوون موندن عموم  یادیزد؟ اون اومده بود مشکل من رو حل کنه، نه مشکل ز یحرف م یشدم. داشت از چ رهیسارا خ به

 رو!

 نگاهم به سارا بود که عمو جواب داد:  هنوز

 .ستیهم ن اینجوریا د،یکن یاغراق م دیدار گهی_د

 دستش و گفت: یدوغش رو گرفت تو وانیل سارا

 آقا نادر. دی_ ببخش

 شد  یهام چهار تا شد نادر چه زود خودمون چشم

 نگاهش رو به عمو دوخت و گفت:  سارا

 !د؟یهست یدوست استاد صالح  یجوون نی_چطور شما با ا

ازم  یکنن. در ضمن جالل چند سال یم ریزن ها آدم رو زود پ گنی_ خب من ازدواج نکردم و جالل ازدواج کرد، م

 بزرگتره.

 سمت عمو روانه کردم که با خنده نگام کرد و گفت: یاخم

 که منو جوون نگه داشته. هی_ البته عسل من تنها کس

 جواب بدم. یزودتر به استاد صالح دیمن با د،یبحث ها رو ول کن نیمن وارد بحثشون شدم و گفتم: _عمو جا ا نباریا

 و گفت:  شیصندل یزد به پشت هیتک یبا خونسرد عمو
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 کنم...چطوره؟ یدعوتش م رمیگ یم یمهمون هی_

 نه عسل؟ هیمن با شوق گفت: _عال یبجا سارا

 اخم به سارا نگاه کردم:  با

 ؟یمگه شما دعوت شد ؟یکن یذوق م یشما واسه چ دی_ببخش

 موقع عمو گفت:  همون

 خودمم گفتم. یمیقد یدوست ها دیشا د،یای_آره شما هم ب

 گفت: یانداخت و به طرز مظلومانه ا نییسرش رو پا سارا

 شم. یمزاحم نم یلیخ گهی_ نه د

 زدم و گفتم: یلبخند زورک هی

 خوابگاه که بهتره. یکنه از موندن تو ی_ حاال واسه من تعارفم م

 گفت:  یذوق کرد و فور سارا

 .امی_ممنون از دعوتتون، حتما م

 به بشقاب ها اشاره کرد و گفت: _غذاتون سرد شد عمو

 بشقابم رها کردم و گفتم:  یحوصله قاشقم رو تو یب

 .رمیمن س دیکن لی_شما م

رو  زیحق بلند شدن از پشت م یعسل جان تا غذات رو نخورد» بگه  شهیبرخاستم منتظر بودم عمو مثل هم زیپشت م از

 عمو با خنده گفت:  رتیدر کمال ح یول «یندار

 د؟ییاهل کجا د،یکم غذاست حاال شما از خودتون بگ هیطور نیهم شهیهم نیسارا خانم ا دیی_بفرما

و  ستیب نکهیرو گفت؛ ا یعمو و سارا گوش دادم. سارا همه چ یحرفا و خنده ها زیسالن و به ر یحرص رفتم نشستم تو با

اصفهان شده بود و رفته بودن  یپنج ستاره  یاز هتل ها یکی ریپدرش مد یچند سال یول ،یهفت سالش بود و اصالتا تهران

 اونجا

اومد که در کنار  یکم کم داشت دستم م یداره آخه، ول یبه موضوع استاد صالح یها چه ربط نیگفتم ا یخودم م با

 موضوع عمو و سارا. ادیم شیهم داره پ گهیموضوع د هی ،یموضوع استاد صالح

 

کردم. سارافون  یاشتباه م یدعوته، ول یفقط استاد صالحکردم  یرو گذاشت. فکر م یآخر هفته قرار مهمون یبرا عمو

بود.  یعیطب ریدعوت سارا  برام غ یبودم که سارا اومد. اون همه اصرار عمو برا دهیپوش دیقشنگم رو با شال سف یاسی

 هیتو چشم بود.از همون زمان ورودش،  یلیرنگش خ ییطال یربود و با روس دهیرو پوش شیمشک یکت یسارا هم مانتو

آشپز خونه کمکم که  یکردم. سارا اومد تو یحسادت م ییجورا هیعمو به سارا،  یادیبهم دست داد. از توجه ز یبیحال عج

 گفتم: یبا ناراحت
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 کمک الزم ندارم. رونی_ بفرما ب

 با تعجب نگام کرد که عمو هم وارد آشپزخونه شد و گفت:  سارا

 .ادیعسل خودش از پس کارا بر م ،ییرایپذ یتو دیی_سارا خانم شما بفرما

 که با لبخند گفت:  دمیبرگردوندم و سارا رو د سر

 _چشم.

 !د؟یو دعوت کرد نیبهم به عمو گفتم: _اصال چرا ا ختهیآم تیو عصبان یگرفت. سارا که رفت با ناراحت حرصم

 اخم هاش رو تو هم کرد و گفت: عمو

 _االن مشکل تو ساراست؟! 

 حرص گفتم: با

 پس؟ هیسوال ها واسه چ نیخانواده ات کجان؟ چند سالته؟ ا شم؟یمن متوجه نم دی_ آره ساراست، فکر کرد

 پوزخند زد و گفت:  عمو

 که دوستت هم اعتراف کرد من هنوز جوونم. یدیداره؟ ند ی_خب مگه چه اشکال

 هام چهار تا شد. چشم

 شدم! ریپ دیگفت ی_شما که همش م

 و گفت:  دیبه موهاش کش یبا لبخند دست عمو

 جوون شدم. یلیکنم خ یحاال حس م ی_ول

 یبود و موهاش رو به سمت باال سشوار کرده بود. بو دهیپوش یرنگ یزرشک راهنیعمو انداختم. پ یبه سر تا پا ینگاه

سر  ینبود که حدس بزنم تو یعمو، کار سخت پیت دنیبا د گهیعطر مردانه اش از همون فاصله هم قابل استشمام بود. د

 گفتم: تیگذره. با عصبان یم یعمو چ

 .نمیرم بش یمن م د،یکن ییرای_ اصال خودتون پذ

 بلند شد. عمو رفت سمت اف اف. درو باز کرد و گفت: فونیآزنگ  یسالن که صدا یتو نشستم

 _ عسل خانم مهمون ها اومدن.

 لج گفتم: با

 _ چشمتون روشن.

 :دمیشنیعمو رو م یاحوالپرس یصدا

 خسرو جان؟ ی_ به به چطور
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که  ستادمیبود. نشناختمش، ا ستادهیسالن ا یورود یتو یانسالیبود؟! سر برگردوندم و نگاه کردم. مرد م یک گهید خسرو

سمت  یمعرف یمهراد بود. عمو دستش رو به نشانه  یوارد شد. خشکم زد. آقا انسالیهم پشت سر مرد م یپسر جوان

 دوستش  نشانه رفت و گفت:

 شما. یمهراد همکالس ایمن، پدر آر یمی_ خسرو مهراد دوست قد

 شدم. عمو جلو اومد و بازوم رو گرفت و گفت:  رهیخ ایآر یعبوس و عصبان یزده فقط به چهره  بهت

 _عسل جان برادر زاده ام.

 گفتم:  یسخت به

 _س...سالم.

 زد و گفت:  یخان لبخند خسرو

 ا،یکالس با آر یتو یاون بخاطر جر و بحثا یما رو به تو بگه ول یدوست انیمن به نادر گفتم که جر د؛ی_سالم دخترم ببخش

 بهت نگفت.

 و گفتم: دمیعمو رو کش دست

 .دیاریب فی_ لطفا تشر

 د؟یسمت راهرو و گفتم: _چطور تونست دمیرو کش عمو

 با خنده گفت: عمو

 _ حرص نخور الزم نبود.

 نقشه بود؟آره؟  هیاز اولش  ی_ الزم نبود؟ پس همه چ

 ازم گرفت و گفت:  یشگونیبا لبخند ن عمو

 .گهی_باالخره د

 لج نگاش کردم که لبخند زنان رفت. با

 

 ریکارهاش غ گهیشدم. د رهیاز مبل ها و با حرص به عمو خ یکی یشدم. نشستم رو یمنفجر م تیاز شدت عصبان داشتم

مبل و  یسالن، رو ینشست باال یالیخ یبا ب یکرد ول یخودش حس م یرو رو میقابل تحمل شده بود. با اونکه نگاه عصب

 گفت: _خسرو جان چه خبر؟

 به سارا  و بعد گفت: یوارد شد و سالم داد. عمو با اخم نگام کرد و اشاره ا یچا ینیهمون موقع با س سارا

 _ عسل خانم...

 رو از سارا گرفت و گفت: ینیازش برگردوندم که بلند شد و س یسرم رو با ناراحت یرو گرفتم ول منظورش

 .دینیبش دیی_ شما بفرما
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 گفت: سارا

 .ستین یکنم مشکل ییرایمن پذ دی_بذار

 با لبخند گفت:  عمو

 .دییبفرما د،یشما مهمان هست یچ گهی_د

بهش کردم که ازم فاصله گرفت. همون موقع دوباره زنگ در خورد.عمو  یکه چنان اخم نهیسمت من بش ادیخواست ب سارا

 گذاشت و گفت: زیم یرو رو ینیس

 _ حتما جالله.

 رو باز کرد و گفت:  در

 آوردن. فیاستاد تشر ی_بله آقا

اونم  ایرفت سمت آر اریاخت یخوردم. نگاهم ب یحرص م شتریو ب دمیشن یرو م یعمو و صالح یحال و احوالپرس یصدا

تعجب  دیزد؛ با یاگه لبخند م دیو اخم بود. شا تیاش عصبان یشگینبود. چون ژست هم یعیطب ریغ زیبود البته چ یعصب

کرد و نشست کنار عمو. سارا باز رفت  ی. با همه سالم و احوالپرسستادمیشد ا ییرایکه وارد پذ یکردم. استاد صالح یم

 سمت آشپزخونه که عمو گفت:

 .میسال همه دور هم جمع شد یچقدر خوبه که بعد از کل _

کردم. استاد بهم  یاون جمع کسل کننده رو تحمل م دیحرف عمو فکر کردم. چقدر مسخره بود که من با نیحوصله به ا یب

 نگاه کرد و گفت:

 ؟یدیخانم تمج دی_ شما چطور

 دادم گفتم: یانداخته بودم  تکون م گرمید یپا یپام رو که رو تیکه از شدت عصبان همونطور

مهراد  یواسه من آقا یجمع شدن دور هم، پروژه عمل یبرا یمیکه شما دوستان قد دونستمی_ مجبورم نفس بکشم، من نم

 .دیکن یم نییتع

 زد و گفت: یلبخند معنادار استاد

 رو دادم. یعمل یپروژه  شنهادیدادن، من فقط پ شنهادیشما و خسرو خان پ یرو عمو هیقض نی_ اصل ا

 شما! یشگاهیموش آزما میخوبه ما شد یلی_ خوبه، خ

آورد.عمو باز از جا بلند  یچا وانیل هی یاستاد صالح یبهم رفت همون موقع باز سارا برا یو بعد چشم غره ا دیخند عمو

 شد و گفت: 

 .دیکن ییرایکه پذ می_ما شما رو دعوت نکرد

 شدم و گفتم: یزد. حرص یفقط لبخند م سارا

 بغل دست عمو جان. نی_آره سارا جون بش
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سراغ  میبر ست،ین یبه معرف ازیگفت: _خب...حاال که ن یاومد سمتم که استاد صالح یحرف چیه یاخم کرد و سارا ب عمو

 بحث خودمون.

 گفتم: هیکنا به

 .دیخودتون کن یقاتیتحق یما رو بهونه  دیچطور شد که خواست دی_ آره استاد بگ

 نیشما و خسرو خان بوده که باعث شد من ا یعمو یاصرار ها نیبگم که ا دیبهم کرد و جواب داد _ با ینگاه تند استاد

 رو بدم. شنهادیپ

 گفت: تیبا عصبان ایآر

 _ آره پدر؟!

 بعد من نگاه کرد و گفت:  ایخان به آر خسرو

پسر رو  هی نیفقط هم ایمن از دار دن د،یکن یم یلجباز ینجوریکه شما دو نفر ا میزنده ا گهیشما چقدر د ی_مگه من و عمو

 دارم.

 رو باال بردم: صدام

 د،یهمتون نامرد د،ییشما مردها متنفرم همتون زورگو یمن به شخصه از همه  چ،یه نجای_ پس ما ا

 کرد:  جادیحرفم وقفه ا نیبلند ب ییبا صدا عمو

 _عسل.

 زد به مبل و گفت:  هیهم تک ایآر

خوان قلب و  یفقط م انتکار،یو خ فیجنس زن ها متنفرم ضع ی_تنها شباهت من و شما همون نفرته من به شخصه از همه 

 کنن و بعد بذارن برن. ریتسخ

 با لبخند گفت: استاد

 .دیش یدرمان م دیکه شما دو تا اگه با هم باش نهی_ واسه هم

 

 

کردم لحن صحبتم رو مودبانه  یم یسع کهیو در حال اوردمیباز طاقت ن یباشه، ول یچ یزدم منظور استاد صالح یم حدس

 : دمیجلوه بدم  پرس

 ! ه؟ی_ منظورتون از با هم بودن چ

نگاهم سمت عمو برگشت، لبخند اون هم، هم  شدیبود. باورم نم ایگو یلینشست لبخندش خ یلب استاد صالح یرو لبخند

 ؟!  هیزدم : _منظورتون چ ادیفر تیادب رو کنار زدم و با عصبان گهیطور. د نیدوستش بود . خسرو خان هم هم فیرد

 خان جواب داد: خسرو

 من بود. شنهادیپ نی_ ا
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 : دمیهام رو مشت کردم و باز پرس دست

 ؟! یشنهادی_ چه پ

 .دیم باشمدت با هم محر هی_شما 

 !؟یبا هم بلند شد _ چ ایمن و آر ادیفر یصدا

 کرد و گفت :  یسرفه ا عمو

 شما... یهر دو یبرا نی_عسل جان... ا

 زنان گفتم : ادیبرخاستم و فر میصندل یرو از

منو  دیمردا متنفرم از شما، از خود شما که االن دار ی! من از همه د؟یریبگ میما تصم یبرا دیتون ی_ نه شما چطور م

 ..دیازدواج کن دیخب بر د؟یازدواج کن دیخوا یبشه؟ م یکه چ دیکن یمجبور م

 سرم رو سمت سارا برگردوندم و با حرص گفتم : بعد

 من از شما خوشش اومده... ی_ سارا جون عمو

 :  دیبهم توپ تیبا عصبان عمو

 _عسل!

 !ست؟ین نیمگه مشکل شما هم گه،یبهش بگم د دیحرفم و بزنم؟ خب بذار دیذاری_چرا نم

 گفت : دیکه کش یهمراه با آه بلند یکرد که استاد صالح ینگاهم م تیبا عصبان عمو

 .دیواکنش رو نشون بد نیشما ا یکردم که هر دو ی_من فکر م

 نشونه رفتم و گفتم:  ایدستم رو سمت آر  یهمون لحن عصب با

 زنم. یاخمالو فقط ابروهاش تو همه و منم که فقط دارم داد م یمجسمه  هیکه مثل  شونی؟! ا قای_کدوم واکنش دق

 نافذ به من گفت:  یبا نگاه نباریا استاد

 شیساکته، چند روز پ ینجوریکه االن ا شونمیراه بنداز. ا دادیبعد شما داد و ب میحرف هامون رو بزن دیبذار دینی_لطفا بش

 داداش و سرم زده.

تواند مرا  یکرد با همون نگاه تند  م یفکر م دیکرد منو وادار به نشتن کند. شا یبودم که عمو با نگاهش سع ستادهیا هنوز

 به نشستن کنه که گفتم : یراض

 مهراد... یآقا نیا دیدونم... شا یتونم سکوت کنم... نم ینم گهی_ د

 نشانه رفتم و بعد ادامه دادم : ایرو سمت آر دستم

 نه. یکیمن  یول رهیآرامش بگ ت،یتونه با آزار و اذ یچون م ستین دمی_ قبول کنه که بع

 اخمش رو محکمتر کرد و گفت: استاد

 نه؟! ایحرفم رو بزنم  یذار ی_ حاال م
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 .نیگفت : _عسل بش یجد یصورت استاد بود که عمو با لحن یهنوز با خشم رو نگاهم

 دستام هنوز مشت شده بود و قصد باز شدن نداشت. ت،ی. از شدت عصبانمیصندل ینشستم رو محکم

 که گفت :  دمیاستاد رو شن یهمون حالت صدا یتو

شما  یشما دوتا رو داد، عمو تیمحرم شنهادیپ یحالت انزجار شما دو نفر بود اما خسرو وقت نی_من واقعا قصدم درمان ا

 نه تنها، مخالفت نکرد بلکه استقبال هم کرد.

انگشتام درد گرفته بود از  گهید شتریکرد و حرص من و ب دییرو تا یبرگشت سمت عمو با پلک زدن  حرف صالح نگاهم

 فشردم. یبس کف دستم م

 ادامه داد: یصالح استاد

 یشماست. چون درمان شما دو نفر بهتر و راحت تر جلو م یبه نفع هر دو یطور نیا دمید هیقض نی_ منم با لحاظ کردن ا

 هیقض نیبا دانشگاه هم صحبت کردم. چون ا دیکن یدونستم شما دو نفر قطعا مخالفت م یم نکهیره، البته من به خاطر ا

قرار  یو بررس لیدم، مورد تحل یکه من به شما م یمطابق برنامه ا اشم یکنه و تک تک رفتارها یم دایپ قاتیحالت تحق

مشترک شما  ینامه  انیبه عنوان پا یقاتیپروژه تحق نیدادم که در عوض قبول کردن شما دو نفر ا شنهادیمن پ رهیگ یم

 کرد. لاستقبا اریدانشگاه هم بس سیرئ ،یریخدارو شکر استاد من رهیدانشگاه قرار بگ دییدونفر، مورد تا

 هیتونه خودش  یدر سطح کشور ارائه نشده و م یدانشگاه چیه یتو یعمل یقاتیتحق ینامه  انیپا نیتا بحال همچ چون

 یعلم یجشنواره ها یپروژه تو نیتونم تصور کنم که ا یحاال م نیمحسوب بشه؛ از هم یبزرگ روانشناس یقاتیپروژه تحق

راحت باشه تا  التونیشماست. خ یبرا ییفرصت استثنا هی نی. ادیشه، حاال فکراتون رو بکن یبرتر ارائه م قیبه عنوان تحق

 دیتون یبا عمو و پدر شما ندارم. انتخاب با خودتونه،  م یکار گهیمن د کنهینم دایدرز پ ییجا هیقض نیپروژه هم ا نیا انیپا

 نه؟ ای دیریبگ قیکار تحق ینامتون رو بدون سخت انیپا یراحت نمره  یلیو خ دیایپروژه برب نیاز پس ا

 زدم و گفتم: یپوزخند

 حاالش کل دانشگاه ازش خبر دارن. نیکم بزرگتر از درزه، چون هم هی دیزنیکه شما ازش حرف م یدرز نی_ ا

 داد و گفت:  یجوابم رو با پوزخند استاد

 شما بود.  تی_منظورم محرم

 ایسمت آر اریاخت یقبل، نگاهم ب یبودم اما نه به اندازه  یهم جفت کردم و سکوت. هنوز عصب یحرص لب هام رو رو با

 رفت.

 :  دمیاو هم پرس یزد و سکوت رو انتخاب کرده بود که من به جا یلبش م یمشت شده اش رو محکم رو دست

 م؟یفکر کن میوقت دار ی_تا ک

 کرد و گفت : یاش مخف یشگیهم یلبخندش رو پشت جذبه  استاد

 .ندهیآ ی_ فقط تا آخر هفته 
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 یبیآس هیکه به خودشون و بق ییها وونهیها شده بودم. البته از اون دسته د وونهیدو روز گذشت. مثل د ،یاون شب مهمون از

 زنند. ینم

 نیا یبا سارا هم قهر کردم. من سارا رو تو یبود که حت ختهیبهم ر یلعنت یقاتیتحق یپروژه  نیقدر اعصابم بخاطر ا اون

دونم چرا من  ینم یعمو برده بود ول یرفتارها یبه علت بعض یدونستم. اگر چه خود سارا همون شب پ یمقصر م هیقض

م قهر کرده بودم. کرد. با عمو ه یرو رد م یاستاد صالح شنهادی، پ ادافت یفکر ازدواج نم یکردم که اگر عمو تو یفکر م

وسوسه  هیبه کنار  نایا یرو قبول کنه. همه  یشنهادیپ نیاز شّر من همچ یشد، چطور تونسته بود بخاطر خالص یباورم نم

 گفت :  یدلم م یتو یفیخف ی

 نامه راحت شو هم فاله و هم تماشا. انی_قبول کن و از شّر پا

 گفتم : یباز با خودم م اما

 نامه؟! انیپا هیشناسنامه ام سر  یبره تو یاسم الک هیام مگه؟!  وانهی_ د

 نامشونن... انیپا ریها دو سال درگ یشناسنامه ثبت نشه االن بعض یشه تو یگفتم: _خب م یافکارم به خودم م یباز تو اما

. هیبالها ک نیا ی، مسبب همه نرفته ادمیهنوز  یعنیو با همون حالت قهر رفتم اتاق عمو. اخم کردم که  ایدل رو زدم به در 

چارچوب در  لبخند زد و  یمن تو دنیکرد که با د یاش کار م یمهندس دیجد یپروژه  یکارش داشت رو زیعمو پشت م

 گفت :

 _ به به عسل خانوم.

 اتاقش شدم که ادامه داد : وارد

 .نمیتلخه نگاه کن ابروهات و باز کن از هم  لبخند بزن بب نقدریکه ا یهست ی_ شما چه عسل

 . میاومدم تا حرف بزن د،یکن یشوخ ومدمی_حوصله ندارم اصال ن

 برخاست و گفت :  زشیو از پشت م زیم یچشمهاش برداشت و گذاشت رو یمطالعه اش رو از رو نکیع

 .می_خب بزن

 _عمو من هنوز از دست شما دلخورم.

 _ چرا آخه؟!

 !د؟یداد یبود به صالح یشنهادیچه پ نیآخه ا_ 

 ؟! گهیبود د یزد و گفت: _منظورت استاد صالح یزیآم هیکنا لبخند

 _بله

 نگاهم کرد و گفت: نهیو دست به س زشیزد به م هیتک

خودم و  شیدونم؛ ده سالت بود که آوردمت پ یتورو مثل دختر خودم م یعسل جان درسته که من ازدواج نکردم ول نی_ بب

 نه؟ ای یپدر قبول دار هیو پنج سالته حاال به من بگو، من و به عنوان  ستیاالن ب
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گرفتم که ادامه داد: _پس قبول  نییمرورگر خاطراتم، پا یکردم. سرم رو از نگاهش که انگار شده بود صفحه  سکوت

 ؟یبدونم تو هم سروسامون گرفت نکهیتو؟ جز ا یتخوام از خدا؟ جز خوشبخ یم ی... من چیدار

 بلند کردم و گفتم : کبارهی سرمو

 به ازدواجه؟! ی_ اصال مگه خوشبخت

خوام تا زنده ام  یشه؟... م یشه نم یدفعه عسل  من، تنها م هیُمردم  گهیمن چند سال د میاومد یول ستی_نه به ازدواج ن

 .یریسروسامون بگ

 شما؟ ای رمی_من سروسامون بگ

 . جواب داد: دمیعمو دزد یکرد که باز نگاهم رو از چشما یاخم

. سرم رو با درس گرم ی! پانزده ساله که ازدواج نکردم تا تو بزرگ بشیانصاف هم شد یب یلیها خ ی_خب حاال... تازگ

دوست  نیکنه اما اونروز هم یبا من ازدواج نم یکس گهیشدم، د ریپ گهیازم گذشته د گهیزدم د بیکردم و مدام به خودم نه

مگه دل ندارم؟ چرا  ستم؟یشدم. مگه من آدم ن دواریتو باشم، به خودم ام یخوره که عمو یگفت بهم نم یشما، سارا... وقت

 ازدواج کنم؟ دینبا

 به عمو نگاه کردم و گفتم: یناراحت با

 د؟یبا سارا ازدواج کن دیخوا ی_ پس... واقعا م

 و گفت: دیبه موهاش کش یو دست دیرو ازم دزد لبخندش

 .رمیبگ میدر مورد تو تصم دی... قبلش باینگرفتم ول یقطع میکنم... تصم ی_ خب... هنوز دارم فکر م

 بغض گفتم: با

 د؟یریبگ میدر مورد خودتون تصم دیازدواج کنم که شما راحت بتون یابونیغول ب ی_ من به اجبار شما با اون پسره 

 گفت:  خانهیتوب یو با لحن دیکش یآه عمو

 _عسل!

 رو فرو خوردم که ادامه داد: بغضم

همسرش، اون   ایآر یبچگ یتو نکهیمثل منه. بعد از ا طشیخسرو هم شرا ید یبه پسر مردم لقب بد م ادی_اصال خوشم نم 

ترسه که بعد از مرگش،  یحاال م یکنه تا تموم عمرش رو بذاره واسه پسرش ول یازدواج نم گهیکنه، د یرو رها م ایو آر

 .رهیپسرش سروسامون بگ ایکه دختر  هیهر پدر یآرزو نیرو نداشته باشه. خب ا یپسرش تنها بشه و کس

 حرص گفتم: با

 ! ؟ی! زورک؟ینجوری_ ا

 

 و گفت : دیکش ینفس بلند عمو
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تا هم  دیداد که شما دو نفر به هم محرم بش شنهادیازدواجتون اما جالل پ یدرمان شما دو نفره نه برا یاجبار برا نی_ اوال ا

 بتونه درست انجام بشه هم درمان شما. یقاتیتحق یپروژه 

 زدم. هیگر ریناله زدم ز با

 هی یتو نیبه زور با اون پسره بندازمن و  نیخوا یکه م میشگاهی! مگه من موش آزماهیقانیپروژه تحق ی_ لعنت به هر چ

 قفس!

 باز اخم کرد و گفت : عمو

 .میدلت خونه کرده رو درمون کن یرو که تو ینفرت لعنت نیخوام ا یگم م ی_ عسل م

 حرص داد زدم : با

 شناسنامه ام؟ یاسم بره تو هی دیکه بخاطرش با هیچه درمون نی_ ا

 شد و مثل من صداش رو بلند کرد :  یعصب عمو

 ره. یشناسنامه ات نم یتو ی_اسم

 !م؟یمحرم باش دیخوا ی_پس چطور م

 مدت داره. تیمحرم هی_

 یشناسنامه  هیبچه بغل و  هیشما، من بمونم و  یقاتیتحق یپروژه  نیبدتر... آخر  ا گهیبلندتر . _د ادمیشد و فر شتریب حرصم

 !دیسف

سرم داد نزده بود. بغض دوباره  ینطوریشد تا بحال ا یشدم. باورم نم رهیکه بُهت زده بهش خ دیسرم کش یادیچنان فر عمو

 گلوم توده شد. که عمو گفت :  یتو

که  یروانشناس یتست ها یاونقدر تو ایکرده، اوالً آر یبررس نارویا یفکر نکردم؟ جالل همه  نهایمن به ا ی_فکر کرد

 هیخواهد بود. در ضمن با  زیآم تیگفت که موفق یتونه قطع یاحساس که درمانش رو هم نم یجالل ازش گرفته سرده و ب

شما دو نفر،  یشه االن مشکل اصل یاون آقا پسر بسته م یپا وکه جالل خودش قولش رو داده، دست  ییضمانت ها یسر

از احساس نبرده نفرتش  ییپسر بو نیا ست،یمعلوم ن ایآر یول ین بشتو درما دیجالل، شا یدرمان شماست البته به گفته 

هم واسه  ستهمدارب نیدورب هیداد که  شنهادیپ یزنها و دخترها اونقدر هست که جالل حت یبخاطر رفتن مادرش از همه 

 .میکنترل کن میپسر رو هم بتون نیا یها تیعصبان یتا حت میخونه کار بذار یتو نانیاطم

 رو با حرص تکون دادم و گفتم : سرم

 !د؟یهمخونه کن یریزنج یروان هیمن و با  دیخوا یچرا م گهیمن خودم و بکشم و خالص د دیبدتر خب بگ گهی_ د

 و گفت : زشیم یرو دیمحکم کوب تیبا عصبان عمو

کرده که اگه  نیدانشگاهتونه، تضم! جالل استاد برتر ست؟ین مونیحال یچیو ما ه یتو عقل کُل یکن ی_ عس چرا فکر م

تو  ادیتا ب ارمیب ریپسر گ هیراهه خب من برم سر کوچه  نیشما دو نفر باشه، فقط هم یانزجار درون نیدرمان ا یبرا یراه

 رو درمون کنه؟!

 زار زدم. هیگر با
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 یاز همه  شتریکارهاتون من و ب نیبا ا دیحس نفرت رو دوست دارم چرا دار نیخوب بشم من ا خوامیخوام من نم ی_نم

 د؟یکن یَمردا متنفر م

 داد و گفت : رونیب نهیرو محکم از س شینفس عصب عمو

 ییایدن نیهمچ یتو یخوا یم ،یَمرد که از همشون متنفر ایدن هیو  یمون یبرم، تو م ایمن اگه از دن نهی_ چون تنها راه هم

 ؟یکن یزندگ

 لب گفتم:  ریزد که ز یصورتم غلت م یهام آروم آروم رو اشک

 _آره.

 گفت: یو عصب دیکش ینفس بلند عمو

نفرت  نیهم میپروژه کنار هم گذاشت نیا یرو تو ایکه تو و آر یلیاز دال یکیمن و حرص نده  نقدریا طونی_ لعنت بر ش

اروپا مطرح شده  یاز دانشگاه ها یکی یبوده که تو یقیتحق یمقاله  هیپروژه  نیگه اصل ا یشماست...جالل م نیمشترک ب

دو نفر  یکه اگر حت دهیرس جهینت نیاز صد تا روانشناس به ا شیب ملکرددانشجو از ع کیاون مقاله، طبق مطالعات  یو تو

و اون ها طبق برنامه دستورات روانکاو رو  میکنار هم قرار بد یدرست و علم یبرنامه  کیرو که از هم متنفر هستند با 

 .شهیم نیگزیو به جاش  عشق و محبت جا شهیاون دو نفر رفع م یانجام بدن، نفرت از دل هر دو

 لبم اومد و گفتم : یاشک هام رو ونیم یپوزخند

 !گهی_ رسما شدم موش د

 گفت:  یبا حرص بلند و جد عمو

 با خودته. میر کن تصمفک یخوا یاز اتاقم هر جور که م رونی_برو ب

 مبل برخاستم و رفتم سمت در که عمو باز گفت: یاز رو یدلخور با

 .یبازم عسل من ،یریبگ یمیبه هر حال هر تصم ی_ ول

 باز کردم و محکم پشت سرم بستم. دررو

 

 هم محرم بشم هم همخونه. ایمثل آر یبخوام با پسر نکهیسخت بود ا یلیخ برام

 فقط تا سه چهار روز بود. یسخت نیا البته

 .دیفرا رس یکالس استاد صالح یفقط سه روز مونده بود که جلسه  یمهلت استاد صالح از

 یلیبودن. اما خ دنیها هم که فقط تو نخ خند یورودم به کالس بچه ها شروع کردن به پچ پچ کردن. بعض یهمون لحظه  از

دونستم و ازش  یمردها م فیکه از همون ترم اول، اونم هم رد یدختر بایبزنند، مثالً فر هیاومد که کنا یها هم بدشون نم

 گفت: یمتنفر بودم، جلو اومد و با پوزخند

 نه. ای دیهست یعلم قاتیجلسه مشخص بشه که شما اهل تحق نیفکر کنم ا یدی_ خب خانم تمج

 با ناز و افاده ادا درآورد: هم قالب کرد و  یکف دست هاش رو بهم زد و انگشت هاشو تو بعد
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 هست مرا درمان کند؟ یکس ایمردها متنفرم، آ ی_آه... من از همه 

 کرد و ادامه داد:  شیمزه هم همراه یپسر تخس و ب کیکه  دندیاز بچه ها خند چندتا

 است. یاستاد صالح ینشدن، مسئله نمره  ای_درمان شدن 

 بچه ها باالتر رفت کله سارا با حرص داد زد :  یخنده  یصدا

 .دیخودتون رو درمان کن دیبر دیگ یراست م ندهیروانکاوان آ دی_خفه ش

ً یباز از رو نرفت و دق بایفر  و گفت: ستادیا میجلو قا

 ادیکالس ب یباجذبه  یحاال که قراره درمان بشم چه خوبه که اون پسر خوشگله  یپسرا متنفرم ول ی_ اُه... من از همه 

 درمونم کنه نه؟!

 باال انداختم و با حرص گفتم: ییصورتم بود که ابرو یرو نگاهش

برو  ش،یلیت و دوباره برش بگردونم به شکل خرطوم ف یدماغ عمل یمن با مشت بزنم تو یخوا یجون اگه نم بایفر نی_ بب

 بتمرگ سر جات.

 زد : ادیسر کالس و فر دیاز پسرها دو یکیبگه که  یزیپوزخند زد و خواست چ بایفر

 اومد. ی_استاد صالح

 یشگیهم یاومد داخل با همون اخم پز جذبه  ایسر جاشون نشستند که استاد با اخم وارد کالس شد پشت سرش هم، آر همه

 عاشقش بود رفت سرجاش نشست. بایکه فر

 گفت: یمقدمه ا چیه یب استاد

 .یی_ خانم ثنا

 گفت:  بایفر

 استاد._بله 

 !یمن استقبال کرد یقاتیتحق یاز پروژه  یلیکه قبل از ورودم به کالس شما خ دهی_به گوشم رس

 زد و مصمم گفت: یلبخند بایفر

 .ادی_ چرا که نه استاد، من از اصالح شدن نقطه ضعف هام بدم نم

 زد و گفت: یلبخند محو استاد

 یقاتیتحق یپروژه  هی یصحبت کردم تا چندتا از دانشجوهارو برا یروان یها مارستانیاز ب یکی ری_خوبه؛ من با مد 

 بفرستم اونجا.

زد و ادامه داد: _چندتا ُمجرم  زشیبچه ها بلند شد که استاد چند ضربه به م یخنده  یکالس رفت رو هوا صدا ی همه

 یکنند، پروژه  یتکرار م خودشون رو یشوند باز هم اختااالت روان یمرخص م مارستانیکه هر وقت از ب میدار یروان

 !؟یکن یهست قبول م همشما  یالبته مناسب با عالقه  هیخوب و سرگرم کننده ا

 گفت: یبا ناراحت بایفر
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 تا درمان کنم؟ دیکالس رو به من بد یاز بچه ها یکی دیخوا ی_ استاد نم

 و گفتم:  دمیبلند خند بلند

 ده ها. یپروژه جواب م دیرو با من عوض کن شونیا ی_استاد جا

 با لبخند مشتاقانه گفت: بایکه فر دندیباز خند همه

 عوض کنم. یدی_ آره استاد، من حاضرم جام و با خانم تمج

 :دیکرد و کنجکاوانه پرس یبازم لبخندش رو مخف استاد

 مهراد درمان بشه؟ یتوسط آقا دیهست لیکه ما هیخاص شما چ ی_ خب اختالل رفتار

 گفتم: بلند

 .یفتگی_ خودش

 همه بلند شد. یخنده  یصدا دوباره

 سمتم روانه کرد که استاد گفت:  یاخم بایفر

 شه. یصحبت کردم درمان م رشیکه با مد یروان مارستانیشما با رفتن به ب یفتگی_خودش

 با حرص گفت:  بایفر

 !م؟یمن روان یعنی_استاد 

 با لبخند گفت: استاد

 یکیاَن.  فتهیهمه خودش ینیب یچون م یکن یخودت و فراموش م یفتگیاونجا خودش یکه اگر بر نهی_ نه دخترم، منظورم ا

 ام. تیمن ب َرت پ گهیم یکیام،  یبانک مل ریگه من مد یم یکی کام،یجمهور آمر سیگه من رئ یم

به استاد و بعد من انداخت و سرجاش نشست خوب شد. حالش جا  یبا اخم نگاه بایبچه ها از خنده منفجر شدن فر ی همه

 اومد.

 

 یدلم زندگ ینامه وگرنه هنوز دوست داشتم با همون نفرت تو انیپا یبخاطر گرفتن نمره  شتریفکرام رو کرده بودم. ب گهید

 م.باش ایمثل آر یکنم تا مجبور باشم کنار پسر

 یلیبشه. عمو خ یعمل یاستاد صالح یرفت تا پروژه  یم شیکارها داشت پ یو کالفه بودم. همه  یبه هر حال عصب اما

کردم که واسه رفتن من ذوق  تشیاذ نقدریا یعنیگفتم  یبا خودم م ن،یعمو، غمگ یهمه خوشحال نیخوشحال بود و من از ا

 کرده؟!

 ما قرار داد. اریاستاد در اخت شنهادیدار و دوطبقه داشت که به پ اطیح یخانه ا ا،یپدر آر خسروخان،

اومد، تازه َشستم خبردار شد که  ونیحرف از خونه به م یوقت یول میچند ساعت با هم باش یکردم قراره هفته ا یفکر م اول

 !ه؟یچ تیمنظور استاد از محرم

 نبود. یچاره ا گهیرو اعالم کرده بودم و د تمیرضا یشدم ول ریاز قبل از عمو دلگ شتریب یلیحالم گرفته شد که خ اونقدر
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و  انهیمخف یشرط رو قبول کرده بود! همه چ نینفرت از جنس خانم ها ا یبا اون همه ادعا ایبود که چطور آر نیاز ا تعجبم

 لباس.چمدون  هیچندتا جعبه کارتُن کتاب بود و  لمیسرد برگزار شد. تمام وسا یلیخ

 ایمشترک  یزندگ یدونستم اسمش رو بذارم خونه  یبود که نم ایدار پدر آر اطیح یخونه  یما هم تو دارید قرار

 ؟یروان مارستانیب

بزرگ و  اطیخسروخان شدم. ح یصورتم جا خوش کرده بود، وارد خونه  یبود تو یهفته ا هیکه  ییهمون اخم ها با

 .میشد یبود و بعد از سه تا پله وارد خونه م اطیباغچه بزرگ و پر از گلدون کنار ح هیداشت.  یدلباز

 گوشم گفت:  ریکفش ها بود، که عمو ز یخونه بود. نگام رو یورود یجفت کفش مردونه کنار درب بزرگ و چوب سه

 _اخم هات و باز کن شگون نداره.

 واقعا ازدواج کنم!  نکهی! قراره درمان بشم نه ای_چه شگون

لب عمو  یشباهت به لبخند رو یکه ب یبزرگ رو به رومون باز کرد و با لبخند ینزد که خسروخان در چوب یحرف عمو

 نبود گفت:

 .دی_ سالم خوش اومد

 از من بود. رشتیاخماش ب ییهم بود. اونم مثل من با اخم سالم کرد البته خدا ای. استاد هم اومده بود و البته آرمیخونه شد وارد

 سالن کنار عمو که استاد گفت: یتو یمبل دونفره  یرو نشستم

خونه  نیا یشما دونفر تو میخوا ینکرده، ما م یخواستن بکوبن و بسازن البته االنم فرق یخونه رو خسروجان م نی_ خب ا

 .دیو از خرابه هاش عشق بساز دینفرتتون رو بکوب

 لب زمزمه کردم : ریباال انداختم و ز ییابرو

 !یگاد چه عشق ی_ اوه ما

 لب گفت: _عسل! ریبا اخم نگام کرد و ز عمو

 گفت:  خسروخان

که فقط و فقط سالن رو  میگذاشت نیسالن هم دورب یتو ایآر یهم برا یکیشما  یبرا یکی_طبقه باال دوتا اتاق خواب داره 

 لمیتونه ف یعسل، م یاز سالمت نانیاطم یبرا شونینادرجان وصله و ا وتریبه کامپ میمستق نیدورب نیا لمیده ف یپوشش م

 .نهیرو بب نیدورب

 باز زمزمه کردم:  یحوصلگ یب با

 .هیخوب یهند لمیعموجان، ف نی_آره حتما بب

 

 بهم گوشزد کرد که سکوت کنم. یباز هم با نگاه تند عمو

 که مثل عمو، عجله داشت گفت: خسروخان

 .زمیبخون عز یخون یرو خودت م تشونیمحرم ی غهیص ی_ خب جالل جان گفت



 IRBESTNOVELS.: ناشر                  گانهی هیمرض نویسنده :         نقاب دلرمان :                              بهترین رمان ها

24 صفحه                                       کنید برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 به من اشاره کرد و گفت: استاد

نشسته بود،  ایکه آر یمبل سه نفره ا ی گهی. با اکراه بلند شدم و طرف ددینیمهراد بنش یکنار آقا دیاریب فی_ شما تشر

 هم سرشو کج کرد طرف پدرش. استاد با خنده گفت: اینشستم. سرم رو کج کردم سمت عمو، آر

 ماه.  ریشه تا اواخر ت یماهه، م یخونم االن اواخر د یرو شش ماهه م غهیص نیمدت ا دیری_ از حاال انقدر ژست قهر نگ

 بلند گفت: ییکه استاد با صدا دمیکش میشونیبه پ یدست کالفه

  د؟یمتوجه شد ای_ آقا آر

 بود گفت: دایصداشم پ یتو یکه به وضوح حت یعصب یبا لحن ایآر

 استاد. ستمی_ بله کر که ن

 گفت:  یفور خسروخان

 .میرو بخون بر غهیتا منفجر نشدن و ترکش هاش به ما نخورده، ص شنیمنفجر م تیاالن دارن از عصبان نای_جالل جان ا

 ینامه  انیپا هیسر  یدست یکه بلند و شمرده و واضح بلند شد، قلبم به درد اومد. داشتم واقعا دست یاستاد صالح یصدا

 بزنم: ادیخواست فر یکردم؟! دلشوره گرفتم. دلم م یچکار م یکوفت

 _ نه.

شدم که چشم  رهینگرونم بهش خ یدفعه نگام کرد. با چشم ها کیزد.  یآروم و خوشحال، لبخند م یلیبه عمو بود. خ نگاهم

 کردم که استاد گفت: یبه من اومد که منظورش رو نگرفتم. هنوز داشتم نگاش م ییو ابرو

 لم؟یوک یدی_ خانم تمج

 قرمز رو سمتم گرفت و گفت: یمخمل یجعبه  هیهام به هم دوخته شده بود. نگام هنوز به عمو بود که خسروخان  لب

 است.  هیبه عنوان مهر نیا_

 . ستی_ الزم ن

 گفت: استاد

 داده بشه. دیاش هم همون اول با هیباطله مهر هیبدون مهر تیمحرم ی غهی_ الزمه ص

 بازش کنم گفتم:  یاونکه حت ی. جعبه رو گرفتم و برمیباز سمت عمو برگشت اشاره کرد که بگ نگام

 _ممنون.

 باز گفت: استاد

  لم؟ی_ وک

 دادم و گفتم: رونیب نهیاز س کدفعهیرو  نفسم

 _ بله.
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به خودم  ینگفت که وقت ایچطور بله گفت  ایآر دمیتوهمات خودم. اصال نفهم یو دلشوره ها الیفکر و خ یرفتم تو گهید

 مبل برخاسته بود. با دلشوره، منم برخاستم. عمو جلو اومد و گفت: یاومدم عمو از رو

 به کارتت.  زمیر یواست م یهم خواست یپُره اما اگه پول زریو فر خچالی ی_ خب به سالمت

 بلند شد: د،یترک یکه داشت م یاستاد وسط بغض یگلوم رو گرفت که صدا بغض

خودتون راه  دی. اگه بتوندیخونه باش نیا یتو دیپنج روز هفته رو با یخودتون ول یخونه  دیبر دیتون ی_ آخر هر هفته م

بدم، سه نمره  یدرمان یدم اما اگه من برنامه  یم ستینامتون ب انیشما و پا یمن به هر دو د،یکن دایدرمان خودتون رو پ

چقدر موفق  نمیذارم تا بب یرو م یجلسه حضور هیو و قرار  رمیگ یتماس م ونکنم آخر هر هفته هم باهات یازتون کسر م

 .دیبود

 و گفت:  دیکه عمو با لبخند صورتم رو بوس دمیکش یبلند آه

 _مراقب خودت باش عسل جان.

 تنها بذاره و بره! ایاون خونه با آر یکه انگار از خداش بود من رو تو عیرفت. اونقدر سر عیبعد سر و

 

از مبل ها و بعد با  یکی یرو درآورده بود و انداخته بود رو راهنشیپ دیچرخ ایداد. نگاهم سمت آر یخونه عذابم م سکوت

 بود. حرصم گرفت. چقدر راحت، لََجم گرفت. دهیدراز کش ونیزیتلو یجلو دیسف یرکاب هی

از کارتن هارو باز کردم و  یکیهام. در  اُپن و رفتم سراغ کارتن کتاب یمانتوم رو درآوردم و همراه شالم گذاشتم رو منم

خونه، فقط حرف بوده.  نیا دنیبود. فکر کردم کوب یقشنگ یکنار سالن باال رفتم خونه  یکتاب هارا دسته کردم و از پله ها

 رو داشته باشند. دنشیقصد کوب ،یممکن بود بعد از بازساز ورشده، بود و چط یخونه بازساز نیچون ا

. کاش عمو بود. نییجازدم. دوباره برگشتم پا وار،ید یتو یچوب یطبقه ها یاز اتاق ها شدم و کتاب ها رو تو یکی وارد

نبود. برگشتم سمت کارتن کتاب هام  ایاومدم آر نیینرم. از پله ها که پا نییاونهمه پله رو باال و پا یکرد تا ه یالاقل کمکم م

 بلند گفت: ییکه از پشت سرم صدا دمیچ یساعد دستم م یواز کتاب هارو ر گهید یدسته  هیو 

 ؟ی_ کدوم اتاق رو برداشت

 و باز گفت: ستادیتو هم فرو رفته مقابلم ا یبا اخم ها ایخوردم و برگشتم. آر یتکون کدفعهیترس  از

 مال منه. اطی_ اون اتاق رو به ح

 کنه؟ یم یه فرقمگه؟ چ دیباال انداختم و گفتم: سند زد ییابرو

برگشتم و دوباره مشغول برداشتن کتاب ها شدم که با  ی. فوردمیترس یچنان بهم دوخت، که لحظه ا تیرو با جد نگاهش

 گم. یکنه که م یحرص گفت: _حتما فرق م

 :دیکش ادیلجباز بود! تا رفتم سمت اتاق فر یلیو از پله ها باال رفتم. دنبالم اومد. خ دمیبه آغوش کش یهارا به سخت کتاب

 _ اون اتاق منه.

 کتاب ها شدم که از پشت سرم وارد اتاق شد و صداش رو بلندتر کرد: دنیرفتم سمت اتاق و مشغول چ ادشیتوجه به فر یب

 ! به زبون اشاره بگم؟ی_ انگار کر
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 گفتم: یتفاوت یسمتش و با ب زدم و برگشتم یپوزخند

 .دیهم دار ینیبه حال درمان شما کنم، انگار مرض خودبزرگ ب یفکر هی دی_ با

 یکتاب ها. سرش رو جلو یجلوتر اومد و مجبورم کرد بچسبم به قفسه  یهم فشرد و بعد قدم یحرص لب هاش رو رو با

 کرد: دیتهد یعصب یصورتم آورد و با لحن

حاال گردنت  نیتونم هم یس که م ختهیاستاد، اعصابم بهم ر یطرح مسخره  نیاونقدر بخاطر ا_ خوب گوشات و وا کن 

 .ینکن یادیو با من کل کل ز یرو بشکنم پس بهتره حواست و جمع کن

 که گفتم: دیو عقب کش سرش

اتاق خونه رو واسه خودم  نیشه که بهتر ینم لیدل یام، ول یطرح عصب نیمن ذوق زده ام؟! خب منم از ا ی_ فکر کرد

 بردارم.

شد نگاهم رو ازش گرفتم و خواستم از اتاق خارج بشم که  رهیدندون هاش گرفت و بهم خ ریلبش رو ز یعصب یحالت با

 بازوم رو چنگ زد و گفت:

 .ستمیبلد ن یچون من آشپز یناهار و شام درست کن دیدَر عوضش با یاتاق واسه تو، ول نی_ باشه بهتر

 چشم هام رو دادم باال و گفتم: یتفکر حلقه هاحالت  به

 فکر کنم. دی_ خب با

 ببر. لتمیاون اتاق فکر کن، وسا یبرو تو یفکر کن یخوا ی_م

 دادم و گفتم:  رونیب نهیرو با حرص از س نفسم

 .خب یلیاعصاب! خ ی_ب

 حرفم تکون داد و گفت: دییرو به عالمت تا سرش

 واسه ناهار کن. یفکر هینشدم برو  یوحش ،ی_ خوبه حاال تا از گرسنگ

 اجبار، لب هام رو کج کردم و گفتم:  نیحالت انزجار از ا با

 .یهست یوحش یدون ی_خوبه خودت م

 یگرفتم. برگشتم تو یرو به عهده نم یوقت آشپز چیه دیشا دم،یترس یاز چشمان با نفوذ و پر از جذبه اش نم اگر

 ده. یدستور هم م یابونیگفتم: _غول ب رلبیآشپزخونه و ز

. برنج هم تابهیماه یقسمت مرغ درآوردم و انداختم تو هی یانداختم و فور زرینگاه به فر هیبه ناهار نمونده بود.  یزیچ

 یرو م یغول وحش نیکردم که چطور همچ ینشستم. با خودم فکر م یناهارخور زیم یصندل یکردم و همونجا رو سیخ

 تونم شش ماه تحمل کنم!
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و گوجه و کاهو هم درآورده  اریخ خچال،ی یبود. خورشت مرغ من هم آماده بود. از تو دهیچیخونه پ یتو یرانیبرنج ا عطر

. کاش عمو بود! یخال یها یبود و نگاهم به صندل زیم یظرف ساالد هم درست کرده بودم. ظرف ساالد رو هیبودم و 

 توام. یلو مرغ هاگفت؛ من عاشق چ یم شهیهم

برداشتم  اریخ یکوچولو یحلقه  هیظرف ساالد  یرو یارهایخ فی. از ردزیم یشدم به ظرف ساالد رو رهیسکوت خ یتو

 و دهنم گذاشتم.

 .ادیشده خوشم نم ی_من از ساالد دست مال

 آشپزخانه بود. بهم بر خورد، با اخم گفتم:  یورود یپله  یرو ایرو بلند کردم. آر سرم

 دست هام درستش کردم. نی_خوبه.پس غذاها رو هم نخور چون با هم

 و گفت:  زیاومد و نشست پشت م جلو

 شه پخت. یساالد رو که نم ی_غذا فرق داره پخته شده، ول

 چپ نگاهش کردم و با خودم گفتم:  چپ

 _به جهنم نخور.

زد و  ی. پوزخنددمیخودم برنج کش یو بعد برا زیم یگذاشتم رو یبرنج و خورشت رو همون جور یحرصم قابلمه  از

 گفت:

 .زیم یرو ینبود که غذا رو با قابلمه گذاشت سید نتیکاب یشه مگه تو یآدم شوکه م یهنرمند نقدری_ ا

 دادم گفتم: یخودم رو مشغول خوردن نشون م کهیحال در

تون رو درمون کنم. نجایا ومدمیحضرت واال من ن دی_ اشتباه گرفت  واستون غذا بپزم، اومدم َمَرض 

 و گفت:  دیخودش غذا کش یبرا یقاشق چند

تون انگار خودت َمرض ندار یگ یم نی_همچ  َمرض شمارو درمون کنم. دیحواست باشه که منم با ،یَمَرض 

 که اخم کرد و گفت: دیچش یشد. نگاهش کردم. داشت غذا رو م شتریکرد که لجم ب دیَمرض تاک یکلمه  یرو چنان

 خورشت؟! نیا یتو یختیر ی_ اَه... چ

 باال آورد با انزجار گفت: یفلفل دلمه ا کهیت هیمرغ انداخت و با چنگال  یقابلمه  یتو ینگاه بعد

 من از فلفل دلمه متنفرم؟!  یدون ی_ فلفل دلمه! نم

 گفتم: یخونسرد با

 .دیاز جنس خانوم ها از فلفل دلمه هم متنفر ریدونستم که غ ینم ری_ نخ

 گفت: یدار هیاخم نگاهم کرد و با لحن کنا با

 خواد باشه. یکه م ی_ از عسل هم متنفرم هر نوع

 زدم و گفتم: یدار هیمن نشسته بود. حالت انزجارش رو با تموم قلبم حس کردم. لبخند کنا یچشم ها یصاف تو نگاهش
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 ها متنفرم. ییای_ منم از نسل آر

 زیما، برنده بود که باالخره او کوتاه اومد و از پشت م ینگاه هر دو زیت ریداشت. شمش ینگاهامون با هم تالق یا هیثان چند

 برخاست و گفت: 

 _خوب گوش کن خانم زهرمار...

 _عسل هستم.

 .دیکش ادیفر

 .یواسه من زهرمار ،یعسل یتو واسه هر ک ارمینم رو که متنفرم به زبون یزی_من اسم چ

 ادامه داد: شیدندونم گرفتم که با همون لحن تند و عصب ریرو با حرص ز لبم

 یرو تحمل کنم، پس بهتره حواست به خودت باشه نفرت شاخ و دم نداره که بتون یزهرمار ی_ اگه قراره شش ماه تو

 شد؟! رفهمیش فت،یطرف صورتت کبوده پس با من در ن هی ینیو بب یایوقت به خودت ب هیممکنه  ،ینیبب

 :دیکش ادیکرده بودم که محکم سرم فر سکوت

 شد؟ رفهمی_ ش

 اجبار زمزمه وار گفتم: به

 _ بله.

 نکنم. یسرت خال یغذا رو، رو یبعد قابلمه  یکه دفعه  یغذا درست کن یچطور ریبگ ادی_خوبه برو 

 کردم. یرفت که حرصم رو با درآوردن اداش، خال رونیآشپزخونه ب از

 رو کج کردم و گفتم: لبم

 صبر کن. ارمیشد؟! ن کبت حالتو جا م رفهمی_ ش

 و گفتم:  زیم یزدم رو یبا حرص مشت بعد

 _عمو.

 

رو بهانه کردم  یگرفتنش، خستگ رادیناهار و ا یگذشت. بعد از ماجرا یبه سخت یابونیاول همخونه شدن با اون غول ب روز

 سانسیسرم داشتم فوق ل ریدرست نکردم. به من چه مربوط اصال من که آشپز حضرت واال نبودم. خ یچیو واسه شام ه

 درمان کنم. دیبا یغول تَشن رو چطور نیبودم که ا هگل موند یگرفتم و اونوقت مثل َخر تو یم یروانپزشک

 یهر دو نینفرت، حس مشترک ب نیدرمان نفرت. اما چون ا یبرا یفکر بودم و دنبال راه حل یاتاقم هنوز تو ییتنها یتو

آتش نفرتم بود که مدام  یوسط شعله ها نیه. انش دایپ یما بود، راه حلش سخت بود. انگار مغزم قفل کرده بود تا راه حل

 پسره رو کم کنه. نیا یوخواست ر یم یشد و دلم بد جور یشعله ور تر م

 داریاز خواب ب یاونروز وقت یگرفتن حالش بودم. فردا یبرا یدنبال راه ا،یگشتن دنبال راه درمان آر یبه جا اریاخت یب

خونه  یتاپ و شلوارک تو هیواسه خودم با  نینبود. خدارو شکر کردم. فکر کردم که حتما کالس داره واسه هم ایشدم، آر
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 یکار نیاول ن،یهدر بدم. واسه هم یخواست وقتم رو با آشپز یناهار مونده بود و دلم نم روزید یزدم. هنوز از غذا یچرخ

 وونهید یاتاقش. برخالف تصورم از اون پسره  یسر به اتاقش بزنم. رفتم تو هیبود که  نیخواست انجام بدم ا یکه دلم م

رمان!  هی یگوگول ی! ناز باشیفیحافظ اُوهُک چه روح لط وانید هیکتاب هاش کردم.  یبه قفسه  یداشت. نگاه یاتاق مرتب

 لب گفتم:  ریز «ستم؟یمن ک» .یالبته روانشناس

 !یستین شیب یروان ی وونهید هی_تو 

عکس هم اخم داشت.  یتو یبود. عکس خودش و پدرش خسروخان حت زشیم یقاب عکس رو کی. یدرس یو کتاب ها 

دفتر رو  ی. با کنجکاوادداشتی یدفتر کوچولو هیکوچک کتابخانه اش رو باز کردم،  یداشت انگار! کشو یریخوددرگ

 یاش بود. صفحه  یدرس یمرتبط با واحدها شتریاولش اسم چند تا کتاب نوشته بود، که ب یبرداشتم و باز کردم. صفحه 

 داشت :  یخورد. چه خط قشنگ یبهش نم بایز یدوم چند خط جمله با خط

 از جمع ستاره ها دورم، »       

 شب... یکیام به عمق تار دهیرس      

 ماه  به من است  ینگاه نقره ا یول     

 «دل شبم. یستاره  نیمن تنهاتر و

 

 باال رفت. ابروهام

 گه! یهم شعر م یدومه، چه سبک جیوشی مایالبد فکر کرده ن ی_آخ

 .گهیبه دوخط د دمیزدم باز رس یاز دفترچه رو م گریچند ورق د کهیو بعد در حال دمیخند

 ! ستیامروز، روز من ن»       

 کند  یهمه طلوع م یبرا دیخورش      

 به جز من.      

 خواب!   نهمهی.               و خسته ام از ارمیاس میشب ها یکیمن هنوز در تار    

 «به صبح طلوعت  یکن داریشود مرا ب یک

دادم،  یهوا تکون م یدست هام رو تو کهیدکلمه وار شروع کردم به خوندن. در حال یخنده ام بلند شد و به حالت یصدا

 ردم.ک یجمالت رو به حالت دکلمه بلند ادا م

 کند به جز من... یهمه طلوع م یبرا دی! خورشستی_ امروز، روز من ن

 ادامه دادم:  یبرگردوندم و همراه با چرخش سر

 به صبح طلوعت. یکن داریشود مرا ب یم یخواب! ک نهمهیو خسته از ا رمیاس میشب ها یکی_من هنوز در تار

 رو از دفترچه برداشتم و با دستم به سمت در دراز کردم که خشکم زد. نگاهم
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. اول نگام به تاپ و شلوارکم افتاد. دستم همچنان در هوا دیلبم پر کش یبود. لبخند رو ستادهیمقابلم در چارچوب در ا ایآر

 ینگاهش تو دمیبودم که د پمیدستم رو انداختم کنارم. هنوز خجالت زده از ت شینگاه تند و عصب دنیمعلق بود که با د

 کرده. ریدستم  گ ونیم یصورتم و دفترچه 

 . صداش بلند شد:صورتم که به نگاه متعجبم، ترس هم اضافه شد یحرکت چنان زد تو کیاومد و با  جلو

 ؟یبزن لمیاجازه دست به وسا یبهت گفت ب ی_ ک

دونم چرا اون  ینم یزد. ول یکتکم م یرفته بود، بابا چطور ادمیپانزده سال بود که  کینزد دی. شادیلرز لیدل یم ب چونه

 یهمون ،یبه جونم افتاد. همون بغض... همون خفگ یلحظه، انگار پرت شدم به پونزده سال قبل و دوباره همون حس لعنت

 برد. یم یگلوم و منو تا حال خفگ ینشست تو یغده م کیشدم و  یکه الل م

 بلندتر شد. ادشیفر

 .رونی_ گمشو از اتاقم ب

 

. نییپا دمیاز پله ها دو خورد. یاز پدرش کتک م یوقت شیپانزده سال پ یبد بود. مثل همون دختر ده ساله  یلیحالم خ دمیدو

پ و شلوارکم افتاد .با خودم گفتم به جهنم آدم نشستم و زانوهام رو بغل زدم. دوباره نگام به تا خچالیته آشپزخونه، کنج 

 آدم حسابش کنم. یکه حت ستین

 یآب گلوم رو به سخت ی. حتبود یحال بد یلیخالص بشم. خ یگرفت تا از شر اون بغض لعنت یام هم نم هیگر ،یلعنت

گوشم؟! چطور تونست دستش رو روم بلند کنه؟! نکنه واقعا اونقدر  یدادم. مگه من چکار کرده بودم که زد تو یقورت م

 ست که دست به زدن هم داره؟! وونهید

درست  نهیتا منو نب خچالیخودمو جمع کردم کنج  شتری. بدمیپاهاش رو شن یسوال ها بودم که صدا نیجواب هم ریدرگ

شد، ترس من  یم کتریقدم هاش به من نزد یبود که من کجام، هر قدر صدا دهیآشپزخونه. انگار بو کش یاومد تو کراستی

مردها همون ترس، همون  یشد. همون نفرت بچگانه از همه  یم ر. نفسم حبس شد... تازه گذشته ها داشت برام مروشتریب

. نفسم باز حبس شده بود، ستادیبغل کرده ام و چشم هام رو بستم. درست مقابل من ا یزانوها یبغض. سرم رو گذاشتم رو

 دادیصورتش ب یتو تی. سرم رو بلند کرد. چنان اخم و عصباندمیخم شد. با تماس دستش با چونه ام مثل برق گرفته ها لرز

 خواستم... کرد که با ترس و لکنت گفتم: من... من... فقط.. یم

 گفت:  ضیبلند با همون غ یبا نفس همراه

 .یفضول یلیخ ،یحقت بود که ادب بش _فقط الل شو

 و گفت:  لکسینا هی یکوچولو درآورد و گذاشت تو خیقالب  هی خچالی یخیجا یسرم، از تو یبلند شد و از باال بعد

 نمره ازم کم کنه. هیخوام استاد  یلبت ورم نکنه نم ی_بذار رو

و با نگاه  ستادیسرم ا یباال نهیلبم که دست به س یو گذاشتم رو رمیرو ازش بگ لکسیمجبور شدم نا یپر رو بود. ول یلیخ

 گفت: هیبه حرفش عمل کنم. بعد از چند ثان یپر از خشمش، پاسبون دستوراتش شد تا به درست

 شاخشه. یدومم رو یلیس ،یبه استاد بزن ی_ اگه حرف

 کرده نگاهش کردم که پوزخند زد و من با همون بغض گفتم: بغض
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 .دیگرفت ادیو خوب  نیفقط هم یاز مردونگ دیکتک بزن دیفقط بلد دیهمتون مثل هم زارمیشما َمردا ب ی_ از همه 

 تکون داد و گفت:  دییرو به عالمت تا سرش

 یخلوت خودتون م یدونستم تو یته بودم. نماما من هنوز جنس شما زن هارو خوب نشناخ یَمردارو خوب شناخت نی_آفر

 !دیکن یو اون رو مسخره م دیخند یم گرانید یخودمون یو بعد به حرفها دیگرد یرو م گرانیاتاق د دیر

 خوندم. ی_مسخره نکردمداشتم م

 گره ابروهاش باز شد. 

 .یتا دفترم رو بدم بخون یگفت یبه خودم م ؛یخوند ی! چه قشنگ م؟یگ ی_ ا ... راست م

 .یلب گفتم: _عوض ریرو ازش برگردوندم ز سرم

 رو باز بلند کرد که از ترس چشم هام رو بستم. صداش

فراموشت بشه،  یلیرو ندادم که درد س یلعنت خیبسه بده به من اون  زه،ی_ مراقب اون زبونتم باش گوش هام فوق العاده ت

 .هیچ یبمونه جواب فضول ادتیلبت تا فقط ورمش بخوابه وگرنه خوبه بسوزه تا  یرو یگفتم بذار

 رونیاز آشپزخونه ب کهیبعد در حال ییظرفشو یرو با حرص سمتش گرفتم که از دستم چنگ زد و انداخت تو خی لکسینا

 رفت، بلند گفت: یم

 درست کن. یزیچ هیخورم، بلند شو  ینم روزمی_ من گرسنمه ناهار د

نشست منم فقط با حرص از جا بلند شدم. داشتم  یناهار خور زیخروج از آشپزخونه پشت م یبه جا یبا کمال ناباور بعد

که  یزیو تنها چ زریگاز. نگاش با من بود که رفتم سمت فر یقابلمه آب کردم و گذاشتم رو هیهدف  یب از غصه دمیترک یم

 : دیبود. که پرس مرغقسمت  هیآب قابلمه  یبندازم تو دیبه ذهنم رس

 ؟یدرست کن یخوا یم ی_ چ

 حرص بلند گفتم: با

 _ زهرمار.

 .دیخند

 همون رو درست کن. ادیاز عسل باشه، خوشم م ریغ ی_خوبه هر چ 

 

حاال  گهیبودم. د ریگلوم درگ یقصد خروج از آشپزخانه رو نداشت. منم هنوز با قلبم و سوزش لبم و بغض نشسته تو انگار

گذاشتم تا بپزه و بعد با  گهید یقابلمه  هی یو تخم مرغ هم تو ینیزم بی. چند تا سهیدرست کنم الو یخوام چ یدونستم م یم

 روبروم گفتم:  شستهو ناراحت به اون غول تشن ن یعصب یحالت

 .میهم ندار ارشوریخوام برو بخر. خ یم ونزی_سس ما

 دستش بلند کرد و گفت:  ونیم یگوش یزو از تو سرش

 خواد! یهارو نم نی_زهرمار درست کردن که ا
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 تمسخر گفتم: با

 .یزودباش اگه گرسنه ا دم،ی_ هه خند

 برخاست و گفت: زیپشت م از

 .میقد ی_ باشه زهرمارم، زهرمارها

 مطمئن شدم رفته، با حرص گفتم: نکهیباز پوزخند زد و رفت. بعد از ا بعد

 دم صبرکن. ی_ زهرمار رو نشونت م

 گفتم؛ خب خودش هوس زهرمار کرده. یکنم. مدام به خودم م یم دایپ یچ نمیبب نت،یکاب یتو یها هیادو نیب گشتم

 نعناع، پونه. ن،یدارچ ل،یفلفل قرمز، زنجب اه،یفلفل س شن،یدر چرخش بود. زردچوبه، آو هیادو یها شهیش نیب نگاهم

 شه. یزنم، بعد با خودم گفتم نه فلفل زود دستم رو م یفکر فرو رفتم. اول با خودم گفتم فلفل م یتو

 لب گفتم: ریز یبا خنده ا بعد

 زنم.  ی_ از همش م

لبم  یخوام درست کنم، لبخند رو یم یدونستم چ یم نکهیبخاطر ا گهیخرد کردم. حاال د ارشورهارویبرگشت. خ ایآر

 و گفت: یناهارخور زیم یصندل یزد به پشت هینگاهم کرد و تک ایکرد. آر یلبخند داشت کارو خراب م نینشسته بود. هم

 سرته؟  یتو یچه نقشه ا ؟یزن یشاد م یادی_ ز

 اخم گفتم:  با

 کنم؟! هیزار زار گر دیگوشم با یتو یچون زد ی_فکر کرد

 پهن شد. لبخندش

 ؟یو از ترس به لکنت افتاده بود یشده بود میقا خچالیکنج  یجالبه پس تو نبود نی_ آفر

 زدم: ادیفر

خونه  هی یتو زاره،یکه از جنس مخالفش ب یروان ی وونهید هیقراره با  یوقت دیترس یمن بود، ازت م یجا ی_ هر ک

 .یدیترس یحتما هم ازش م ،یازش بخور یلیس هی خودیب زیچ هیو سر  یکن یزندگ

 زد و گفت: یکج لبخند

 .یبدت، ادب بش یکارا یدر ازا دیخونه آدم کنم پس با نیا یشش ماه تورو تو دیزهرمارجون من با نی_ بب

 باز بلند شد. صدام

 ؟یشوهرم ای ؟یبرادرم ؟یپدرم ؟یهست یک ی_فکر کرد

 ترسوند که خودم رو مشغول کار کردن نشون دادم که گفت: یداشت کم کم من رو م شیجد نگاه

 هاش، پس حواست و جمع کن. وونهیام شوهرتم اونم از اون د هینه من همون آخر ای ی_ چه بخوا
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 گفتم:  رلبینه، ز ایپخته  نمیکردم تا بب یها فرو م ینیزم بیس یچنگال رو تو کهیحال در

 م مثل خودت. وونهید هی_پس منم 

و مشغول پوست کندنشون  زیم یروش. بعد گذاشتم رو ختمیآب سرد ر کیکردم و  یآبکش خال یهارو تو ینیزم بیس

رو زردچوبه، پونه، نعناع،  هیاز الو یظرف جدا مقدار کی یکم داشت. تو زیچ هیناهار حاضر بود. حاال فقط  بایشدم. تقر

 شهیشکل ش یضیطرف ظرف ب هیکردم. و بعد همون مقدار  رو  یدم دستم بود قاط یو هر چ ن،یدارچ ل،یزنجب اه،یفلفل س

 یدست شیپ هیو  زیظرف. نشستم پشت م ی گهینداشت طرف د هیکه اون هم ادو یا هیاز اول یگریو مقدار د ختمیر یا

 دستش. یو گذاشتم جلو دمیکش ایآر یمخصوص برا ی هیبرداشتم و از همون الو

به چهره اش نگاه  ینشم. گه گاه رهیکردم نگاهمو کنترل کنم تا تابلو بهش خ یم یسع کهیو در حال دمیخودم کش یبرا بعد

ه آب گلوم رو قورت دادم ک شد یکیکرد و نگاهش با نگاهم  یمکث یلقمه رو که به دهان گذاشت. لحظه ا نیکردم. اول یم

 زد و گفت:  یلبخند

 .یدرست کن یچ یگرفت ادیباالخره  نهی_ا

 کردم که باز گفت:  یرو بخوره! هنوز داشتم نگاش م یزیچ نیشد. چطور تونست همچ یکیو لبخندم  اخم

 درست کن. یجور نیهم شهیهم ه،ی_عال

 که باز گفت:  نمیچشم هاو تا اونهمه اشتهاش رو واسه خوردن، نب یرو کالفه گذاشتم جلو دستم

 _چقدر خوشمزه ست فوق العاده ست.

 

گفت خوشمزه اونقدر  یزده بودم، م هیکه به الو یزیبود! چطور به اونهمه چ یشدم. واقعا اعجوبه ا رهیزده بهش خ بهت

 :دیموندم که نگاهش رو به من دوخت و پرس رهیبهش خ

 !؟یزن یکه خودت لب به غذا نم یختیر یزیچ یپس؟ نکنه واسه من مرگ موش یخور یخودت نم_ چرا 

 یطعم بدمزه رو چه جور نیمن! ا یدهانم. خدا یبرداشتم و گذاشتم تو هیالو یکم ا،یقاشق برداشتم و از بشقاب مقابل آر هی

 خورد! با اخم بهش نگاه کردم و گفتم: یم

 از زهرمارم بدتره! نکهیو؟! ا نیا یخور ی_ چطور م

 شد. نگام کرد و گفت:  انینما لبخندش

 توش؟! یختیر ی_خب بگو چ

 گفتم:  یهام باز شد و فور اخم

 .یچی... هیچی_ه

 شد گفت: یم لیکه داشت به خنده تبد یبه دهان گذاشت و بعد با پوزخند هیقاشق از بشقاب مقابلم الو هیاون  نباریا

 همه فرق گذاشته؟! نیبشقاب من و تو ا نیب یچیه نیا چی_ ه

 توش؟ یختیر یگم چ یو گفت: _بهت م زیم یانداختم که محکم زد رو نییاش، پا خانهیاز نگاه توب سرمو



 IRBESTNOVELS.: ناشر                  گانهی هیمرض نویسنده :         نقاب دلرمان :                              بهترین رمان ها

34 صفحه                                       کنید برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 اخم گفتم: با

 خورده طعم دارش کردم. هی_ خب حاال... فقط 

 ؟ی_با چ

 نکنه. تیکه سرد ختمیر لیو زنجب نیسرده، دارچ هی... خب الولیو زنجب نی_با... دارچ

 ه؟یطعم تلخ از چ نیا ؟یختیر یچ گهینکنه د می_آهان سرد

 ... من...ختمینر یچی_تلخ من ه

 زد : ادیفر

 صورتت نزدم. ی_ بگو تا بشقاب و تو

 .یریو پونه تا دل درد نگ شنیکم هم نعناع و آو هی_خب 

 دهانش تا لبخندش رو بپوشونه که گفت:  یرو گذاشت جلو دستش

 ؟یچ گهی_د

 .یکم هم فلفل... تا... تا سرما نخور هی_

بلند سر داد و بعد بشقابش رو با بشقاب من عوض  ی. خنده اارمیباعث شد تا سرم رو باال ب شیبلند و عصب یخنده  یصدا

 کرد و گفت:

و نه سرما  یریکنه نه دل درد بگ تیدم به خودت تا نه سرد یرو م تیمعجون پرخاص نی! منم ای_ چقدر به فکر من

 .یبخور

 زد:  ادیهام رو از هم باز کردم تا اعتراض کنم که فر لب

 _بخورش.

 شد بهم گفت:  رهیدهانم که با لبخند خ یگذاشتم تو هیالو یاخم قاشقم رو برداشتم و قاشق با

 _خوبه.

 بستم و گفتم: هیتلخ و تند الو یهام رو از مزه  چشم

 ندارم. لیم گهی_ ممنون د

 رو باال برد:  صداش

 تو حلقت؟ زمیبه زور بر ای یخور ی_م

 زور آب گلوم رو قورت دادم و گفتم: به

 زهرمار رو بخورم؟ نیمن ا دیخب منم واست درست کردم حاال چرا با ،یعاشق زهرمار ی_ خودت گفت

 ی هیمن بعد از خوردن اون الو ی افهیق دنیکه انگار از د یداد. با همون لبخند یاز اخم هاش عذابم م شتریب لبخندش

 بره گفت:  یلذت م ت،یپرخاص
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از عسل باشه، دوست دارم  ریغ ینداره منم بهت گفتم که هر چ یاشکال ؟یکه زهرمار درست کرد ی_پس خودت قبول دار

 بشقاب رو بخور. یتو ی هیالو یکردم حاال نوبت توئه همه  فیکه چقدرم خوردم و تعر یدیو د

از مزه  کهیعد درحالرو گذاشتم دهانم و ب هیقاشق بزرگ از الو هیشد که  ی. نگاهش باز داشت ترسناک مدمیکش یبلند نفس

 رو قورت دادم. هیو به زور آب، الو ختمیخودم ر یآب برا وانیل هیتونستم قورتش بدم  یوحشتناکش نم ی

 تکون داد و گفت:  دییرو به عالمت تا سرش

 نمونده. شتریب گهیسه تا قاشق د نی_آفر

 ناله گفتم: با

 تونم. ینم گهی_ نه... د

 ریمتح یبشقاب و همه رو کف دستش جمع کرد و بعد در مقابل چشما یتو ی هیالو یدراز کرد و دستش رو زد رو دست

 صورتم و پخش کرد و گفت:  یمن، همه رو زد تو

 ؟یدونیداره م تیخاص یلی_واسه پوستت هم خ

 و گفت: دیپوشوند، خند هیتموم صورتم رو با الو یوقت بعد

 لذت بخش باشه. نقدریبا تو ا یکردم زندگ ی_ فکر نم

 رفت. رونیکه از آشپزخونه ب دیرس یخنده اش همچنان به گوشم م یصدا

 

 

 زیخودم، پشت م ی هیشده از الو فیصورت کث هیحاال با  یخواستم غذارو زهرمار اون کنم ول یخنده دار بود! من م واقعا

فقط من بازنده بودم.  یلج و لجباز نیا یشد. انگار تو ینم ینطوریبلند شدم و صورتم رو شستم. ا زینشسته بودم. از پشت م

با دستمال  کهیشدم درحال یوارد م گهیراه د هیاز  دیبا دیشد. شا شتریب صمآورد.حر یمبارکشم نم یبه رو یاون که حت

اش  گهیبود و نگاه د لشینگاهش به موبا هیو  مبل لم داده بود یکردم، نگاهش کردم که رو یصورتم رو خشک م یکاغذ

اومدم و سمتش رفتم  رونیشدم. از آشپزخونه ب یم ریفقط من تحق ینجوریکردم وگرنه ا یم یکار هی دی. باونیزیبه تلو

 . نگاهشو به من انداخت و گفت:ستادمیمبلش ا یجلو

 واسه پوستت خوب بود! ؟یرو چرا شست تیا هی_ ماسک الو

 دادم و گفتم: رونیم ب نهیرو محکم از س نفسم

 م؟یشه حرف بزن ی_ م

 و گفت: دیمبل کش ی گهیخودش رو سمت د ینگاهم کرد و کم دوباره

 .نی_ بش

 و گفتم:  نشستم

 درسته؟ یپروژه رو قبول کن نینامه ات ا انیبخاطر خالص شدن از شر پا یکنم تو هم مثل من وسوسه شد ی_فکر م
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 نگاهم کرد و گفت: نهیمقابلش و دست به س زیم یرو خاموش کرد و گذاشت رو شیگوش

 _خب.

 .میرس یجا نم چیبه ه ینجوریا ی_ول

 ؟ی_چه جور

 !گهید یو لجباز دادیبه صورت من و داد و ب یلیس هیبا زدن  یجور نی_هم

 گفت: دیکش یانگشت اشاره اش رو دور چونه اش م کهیدرحال

 .نطورهیهم یکه قراره به اسم غذا بهم بد ییو زهرمارها هی_ مطمئنا با اون الو

 تو بود. یلیجواب س هی_ خب الو

 .میایباهم کنار ب ای_پس ب

 روشنش به من بود که گفتم:  یقهوه ا یزدم. نگاه چشم ها یحرف روو زد، لبخند نیخودش ا نکهیا از

 تا نقطه ضعفات رو برطرف کنم. یبذار دیبا یخوا یرو م یاستاد صالح ی_اگه نمره 

 مبل و گفت: یزد به دسته  هیتک دیمبل جا به جا شد و چرخ یرو

 دارم. شنهادیپ هی_ باشه واسه درمان شدنم 

 کردم که ادامه داد: سکوت

که امروز  یکه اومد حفظش کن و با همون لحن دکلمه وار یتفال به حافظ بزن هر شعر هیحافظم  ی_ من عاشق شعرا

 .یخون یحافظ رو م وانیاز د گهیشعر د هی ایواسم هر شب اون شعر  ،یخوند یمتن دفترچه م رو م یداشت

 .رمیتونم تورو به عنوان روانپزشکم بپذ یم اونوقت

 ه داد: بگم که ادام یبود مونده بودم چ یچه شرط نیا

 !؟یحفظ کن یتون یکه شعر رو هم نم یانقدر خنگ یعنی_

 اخم نگاهش کردم و گفتم:  با

 .ری_نخ

 زد و گفت: یلبخند

 _ پس قبوله.

 حرص گفتم:  با

 _پس منم شرط دارم.

 _بگو.

 روش حساسه. دونستمیگفتم که م یزیتامل کردم و چ یکم نیکنم. واسه هم یخواستم حرصم رو سرش خال یم تازه
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 رو بزنم. لتیو سب شیر یبذار دی_با

 هاش تو هم گره خورد:  اخم

 ؟ی_چ

 لبم جمع کردم و گفتم:  یرو از رو لبخندم

 .یدی_همون که شن

 رو بلند کرد. صداش

 ؟یدم تو بزن یرو م لمیو سب شیمثل تو، ر وونهیدختر د هیواسه خاطر درمان  ی_برو بابا... فکر کرد

دفترچه  هیسر  یباز وونهیکه چه د گمیرم به استاد م یم یکنم اگه سر قولتم نمون یخودته من شعر رو حفظ م لی_م

 شه. یپره و من دلم خنک م یپژوهش شما م یگوشم. اونوقت نمره  یتو یو زد یدرآورد

 و گفت: دیکش یبلند و کشدار نفس

 رم. یدانشگاه نم افهیبا اون ق ی_ باشه ول

و  یاز سوپر مارکت بخر یزیچ هیو  یتا سوپرمارکت سر کوچه بر دیبا یزنم ول یرو م لتیو سب شی_پس من ر

 .یبرگرد

 تو... یشرط راحت برات گذاشتم ول هیمن  ؟یچ گهی_د

 اخم گفتم:  با

 به صورتم! یدیرو مال هیهم الو یبه صورتم زد یلیس هی_تو هم 

 _خب حقت بود.

 پروژه ت بپره. یگوشم فکر کنم نمره  یتو یگم که زد یم ی_حقم بود؟ پس به استاد صالح

 کرد و گفت:  یخوردنش قشنگ بود. مکث حرص

 خب. لهی_خ

 _و هر شب...

 : دیحرف بزنم و داد کش نذاشت

 .یبه شرطت اضافه کن یحق ندار گهی_د

 برات شعرم بخونم؟ دیحفظ کنم، هر شب با دیکه با یاز شعر ریغ یگ یم ی_چطور جنابعال

 کرد و گفت:  یپوف

 .یگ یم یچ نمی_بنال بب

 .یمن و تا دم در اتاقم کول کن دی_هر شب با
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 و گفتم:  دمیهاش چهارتا شد. خند چشم

 زنم. ینم یگوشم و به استاد حرف یتو یزد یره که چطور یم ادمی ینجوری_خب ا

 چشم هاش رو باال داد و کالفه گفت:  یشد که حلقه ها یچ دونمینم یشد. ول یم یداشت عصب انگار

 قبول. نمیخب بابا، ا لهی_خ

 

 مطالعه اش و گفت: زیزد به م هیحافظش رو به دستم داد و بعد تک کتاب

 کن. تی_ ن

کردم  یزمزمه م رلبیکه ز یکه فاتحه ا ادیشعر آسون ب هیکردم. دعا دعا کردم الاقل  تیدلم ن یهام رو بستم و تو چشم

حافظ بود که لبخند  اتیراست کتاب غزل یانگشتم اومد رو باز کردم، نگام به صفحه  ریکه ز یصفحه ا نیتموم شد و اول

 لبم نشست و شروع به خوندن کردم. یرو یجون دار

 

 دی_گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آ 

 دیکه ماه من شو گفتا اگر برآ گفتم

 اموزیب ز مهرورزان رسم وفا گفتم

 دیکار کمتر آ نیا انیز خوب رو گفتا

 راه نظر ببندم التیکه بر خ گفتم

 دیآ گریرو است او، از راه دکه شب گفتا

 زلفت گمراه عالمم کرد یکه بو گفتم

 دیهم اوت رهبر آ یاگر بدان گفتا

 زدیکز باد صبح خ ییخوشا هوا گفتم

  دیدلبر آ یکز کو یمیخنک نس گفتا

 که نوش لعلت ما را به آرزو کشت گفتم

 دیکن کو بنده پرور آ یتو بندگ گفتا

 عزم صلح دارد یک متیدل رح گفتم

  دیبا کس تا وقت آن درآ یمگو گفتا

 که چون سر آمد یدیزمان عشرت د گفتم

 دیغصه هم سر آ نیخموش حافظ کا گفتا
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مخصوصش سرم اومد، حاال داشت  ی هیکه سر الو ییدوختم. برخالف ظهر و اون بال ایبلند کردم و نگاهم رو به آر سر

 کف اتاقش دوخته بود که گفت: ی چهیقال یزد. نگاهش رو به گل ها یلبخند م

 غزل راحت برات آورد. هیحافظم باهات راه اومد و  ؟یخوا یم یچ گهی_ خب د

 تونستم پنهونش کنم گفتم:  یکه نم یزیآم طنتیبا لبخند ش 

 _بله. حاال نوبت شماست.

 : دمیرو بلند کرد و مردد نگام کرد که پرس سرش

 !؟ی_جا زد

 و گفت:  دیکش لشیو سب شیبه ر یدست

 !فهی_ح

 !یجا بزن یخوا ی_پس م

 را پر از نفس کرد و گفت: شیها هیر کبارهی به

 .ستمی_ نه من بد قول ن

 حمام تا برسم خدمتتون. یتو دیی_پس بفرما

ظهرش بعد از  شخندیشد.چون هنوز ن یادب م دیبا یول ادیبهش م یلیخ لیو سب شیدونستم که ر یبراش داشتم. م یا نقشه

به دست سراغش رفتم  لتینشست. ژ ییبلند حمام، کنار روشو ی هیچهارپا یبود. رو ادمیم  یا هیصورت پر از الو دنید

 بود که گفتم: تهکرده بود و چشم هاش رو بس یرو کف مال لشیو سب شیر

 .ی_ مدلش به خودم ربط داره حق دخالت ندار

 ینذاشتم، ول یشرط سخت برات بذارم ول هیتونستم  یباهات راه اومدم، م یلیتکون داد و گفت: _من خ یبسته سر چشم

 ... کنم بعداً و یحواست باشه ممکنه تالف یهست یا نهیک یلیانگار تو خ

 

 رو نزد که گفتم: حرفش

 خرم. یبه جوون م شمینداره، تالف یراه چیگوشم و حاال ه یتو یزد یم دی. نبایا نهیهم ک کمی_ آره من بدجنسم 

 زمزمه کرد:  رلبیز

 

 .اموزی_گفتم ز مهرورزان رسم وفا ب

 منم در جوابش زمزمه کردم :  

 .دیکار کمتر آ نیا انی_گفتا ز خوب رو
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مردم از  یبراش نذاشتم. وا شتریب یتلریه کهیبار هیهم جز  لشیرو زدم و سب ششیکردم. تموم ر ششیر دنیبه تراش شروع

 خنده هام که بلند شد، چشم باز کرد. نگام کرد و با حرص گفت:  یاش خنده دار شده بود. صدا افهیخنده! چقدر ق

 ؟ی_چکار کرد

شد. ناگهان  رهیبه خودش خ ییروشو یباال ی نهییآ یبلند شد و از تو هیچهارپا یکه از رو دمیخند یبلند بلند م همچنان

 :دیکش ادیفر

 هیچ نی_ ا

 من و! یکن یم یشکل نیا ینگفت ،یزن یرو م لمیو سب شیر یگفت

 خنده گفتم: با

 .ی_ جر نزن... تو قبول کرد

 دمیدو رونیو از حمام ب ییرو پرت کردم تو روشو لتیسمتم که از ترس ژ برگشت

 یم ادیمرتب فر کهیو اون دنبالم درحال دمیدو نییزد به حالت دو از پله ها پا رونیکه اونم از حمام ب دمیخند یداشتم م هنوز

 زد: 

 !لمیو سب شیر فیآخه؟ ح هیچ نیم، ا افهیبه ق ی_گند زد

 سالن و اونم دنبالم اومد که گفتم:  یتو دمیرس

 .نهینکن که عموم بب یپس کار رهیگ یداره مارو م نیدورب نی_بب

 زد: ادیفر

 .نهی_ خب بب

 و گفت:  نیعمدا برگشت سمت دورب بعد

 قشنگم آورده! لیسر سب ییبرادرزادتون چه بال نیا دینیبب د،ینی_بب

 خنده گفتم: با

 .ادیبهت م یلیخ یول ایآر تلریه ی_ ها

 از خنده دل درد گرفتم و گفتم:  ،یتلریه کیبار لیبا اون سب یعصب ی افهیاون ق دنیاخم نگاهم کرد که از شدت خنده، با د با

 !یتلری! انگار پسر خود هیخدا مردم از خنده چقدر بامزه شد ی_وا

 شد که گفت یکیو لبخندش  اخم

 _ دارم برات.

تا سوپرمارکت رفته، دوتا  نکهیاثبات ا یرفت و برا ابونیو تا سر خ دیپوش رهنیرفت صورتش رو شست پ عیسر بعد

 رو هم زد. لیسب کهیبار هیو برگشت و همون  دیخر یبستن
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کردم که  یکاناپه لم داده بودم و با خودم فکر م یخسته بودم. رو یلی. خمیناهار رو خورد هیالو ی هیشده بود. شام هم بق شب

پر جذبه شده بود.  یلیخ لیو سب شیاش بدون ر افهیق گهیروم ظاهر شد. حاال د یجلو ایداشتم که آر ییعجب روز پرماجرا

خواب آلودم باز  یشدم و چشما زیخ مین ارهیرو سرم در ب لشینصفه سب یتالف وقعترسدم که همون م دنش،یاونقدر که با د

 چشم هاش بود که گفت:  یتو یخاص طنتیش کیشد. 

 اد؟ی_خوابت م

 .یلی_خ

 _برو بخواب.

 خوابم. یم نجای_حال ندارم، هم

 امشب کنسله؟ ی_پس کول

 کاناپه و گفتم: یگذاشتم. صاف نشستم رو یافتاد که چه شرط ادمی تازه

 _ نه خم شو زودباش.

 زد و گفت:  یپوزخند

 _چشم.

 زد که گفتم: یسالن چرخ یسوار پشتش شدم و اون از جا برخاست. بعد عمدا تو ییشد که من با پررو خم

 !؟یکن ی_ چکار م

 .یکه سوارم شد نندیخوام عمو جانتون بب ی_م

 کرد گفت:  یم جادیدلم ا یتو یکه دلشوره ا یبعد با لحن رونیکه از سالن زد ب دمیخند

 شکنه. یپله ها خوبه، الاقل دست و پاتم م یرو ادیحالت جا م نیحاال اگه بندازمت زم_خب 

 به اتاقم. یبر یمن و م خودی_ب

 _حتما

 :دمیکش غیاتاق خودم من و برد به اتاق خودش، ج یبه جا یداشت. اما وقت یگرفتن چه حال یاز پله ها باال رفت. سوار بعد

 من و؟ یبر یکجا م ؟یکن ی_ چکار م

 و گفت:  نیوسط اتاق من و انداخت زم بعد

 _حافظ امشبت رو بخون برو بخواب.

 کردمو گفتم:  اخم

 _اَه.

 .یخورده اَدب بش هیتا بلکه  نییپا ارمیبزنم اون طرف صورتتم ب دی! بایچقدر تو رو دار ختتی_اَه به ر

 صفحه باز کردم و شروع به خوندن کردم. هی عیبرداشتم و سر زشیم یتختش که حافظ رو از رو یرو دیکش دراز
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 رفت رفت ییخطا نتی_گر ز دست زلف مشک

 رفت رفت ییشما بر ما جفا یز هندو ور

 یم ییحافظ باشه! انگار براش الال اتیحد عاشق غزل نیشد تا ا یداد. باورم نم یهاش رو بسته بود و خوب گوش م چشم

 شدم. رهیچهره اش خ تیبه معصوم یم و غرق خواب شده بود که لحظه اخوندم. چهره اش اونقدر آرو

 .نمیب یصورتش نم یتو یجذبه ا چینشد که ه باورم

 دار یدل پا یا دیرا تحمل با ی_عشقباز

 رفت رفت ییبود بود، گر خطا یمالل گر

زدم  رونیاز اتاقش ب ریشعر متح تیبا همون چند ب دیحافظ که خواب زیکلمات سحرآم یجادو ایمن بود  یدونم از صدا ینم

اما  می. رام که نه فعال آتش بس اعالم کردمیما باالخره رام شد یمونده بود. هر دو زیچ هیو رفتم به اتاق خودم. حاال فقط 

 درمان. یحاال فقط مونده بود پروژه  رهیگ یمسر  ییدعوا هیباز  یدونستم به زود یم

بد نبود.  ادمیو به تک تک اتفاقات اون روز از اول صبح تا همون آخر شب، فکر کردم. انگار ز دمیتختم دراز کش یرو

خوب دستم اومده  زیچ هیشد. انگار  یذهنم داشتم کم کم داشت، عوض م یتو ایکه از آر یکابوس وار یاون تصور زندگ

به  نطورینداشت الاقل اون روز ا یادیآدم رو درمون کنم؟ به نظر، نفرت ز نیتونستم ا یمن م یعنیبود. باهاش لج نکنم. 

کمتر  لشیو سب شیفال حافظ و زدن ر ینسبت به خودم داشتم، بعد از ماجرا ایکه من از نفرت آر یاومد. اون ترس ینظر م

 شد.

 شدن زود بود. دواریام ی. اگرچه برارمینامه رو بگ انیپا یکنم که نمره  یبتونم کار نکهیشدم. به ا دواریام

 

لبم اومد و رفتم سراغ  یرو تیاول بود. شعر حافظ رو بعد از چند بار خوندن حفظ شدم. لبخند رضا یسوم از هفته  روز

 اتاقش بود که در زدم. یتو ا،یآر

 _بله

 یرو رو یاش کتاب گهیسرش بود و با دست د ریدستش ز کیبود، ساعد  دهیتختش دراز کش یاتاق رو باز کردم. رو در

 شکمش نگه داشته بود، که گفتم:

 _ شعر رو حفظ کردم.

 _خب. بخون.

 خونسرد بهم گفت:  یبا نگاه دمیرفتم، چشم هام رو بستم و با تمرکز تموم شعر رو خوندم. چشم که باز کردم د جلو

 _خب.

 

 .یو چطور از جنس زن ها متنفر شد یاز ک نمیبتا باهات حرف بزنم ب یایبچه آدم م هی_خب؟ حاال مثل 



 IRBESTNOVELS.: ناشر                  گانهی هیمرض نویسنده :         نقاب دلرمان :                              بهترین رمان ها

43 صفحه                                       کنید برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 گفت: یلبخند تلخ با

 تو. یسادگ دنیاالن بخاطر د نی_ از هم

 تخت و گفت: یکردم که صاف نشست رو ینگاهش م متعجب

 کنم؟ یم یشعر باهات همکار هیمن با خوندن  ی_ واقعا فکر کرد

 !یگذاشت! خودت شرط میایبا هم کنار ب یخودت گفت ؟یچ یعنی_

 ! سر کارت گذاشتم.ی_تو هم ساده و خنگ باور کرد

 حرص نگاهش کردم که اخم کرد و گفت: با

شعر  هی ام؟یمنم کوتاه م یحاال فکر کرد یرو زد لمیو سب شیر اد،یبال سرت ب دیبا نهایاز ا شترینگاهم نکن ب ی_ اونجور

 حاال ینکرد یکار یحفظ کرد

 زدم. ادیفر تیعصبان با

 ؟یکن یم تیاذ یمردم آزار مگه مرض دار یدروغگو_ 

 از جاش بلند شد که چند قدم عقب رفتم. جلو اومد و با کف دستش در رو پشت سرم هُل داد و بست و بعد گفت: چنان

 داره هان؟ یمثل تو چه اشکال یلوس یدخترها تی_ آره مرض دارم، مرض اذ

 رو نترس نشون دادم و گفتم: خودم

پدرت  نیبب یش ینم نمیبهتر از ا ،یمثل خودت باش یمرد هیدست  یشده  تیترب یازت انتظار نداشتم وقت ادی_ البته ز

 چکار کرده که مادرت گذاشت و رفت خب معلومه...

 به در. دمیسمتم برداشت که عقب عقب رفتم و محکم چسب یزیخ چنان

رو زدم، حاال با  لشیو سب شیکردم ر ید که از ترس چشم هام رو بستم. با خودم گفتم عجب غلطشده بو یچنان جد نگاهش

 زنم که. یشه، سکته م یم یعصب یترسناکش وقت ی افهیق نیا

 :دمیرو از بغل گوشم شن صداش

 !؟یزر زد ی_ چ

انصاف  ی. بدمیکش غیچشمش ج یاز بازوم گرفت که چشم باز کردم و چشم تو یشگونیسکوت کرده بودم که چنان ن هنوز

چشمام نشست که با لبخند خونسردانه  یبلندتر و پرصداتر بشه. از شدت درد اشک تو غمیرو ادامه داد تا ج شگونیاونم ن

 نگاهم کرد و گفت:

 نزن. یادیپس زر ز یدون ینم یزیچ یکس یاز زندگ یزیچ یوقت ،یدرمورد پدر من زر زد ی_ تو غلط کرد

 در اتاقش رو باز کردم و گفتم:  عیحرص نگاهش کردم و سر با

 .یا یتو روان یا وونهیاستاد، تو د شیرم پ یاالن م نی_هم

وسط سالن. با حرص نگاهش کردم.  دمیرفتم و پر نییو از پله ها پا دمیاومدم که دنبالم اومد. از ترس دو رونیاتاقش ب از

 گفتم: تیکه با عصبان ستادیسالن ا یورود
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 جلوتر. ایب یگ ی_ راست م

 زد و گفت: پوزخند

 .یر یسراغ اتاقت که م ،یای_ باال که م

 زدم:  ادیفر

 .رمیگ یم نیماش هیو  ابونیپرم وسط خ یم ینجوری_اصال هم

 کرد، وارد سالن شد و گفت: یم یکه داشت تموم افکارم رو خط خط یهمون لبخند با

 االن برو. نی_ برو، هم

لباسمو باال  نیمبل و آست یو خودم رو انداختم رو دمیکش یآشپزخونه. نفس راحت یرفت تو کراستیعقب رفتم که  عقب

. خواستم فرار کنم که دمی. ترسادیسمتم م داره دمیسوخت که د یم شگونشینگاه به بازوم انداختم. هنوز از درد ن کیزدم و 

 بازوم گذاشت و گفت:  یکه دستش بود رو رو یخی لکسیکه نا دمیجلو اومد و بازوم رو محکم گرفت. سرم. رو عقب کش

 _ از جات تکون نخور.

 بغض و نفرت گفتم:  با

 ؟یو پاک کن تیکثافتکار یخوا ی_م

 .یندار یمدرک ،یبزن یبه استاد حرف یذارم بر ی_آره نم

 گفتم: هیشد و با گر یکیو نفرت و حرصم با هم  بغض

 .نیزم یبا مغز بخور دوارمی. امیریامشب بم نیهم دوارمیشما مردها متنفرم. ام ی_ از همه 

 و گفت: دیخند

 .ادی! بگو خوشم میکن ی_ چقدر قشنگ دعا م

 زدم: ادیفر

 ...ی_روان

 گفت: تیکرد و با جد شتریبازوم ب یرو رو خی لکسیرو محکم چنگ زد و فشار نا بازوم

 دهنت پس خفه شو. یبزنم تو یخوا ی_ اگر نم

 

 اینگاهش بود  یترحم تو یشد. کاش الاقل کم رهیبهم خ ،یحس چیه یشد. اونم ب یآروم اشک هام از چشمهام جار آروم

 سخت. یا نهیالاقل ک

 بود؟! یکارهاش چ نیا لیدلش نبود پس دل یهم تو یا نهیانگار ک دمیترس

 قهیصدا... بعد از ده دق یکردم. آروم و ب یم هیداشت! سرم رو ازش برگردونده بودم و همچنان گر یازم برنم نگاهشم

 گفت:  یبازوم برداشت و با خونسرد یرو از رو خی لکسینا
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 .یاستاد آزاد شیبرو پ حاال

بودنش  یتونستم روان یافتاده بودم که نه م یروان هی ری. گستمیدادم به مبل و بازم گر هیآشپزخونه رفت سرم رو تک سمت

رو روشن کرد. دماغم  ونیزیکاناپه و تلو یرو دیسالن و دراز کش یتونستم درمونش کنم. برگشت تو یرو ثابت کنم نه م

 که گفت: دمیرو با صدا باال کش

 آبغوره گرفتن برو ناهار درست کن. ی_ بلندشو به جا

 لب گفتم: ریز

 .یاله ی_ کوفت بخور

 خنده اش شوکه ام کرد که گفت: یصدا

 _ کوفته هم خوبه، همونو درست کن.

 هیغذا درست کردن نداشتم. چندتا گوجه خرد کردم و  یآشپزخونه. حوصله  یکردم که برم تو یخودم ذو راض یسخت به

مونده بود. فردا سه  گهیفقط دو روز د و رفتم تو فکر. یناهارخور زیم یصندل یگوجه درست کردم و بعد نشستم رو یدم

قدر عمو، حتما اون شیگشتم پ یکردم، پنجشنبه و جمعه که برم یمدو روز رو تحمل  نیشنبه و پس فردا چهارشنبه. اگر ا

 ایفکرا بودم که دو کف دست آر نیهم یراحت کنه. تو یروان نیو من رو از شر ا ادیزدم که عمو دلش به رحم ب یناله م

 گفتم:  تیانکه واسم مبهم بود نگاهم کرد. با عصب یدست هاش و با اخم ینشست بار شونه هاش رو انداخت رو زیم یرو

 غذاتم حاضره. ه؟یچ گهی_د

 اخم گفت: با

 توئه پس؟ یگند غذا یبو نی_ ا

 گوجه ست. ی_دلتم بخواد، دم

 گوجه متنفرم. ی_من از دم

 حرص گفتم:  با

 کن. لی_خداروشکر پس همون کوفت رو م

 روبروم و گفت: ز،یو نشست پشت م دیکش ینفس بلند 

 شه؟ یخوشمزه م یگوجه با چ ی_ دم

 خواست همون رو بخوره.  یم میگوجه ندار یاز همون دم ریغ ییغذا گهیبود د دهیبهش انداختم. حاال که فهم یسرد نگاه

 و گوجه، دوغ... اری_با ماست، ساالد خ

 .اری_پس از همه ش ب

 پوزخند گفتم:  با

 !یگوجه متنفر ی_آخه شما که از دم

 شد و گفت:  رهینگاهش بهم خ یجد یحلقه ها با
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 به تنفر من نداشته باش. یکه گفتم. تو کار ی_همون

و  دمیاز برنج کش سید کی.زیگذاشتم که نشست پشت م زیپارچ دوغ هم سر م کی اریدرست کردم و ماست و خ ساالد

 زدم:  ادیفر تیبا عصبان ختیبشقاب ر یمشت برنج تو هیبشقاب برداشت و با دست  هیکه  زیم یگذاشتم رو

 چشمته. یجلو ریکفگ وونهی_د

 هیبشقاب و بعد  یرو ختیروش و باز دست کرد تو ماست و ر ختیو گوجه ر اریمشت هم ساالد خ کی یبا خونسرد بعد

 هم دوغ، بعد دستش رو با دستمال پاک کرد و گفت: یکم

 _ بخورش. 

 خورم؟ یرو م یشده ا یدستمال بیترک نیکه من همچ یفکر کرد ی_من؟!... چ

 زد و گفت: یمعنادار لبخند

 که متنفرم بخورم؟ یزیکه من از چ یفکر کرد ی_ تو هم چ

که ازش متنفرم  یزیچ ی. اونوقت از من توقع داریزن یلب بهش نم ،یگوجه با ساالد و ماست و دوغ یکه عاشق دم تو

 رو بخورم؟!

گرفت. بازم منو دست اندخته بود! خاک بر سر من که با حوصله نشستم ساالد درست کردم. بغض نشسته تو گلوم رو  لجم

 زدم:  ادیفر

 ؟یفهم یم دمیغذا زحمت کش نیمن واسه ا ی_روان

 :دیکش ادیکرد و اونم مقابله به مثل کرد و سرم فر کیرو بهم نزد ابروهاش

مثل پدر  یساده ا یها دل آدم ها نیبا هم یاَلک یبغض ها نیاشک ها. از هم نیاز هم شما متنفرم. یکارها نی_ منم از هم

 و اشکه. هیو عشوه و گر یکه بلدن، دلبر یکه تنها کار دیمار خوش خط و خال هی. شماها مثل دیکن یمن و رام م

 : دمیقفل شده ام غر یدندون ها ونیهم فشردم و از م یهام رو با حرص رو دندون

و همه  دیقدرتتون رو به رخ بکش د،یکشند. فقط بلد یکه م یبه احساسات زن ها به زحمت دیگند بزن دی_شما مردها هم فقط بلد

 .دیها حل کن یکثافتکار نیو کتک و ا یلیس هیرو با  یچ

 گفت: ینفس بلند با

 .می_ آره پس ما خوب هم و شناخت

 

اتاق حبس کردم. اصال  یدونستم، خودم رو تو ینفرت که راه درمونش رو نم نهمهیکالفه از ا گهیخسته شده بودم. د واقعا

 یشازده چ نیاتاق بمونم ا یخوام بدونم اگه من دو روز تو یرو دوست نداره. م یدوست داره و چ ییبه من چه که چه غذا

نامه ام  انیپا یفقط و فقط بخاطر نمره  ام،یبردارم و باهاش کنار ب یزحاضر بودم دست از لجبا یکنن؟! من حت یم لیم

 نامه اش هم نبود. انیپا یبه فکر نمره  یانگار حت وونهید یپسره  نیا یول

 نکهیخوردم. تا ا یغذا فقط نون خال یاتاق حبس کردم و به جا یچکار کنم! دو روز خودمو تو دیدونستم با ینم گهید واقعا

دو روز از شر  نکهیخونواده هامون. ذوق زده از ا شیپ میبر میتونست یما پنجشنبه و جمعه ها م یبق قرار قبلپنجشنبه شد. ط
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فرما  فینشسته بودم که شازده تشر ییرایسالن پذ یتو ادیبودم تا عمو دنبالم ب هشم، حاضر شد یراحت م یروان یاون وحش

رفتم سراغ  د،یچیخونه پ یزنگ در تو یتو همش آشپزخانه رفت تا صدا یبه من انداخت و با همون اخم ها یشدند. نگاه

 باز شدن در رو زدم. یدکمه  یمعطل یدر و ب

 و گفتم:  دمیعمو صورتش رو بوس دنیبود. چنان ذوق زده بودم که با د عمو

 _سالم.

 رفته! شیخوب پ یانگار همه چ ،یخوشحال یلیخ ؟ی_سالم عسل خانوم خوب

 :دیکردم و لبخندم پر یپوف

 دلم نذار. یبابا عمو دست رو ی_ ا

 .امیتا من ب نیماش ی_برو تو

 نهمهیکه ا یحرف بزنه؟ چه حرف ایخواست با آر یمعطلم کرد! چرا؟! م یلیاما عمو وارد خونه شد. خ نیسمت ماش دمیدو

 خواست؟ یوقت م

 : دمیر شد پرساومد تا سوا نیسمت ماش عمو

 د؟یمن و معطل کرد نقدریکه ا دی_شما چکار داشت

 حرف زدم. ای_با آر

 هم داشت به شما بزنه؟ ی_اون نکبت مگه حرف

 با اخم گفت:  عمو

 _عسل جان.

 درمانش کرد. شهیپسره، نم وونسیگم؟! د ی_مگه دروغ م

 گفت. یکه جالل هم م نوی_خب ا

 !د؟یهمخونه کرد یروان یوحش هیتونم اون و درمان کنم و اونوقت من و با  یمن نم دیدونست یشما م ؟ی_چ

 ها؟ یکن یم یرو ادهیز یدار گهی_د

 زدم:  ادیفر

 ! واقعا کهیرو ادهی_ز

 حالت قهر سکوت کردم که عمو گفت: با

 .ادیباصفا تا حالت جا ب یجا هیخوام ناهار ببرمت  یهارو ول کن، م نی_ حاال ا

 هی میخوردن اونقدر حالم عوض شد که لبخندم من رو لو داد و قهرم رو شکست. رفت یبعد از دو روز نون خال اریاخت یب

 یحوضچه  هیتخت رو کنار  نیورودمون به رستوران، حالم عوض شد. عمو بهتر یاز همون لحظه  یسنت یسفره خونه 

به آب  یتخت نشستم. از همون کنار تخت دست یقشنگش رزو کرده بود. کفشامو از پام در آوردم و رو یکوچک با آبنما

 زالل حوضچه زدم و گفتم:
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 .هیعال نجای_ ا

 با لبخند گفت:  عمو

 ؟یخور یم ی_حاال چ

 مو گفت:کردم که ع یانداخت. داشتم انتخاب م یاش نگاه یتخت انداختم. عمو هم به ساعت مچ یرو یبه منو ینگاه

 کرده؟! ری_ چرا د

 بود که گفتم:  متهاشیغذاها و ق ستیبه ل نگاهم

 د؟یهست ی_منتظر کس

 : دمیرو نداد که دوباره پرس جوابم

 ست؟یباال ن متهاشیکوچولو ق هی نجایگم ا ی_م

 .هیعال تشیفی_نه خب، ک

 بود که من اونجارو هم دوست داشتم. یسنت یسفره خونه  هیخودتونم  یخونه  کینزد نجا؟ی_خب چرا ا

 لبش پهن شد و گفت: یموند. بعد لبخند رو رهیعمو به پشت سرم خ نگاه

 _اومد. 

 در هوا تکان داد. یدستش رو باال برد و کم کف

 

 گفتم: رلبی. لبهام از هم جدا شد و زصورت سارا خشک شد یبرگردوندم. نگاهم تو سر

 _ سارا

 با همون لبخند گفت: عمو

 رستوران. نیا میاومد ژمونی_ واسه خاطر مهمون و

 اخم برگشتم سمت عمو و گفتم:  با

 .دیکن زیمن و سوپرا دیخوا یم وونه،ید ی_من و بگو که فکر کردم بعد از تحمل اون پسره 

 اخم کرد و گفت:  یلحظه ا عمو

 _خب معلومه واسه تو هم هست.

 د؟یدعوت کرد ی_پس سارا رو واسه چ

جواب مونده بود. سالم کرد و عمو چنان با لبخند جوابش رو داد که انگار تموم هفته  یبود و سوالم ب دهیبه تخت ما رس سارا

 جواب سالم بوده. نیمنتظر ا



 IRBESTNOVELS.: ناشر                  گانهی هیمرض نویسنده :         نقاب دلرمان :                              بهترین رمان ها

49 صفحه                                       کنید برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

کرم  یزده بود مانتو پیجوابش منصرف شد. ت دنیاخم هام از شن دنیبهش انداختم. به منم سالم کرد که با د یسرد نگاه

بود. با حسادت نگاهش کردم. عمو به احترامش از جا برخاست و سارا اومد  دهیخوشرنگش پوش یصورترنگش رو با شال 

 گرفت و گفت:  اصلهازم ف یبهش کردم که کم یکه چنان نگاه نهیسمت من بش

 عسل؟  ی_خوب

 اخم گفتم:  با

 حالم بهترم شد. دمیتورو د ی_وقت

 شالش رو مرتب کرد و گفت: یساکت شدم. سارا کم گهیرفت که د یچنان چشم غره ا عمو

 اگه مزاحم شدم. دی_ ببخش

 گفت:  یفور عمو

 .دیخوشحال شدم که اومد یلی_نه اصال خ

 کرد و گفت: یبهم نگاه سارا

 ره؟ یم شیعسل؟ پروژه چطور پ ی_ خوب

 زدم که عمو گفت:  یرو ندادم و خودم رو به کر جوابش

 بدُخلق شدن. کمی نیاومدن واسه هم_عسل خانوم تازه از سر پروژه 

نو رو از دستم کش شیناراحت یزورک یبا لبخند سارا  و گفت:  دیرو پوشوند که عمو م 

 د؟یدار لیم ی_شما چ

 اخم به عمو نگاه کردم و گفتم: با

 کردم ها! ی_ عمو جان داشتم انتخاب م

نو رو گرفت هی_شما   ؟یهنوز انتخاب نکرد ،یساعته م 

 حرص گفتم: با

 شه؟ یم یتحمل کنن چ قهی_ حاال سارا خانوم دو دق

نو رو از دست عمو کش دیبا چشمهاش برام خط و نشون کش عمو  و گفتم: دمیکه لج کردم و م 

 بوده. زتریآم تیشما و عمو موفق یکه من نبودم پروژه  یچند روز نیا یانگار تو یسارا جون... ول ی_ ناراحت نش

 کرد و گفت: یاز هوا خال کبارهیاش رو  نهیس عمو

 خب. یبا دوستت باش یش ی_ عسل جان من از سارا خانوم خواستم ناهار با ما باشند، گفتم خوشحال م

نو رو کوب تیعصبان با  تخت و گفتم:  یرو دمیم 

همخونه بشم تا راحت  یروان یبا اون پسره  دیترم شدم شما به زور من رو وادار کرد یشم اتفاقا عصب ی_نه خوشحال نم

 د؟یبگرد دیبا سارا جونتون بر دیبتون
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 نگهش داشته بود گفت:  تیمرز آرامش و عصبان یکه به زور رو یخشکش زد. اخم هاش رو تو هم کرد و با لحن عمو

 _عسل!

 من با بغض ادامه دادم:  اما

که عسل  دیراحت با خودتون گفت الیکردم، اونوقت شما حتماً با خاتاقم حبس  یتو ی_من دو روزه خودم و بخاطر اون روان

 سروسامون گرفت و حاال نوبت منه؟!

 عمو باالتر رفت:  یصدا

 _عسل خانوم!

 شد که با حرص گفتم: یاز چشم هام جار اشکهام

 ادمیاشتباه کردم تازه  یره، ول یم ادمیچند روز  نیا یعمو، زجرها شیپ امیپنجشنبه و جمعه ب ی_ دلم خوش بود که وقت

 .دیکه شما فقط فکر ازدواج خودتون دیانداخت

 گفت: یبلند و عصب عمو

 _ عسل!

و کفشهام رو پام کردم.  دمیپر نییاز تخت پا عیعمو گره خورد و بعد سر یچشمها یتو می. نگاه باروندیم به شدت لرز چونه

 نگاهم رو به سارا دوختم و گفتم: 

 !یافتاد یخوب آدم ریافتادم، تو گ یوحش ی وونهیآدم د هی ریارا جون اگه من گ_خوش به حالت س

 اومدم. رونیبگه که از رستوران ب یزیصورتم بود. خواست چ یمعذب سارا تو نگاه

 ادیدر رستوران، عمو دنبالم م یجلو دهیگفتم نرس یبا خودم م همش

 یلینه... انگار عمو از خداش بود که من برم تا با سارا تنها بشه. خ یدر رستوران معطل کردم ول یجلو قهیچند دق یحت

خودم  یقبل یهمخونه  شیو پ ایپدر آر یکلنگ یعمو و برگشتم خونه  شینخواستم برگردم پ یشدم. اونقدر که حت یحرص

 دادم. حیعمو ترج ررو به بودن کنا میروان یشد که همون همخونه  نیا

 

راست وارد خونه شدم.  کیپدرش  شیهم رفته پ ایآر نکهیا الیرو باز کردم و به خ اطیخونه رو داشتم. با حرص در ح دیکل

. بلند بلند. در هیگر ریاز مبل ها و زدم ز یکی یو خودم رو محکم پرتاب کردم رو دمیدست از سرم کش کیشالم رو با 

 زدم:  یهمون حال هم با خودم حرف م

 از شما دارم؟ ریو غ یمگه من ک د؟یچطور تونست ؟یخوا یمن و نم گهی_د

 !یمون یاز جنگ برگشته م یمثل آدم ها نمیب ی_م

 : دیمبل رو به روم و پرس یبود. جوابش رو ندادم که نشست رو ایرو باال آوردم، آر سرم

 ؟یشده حاال؟ مگه با عمو نادرت نرفت ی_چ

 و گفت: یگرید یپاشو انداخت رو هیمبل و  یزد به پشت هینگاهش به من بود تک کهیلرو ندادم که در حا جوابش
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 .یمون یخوام برم تنها م یم گهیساعت د کیعموت، من تا  شی_ برگرد پ

 که انتظارش رو نداشت گفتم: یادیفر با

 خوام تنها باشم. یبرو، م یبر یخوا یکه م یی_ گورت و گم کن و هرجا

 زد و گفت: پوزخند

 !ی_ نترس شد

 کردم و گفتم:  یخال ایاز عمو رو سر آر حرصم

وقت به احساسات ما خانوم ها  چیه دی... شما همتون فکر خودتوناز عمو نادر ی.. حتیشما متنفرم حت یاز همه  گهی_د

 .دید ینم تیاهم

 منو مسخره کرد و گفت: یلبخند با

 .یازم متنفر بش نهایاز ا شتریب یدم، حق دار یم تی_ چرا من به احساس نفرتت اهم

 ام رو سمتش پرت کردم و گفتم:  یدست فیحرص ک با

 چشم هام. ی_گمشو از جلو

ام رو بند  هیگر هیچند ثان ی. اومد سمتم و با غضب نگاهش برادمیلحظه ترس کیمبل برخاست که  یاز رو کدفعهی چنان

 نگاهش رو به خورد قلبم داد و گفت:  تیآورد. چونه م رو محکم گرفت و سرم رو سمت نگاهش باال آورد و جد

لرزه، پس مراقب اون زبون  یاشکها نم نیا دنیکه نازت و بخرم دلمم با د ستمیزهرمار خانوم من عمو نادرت ن نی_بب

 یپس نذار دوباره دستم روت بلند بشه حوصله  رمیبگ شگونتیم هم نبهت بزن یکه هم خوب بلدم تو گوش یدیدرازت باش د

 اتاقت. یتو مرگبرو بت یکن هیگر یخوا یَوق َوقتم ندارم، پس اگه م

 یشالم رو برداشتم رفتم سمت در ورود ی. فورستادیسرم ا یبه چونه م داد و کمرش رو صاف کرد و باال یفشار بعد

 برگشتم سمتش و با حرص گفتم: ستادمیکه ا یچارچوب ورود یسالن. تو

خودم رو  ایوضع نکبت بارو تحمل کنم،  نینتونم ا نکهیخشونت داشته باشه ممکنه بخاطر ا یکه جنبه  ستمین ی_ منم آدم

 خودت رو. ایبکشم 

 راه پله بلند شد. یاز تو ادشیفر یدرو پشت سرم قفل کردم که صدا یسمت اتاقم و فور دمیسمتم برداشت که دو یقدم

 نیمن از ا یپدر یخونه  یتو یحق ندار نیماش هی یخودتو بنداز جلو ابون،یبرو سر خ یخودت و بکش یخوا ی_ اگه م

 .یبکن یادیز یغلط ها

 زهیلبخندهاش جا یکه عمو برا یباشم! همون شیماه پ کیشد من همون عسل  یزدم به در و پنجره زل زدم باورم نم هیتک

اما حاال... عمو عاشق شده بود و عسل رو تنها رها کرده  دیخر یکه سر خوردن غذا، عمو نازش رو م یذاشت. همون یم

 .دیچشمام جوش یو باز آروم آروم اشکهام تو نیبود. کالفه نشستم کف زم

ت هم داده بود تا من دست به دس زیاوضاع نابسامان نبود. انگار همه چ نیاز ا یراه فرار چیمغزم هنگ کرده بود. ه بازم

 کنه. ریاون خونه، اس یرو تو
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خورند و من گرسنه و بغض کرده کنج اتاقم دارم حرص  یکردم که االن عمو و سارا دارن با هم ناهار م یفکر م نکهیا از

 :دمیکش ادیگرفت. اونقدر که دوباره فر یخورم، لجم م یم

 بخشمت سارا. ی_ نم

 تونست آتش درونم رو خاموش کنه. یهم نم ادهامیفر یحت اما

 

اومد. آماده  رونیهم از اتاقش ب ایزدم. همون موقع آر رونیو از اتاق ب دمیاتاق بودم. لباس خونه پوش یساعت نشد که تو هی

 گفت: یزیآم طنتیرفتن بود. با لبخند ش ی

 بمونم. یاگر خواهش کن دی_ شا

 فت:ترسم که گ یاخم بهش نشون دادم که اصال هم نم با

 خودته. لی_ باشه م

 گفتم:  یرفتم. با خودم م نییو رفت. از پله ها پا 

زنگ هم نزد تا کارش رو  هیالاقل  یاز عمو نشد! حت یخبر چیه یدنبالم. اما چه توهم ادی_حاال عمو ناهارش رو بخوره م

 شدم. اون قدر که با خودم گفتم: یحرص گهید یلیکنه. خ حیتوج

 که چکار کرده. فتهیم ادشیعمو  شیدو سه هفته نرم پ یمنه وقت ری_ اصال تقص

بار  هیظرف  هیکامل! و  چیساندو هی تزایپ کهیکردم. چندتا ت خچالی ینگاه به تو کیو آشپزخونه  یبودم. رفتم تو گرسنه

رو  تزایدادند دست دراز کردم و همون سه تا برش پ یدو روز شازده واسه خودشون غذا سفارش م نیمصرف غذا، پس ا

 کهیو درحال یناهارخور زیگاز تا گرم بشه. نشستم پشت م یرو یرکت یو گذاشتم رو یدست شیپ یبرداشتم و گذاشتم رو

 .ضربه زدم زیفکر عمو و سارا بودم، با سر انگشتان دستم به م یهنوز تو

لبم نشست. پس باالخره عمو جان احساس عذاب وجدان کردند. رفتم  یتلفن خونه بلند شد. لبخند رو یموقع صدا همون

 رو برداشتم. یسراغ تلفن و گوش

 _بله؟

 .دیچیگوشم پ یتو ایآر یصدا

 شه. یه خراب شده، در قفل نمرفت بهت بگم قفل در خون ادمی ی_راست

 گفتم: تیعصبان با

 ؟یو بگ نیهم ی_ زنگ زد

 .دیخند

 ؟یترس ی_ پس بازم نم

 حرص گفتم:  با

 .ری_نخ
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 مبل و با حرص گفتم: یتلفن و بعد نشستم رو یرو دمیرو کوب یگوش

من شده! به جهنم که قفل در خراب شده و در  ییکشت حاال نگران تنها یداشت من و م شیچند روز پ وونهید ی_ پسره 

 شه. یقفل نم

 خشکم زد. ناگهان

 مونه! یشه پس... در... باز... م ی_ در قفل نم

 در رو قفل نکرد. دیکردم کل ی. هر کاراطیرو برداشتم رفتم سمت در ح دیکل دمیاز جا پر یفور

 شد. یباز م یتَقّ  هیشد انگار با  یکردم، در بسته هم نم یهر کار المصب

 زدم به در و زمزمه کردم: هیدادم و تک رونیب نهیرو از س نفسم

 شانس. نی_ لعنت به ا

دستش به در خونه نخوره که باز  ینشد. آروم بستمش و دعا دعا کردم که کس یتا بسته بشه ول دمیحرص درو محکم کوب با

نبود. با شکستن قفلش باز  یدر هم چنان در نیرو قفل کردم. اما ا یر ورودد اطیخونه و در عوض در ح یبشه. برگشتم تو

 با حرص گفتم: زیم یرو ذاشتمیرو م تزایپ یدست شیو همونطور که پ خونهآشپز یکفرم باال اومد. برگشتم تو گهیشد. د یم

 شه؟ یدر قفل نم یبگ دی_ االن با

 گاز زدم: هی تزایو با حرص به پ زیپشت م نشستم

 من و بکشه تا از َشر همتون راحت شم. ادیب یزیچ یدزد دی_ اصال به جهنم بذار

نداشتم. نه حاضر بودم برگردم  یراه یبودم ول دهیدونستم که چم شده من ترس یهمش حرف بود. خودمم خوب م نهایاما ا 

که  ییبا هر صدا یدادم ول ینشون م الیخ یزنگ بزنم و بگم که برگرده. خودم رو ب ایشدم به آر یم یعمو و نه راض شیپ

چهل. تموم برقها رو هم  یرو روشن کردم. ولوم صداشو بردم باال ونیزیهوا. تلو دمیپر یدو متر م دم،یشن یم رونیاز ب

 یحال، باز هم آروم نشدم. جلو نیبا ا. ییحموم و دستشو یو راهرو و اتاق خواب. حت اطیروشن کردم. از سالن گرفته تا ح

 یم ینگاه اطیبزرگ سالن به ح یها شهیو از ش دمیکش یسرم رو باال م یو هر از گاه دمیکاناپه دراز کش یرو ونیزیتلو

شد. با اونکه  یته دلم خال گهیرفت د یکیکه هوا رو به تار نیشد هم یم کیبهمن ماه بود و هوا زود تار لیانداختم. اوا

 بزنم هیگر ریخواست بلند ز یدلم نشسته بود که فقط دلم م یتو یترس هیخونه مثل روز روشن بود اما 

 

. کوچه بود یشب تو نیواقعا اونشب پر سر و صداتر ایبودم  دهیترس یلیمن اونشب خ ایشده بود.  کیکامال تار گهید هوا

مهار  یکه به سرم زده بود، عاجز شده بودم. به ناچار برا یالیکردم هم از کنترل فکر و خ یهم داشتم ترسم رو مهار م

ام. نشستم باز  یشلوارک ل بیج یدسته بلند از آشپزخونه برداشتم و گذاشتم تو یچاقو کی هودهیب یها الیترس و فکر و خ

توجهم  یاز شبکه ها یکیاز  یسیپل یجانیه لمیف هی نکهیرو عوض کردم تا ا ونیزیتلو یو مدام شبکه ها ونیزیتلو یجلو

از اون حال  یکنم و کم فراموشباعث شد تا گذر زمان رو  لمیشدم. همون ف لمیف یبود و محو تماشا لمیف لیرو جلب کرد. اوا

. کالفه شدم دوباره است ییجنا لمیف نیکه ا دمیشه فهم یم یچ نمیباال رفته بود بب جانیکه ه لمی. اما اواسط فامیب رونیو هوا ب

 .یترسو نبود نقدریاز ترس که بر من غلبه کرده بود، مواجه شدم. بلند با خودم گفتم نترس عسل. تو که ا یبا هجوم

قاتل  کیاز  اتیجنا یسر کیبراساس  لمیف نیشد که ا سیرنوینگه داشتم، که آخرش ز لمیخودم رو تا آخر ف یبدبخت به

دور و برم رو نگاه کردم. قلبم  یرو خاموش کردم و فور ونیزینشد. با حرص تلو ریوقت دستگ چیساخته شده که ه یواقع
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 یکه هنوزم داشتم کنترلش م یزد. با ترس یم رونیشکافت و ب یمام رو  نهیزد که انگار داشت س یچنان تند و محکم م

 ییو با صدا دمیکش تیشد. پرده هارو با عصبان ینم ینطوریبود ا اطیفقط به ح اریاخت یخونه قدم زدم. نگاهم ب یکردم تو

 بلند سر خودم داد زدم:

 اد؟یامشب دزد ب نیحاال هم ومدهیدزد ن نجایهفته ا هی_ احمق جان 

و  یاگر منم با اون همه بدبخت اد،یامشب م نیدر مقابل اونهمه استرس و اضطراب به خودم اعتراف کردم آره هم یناله ا با

 . ادیامشب م نیکه از بخت بد من، هم یبدشانس

باز نگه داشتن، مهار  یبرا یبودم و حاال چشمهام رو به سخت دهیخسته بودم. ظهر هم نخواب دوازده شب بود کینزد ساعت

شلوارکم در آوردم و با دو  بیرو خوندم و چاقو رو از ج یالکرس تیکاناپه و بلند آ یرو دمیکردم. رفتم باز دراز کش یم

کرد.  یبر من غلبه م شتریپلک هام ب ینیپلک هام رو باز نگه دارم، سنگ دم،کر یم یدستم دسته اش رو گرفتم. هر قدر سع

باعث آرامشم هم نشد.  یکه حت یخواب دمیبه من غلبه کرد و بسته شد خواب نمیسنگ یکه پلک ها شد یچ دمیآخرش نفهم

که  یرو بستم. دفعه سوم هامو دوباره به دور و برم نگاه کردم و باز چشم  دمیاونقدر استرس داشتم که دوبار از خواب پر

 یدسته  فیخواب بودم که حرکت خف یافته. تو ینم یراحت شد که اتفاق المیتر شد. انگار خ قیچشمهام رو بستم، خوابم عم

رو کنارم حس کردم.  یحضور شخص یبه راحت یکرد. با اونکه چشمهام بسته بود ول اریدستم من رو هوش یتو یچاقو

. دیکوب یت مدستم حس کردم. قلبم به شد یرو، رو دیکش یدستم آروم م ونیچاقو رو از م داشتکه  یسر انگشتان دست یحت

جفت چشم  هی. چشمام به دمیبلند چاقو رو محکم کش یغیدفعه چشم باز کردم و همراه با ج هیتموم عزمم رو جزم کردم و 

م شد اشک و از  نهیس یاون ترس نشسته تو مومدادم و ت رونیب نهیاز س کدفعهیبود. نفسم رو  ایروشن افتاد. آر یقهوه ا

 کاناپه و با حرص چندتا مشت محکم زدم به بازوش و گفتم: ی. نشستم رودیچشمهام بار

 .وونهید وونهی_ د

 رو مشت کرده بود که با اخم گفت:  دستش

 . یتا سکته کن یذاشتم تنها باش ی_حقت بود م

 زدم:  ادیتونستم مهارش کنم فر یکه نم ییاشکها با

 حاال سکته نزدم؟!  نکهی_نه ا

 گفت:  یجد یلحن آروم ول با

 ام تنها بذارم. یپدر یخونه  یدخترو تو هیکه  ستمینامرد ن یباشم ول یو روان وونهید دی_خب حاال، نترس من شا

 به دست مشت شده اش کردم و گفتم: یصورتم پس زدم و نگاه یپشت دست اشکهام رو از رو با

 ؟یمنو بزن یخوا یم ؟یددستت رو مشت کر ی_ حاال واسه چ

 زخم کف دستش شوکه شدم. دنیزد و کف دستش رو باز کرد. از د پوزخند

 شده؟ ی_ چ

 که دست سرکار بود. هییچاقو دنیاثر کش نی_ا

 .دمی_من؟ خب... خب ترس

 و گفتم: دمیپر نییاز کاناپه پا یفور
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 بندمش. یبرات م ای_ب 

 

نشسته  یناهارخور زیو چندتا چسب، زخمش رو بستم. پشت م لیگاز استر هیبود. با  دهیبر ینبود. اما بدجور قیعم زخمش

 بود که گفتم: زی. کف دستش هنوز وسط ممیبود

 ؟ی_ چرا برگشت

 اونکه نگاهم کنه جواب داد:  یب

 .یجوابش و بدون ستی_الزم ن

 گفتم: یجد یرو بلند کردم و با نگاه سرم

 شد و حاال... یکه دردش آروم نم یاز بازوم گرفت یشگونیچنان ن شی_ الزمه، دو روز پ

 زبون دراز خودت بود. ی جهی_اون نت

 زدم و گفتم: پوزخند

 که قبولش داشتم اونم... یکنه َعموم تنها مرد یمنو درک نم یک چی_ ه

 :دیرو خوردم که پرس حرفم

 خودش؟  ی_ َعموتم رفته سراغ زندگ

 تموم دردهام رو شد که گفت: یآه بلند با

 ؟یچکار کن یخوا ی_ حاال م

تا خودش  رونیبود که من و از خونه اش بندازه ب نیپروژه ا نیا یقبول یتونم بکنم؟ تموم اصرار َعموم برا ی_چکار م

 َعموم. یکردن من از خونه  رونیبود واسه ب یدرمان فقط بهونه ا ره،یسروسامون بگ

 ؟یان بشدرم یخوا ی_خب پس االن م

 رو دوباره به چشمهاش که به رنگ اسم من بود، دوختم و گفتم:  نگاهم

که  یبدبخت نهمهیا یکنم بذار الاقل تو یخواهش م ایکوتاه ب یلعنت یپروژه  نیاز ا می_من واقعاً خسته شدم از خودم از زندگ

 .رمینامه ام رو بگ انیپا ینمره  اد،یداره سرم م

نگاه هر دومون در  یا هیخواست صداقت کالمم رو بسنجه! چند ثان یم دیمن در حال جستجو بود. شا یچشمها یتو نگاهش

 گفت: نهیهم گره خورد. بعد نگاهش رو ازم گرفت و دست به س

 .میمشکلمون رو حل کن میتون یکه نه من، نه تو خودمون نم ی_ بهتره بدون

 .میریدرمان رو از خود استاد بگ یو برنامه  مینامه بش انیپا یعال ینمره  الیخ یبهتره ب پس

 _موافقم.

 زد و گفت: یمحو لبخند
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 .میریپذ یچون و چرا م یاستاد گفت رو ب یهر چ میبهم بد یقول هی دیاستاد با شیپ میر ی_ شنبه با هم م

 زد! با پوزخند گفتم: یداشت حرف از قول م یک

 فقط دو ساعت بود! یکه سر قولت موند یبار نیآخر ادمهی ؟یمون یکه سر قولت م ی_ تو مطمئن

 .میذار ی_شرط م

 ؟ی_چه شرط

 نیبا هم نهیبش اطیشب تا صبح بره وسط ح هی رهیاستاد رو نپذ یدرمان یحرف استاد رو قبول کنه و برنامه  ی_هر ک

 جا بزنه، خوبه؟ یسرد هر ک نیزم یرو یتو خونه ا یلباسها

 زنه گفتم: یمطمئن بودم اون جا م چون

 .یمون ی_ قبول قسم بخور که سر قولت م

 خورم. ی_قسم م

 .یمون ی_نه بگو به جون پدرت که سر قولت م

 .نمیبش اطیشب تا صبح برم وسط ح هیاستاد رو رد کنم،  یدرمان یخورم که اگه برنامه  ی_به جون پدرم قسم م

 :به من انداخت و گفت یطلبکارانه ا نگاه

 _ حاال تو.

 یتو ن،یزم یشب تا صبح رو هیرم  یلباسها م نیاستاد رو قبول کنم وگرنه با هم یدرمان یخورم که برنامه  ی_من قسم م

 .نمیش یم اطیح

 لبش جمع کرد و گفت: یرو از رو لبخندش

 .ریزنه شب بخ یجا م یک نمی_ خوبه حاال بب

 و با خودم زمزمه کردم: میزدم به صندل هیکه رفت تک ایآر

از سرما  یو دار ینشست نیکف زم اط،یکه وسط ح نمیب یم یکه به زود یتونه جز تو جا بزنه! تو اونقدر بدقول یم ی_ ک

 .یلرز یم

 .دمیفکر خنده ام گرفت و خند نیتصور ا از

 

. زودتر رمیبگ لشیسرم خواستم تحو ریخ ا،یکه برگشت راحت تونستم بخوابم. صبح روز جمعه به جبران برگشتن آر ایآر

کاسه خامه  هیکاسه کوچولو عسل،  کی. دمی. نان تازه خردمیرو چ زیشدم و صبحانه رو حاضر کردم. م داریاز خواب ب

 زیم دنیآوردند. با د فیفقط منتظر حضرت واال شدم. تشر مهم تازه د ییشد! چا یو مربا و کره. عجب سفره ا ریپن

 صورتش نشست. نگاهم کرد و گفت:  یصبحانه تعجب تو

ن  تو! یشد ی_ج 

 تا من تنها نباشمه.  یبرگشت نکهیبه جبران ا ریخ ایادب اوال سالم، ثان ی_ب
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 که صداشو بلند کرد:  زمیبر یی. رفتم چازیشت مباال انداخت و نشست پ ییابرو

 ه؟یچ نی_ا

 کدوم؟ نی_ا

 گم. یو م نی_ا

 عسل. ی الهیبه پ دمیانگشتش رو گرفتم و رس یو جهت اشاره  زیم یگذاشتم رو یچا وانیل کی

...  _خب عسله... هم اسم 

 زد: ادیفر

 !ز؟یم یرو یگذاشت یمتنفرم برداشت یزهرمار نی_ مگه نگفتم من از ا

 نگاهش کردم که گفت: متعجب

 برش دار. زیم ی_ از رو

 اخم گفتم:  با

 هم شفا بخش... تهی_دلتم بخواد هم پرخاص

 پوزخند گفت:  با

 اش رو مطمئنم. ی_آره شفابخش

 تونم شفا بدم. یرو نم یکیتو  یبدون، درست مثل من که اسمم عسله ول یدونست یقرآن گفته نم یو خدا تو نی_ا

 و گفت: دیخند

 .یداد یاول خودت و شفا م یرفت یم یتو اگه شفابخش بود _

دوستدار عسل بودن  یفوق العاده ست ول هیگفتم: عال ایآر یعصب یو مقابل چشمها دمیعسل رو با قاشق سر کش ی الهیپ

 خواد. یم اقتیل

هدر  وونهید نیمن که فقط داشتم وقتم رو با ا فیبشر آدم بشو نبود. ح نیحرص لبخند زد و مشغول خوردن صبحانه شد. ا با

 متنفرم! یزهرمار نیگه؛ من از ا ینداشت که باهاش خوب باشم. چشم تو چشم من م اقتیدادم. واقعا ل یم

 نه انگار که اسم منم عسله انگار

بشر دستورات استاد  نیشک نداشتم که ا گهیباهاش حرف نزدم. د گهیصبحانه د زیبهم برخورده بود. اونقدر که سر م یلیخ

 زمستون سرد، لبخند زدمو با خودم گفتم:  یتو اطیوسط ح یاون روان دنید دیبه ام یتونه عمل کنه ول یرو هم نم یصالح

 .یزنه خودت یکه جا م ینفر نی_من که مطمئنم اول

رو  وونهیاون د یبود که قرار بود رفتارها یروز نیکردم که اونروز آخر یفکر بازم لبخند زدم. خداروشکر م نیا از

اون روز هردو  ی. فردامیریخودمون رو بگ یدرمان یبرنامه  یاستاد صالح شیتحمل کنم و از فرداش قرار بود با رفتن پ

دانشگاه  ی. تونندیدانشگاه منو نب یشدم تا بچه ها ادهیپ ایآر نیاز ماش انشگاهتر از د نییپا ابونیخ هیدانشگاه. من  میباهم رفت
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. با دمیرو د بای. بعد از اون فرادیجرات نکرد طرفم ب یروانه اش کردم که حت یسارا بود. چنان اخم دمیرو که د ینفر نیاول

 سمتم اومد و گفت:  شخندین

 نه؟ ای یشد وونه؟درمانید ی_چطور

 بهش جواب دادم : ینگاه سرد با

 نه؟ ای یرفت مارستانیت ؟ی_ تو چ

 رو برام کج کرد و گفت: لبش

 !یاریرو در م ایآدم روان یحاال اَدا یرو بُر زد یپیها پسر به اون خوش ت یکن یم فیک شی_ ا

 نگاهش کردم و گفتم: یخونسرد با

که از نفرت گذرونده و به مرز  یدیفهم یم یدید یاگه تو هم م نمیب یکه من م ینیحاضرم جامو باهات عوض کنم ا ای_ ب

 .دهیجنون رس

 .گهیخب عاشقش شدم د یگ یو م یکن یگفتم از االن مطمئنم که آخرش باهاش نامزد م یک نی_هه  ُمردم از خنده، حاال بب

 کن. دایواسه خودت پ یکیبرو  یخودم کنم... عرضه دار ی وونهیخواد اون و د یدلم م یلی_اصالً تورو َسنَن؟ آره خ

 و. شیکنم نه روان یم دایآدمش و پ هی ی_پس چ

 هزار هزار. ختهیکن واست ر دایبرو پ زمی_برو عز

 

تنها بود. تا چشمش به من افتاد لبخند زد و  یرفتم در زدم و بعد درو باز کردم. استاد صالح دیراست سمت دفتر اسات کی

 گفت: 

 ما چطوره؟ یقاتیتحق یبه سالم خانم پژوهشگر، پروژه  _به

 بد. یلیراستش بد. خ _سالم استاد

 :دمینشستم پرس یم کهیکه قبول کردم و در حال یخال یها یاز صندل یکی یرو نمیکرد بش اشاره

 خوام تنها با شما حرف بزنم. یم ادین ی_ کس

 کالس اند خب چرا بد؟ یتو دیاسات یهمه  سهی_نترس ساعت درس و تدر

نگاه به من و بعد به استاد انداخت و گفت: _سالم اجازه  هیبود.  ایموقع چند ضربه به در خورد. در آروم باز شد. آر همون

 هست؟

 _سالم بفرما.

 مقابل من نشست و استاد گفت: یهم صندل ایآر

 .یگفت ی_ خب م
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رو  یهر راه یها نه. ول مینکرد یتالش دیفکرکن نکهینه ا میکن دایپ یخودمون راه میتون یما نم یعنیده  ینم جهی. نتیچی_ه

 دونم چرا! یشه. نم یختم م یآخرش به لج و لجباز میکن یانتخاب م

 لبخند زد و گفت: استاد

 من بهتون برنامه بدم؟ نکهیا یعنیحرفها  نی_ خب ا

 شرط. هیبه  یو گفت: _باشه، ول ایتکون دادم که استاد اومد نشست کنار آر دییرو به عالمت تا سرم

 باعث شد استاد ادامه بده: ایمن و آر سکوت

از  یرسم یمن با اجازه  دیو اگر منصرف بش دیکن یامروز برنامه رو اجرا م نیاگر من برنامه رو بدم از هم نکهی_ ا

 دم. یشما رو صفر م یهر دو ینامه  انیپا یکرده، نمره  یگذار هیپروژه سرما نیا یکه رو رهیمد ئتیه

 دادم و گفتم:  رونیب نهیاز س کبارهیرو  نفسم

 .میقبول کن می. مجبورمیهم مگه دار یا گهید ی_چاره 

 با لبخند ادامه داد: استاد

سر شش ماه درمان شما  تایشه و نها یکامل تر م دیدستور جد هیدم هر هفته با  یکه من به شما م ی_ در ضمن برنامه ا

کنم و  یرو که انصراف داده صفر محسوب م یکس یمن نمره  د،یبرنامه انصراف بد نیا یشه پس اگه هر کجا یم لیتکم

 کنم. یطرف مقابل هم پنج نمره کم م یاز نمره 

 اعتراض کردم:  یفور

 _طرف مقابل چرا؟

 .گهیکه باعث انصراف شده دکرده  ی_چون حتماً کار

 و استاد ادامه داد: دمیکش یپوف کالفه

بتونن صحت انجام اون  یدیشما خانم تمج یتا َعمو دید یانجام م نیسالن رو به دورب یاز دستورات من رو تو یسر کی_ 

 .دیانجام بد دیدیکه خودتون صالح د یکه هر طور دیرو آزاد یها رو چک کنن. مابق

 گرفتم و گفتم: چهیشدت اضطراب دلپ از

 د؟یبد دیخوا یم یمگه چه دستور زه،یر یدل آدم م دیزن یکه شما حرف م ینجوری_ استاد ا

 گذاشت و شروع به نوشتن کرد و گفت: زیم یرو یهمراه با سکوت ُمهر خورد. کاغذ لبخندش

چند روزه  نیکه ا ییدر مورد کارها قهیچهار دق. با سکوت، بعد از سه دیش یم رهیهم خ یبه چهره  قهیدق ۱۰_روزانه 

 .دیزن یو باعث آزار هم شده، با هم حرف م دیانجام داد

 نهیکنه. بب یطرف مقابلش رو راض یعمل جبران کیبا  دیکه بوده، با یرو آزار داده حاال به هر نحو یگرید یکس هر

 .رهیگ یبه عنوان جبران آرامش م یطرف مقابل از چه عمل

 ...زیجان، عسل عز ای. مثل آردید یبهم نسبت م زیو القاب محبت آم دیکن یرو با الفاظ مناسب و به اسم صدا م گهیهمد

 به من رفت و گفت:  یزدم که استاد چشم غره ا پوزخند
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 د؟ی_شما منصرف شد

 گفتم:  یفور

 _نه استاد.

 ادامه داد: یقبل یبا همون جذبه  بعد

دست در دست هم  کباریو الاقل  دیرو با محبت ببوس گهیهمد کباریروزانه  دی. از هم تشکر کندیمحبت کن گهی_ به همد

 .دینیبب لمیف ای دیبر رونیب

 سرفه افتادم نگاهم رو با خجالت به استاد دوختم که باز گفت: به

 د؟ی_ شما انگار منصرف شد

 ...ی_نه ول

 ه؟یاَداها چ نیپس ا د،یپس؟ شما االن محرم هست هی_مشکل چ

 _خب... آخه... آخه...

 .یدیآخه خانم تمج ی_آخه ب

 که استاد ادامه داد:  دمیبه زانوم کوب یدستم رو مشت کردم و ضربه ا کالفه

نگاه همراه با صحبت  قهیدم. اون چند دق یرو بهتون م یبعد دستورات بعد یهفته  د،یکارها رو انجام بد نیهفته ا هی_حاال 

 .ستین یمشکل یسالن باشه، مابق یتو دیکردن با

 

غلط  هی یعنیاستاد بود.  یحرف ها شیکالس هم فکرم پ یتو یحت یکالس نداشت و برگشت خونه اما من موندم ول ایآر

برج زهرمار رو  نی. آخه من ااوردیخودش ن یبه رو یچشمهام بود که فکر کنم استادم متوجه شد ول یتو یکردم خاص

 کتابم نوشتم: یببوسم؟ با خودکارم گوشه 

 .یلعنت رونیبرو ب می_ از زندگ

 ستادهیسرم ا یباال یاستاد کمال دمیکالس توجه ام رو جلب کرد. سربرگردوندم و د یبچه ها یهمه  یخنده  یصدا ناگهان

 خبر از همه جا گفتم: یکنه. ب یو نگاهم م

 _ بله استاد.

 کتابم انداخت و گفت: یبه گوشه  ینگاه

 زنم. حواستون کجاست؟ یاست دارم صداتون م قهی! االن چند دقیدی_ خانم تمج

 جا استاد. نی_هم

 : دیسینو یکتابتون م یکالسه و گوشه  ی_حواستون تو

 !یعنتل رونیبرو ب می_از زندگ
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حالم خوب  رون؟یشه از کالس برم ب یم د،یُمخم رفت. سرم رو باال گرفتم و گفتم: _ببخش یبچه ها رو یخنده  یصدا باز

 .ستین

 .دیی_بفرما

 دیبا گشتمیاگر برم نکهیراهرو قدم زدم. کالفه بودم. تموم حواسم به خونه بود. به ا یتو یاومدم و با ناراحت رونیکالس ب از

 هیکردم تا هر ثان یکالس جمع و جور م یحواسم رو تو ی. به بدبختدیدستورات استاد رو انجام بدم و... سرم سوت کش

 پَر نکشه. ایفکرم سمت خونه و آر

 یها کهیت دنیهم از شن ینجوریزدم. ا رونیرو جمع کردم و از کالس ب لمیتموم شد، مثل فنر، وسا یساعت کالس کمال تا

کردم. برگشتم  یاستاد روشن م دیو اون دستورات جد ایرو با آر فمیرفتم تکل یم دیهم با شدمیطعنه دار بچه ها خالص م

 خونه. به محض ورودم  صدا زدم: 

 ؟یی... کجای_آها

 دوم ظاهر شد و گفت:  یقه راه پله طب کنار

 .استیآر ست،ین ی_اسمم آها

 حرص گفتم:  با

 عسله. ستی_منم اسمم زهرمار ن

 اومد و گفت: نییزد و از پله ها پا لبخند

 حاال؟ ی_ خب عسل خانوم چکارم دار

 راست سمتم اومد کیاومد،  نییپله رو هم که پا نیچهارتا شد. آخر چشمهام

 لبش جلو اومد و گفت:  یرو یکه با همون لبخند مسخره  واریبه د دمیترس چسب از

 ؟ یشده؟ نکنه جا زد ی_چ

 دهیچسب واریبه د کهینموند. در حال نمونیب یخودم رو گرفتم تا نگم آره. جلوتر اومد. اونقدر که فاصله ا یجلو یسخت به

 بودم، سرشو سمتم خم کرد و گفت:

 ؟یرو که فراموش نکرد ی_ دستورات استاد صالح

قورت دادم که  ینشده بودم. آب دهانم رو به سخت رهیبه چشم هاش خ کینزد ینگاهش کردم. تا اون روز از فاصله  فقط

 .دیسرش رو جلوتر آورد و گونه ام رو بوس

 شدم که سرش رو کنار گوشم برد و گفت: رهیزد نفسم حبس شد. وحشت زده بهش خ خشکم

 نه؟ ایجبران شده  که زدم یلیس ی_ تالف

که نفسم باال اومد.  دیرو هم فراموش کردم. سرش رو عقب کش دنینفس کش یشده بودم. اونقدر شوکه شده بودم که حت الل

 اخم کرد و گفت:
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خوام به تک تک  ینامه ام هم که شده م انیشم؟ من واسه نمره پا یبوسه من عاشقت م هیبا  ی_ چته؟ نکنه فکر کرد

 که. میبگو، تعارف ندار یدستورات استاد عمل کنم اگه منصرف شد

 رینشستم و ز نیزم یهمونجا رو یشد. با ناله ا شتریکه حرصم ب دیخند ی. چنان بلند بلند مدیحرص نگاهش کردم که خند با

 لب گفتم: 

عسل  یریبم یبشم ا یشگاهیموش آزما ،یوفتک ینامه  انیپا هیخاک بر سر من خاک بر سر من که حاضر شدم واسه  ی_ا

 ؟یسینامه ات رو بنو انیو پا یوقت بذار یُمرد یم

  ؟یو تحمل کن یبش ریتحق یچه جور دیبا نیبب حاال

 :دمیبه خودم توپ تیپاهام و باز با عصبان یرو دمیبار کوب نیحرص دست رمو مشت کردم و چند با

 کرد! رمیچه جور تحق ی... لعنتیلعنت یدی_ د

 دینگاه فراتر بره، شا هیبوسه و  کیاز  یدونستم که قراره دستورات استاد صالح یم دیتازه اول ماجرا بود. اگه شا نیا

 ...یدادم ول یهمون روز اول انصراف م

 

واستم واسه برداشتم و خ خچالی یآشپزخونه و دوتا تخم مرغ از تو یگرسنه بودم. لباس که عوض کردم رفتم تو یلیخ

 غول تشن باز ظاهر شدند. یبزنم که آقا مروین هیخودم 

 کنن؟ یدرست م ی_به به عسل خانوم چ

 گفتم:  ختمیر یم تابهیماه یپشتم به او بود و رو به سمتم گاز داشتم روغن رو تو کهیحال در

 .مروی_ن

 ام. یعسل یمروهای_به به، من عاشق ن

کرد و طال دم  به ساعت عسل  یاز گفتن اسمم امتناع م روزیشدم. انگار نه انگار که تا د رهیسمتش و با اخم بهش خ برگشتم

 موندم که گفت: رهیکرد، اونقدر بهش خ یعسل م

 خب؟ هی_ چ

 !یساعت عوض شد هینگو که در عرض  ه؟ی_چ

 محکم شد:  اخماش

نامه ام بپره مراقب باش جا  انیپا یخوام من باعث انصرافت شم و پنج نمره  یخندم پررو نشو نم یاگه به روت م ری_نخ

 .ینزن

 دادم و گفتم:  رونیلب هام ب نیرو محکم از ب نفسم

 بدم. حیتو ترج یرو به تحمل رفتارها اطیسرد ح نیچون ممکنه نشستن کف زم یشورش نکن یادی_شما هم مراقب باش ز

 چشم هاش رو داد باال و کالفه گفت:  یعسل یها حلقه

 _خدا بهت عقل بده.
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 که گفت: تابهیماه یخواستم تخم مرغ ها رو بشکنم تو یسمت گاز، م برگشتم

 خورم. ی_ دو تا کمه، سه تا تخم مرغ که فقط من م

 زدم فرق سرش. یرو م تابهیخواست همون ماه یم دلم

 تخم مرغ برداشتم. که جلو اومد و گفت: گهیو سه تا د خچالیبرگشتم سمت  باز

 زنم. یم مروی_ اصال بده خودم ن

 که گفتم:  رهیتخم مرغ ها رو ازم بگ خواست

 شکنه. یزنم ول کن م ی_خودم م

 _تو ول کن.

 .یدرست کن مروین ی_تو مگه بلد

 با جذبه بهم اخم کرد و گفت:  ینگاه با

 .نمیخواد بده بب یم یهم بلد مروی_ن

 ُ  داد زدم:  تیو بعد با عصبان نیاز تخم مرغ هارو از کنار انگشتش انداختم زم یکی عمدا

 کن. زشیحاال تم ؟یچکار کرد یدی_د

 و با همون اخم پر جذبه گفت: دیکه بازوم رو کش تابهیفرار از اخمش رفتم سراغ ماه یحواله ام کرد که برا یاخم چنان

 _ جمعشون کن تا باز نزدم اون کانال.

 ل؟_کدوم کانا

گاز  یبه گاز که از حرارت شعله  دمیکرد. چسب یم ینگاهش همراه اون اخم محکم داشت ته دلم رو خال تیکرد. جد نگاهم

 اش. با حرص گفتم: نهیو مجبور شدم جلو برم که محکم خوردم به تخت س دمیکش غیج

 .گهی_برو عقب د 

اصالً تکون نخورد، خواستم از کنارش رد بشم که نذاشت و همچنان با اون همه اخم نگاهم کرد. بازوهام رو محکم  اما

بود از خودش در  یاّداها چ نیخواست بکنه؟ ا یم یگرفت و مقابل خودش نگه م داشت. بعد سرش رو جلو آورد. چه غلط

 یحرفا بود. سرشو اونقدر جلو نیاون پررو تر از ا یول .شمآورد؟! مجبور شدم منم تا حد ممکن سرم رو عقب بک یم

 کرد که گفت:  یخورد و تنم رو مور مور م یصورتم م ینفس هاش تو ینتونستم عقب برم. گرما گهیصورتم آورد که د

 که بزنم اون کانال.  ی_خودت خواست

 گفتم: تیتوش عجز بود تا عصبان شتریکه ب ییچشمهام رو بستم و با صدا اریاخت یب

 .ی_ ولم کن روان

 کرد:  یم خیداشت مو به تنم س کینزد یصداش از اون فاصله  تُن

 چر؟ هیمن چشمام عسل یتو عسل م،یهم هیشب یلیمن و تو خ یدونست یم چی_ه
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 ناگهان حرارت نفسش به گوشم خورد که گفت:  ه؟یچه سوال نیست! ا وونهیپسره د نیا

  ؟یچطوره؟ دوست دار یهند لمیخوام عوض شم، زدم کانال ف ی_طبق دستور استاد م

 کردم ضربان بلند قلبم رو کنترل کنم گفت:  یم یهمونطور که چشم هام رو بسته بودم و سع بعد

 جذغاله شد! تابهیماه یمن روغن تو ی_عسل

شدم.  رهیکننده اش خ وونهید ی. چشم باز کردم. ازم فاصله گرفته بود که به خنده هادیو بلند خند دیسرش رو عقب کش بعد

 داد! یم یکارهاش چه معن نیا نیچش شده بود ا

 که نگاهم کرد و گفت:  دیخند یاستاد عوض شده بود هنوز داشت م یواقعا با حرفا یعنی

 ؟ینیب یم یهند لمیف یادیخوام ببوسمت؟ پس ز یبازم م ینکنه فکر کرد ه؟ی_چ

 خنده هاش گفتم: یاز صدا ی. عصبدیشدم که باز بلند بلند خند رهیاخم بهش خ با

 کن. مروی_ اصالً من کوفت بخورم، برو خودت واسه خودت تخم مرغ ن

 خنده اش قطع شد بعد نگاهم کرد و گفت: یا لحظه

 !تیترب ی_ عسل ب

 هاش که نگو. یباز وونهید نیخوردم از ا ی. حرص مدیباز بلند خند بعد

 

کرد و بعد باز تخم مرغ  زیخنده، چطور کف آشپزخونه رو تم یهمون طور که هنوز م دمیسالن که د یمبل تو یرو نشستم

 یباز وونهیر به درو نداشتم. انگا اشیاون مسخره باز یحوصله  یکرد. واقعا گرسنه بودم ول مرویبرداشت و ن خچالیاز 

کردم که چطور با  یداشتم نگاهش م یبود. هنوز با ناباور شدهمزه هم اضافه  یب یها یهاش، خوش خنده شدن و شوخ

 کنار اومده بود که صدام زد :  یدستورات استاد صالح

 بفرما ناهار. تیترب ی_عسل ب

 براش کردم و گفتم: یکج دهن

 .دیی_ شما بفرما

 خنده گفت: با

 باهات ندارم. یکار ی_ نترس االن زدم کانال آشپز

که  یا تابهیو چشم به ماه زیواسه تعارف نذاشته بود. رفتم سر م ییقار و قور شکمم جا گهیتعارف نکردم. آخه د گهید 

فلفل دلمه رو حلقه وار برش داده  هیگرفته بود؟  ادیرو از کجا  قهیسل نهمهیا نیگذاشته بود انداختم. اوه اوه اوه ا زیم یرو

 زد و گفت: یزده بود. مثل گل شده بود. نگاهش کردم که چشمک مرویبود و داخلش ن

 نه؟ ایبدم  ادتی یخوا یم ی_ گفتم زدم کانال آشپز

زده  مرویو حاال با فلفل دلمه نبود که بهم گفته بود از فلفل دلمه متنفره  نیاش نبود، از ا قهیاون سل دنینگاهم تنها از د تعجب

 بود!
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 بهش گفتم: یتفاوت یبهش نگم و با نگاه ب یزیزحمت خودم رو کنترل کردم تا چ به

 بادمجون رو خوب درست کن. مهیق یگ یخواد، راست م یگرفتن نم ادیکه  نی_ ا

 که گفت: زیپشت م نشستم

 ه؟یم چ زهی_ باشه و اگه درست کردم جا

 .یکه بخوا ی_هر چ

 یلپه اش له م ایبادمجون درست کنه  مهیکردم بتونه ق یفکرشم نم یحت نکهیواسه ا دیحرف رو زدم! شا نیدونم چرا ا ینم

 افتاد. پوزخندش دلم رو لرزوند. یجا نم ایشد 

 باشه. ادتی یکه بخوام؟ خودت گفت ی_ هر چ

 . فقط نگاهش کردم که بلند گفت: ختیقلبم ر یا لحظه

 ؟یخور ی_بسم هللا... نم

 ایخورد که به خودم شک کردم که من گرسنه ام  یشدم. چنان با ولع م رهیلقمه واسه خودم گرفتم و همچنان بهش خ کی

 ! رهیبگ رادیمن ا یاون؟ پس دروغ گفته بود از فلفل دلمه متنفره و فقط خواسته بود، از مرغ خوشمزه 

 کینشسته بود، نشستم. منتظر  ایکه آر یو رفتم اون سر کاناپه ا ییظرفشو نکیس یرو گذاشتم تو تابهیز ناهار ماها بعد

 اش بود که گفتم: یکتاب درس یزبونش حرف بکشم. سرش تو ریفرصت بودم تا از ز

 ؟یندار یمشکل یاستاد صالح ی_ تو... تو با دستورها

 :دیاونکه نگاهم کنه پرس یب

 _ چرا؟

 بهش؟ ینگفت یچی_پس چرا ه

 یدنبال منبع دسته اول و کل دنیسال دو هینامه و  انیاز خرج و مخارج پا رینامه نوشتن ندارم. غ انیپا ی_چون حوصله 

 .رمیگ یدرد سر نمره ام رو م یکتاب با قبول کردن دستورات استاد، ب

 سمتش و گفتم:  دمیکاناپه و چرخ یزدم به دسته  هیتک

 باوره؟ رقابلیدستوراتش غ یادی_آخه ز

 : دیپرس طنتیکتاب بلند کرد و با ش یرو از تو سرش

 _کدومش مثال؟

 رو جمع و جور کردم و گفتم: خودم

 _ همش.

 زد و گفت: یشخندین

 هر روزش؟ یبوسه  فقط ای_ همه اش 
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 تو هم گره خورد. ابروهام

 _ لوس نشو.

 گرفت و کتابش رو ورق زد که گفتم: نییکرد و باز سرشو پا یه اخند تک

 .نهیرو از چشم من نب یتا همه چ یکرد یم یاعتراض هی_ کاش الاقل 

حرکتش خودم رو عقب  نیشد. از ا رهیسمتم و چهار زانو نشست و بهم خ دی. بعد چرخزیم یرو بست و گذاشت رو کتابش

 و گفتم: دمیکش

 گفتم مگه؟  ی_ چ

ناشناخته شده بود!  نقدریبشر امروز ا نیخدا چرا ا یبود؟ ا ی. منم نگاهش کردم. منظورش چیحرف چیزل زد بدون ه بهم

 همون جور نگاهم کرد که بعد گفت: یا قهیچند دق

 ؟یمن ناراحت شد یچند روزه  نیا یاز نگاه امروز حاال بگو از کدوم کارها نی_ خب ا

 کنه. سرم رو کالفه کج کردم و گفتم: یرو اجرا م یداره دستورات استاد صالح دمیفهم تازه

 نکهیا ،یکه از بازوم گرفت یمحکم شگونیشعر حافظ حفظ کنم تا ن هیکه فقط باعث شد  ینی_ از همش از اون قول دروغ

 که درست کردم. یگوجه ا یبه دم یو گند زد یهدر داد دمیرو که کش ییزحمت غذا نکهیا یمرتب زهرمار صدام زد

 

 لرزوند که گفت: یصداش داشت تنم رو م طنتیلبش باز من و ترسوند. لحن ش لبخند

 ؟یخوا یم ی_ جبرانش چ

 م رها کردم و گفتم:  نهیحبس شده ام رو از س نفس

 

 ازت دلخورم. یلیدونم خ یدونم، فقط م ی_نم

و  دیپر نییکاناپه پا ی. اما اون با خنده از رودمیدفعه عقب کش هیسمتم برداشت که سرمو  یپهن تر شد. چنان جهش لبخندش

 گفت: 

 !؟یترس ی_چرا م

. متعجب نگاهش کردم. که با انگشت اشاره اش، دستور داد برم ستادیا یچارچوب در ورود یرفت و تو رونیاز سالن ب بعد

 . فقط نگاهش کردم که گفت:دمیسمتش. ترس

 .گهید ای_ ب

 ام؟یب ی_واسه چ

 _کارت دارم.

 ؟یگ ینم نجای_چرا هم
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 زنم کانال +هجده سال. یم امیوگرنه اگه من ب ایب شهی_اونجا نم

 گفتم: یو کالفه گ تیباعصبان

 ! یکانال دار شتریهم ب مایبابا تو از صدا و س ی_ ا

دستش  ری. مچ دستم هنوز اسستادیانگار قلبم ا دیدستم رو سمت خودش کش دهی. سمتش رفتم هنوز به چارچوب در نرسدیخند

 بود که گفت:

 .یایم یمعطل یب ا،یکه گفتم ب یبعد ی_ دفعه 

 :دمیبا دلهره پرس 

 ؟ی_ خب حاال چکارم دار

 یحلقه ها یچش شده بود! هنوز تو نیا ایداشت. اونقدر محسوس که نفسم رو بند آورد. خدا یمحسوس رییتغ کی نگاهش

بود باال آورد  رشیازش نبود. همون دستم رو که اس یرد چیگشتم که انگار ه ینفرت م هیشب یزیچشمهاش دنبال چ یعسل

 گفت: تیگونه اش. خشکم زد. بعد با جد یو کف دستم رو گذاشت رو

 _ بزن.

 !؟ی_چ

 گوشم. ی_بزن تو

 گلوم رو قورت دادم و گفتم: آب

 ؟ی_ واسه چ

 .گهید یطلب دار شگونین هیو  یلیس هیجبران بشه؟ خب  دیبا یگ ی_مگه نم

 یوونگیَرد داده بود! از مرز د گهید نیخدا ا یصورت خودش. وا یزد تو یشیبودم که خودش دستمو بلند کرد و نما مردد

 زد:  ادیشده بودم که فر رهیهم گذشت! چه مرگش شده بود! همونطور بُهت زده بهش خ

 گم بزن. ی_م

گوشش. سرش کامال برگشت. دستمو  ریدستم رو باال بردم و محکم زدم ز اریاخت یکه ب ادشیفر ایدونم اثر ترس بود  ینم

 با ترس گفتم: یحواله ام کرد که فور ی. که چنان نگاهدمیعقب کش

 .دی_ ببخش

 به لبش آورد و گفت: یرنگ یداد و لبخند ب رونیاش ب نهیرو از س نفسش

 .یلیدر عوض اون س نی_ ا

 بازوش رو گرفت سمتم و گفت: بعد

 .ریبگ شگونین هی_ 

 گفتم:  کالفه
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 خواد. ی_نه نم

 اخم نگاهم کرد که گفتم با

 .دمتیاصال بخش ست،ی_ الزم ن

بکشم. خواستم از کنارش رد بشم که دستشو  یبه لبش اومد که باعث شد اخمهاش باز بشه و من نفس راحت یتیرضا لبخند

 دور کمرم حلقه زد و گفت: 

 _کجا؟

 .گهیشد د ی_تالف

 سمت خودشو گفت:  دیعذاب بده، منو کش شتریخواست منو ب یکه م یداد. با مکث ینگاهش آزارم م طنتیش

 .ی_هنوز مونده عسل

. انگار دیمقدمه منو بوس یخورد که سرش رو باز جلو آورد و ب یصورتم چرخ م یضربان قلبم تند شد. نگاهش تو لیدل یب

 آب جوش! گیلحظه شدم د کیدر عرض 

 کاره رها کردم که گفت: مهیو بوسه اش رو ن دمیعقب کش یبود! سرم رو فور یچه کار نیا

 شد؟ ی_ حاال تالف

سالن برگشت اما من همونجا موندم.  یو دوباره تو دیشدم. به تعجب و بُهت نگاهم بلند خند رهیبرق گرفته ها بهش خ مثل

 حرکت! یب قهیچند دق دیشا

 اومدم؟ یرفتاراش کنار م نیبا ا دیمن با ایخدا

 

دستورات استاد  ایاز مردها متنفر بودم  یادیمن ز ایکرد!  یم رییداشت تغ یادی. انگار زدمیترس یواقعا ازش م گهید

 ذاشت. یم ریاون تاث یداشت رو یادیز

واسه شام درست کنم.  یخورشت کیآشپزخونه و خواستم  ینباشم. رفتم تو کشینزد ادیدادم ز حیسالن و ترج یتو برگشتم

 .دمیکرده بودم که صداش رو شن یپوست کنده و چشمهام رو اشک ازهارویپ

 کنم.  یبادمجون رو من درست م مهی_ ق

 بود. چشمهامو بستم و گفتم:  ستادهیآشپزخونه ا یم نگاهش کردم. ورود یاشک یچشمها یال از

 .گهیشب د هی_حاال 

 امشب حال مسابقه و َکل َکل دارم. نی_نه هم

 حرفش با خودم گفتم: نیا دنیشن با

 کنه؟ طنتیخدا باز نخواد ش ای_ 

 گفتم: دمید یاز اشک م یداشتم و اونو از پشت پرده ا یچشمهام رو باز نگه م یبه سخت کهیاومد و نگاهم کرد. در حال جلو
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 ها. یبادمجون درست کن نه قورمه سبز مهیخودته، ق لی_ م

 گفت:  تیاخم و جد با

 دونم. یو قورمه رو م مهیفرق ق ستم،ی_خنگ که ن

 ...دی_آخه هر دوش با قافه گفتم شا

 که در گوشم زمزمه وار گفت:  دمیصدا خند یب

 ارم؟یحالت و جا ب ی_باز هوس کرد

 پر زد. ازش فاصله گرفتم و دستهام رو شستم و گفتم: لبخندم

 رم تا غذا حاضر شه بخوابم. ی_ اصال من م

 بمونم و باز بزنه کانال +هجده.  دمیترس یگفتم، خواب کجا بود ول دروغ

 مهیخواد ق یم یخواستم بدونم چه جور یبود. م ایآر شیدانشگاه کردم. اما حواسم پ یبه اتاقم و خودمو سرگرم کارها رفتم

 یسرم هجوم آورده بود و نمبود که دسته دسته به  الیفکر و خ اره؟یرو سرم در ب هیالو یخواست تالف یدرست کنه. نکنه م

تختم. کم کم چشمهام گرم خواب شد و  یرو دمیکتابم رو بستم و دراز کش خرشخط از درس هام رو بخونم. آ هی یذاشت حت

 .دمیخواب

درست  ایکه قرار بود آر یا مهیق یزدم. بو رونیو سرحال از اتاق ب یشدم. پر انرژ داریشده بود که از خواب ب کیتار هوا

 یکرد، اگه با چشمها یو بادمجون سرخ م ینیزم بیراست رفتم سمت آشپزخونه. داشت س هیبود.  دهیچیخونه پ یکنه تو

 زیخوند. گوشهام رو ت یلب هم شعر م ریکرد. ز یم یداشت آشپز صلهشد که اون قدر با حو یباورم نم دمید یخودم نم

 هم شده بود : باتریاو، انگار ز یصدا نیکه قرار شد من حفظ کنم. اما با لحن آهنگ یکردم. شعر حافظ بود. همون

 راه نظر ببندم التی_گفتم که بر خ

 دیآ گریکه شب رو است او، از راه د گفتا

 

 لبخند زدم و گفتم:  اریاخت یب

 شه! ی_باورم نم

 برداشتم و گفتم:  یکیسرخ کرده اش  یها ینیزم بیجلو رفتم و از بشقاب س دیسمتم چرخ سرش

 !یغذا درست کن هیتا  یگفتم االن آشپزخونه رو منفجر کرد قه،ی_چقدر با سل

 زد و گفت: یقشنگ لبخند

 .یشن آشپز حرفه ا یکنند معلومه که مردها م یکه مادر نباشه و دوتا مرد با هم زندگ یخونه ا ی_ تو

 خوردن داره. مهیق نی_ا

 گردوند گفت: یروغن برم یبادمجان هارو تو کهیحال در

 داره. دنیاش، د زهی_ جا
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 ؟یچ ی زهی_جا

 که بخوام. یدارم، هر چ زهیدرست کنم جا مهیاگه بتونم ق یگفت خودت

 محکم وسط کتفم، سرفه ام رو بند آورد و گفت: یضربه  هیوسط گلوم. با  دیپر ینیزم بیس

 !ی_ باز که جا زد

 ات خوب بشه. مهیق ستیمعلوم ن چمیجا نزدم، ه ری_نخ

 دست به کمر گرفت و گفت: هی

 .ید یام رو م زهی_ اگه خوب شد جا

 نگاهش کردم که ادامه داد:  رهیخ یا لحظه

 کنم. یم نییامروزم رو خودم تع یکه عدد بوسه  نهیام ا زهی_جا

 زد. رونیهام از حدقه ب چشم

 ؟ی_ چ

 

 اخم گفتم:  با

 ؟یپررو نشد یلیخ انای_اح

 حالت تمسخر گفت: با

سرکار  یدادم ول لیامروزم رو بهت تحو ی. من بوسه هیرفته؟ دستور استاد صالح ادتی نکهیمثل ا د؟یمنصرف نشد انای_ اح

 !یانگار قصد درمان ندار

 هم فشردم و گفتم: یشدم. لب هام رو محکم رو یحرص

 .ادیات خوب بشه و من خوشم ب مهی_ باشه، اگه ق

 باال انداخت و گفت: ییابرو

 .ادی_ خوشت م

ُمخم  یکرده بود! واقعا کارهاش رو رییتغ نقدریدوروزه ا یکیواقعا  یفکر لعنت یو رفتم تو یناهارخور زیپشت م نشستم

 نداشتم که کنارش بمونم. یجان تیامن گهیبود. د

 به من انداخت و گفت:  یهارو که سرخ کرد، نگاه بادمجون

 .امیو ب رمیدوغ از سوپرمارکت بگ هیرم  یحاضره من م بای_شام تقر

 یرفتم سراغ قابلمه  یفور رونیاز خونه زد بچونه ام، نگاهش کردم. تا  ریکه دست مشت شده ام رو زده بودم ز همونطور

. دمیقاشق برداشتم و مزش رو چش هی! یچه رنگ ییبار کرده بود چه بو یچه خورشت یخورشت و درش رو برداشتم. لعنت

 : دمیدندون گرفتم و نال ریلبم رو ز ،یکرد تدرس هیچه خورشت خوشمزه ا نیا ایخدا خفه ات کنه آر
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 _حاال من چکار کنم؟

سه قاشق نمک زدم و قشنگ  مو،یآب ل وانیدفعه به سرم زد که خورشتش رو خراب کنم. نصف قاشق فلفل، نصف ل کی

 مخلوط کردم. بعد با حسرت به خورشت نگاه کردم و گفتم:

 ... مجبور.یفهم یکه مجبورم م فی_ ح

. با پسیپاکت چ هیپفک بزرگ و  هیبود و  دهیدوغ خر کیکردم. برگشت.  زیم دنیقابلمه رو گذاشتم و خودمو مشغول چ در

 خودم گفتم:

. زیو گذاشت سر م دیبشقاب خورشت کش هی. میواسه خوردن دار یزیچ هی_ خوبه الاقل اگر خورشتش رو خراب کردم 

سر اون  ییدونستم چه بال یروش. با اونکه م ختمیقاشق خورشت ر هیو بعد  دمیرو برداشتم و واسه خودم برنج کش ریکفگ

دهنم، هم سوختم هم از  یقاشق رو که گذاشتم تو نیازش بخورم. اما اول ا،یچشم آر یمجبور بودم جلو یرشت آوردم ولخو

قاشق خورشت  هیشستش خبردار شد و  یزد. فور خیصورتم  یخورشت به سرفه افتادم. نگاهش رو یو ترش یشور

 شور و تند و ترش، جمع کرد و گفت:  یاون مزه  دنیگذاشت دهنش و اونم صورتشو از چش

 شده؟! یشکل نیچرا ا نی_ا

 اخم گفتم:  با

 .گهید هی_دست پخت جنابعال

 زد:  ادیفر

 نکردم، کار خودته. شینجوری_حرف مفت نزن من ا

 متعجب نشون دادم و گفتم: خودمو

 !؟یکن یچرا منو متهم م ستم،یخب بگو بلد ن یخورشت رو خراب کرد یواقعا زد یرو دار یلی_ من خ

 رو تکون داد و گفت: سرش

 ؟یخبر ی_ پس تو ب

و گذاشت  رونیب دیکش نتیکاب یظرف در بسته از تو هیهارو باز کرد و  نتیاز کاب یکیبرخاست و در  زیاز پشت م بعد

 بود! مهی. خورشت قدیبرداشت، رنگم پر. در ظرف رو که زیم یرو

شم.  با  باال انداخت و گفت: ییچقدر خوشمزه بود! بعد ابرو یلعنت یقاشق برداشتم مزه کردم. وا ؟یسرش اشاره کرد ب چ 

 _ پس من خورشت رو خراب کردم؟!

 التماس بود گفتم: هیشب شتریکه ب یناله ا با

 .یگوجه بود که خرابش کرد یاون دم ی_ خب تالف

 گفتم:  تیلبش ظاهر شد، ترسم کمتر شد و با جرات شدم و با عصبان یکه رو لبخندش

 شام بخور. ییخورم خودت تنها ی_اصال من شام نم

 بلند شم که صداش زو باال برد: خواستم
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 .نمیبب نی_ بش

 قلبمو به تپش وا داشت. زش،یآم هیخند کنا شینشستم که ن دوباره

 .رمیگ یازت م یکه بهش زد یپنج تا واسه گند مه،ی_ پنج تا بوسه واسه خورشت ق

 رو به اعتراض بلند کردم: صدام

 نگفتم؟ یچیمن ه یکرد یمنو دستمال یگوجه  ی_ ا ... چطور دم

 ؟یخوا ی_خب بگو در عوض چندتا بوسه م

 چهارتا شد و به زحمت گفتم: چشمهام

 .دمتیلش کن اصال بخشو یچی_ ه

 فقط نگاهش کردم. یخنده اش بلند شد و من کالفه و عصب یصدا

 

موندم و حسرت  یظرف خورشت رو کنار گذاشته بود وگرنه من م کیکه من رو خوب شناخته بود و همون  خداروشکر

 خوردن اون خورشت خوشمزه.

ده تا  ادیچشمهاش در رفتم تا  ینامحسوس از جلو یلیخ نکیس یذاشت تو یاون داشت ظرف هارو م یاز ناهار وقت بعد

 صداش بلند شد:  ده،یکه طلب داشت نکنه. اما هنوز پام به سالن نرس یبوسه ا

 !دیداشت فی_کجا حاال؟ تشر

 سمتش و گفتم: برگشتم

 آشپزه. یخوشمزه شده بود. در ضمن ظرف ها پا یلی_ ممنون خ

اومد  و  رونی. فقط نگاهش کردم که از آشپزخونه برمیگ یگفت که بوسه هام رو ازت م یلبش داشت بهم م یلبخند رو 

دلم باز بشه، آروم آروم جلو اومد. قدم به قدم عقب رفتم  یرفتار کنه تا باز راه دلهره رو تو یدونست چطور یم کهیدرحال

 که خوردم به کاناپه و گفتم: 

 نشده. یزیخورشت خراب کردم چ هی_خب حاال 

 واضح تر شد. لبخندش

 ؟یام رو چ زهیجا ی! ده تا بوسه ؟یخورشت داشت هی_ فقط 

 قلبم رو کم کنم گفتم: یخواستم نقاب ترس نشسته تو یکه م یاخم با

 شده؟ یراخالقیهات همه غ هیهات و تنب زهیجا های_ چرا تازگ

 خنده و گفت:  ریزد ز یپق

 ...میما به هم محرم ه؟یراخالقیغ شیچ ؟یراخالقی_غ

 گلوم رو قورت دادم و گفتم:  آب
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 که...  میاول فقط محرم نبود ی_پس انگار هفته 

 .دیحرفم رو بزنم و وسط حرفم پر نذاشت

استفاده  وهیش نیاعصابتم چرا از ا یو بهتر رو شتریب ینجوریدونم ا یم یعوض شده وقت میرفتار وهی_ حاال به قول استاد ش

 مونه. یبازوت م یرو شگونمیعذاب وجدان هم ندارم که اثر ن گهینکنم؟ د

 نفسش بود. سرش رو کج کرد و گفت: یمن تا اون فقط گرما یجلو اومده بود که فاصله  اونقدر

 ام اضافه نکردم. زهی_ زودباش تا به جا

 سرش رو سمتم برگردوند و گفت: ی گهی. طرف ددمیاحساس گونه اش رو بوس یرو جلو بردم و سرد و ب سرم

 

 .ی_ دوم

 روح که نگاهم کرد و گفت: ی. اونقدر سرد و بدمیگونه اش رو بوس یفور

 کنم ها! یحس نم یزیمن چ ؟یبوس یم ی_ مطمئن

 . بعد لباش رو غنچه کرد که با حرص گفتم: دمیمحکمتر بوس یکم نباریرو جلو آورد. که ا شیشونیپ بعد

 .تهیادیاصال دهتا بوسه ز نم،ی_برو بب

 رو چنگ زد و منو محکم نگه داشت مقابل خودش و گفت: بازوم

 ببوسم؟ ای یبوس ی_ م

 حرص نگاهش کردم که گفت: با

 خوشمزه باشه! دیبا یعسل ی_ بوسه 

 گونه اش رو بوسه زدم و گفتم: عیو بعد چند مرتبه تند و سر دمشیبوس عیگرفت. سر لجم

 _ تموم شد.

 که باز دستم رو گرفت و گفت:  رمیبه سرعت کنارش زدم تا ازش فاصله بگ بعد

 _کجا؟

 . برگشتم سمتش که با لبخند گفت:ختیر یهُر دلم

 ما؟  یتو ب یر یحاال کجا م یبود یم قهی_ دو دق

 آخ گفتنم رو بشنوه، گفت: یداد تا صدا یبه دستم م یفشار کهیو در حال دینگاهش کردم که خند یعصب

 م؟ینیبب لمیف ای رونی_ دست در دست هم ب

 گفتم: دیرس یم هیکه داشت به گر یناله ا با

 خدا مرگ منو برسون. ی_ ا
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 و گفت:  دیبلند خند بلند

 انگار حواست هست؟ یزن یجا م ی_دار

 گفتم:  کالفه

 مامور عذاب من! یمرتکب شدم که تو شد یکردم از دست تو، چه گناه یری_ولم کن تورو خدا عجب گ

 .رمیگ یم شیرو پ یقبل یهمون روش خشن و عصب نطورهیدونستم خب اگه ا یعذابه؟ نم نیا ی_جد

 زد:  ادینگاهش کردم که محکم سرم فر دیبا ترد یا لحظه

 _برو حاضر شو.

 بلند کرد:  تیکردم که صداش رو باز با خشم و عصبان یکرد. همونطور نگاهش م یم یشد داشت حتما شوخ ینم باورم

 گفتم؟  یچ یدی_نشن

 کردم تا لباس عوض کنم. یبود، تعادل نداشت! به زور خودم رو راض یپسره رسماً روان نیسمت اتاقم. ا دمیدو یفور

 

نثارم کنه. با  گهید یلیس هیآخر و  میباز بزنه س دمیترس ینداشت. م یهاش باز من رو ترسوند. شازده که تعادل روح اخم

 رو روشن کرد و گفت:  نیماش نشیماش یصندل یحالت قهر نشستم رو

 هستم.. یا یکه اگر من درمان نشم چه آدم روان ارمیب ادتیعُنق بشم تا وقتا اون قدر بد  یبعض دی_با

 : دیکش ادیترسم نشه. که ناگهان بلند فر یکردم با آرامش نفس بکشم تا متوجه  یم یسع

 ؟یزهرمار عسل یدی_شن

 زدم و راه افتاد. سکوت کرده بودم که دست دراز کرد و دستم رو چنگ زد و گرفت با حرص گفتم:  پوزخند

 ؟یوحش یکن ی_چکار م

 اخم نگاهم کرد: با

 اوامر استاده. نمی_ دهنت و ببند ا

فشار دستش  ریناله ام رو بلند کنه و ازش بخوام که انگشتانم رو ز یداد تا صدا یدستم فشار م یداشت به انگشت ها عمداً 

گرما،  نیکرد و حالم از ُحرم ا یدستش داشت دست سرد منو گرم م یکردم. گرما یفقط تحمل م یخرد نکنه. منم با لجباز

عوض کردن دنده بود  یتنها صدا نیو پر از سکوت ماش نیسنگ یفضا یهم نبود. تو یبد شد.تپش قلب گرفتم. اما چاره ا

 و گفت: ستادیا یفروش وهیآبم هی یها هم اون موقع شب، خلوت. جلو ابونیشد. خ یم دهیکه شن

 ؟یخور یم ی_ چ

 لب گفتم: ریز

 _ زهرمار.

 کرد و گفت: ی. تک خنده ادیمثل رادار، حرفم رو شن زشیت یها گوش
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 ؟یخور یم ی_ زهرمار که مال منه تو چ

 باز من رو ترسوند: ادشیکردم که ناگهان با فر یفکر م داشتم

 نکردم. بتینص یلیس هی_ لوس نشو تا باز 

 گلوم نشسته بود گفتم:  یتو لیدل یکه ب یبغض با

 .یبستن جی_آب هو

 .ستادیبود که از ترس قلبم ا دهیکش یادیقبل چنان فر هی. انگار نه انگار که دو ثاندیخند بازم

تونست از  یم هیکه در عرض دو ثان ی. آدمدمیترس ینگاهش کردم. واقعا ازش م نیماش یپنجره  ی شهی. از پشت شرفت

بعدش رو حدس زد! برگشت. دو تا آب  قهیشد عکس العمل چند دق ینداشت و نم یحساب و کتاب چیبه خنده برسه، ه ادیفر

رو که ازش گرفتم  یبستن جیآب هو وانیکه با من تفاهم داره. ل دهنشون ب ینجوریخواست ا یم دیگرفته بود. شا یبستن جیهو

 گفت: یبا لحن آروم

 !یدوست دار یبستن جیدونستم تو هم آب هو ی_ نم

 واسه اونکه با تفکر اون تناقض داشته باشم گفتم: 

 تو چقدر واسم زهرماره. با یباشه که زندگ ادمی دیخورم، با یمتنفرم گفتم که زهرمار م یبستن جی_ اتفاقا برعکس از آب هو

. ختیلباسم ر یرو جیاز آب هو یکه مقدار دیدستم کش ونیرو از م وانیرو گذاشتم دهانم که چنان ل یبستن جیآب هو ین

 گفت: تیبه عصبان ختهیخشم وحشتناک نگاهش الل شدم و اون با حرص آم دنیخواستم سرش داد بزنم که با د

 بهتر از زهرماره. یاندازمش دور تو کوفت بخور ی_ پس م

 یو دوباره برگشت و در کمال خونسرد یفروش وهیآب م یسطل آشغال کنار مغازه  یرو پرت کرد تو جیآب هو وانیل بعد

 جیآب هو یوقت گه،یبود د یچه وحش نیفحش بلد بودم نثارش کردم. ا یرو خورد. کفرم گرفت. تو دلم هر چ جشیآب هو

 دستم و گفت:  یرو دیرو کوب وانشیاش تموم شد ل یبستن

 خونه بندازش سطل آشغال. میدیباشه خدمت شما، رس نی_ا

 زدم:  یبا خودم حرف م رلبیداشتم ز تیرو روشن کرد و راه افتاد. از شدت عصبان نیبعد ماش 

 یهر ک رهیروانشناسه بم یهر چ رهیبم یا یرو قبول کردم، که هر روز عذابم بد یلعنت یپروژه  نیکردم که ا ی_چه غلط

 ُخل و چل کرده. نیا ریداده و من و اس هینظر

 صداش با خنده بلند شد: ناگهان

 

 گفتم: ادیشجاع شدم و با فر دمیخنده اش رو د یشنوم ها. وقت ی! دارم میکن یبلند درد دل نم یادی_ ز

 .یضیمر یعوض هیتو  یهست یوحش یروان هیتو  ی_ خب بشنو ازت متنفرم آدم روان

سمتم و سرش رو سمت من آورد و  دیچرخ کدفعهیجلو رفت و برگشت.  شهیش کیتا نزد میشونیترمز که پ یزد رو چنان

 گفت:
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 بگو. گهیبار د هیهستم؟  ی_ چ

 زد: ادیکه فر دیخراش یگلوم رو م یشده بود. بغض تو وونهیشدم. باز د الل

 پس؟ ی_ چرا الل شد

 تونستم اشک هام رو کنترل کنم با ناله گفتم: ینم کهیچشم هام رو بستم و در حال 

 خوام.  یرو هم نم یلعنت ینامه  انیخوام، اون پا یخوام، درمان نم یاصال من پروژه نم ی_ خستم کرد

 یو با لحن دیگونه ام رو بوس یبودم که محکم سرم رو بچرخونه سمت پنجره که در کمال ناباور یلیس هیلحظه منتظر  هر

 که منو شوکه کرد و تموم تنم رو داغ گفت: 

 ؟یخواینامه ات رو نم انیبازم نمره پا ؟یحالت بهتر شد عسل جون؟حاال چ ؟ی_االن چ

 باز کردم و باهاش چشم تو چشم شدم که لبخندش کش اومد. ادامه داد:  چشم

نامه م درست  انیپا یتونم بخاطر نمره  یهم م یام اگه بخوا یباشم روان یروان یخوا یاگه م دی_در ضمن خسته هم نباش

 زم؟یعز یپسند یباشم، کدوم رو م یدستورات استاد صالح نیع

 

لب  یو لبخند نشسته رو نیکنه؟ سکوت ماش یم ینجوریآخه؟ چرا ا یبود خلق کرد یچه بشر نیا ایزد خدا رونیهام ب شاخ

کاناپه که چشمم به  ینشستم رو الیعالم فکر و خ هیو  بیسردرد عج کیخونه. با  میداد. برگشت یداشت منو حرص م ایآر

 گفتم: رلبیو ز زیم یرو دمیکوب وانوی. با حرص لفتاددستم بود ا یاش که هنوز تو یبستن جیآب هو وانیل

 خودشو تا ته خورد. جیرو انداخت سطل آشغال و اونوقت آب هو جمیآب هو وانیل یهمه  شعوری_ ب

کرد.  یگفتم که حضرت واال وارد خونه شدند. باز الل شدم. سردردم داشت کالفه م م یم راهیبهش بدوب رلبیداشتم ز هنوز

به پام زد و  یآروم یبستم و خودم رو به خواب زدم که ضربه  یسرم اومد. چشمامو فور یکه باال دمیکاناپه دراز کش یرو

 گفت: 

 سرده. یلیشبها خ نجایاتاقت بخواب ا ی_بلندشو برو تو

 که چشمامو بسته بودم گفتم:  همونطور

 _راحتم.

 دم. کاناپه بهش نگاه ش یکاناپه پروند. صاف نشستم رو یمن رو از رو ادشیفر یصدا

 گم برو اتاقت فقط بگو چشم. ی_بهت م

 اومدم و خواستم برم که گفت: نییاز کاناپه پا کالفه

 _ واستا...

 :دیپرس یو با لحن آروم ستادی. جلو اومد و روبروم استادمیا

 ؟ی_ االن بازم ناراحت

 رو ندادم که گفت: جوابش
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 یروان یگ ی. اونوقت به من میش یآدم باشم ناراحت م ،یش یباشم ناراحت م یروان ه؟یمن با تو چ فی_ تکل

 :دینشم که باز پرس یکردم خودمو کنترل کنم تا عصب یسع

 آدم؟ ای ی_ االن کدومش باشم؟ روان

. ختیر یبه وجودم م یبیشدم. نگاهش با آرامش چه حس غر رهیاش خ یعسل یچشمها یرو باال آوردم و به حلقه ها سرم

 زدم و گفتم: یرنگ یلبخند ب

 . یکه االن هست ینی_ هم

رو کم کرد و  نمونیب یسمت خودش رو فاصله  دیو لبخندش پررنگ شد. دستم رو کش رهیلبخندش رو بگ یجلو نتونست

 گفت:

 . ی_ امشب حافظ مهمون من

نشستن  ینشونه بود؟ در اتاقش رو باز کرد و دستش رو به  یو همراه خودش به اتاقش برد. منظورش چ دیدستم رو کش بعد

دستش و  ونیمطالعه اش و کتاب حافظش رو گرفت م زیتختش نشستم که نشست پشت م یتخت دراز کرد. لبه  یمن رو

شدم  ری. از خنده اش متحدیصفحه باز کرد. خند هیو  دیکشصفحات کتاب  یخوند و بعد انگشتانش رو رو یفاتحه ا رلبیز

 که گفت: 

 _خوب گوش کن.

 شروع به خوندن کرد: رینظ یب ییبا صدا بعد

 چه یعنی یا_ناگهان پرده برانداخته  

 چه یعنی یااز خانه برون تاخته مست

 بیدر دست صبا گوش به فرمان رق زلف

 چه یعنی یابا همه درساخته نیچن نیا

 یاشده انیو منظور گدا یخوبان شاه

 چه یعنی یامرتبه نشناخته نیا قدر

 یسر زلف خود اول تو به دستم داد نه،

 چه یعنی یادرانداخته یاز پا بازم

محسوس  رییتغ یهم متوجه  یرازیخواجه حافظ ش یبود که حت دهیکش ییکارمون به جا گهیلب من نشست. د یرو لبخند

 شده بود! وونهید نیرفتار ا

 لبش بود گفت: یکه هنوز رو یحافظش رو بست و با لبخند کتاب

 .حافظ هم رو شد شی_ خب دستمون پ

 کردم و گفتم:  نگاهش

 خواهش. هی_
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 رو به عالمت پرسش تکون داد که گفتم: سرش

کنار، من هنوز  یرو بذار یقبل یو اون رفتارا یاستاد رو انجام بد یروزه تموم دستورها هی ی_ بهم بگو چطور تونست

 .امینتونستم باهاش کنار ب

 منو سردرگم کرد که سکوت رو شکست و گفت: شتریکرد. حالت نگاهش بنگاهم  فقط

 _ برو بخواب.

 !ی_سوالم رو جواب نداد

 برو. ی_جوابش رو حاال زوده تا بفهم

 تخت برخاستم و گفتم:  یرو از

 ام؟یاستاد کنار ب یدستورها نیبا ا ی_پس من چطور

 صورتم نگه داشت و گفت: یرو رو نگاهش

 که من کنار اومدم. یهمونجور ی. چون مجبوریای_ کنار م

 

کمتر  ایترسم از آر گهیاون هفته رو پشت سر گذاشتم. البته د یبود. به سخت انیرو به پا یاستاد صالح یاول برنامه  ی هفته

هفته بود که  کیاستاد مخالف بودم.  یدرمان یهنوزم با برنامه  یبودم ول یاستاد صالح یبرنامه  ونیرو مد نیشده بود و ا

زنگ بهش بزنم. اونم که ماشاهللا  هیبه خودم زحمت ندادم تا الاقل  یاز عمو هم خبر نداشتم. اونقدر ازش دلخور بودم که حت

پنجشنبه دنبالم اومد، هنوز سر به اسم عسل داره. اما  یبرادرزاده ا هیرفته بود که  ادشیاونقدر عاشق شده بود که پاک از 

 که گفت: میبه هم نگاه کرد وخوردم که زنگ در زده شد. هرد یداشتم صبحانه م ایصبحانه با آر زیم

 _ فکر کنم عموجان شماست.

کرد و بعد تُن  ایبا آر یگرم ی. بله خود عموجان بودن. سالم و احوالپرسدمیم رو سر کش ییدر رو باز کنه که چا رفت

 .دمیاز حرفهاشون رو نشن یزیصداشوون زمزمه وار شد و من چ

 کنه گفت: یرو باهاش الپوشون شیپ یهفته  یخواست ماجرا یکه انگار م یبعد عمو اومد سمت آشپزخونه و با لبخند یکم

 _ به به سالم عسل خانوم.

 گفت:  ایتوجه به سالمش خودم رو مشغول خوردن صبحانه نشون دادم که آر یب

 صبحانه. دیی_بفرما

 کار دارم.  ی_نه ممنون صرف شده پاشو عسل خانوم پاشو که امروز کل

 حرص گفتم:  با

 .دیکارهاتون رو انجام بد دیبا سارا خانوم بر دیی_بفرما

 گفت و ادامه داد: یلب الاله االهللا  ریز عمو

 .یو رفت یخدا رو گرفت یحال من رو اون بنده  یاومد شیپ یاداها زشته به خدا هفته  نی_ آخه ا
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 :دمیتعجب نگاهش کردم و پرس با

 !؟یشما حال من و گرفت ای_ من حال شما و سارا خانومتون رو گرفتم 

 _پاشو کار دارم عسل.

 راحت ترم. نجای. اامی_نم

 هم بخاطر تو برگشت. شیپ یپدرش هفته  شیخواد بره پ یخدا م یبنده  نی_بابا ا

 .امیشما نم شیخدا آزاده، من پ یبنده  نی_ا

 شد و گفت: یعصب عمو

بگم با  دیبا یریمن و بگ یکه مثال جلو یآر یدر م ارویمسخره باز نی_ پس خوب گوش هات و واکن عسل خانوم اگه ا

سر برم اصفهان و سارا  هیخوام  یم نینداشته واسه هم یمن با پدر سارا حرف زدم اونم حرف یعرض معذرت، کور خوند

موندگار  نجایو بدون که ممکنه حاال حاالها ا نیو گرنه ا ایکه ب یایکنم، حاال اگه با من م یرو از پدر و مادرش خواستگار

 .یبش

 زدم: ادیفوران کرد و فر تمیخبر عصبان نیا دنیشن از

 یراحت و عاشقانه زندگ دیتا بتون دیکن یخودتون من و فراموش م یدونستم آخرش بخاطر راحت یدونستم... م ی_ بله م

 . دیکن

 انداخت و گفت: ایبه آر ینگاه عمو

 لیذارم و فقط از خدا برات صبر جم یتنها م نیرم و تورو با ا یبه درمان داره، من م ازیهنوز ن نیجان ا ای_ آر

 خواستارم.

 :دیچیکل خونه پ یتو ادمیفر یصدا

 مبادا سارا جون جواب رد بهتون بده. دی_ آره زودتر بر

که پانزده سال برات  یآشپزخونه موندم. نفسم به شماره افتاده بود. حالم بد بود. کس یمن همونجا تو یدنبال او رفت ول ایآر

که  شتر؟یب نیاز ا یرینخوادت؟ تحق گهید ؟یواسش مهم نباش گهیاطر عشق خودش تورو کنار بزنه؟ دکرد! حاال بخ یپدر

بلکه فقط واسه درمان واسه گرفتن  ینه دل یبه اصطالح محرمم باشه نه قانون هشش ماه قرار یکه فقط برا یکس ایمقابل آر

 جا بمون؟ نیحاال مقابل اون عمو به من بگه هم یکوفت ینمره  هی

 :دمیکش غیم رو محکم زدم کف آشپزخونه و ج ییچا وانیزدم و ل ادیبدبخت شدم که عمو رهام کرد! با حرص فر چقدر

 _ چرا؟

رو  ایآر یچا وانیداد. ل یمن تکون م یاراده  یسوزاندو دستم رو ب یآتش قلبم همچنان تنم رو م ینشدم. شراره ها آروم

خواستم  یکه م یجفت چشم عسل کیشدم. اونم مقابل  بیخواست. همانطور که من تخر یم بی. دلم فقط تخرنیهم زدم زم

رفت. نشستم کف آشپزخونه و  نیاز ب ستادنیا یانگار تمام توانم هم برا اخودم رو مغرور جلوه بدم. هنوز آروم نشده بودم ام

و  دیکش ینگاه به من، آه بلند هیها انداخت و  شهینگاه به ُخرده ش هیبرگشت.  ایر. آدیاشکهام موج موج از چشمانم چک

 خواست وارد آشپزخونه بشه که گفتم: 
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 کنم فقط برو. یخودم جمعشون م ای_ن

 _کجا برم؟

 پدرت. شیخوام تنها باشم برو پ ی_م

 گفت: تیکه با عصبان دیچک یم نییاشکهام داشت از چشمهام قطره قطره پا هنوز

 مونم. یرم، هر وقت هم بخوام م یمنه هر وقت بخوام م یخونه  نجای_ ا

 

تونستم از جام  ینم یو حت ختمیر یرمق اشک م یمن بود که ب یشونه ها یرو ایغم دن نیکردم. انگار بزرگتر نگاهش

 ها جلو اومد و گفت:  شهیخورده ش ونیاز م نیپاورچ دیکه د تکون بخورم. غم نگاهم رو

 سالن. یکنم تو برو تو یهارو جمع م نی_من ا

 نگاهش کردم و گفتم:  دیم باز لرز چونه

 ؟یدی_د

 رو؟ ی_چ

 عموم بود. حاال اونم ندارم. اخم کرد و گفت: میمن و  تموم زندگ یی_تنها

 زدم: ادیشدم و فر ی_ خودخواه نباش، خب اونم حق داره عاشق بشه حق نداره؟ عصب

. گره اخم هاش رو محکمتر کرد و کف دستش رو سمتم دراز کرد شیکردن من از زندگ رونیب متینه به ق ی_ حق داره ول

 و گفت: 

 چرت نگو. نقدری_بلند شو ا

 محکم دستش رو رد کردم و گفتم:  تیزور عصبان از

 خوام. ی_من ترحم نم

 صورتم آورد و گفت:  یدر هم جلو یبلند شدم که سرش رو با اون اخم ها نیزم یرو از

 

 کار رو ندارم.آبغوره گرفتن سر ی_من حوصله 

 گفت: تیو با جد رونیپدرت. با حرص بازوم رو چنگ زد و هُلم داد از آشپزخونه ب شیگفتم برو پ ی_من ک

 .یمجبورم کن یتون یرم نخوام هم تو نم یبخوام م ،یدخالت نکن ستیکه بهت مربوط ن یکار یباشه تو ادتی_ 

 گفتم: تیعصبان با

 _ به جهنم.

حال من  یکس دیرو نداشتم، شا یکس چیه گهید ایدن نیانگار تو ا رمیخواستم بم یرفتم به اتاق خودم و درو قفل کردم. م بعد

 داشتم. یشد که چه حال خراب یو گرنه متوجه م دیفهم یرو نم
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 یم حیکردم ترج یفکر م نکهیمن عمو نادر بود. اما حاال از ا یبه زنده بودن، همه و همه برا دمیام م،یمادرم، زندگ پدرم،

راحت با سارا ازدواج کنه،  الیبه خونه اش برنگردم تا اون بتونه با خ یاون خونه بمونم ول یتو وونهید یایده من با اون آر

سرمو  یشدم. گاه رهینجره خاتاق موندم، زانوهام رو بغل زدمو به پ یشدم. مثل افسرده ها تا خود ظهر تو یم یداشتم روان

آدم  کی. حس ینجوریبود. اونم ا یبد درد ییشد. تنها یم یدادم و چند قطره اشک از چشمهام جار یم هیزانوهام تک یرو

 عموم. یپدرم و حت یواسه زندگ رم،ماد یزندگ یبود! تو یادیهمه ز یکه انگار تو زندگ یآدم هیرو داشتم.  یادیز

 ظهر بود که چند تقه به در خورد:  یکهاینزد

 .رونیب ای_پاشو ب

 _حوصله ندارم.

 .رونیب ایب یکن یم دای_حوصله پ

 صورتش و گفتم: یشدم. در رو به شدت باز کردم و سرم رو صاف بردم تو یکالمش چند ضربه به در زد که عصب همراه

 !ه؟ی_ چ

 زد و گفت: یزیلبخند تمسخر آم یخونسرد با

 خوام درمانت کنم. یم ؟یروان ی_ چطور

 :دمیشاهکار بود. با همون توپ پُر بهش توپ یکی نیاون اوضاع تحمل ا یتو گهیگرفت. د لجم

 _ تو برو خودت و درمون کن.

صورتم و در  یاون سرش رو صاف آورد تو نباریو ا رونیب دیمچ دستم رو گرفت و منو از چارچوب در کش کدفعهی

 گفت:  دیچرخ یمصورتم  ینگاهش تو کهیحال

 _من که درمان شدم

 منم هدر نره.  یدرمانت کنم تا نمره  دیمن با یول ،یریگ ینامه ات رو م انیپا یکه نمره  تو

چش  نیسرم رو عقب بکشم که دو کف دستش رو گذاشت دو طرف سرم و سرمو باز مقابل چشمهاش نگه داشت. ا خواستم

 یشد که فَک آدم از بازموندن م یرفتارش ظاهر م یبرعکس چنان تناقض تو ایکرد  یم یقاط یدفعه قاط هی ایبود! 

 شکست!

 چشمهامو با شست دستش گم کرد و گفت: یاشک گوشه  رد

 نک ی_ زندگ

کنن بذار  یپشت سرشونم نگاه نم گهیوفا هستند که برن د یعمر آدم اونقدر ب ی... لحظه هاگرانیخودت نه واسه د واسه

 نه اشک به چشمات. ارهیمونه، لبخند به لبت ب یم ییوفا یب نیهم از ا یاگه رد

شدم.  یکم کم داشتم آب مگونه ام  یزده بودم. اما با حرکت شست دستش رو خی ی! مثل آدم برفیا لسوفانهیف یجمله  چه

نگاه جادوگر،  هی. نگاهش بدتر از یبود و نه ناراحت یکه نه افسردگ یبیتبدار دستش حالم رو عوض کرد. حال عج یگرما

صورتم بمونه تا اون  یکه ردش رو ختمیاشک ر یچ یرفت که واسه  ادمی یلحظه ا یبرا یکرد. اونقدر که حت یافسون م

 و پاکش کنه. ادیب



 IRBESTNOVELS.: ناشر                  گانهی هیمرض نویسنده :         نقاب دلرمان :                              بهترین رمان ها

82 صفحه                                       کنید برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 صورتم نگه داشته بود که آروم زمزمه کرد: کیسرش رو نزد هنوز

 .میبگرد رونیب میر ی_ حاضر شو م

چش شده  نیشم ا یم وونهید یراست یعقلم بده، دارم راست ایپدرش؟ خدا شیخواست بره پ ینم یعنی م؟یگفت؟ بگرد یچ نیا

 نیا یرو به اون رو بشه؟ هنوز تو نیبود که از ا نیگفتن ا زمیعز یکلمه  هیبوسه و  هینگاه و  کی راتیتاث یعنیبود! 

 و گفت: دیفکرها بودم که خند

 مثل اُسکل ها به من نگاه نکن حاضر شو.  ینطوری_ ا

اونقدر شوکه بودم که نتونم برگردم به اتاقم و حاضر بشم. . ستادمیهمونجا ا یا هیخودش رفت سمت اتاقش و من چند ثان بعد

بهمن ماه بود و هوا  لیخواست من رو ببره. لباس عوض کردم و چون اوا یکنجکاو شدم که حاال کجا م هیاما بعد از چند ثان

در  یو آماده جلو رفتم، شازده حاضر نیی. از پله ها که پادمیچیهم دور گردنم پ یبس ناجوانمردانه سرد، شال گردن بلند

بود که با رنگ شلوار  دهیپوش ی! کاپشن قشنگ مشکیا قهیلحظه برگشت نگاهم کرد. چه خوش لباس! چه سل هیبود.  ستادهیا

رو  نشیماش چیحاال کور بودم. سوئ امن ت ایاومده دانشگاه  یم یجور نیخوش لباس بوده و هم شهیهم نیا ایست بود  نشیج

 :دیدور چرخوند و بعد محکم کف دستش فشرد و پرس هیانگشتش  یتو

 م؟ی_ بر

اومد.  یبه نظر م یو برف یبرد به آسمون نگاه کردم. هوا ابر یم رونیب اطیح یرو که از تو نینگاهش کردم. ماش فقط

 جلو و حرکت کرد. یصندل یبود، نشستم رو یا غهیاون هوا گردش کردن چه ص یتو

 _کجا حاال؟

 ؟یش ی_تو کجا آروم م

 دونم. ی_نم

 .یکن بدون ی_سع

 که تا حاال نرفته باشم. ییجا هی_

 _مثل؟

 .گهیبرو د ییجا هیکنه  ی_مغزم کار نم

 _باشه.

 وونهید یپسره  نیاز ناهار که ا نمی. گرسنه بودم. اون از صبحانه که عمو اومد زهرمارم کرد، امیدو سکوت کرده بود هر

از  یوقت یتحمل کردم ول ی. کممیخورد یم یزیچ کی ییجا هی یرستوران هی میرفت ی. کاش الاقل مرونیب میداد بر ریگ

 دلم به قار و قور افتاد گفتم:  ،یشدت گرسنگ

 .میخورد یگم کاش ناهار م ی_م

 ؟ی_گرسنه ا

 نخوردم. ادیصبحانه ام ز یلی_خ
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کردم و اون اصال به روشم  کیحرف ها بود. فقط خودم رو کوچ نیتر از ا سیدونم. انگار خس ینم یزد، به چ لبخند

 یو با ون مخصوص پارک تا باال میپارک کرد نییرو همون پا نیبود. ماش یقشنگ یجا یلیباغ پرندگان. خ می. رفتاوردین

راه افتادم.  ایو دنبال آر دمیام باال کش ینیب ی. شال گردنم رو تا روودکردم سرد شده ب یاز اونچه فکر م شی. هوا بمیتپه رفت

 یبرف مثل نقل ها زیر یو سرد، خلوت بود. دونه ها یبرف یکم کم بارش برف شروع شد. پارک بخاطر سرما و اون هوا

 با اخم نگام کرد و گفت:  ایشدم. آر ی. محو آسمون برفختیر یسرمون م یو قشنگ رو کیکوچ

 پس؟ ی_چرا واستاد

 آسمون چه نازه! نی_آخه بب

و  کیبار ی. هرچقدر دستم سرد بود دست اون خوب گرم بود. از جاده دیاومد دستم رو گرفت و همراه خودش کش جلو

 گفتم: دمیجاده د چیپ نیپارک رو که سر اول یچوب قیآالچ نی. اولمیتپه رفت نییپارک به سمت پا یقشنگ سنگ فرش شده 

 اونجا. می_ بر

درختان پارک، هم اشراف کامل  ونیتپه و م یباال یبود و بخاطر واقع شدن رو یقشنگ قیقبول کرد. آالچ یحرف چیه یب 

 و با لبخند گفتم: قیآالچ یچوب مکتین یبود. نشستم رو یدنج یبه پارک داشت هم جا

 .میداشت یبرم کین کیسبد پ هی یگفت یفقط کاش م ه؛یقشنگ ی_ ممنونم جا

 ؟ی_واسه چ

 .میآورد یم یی_الاقل چا

 گشت که ناگهان گفت: یم یزیچ ،یکافه ا ،ی. دنبال سوپرمارکتدیبه اطراف چرخ نگاهش

 .امیتا من ب نیبش نجای_ هم

 

بود که  یدست هام رو کنار زدم. نگاهم به برف ینشسته رو یها گفتن، سرما  کیهام رو دور دهانم حلقه کردم و با  دست

 مکتین یمعذب شدم. بلند شدم رو ییکرده بود. از اون تنها رید ایکرد. آر یم دیتک تک درختان پارک رو سف یداشت رو

کنار  کیبار یدو تا جوون از جاده  یصدا نکهیشد تا ا ینم دهید یچیه برفاون  یتو ی. ولنمیازش بب یرد نکهیتا ا ستادمیا

 شد. دهیشن قیآالچ

و  دمیسرم رو عقب کش یزد و به من اشاره کرد که فور یکیاون  یبه پهلو دنمیبا د شونیکینگاهشون کردم.  اریاخت یب

با  شونیکیدلم نشست.  یشدند، ترس تو یم کتریخنده هاشون که به من نزد ی. همون موقع با صدادمینگاهم رو ازشون دزد

 بلند گفت:  یصدا

 _هوا بس عاشقونه ست ها.

 گفت:  یکی اون

 .میاریدرش ب ییتنها باشه، ما از تنها یکی_کاش 

 که قد بلندتر بود گفت: یکینگاهشون کردم.  اریاخت یبودند. باز ب دهیرس قیآالچ رکنا

 ؟ییتنها ی_ سالم خانوم
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 خودم رو جمع و جور کردم و با ترس گفتم: یفور

 _ نه.

 و گفت:  دیخند یکی اون

 .میستیما که لولو ن ؟یترس ی_چرا م

 و گفتم: دمیخودم رو عقب تر کش یشد. کم شتریوجودم ب یترس  نشسته تو اریاخت یب

 .ادی_ نا...نامزدم... اون...رفته...االن...م

 کیبار یبشه. نگاهم مدام به جاده  شتریپارک باعث شده بود که ترسم ب یترسوند. خلوت شتریخنده هاشون من رو ب یصدا

 گرده. یبرم یک ایآر نمیبود که بب یبرف

 کنارم و گفت: مکتین یجوون الغر و قدبلند جلو اومد و نشست رو اون

  ؟یخوا ی_ سردته؟ کاپشن من و م

 و گفتم: دمیخودم رو عقب کش بازم

 .دی_ نه لطفا مزاحم نش

 و گفت:  دیبلند خند دوستش

 .گهی_مهران مزاحمش نشو د

 تر کرد و گفت: کیکه اسمش مهران بود، بازم خودش رو بهم نزد پسره

 ؟یریگ یازم فاصله م ی_ حاال چرا ه

 رفتم. دنبالم راه افتادند. یبرف یبرخاستم و سمت جاده  مکتین یترس از رو از

 ؟یر یهوا کجا م نیا یتو میباهات ندار ی_بابا خانوم ناز نکن کار

مجبور  یپارک لغزنده بود و من بخاطر خالص شدن از شر اون دو تا پسر عوض یبرف یکردم. جاده  شتریرو ب سرعتم

 نمیداشتند. سر  برگردوندم بب یرفتم اون ها هم قدم هاشون رو بلندتر برم یبودم تندتر راه برم. اما هر چقدر تندتر راه م

 ادیفر هیبا گر اریاخت یسمتم که ب دنیودرد گرفت. پسرها د یبدجور امخوردم. پ نیچقدر باهام فاصله دارن که محکم زم

 زدم:

 . دی...دست از سرم برداردیکنار... ولم کن دی_ بر

قدبلند جلو اومد و با لبخند  ینبود تا صدام رو بشنوه. مهران همون پسر پررو یسکوت پارک رو شکست. اما کس صدام

 گفت: یحیکر

 _ بذار کمکت کنم.

 زدم: ادیفر

 ...ای... آرایآر ا،ی_ جلو ن
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 زد:  ادی. محکم سرم فرختیبا اخم نگاهم کرد. دلم ر مهران

 جنبه. ی_خب حاال! ب

 : دمیاز پشت سرمون شن یادیفر یموقع صدا همون

 ها... یعوض ی_هو

سمت من که اون دوتا  دیدو یاشک و لبخندم با هم گره خورد. داشت م اریاخت یخوشحال شدم که ب ایآر دنیقدر از د اون

 زد: ادیپسر پا به فرار گذاشتند. جلو اومد و باز فر

 تا دهن هردوتون رو پر خون کنم. دیواست دیگ ی_ راست م

 :دیبودم انداخت. خم شد سمتم و پرس نیبه من که هنوز پخش زم ینگاه بعد

 ؟ی_ خوب

 زدم:  ادیسرش فر هیبا گر 

 تا حاال؟ ی_کجا بود

 کرد. اخم

 .ستیسوپرمارکت ن هیخراب شده  نیا یبابا من چکار کنم تو 

 نگاهش رو به من سپرد و گفت: دوباره

 شده؟ یزی_ حاال چ

 .نیخوردم زم ی_نه واسه فرار از دست اون دوتا عوض

 ؟یکه نشد ی_طور

 کنه. ی_پام درد م

 _کدوم پات؟

 مچ پام رو نگاه کرد و بعد مچ پام رو چرخوند و گفت:  یچپم رو بهش نشون دادم. کم یپا

 اومد، بلند شو. یدر م غتیج یاگر در رفته بود االن صدا ستین یزی_چ

کاسه  هیو  ییچا وانیل هی. قیسمت همون آالچ میبلند شم. باز برگشت نیزم یدستم رو محکم گرفت و کمکم کرد از رو بعد

 :دمیبود که پرس مکتین یآش رو

 ه؟یچ نای! پس اینکرد دایسوپرمارکت پ یکه گفت_ تو 

 

 نشست  و گفت:  کنارم

قابلمه آش هم باهاشون  هیو  یفالکس چا ،یاومده بودن برف باز کین کیسبد پ هیپارک با  یباال دم،یزوج عاشق د هی_

 بود. 
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 تعجب نگاش کردم و گفتم:  با

 بهشون؟ یگفت ی_چ

 من دوخت و گفت: یرو به چشم ها نگاهش

اگه  یوونگید میهوا درمان کنم حاال از شانس بدم زده به س نیا یرو آوردم تو یروان ی وونهید هیروانپزشکم  هی_ گفتم من 

 کنه  یخفه م نجاینبرم من و هم ییچا وانیل هیکاسه آش و  هیواسش 

 !؟یها رو گفت نی... واقعا اای_آر

 .دیخند

 یچیه یپارک، نامزدم بارداره، گرسنه اش شده ول میگفتم خب... گفتم من و نامزدم اومد یم دیبا یکردم بابا چ ی_شوخ

 شه. ینم دایپ نجایا

 و گفتم: نییخجالت سرم رو انداختم پا با

 . یشعوریب یلی_ خ

 .دیخند بازم

سرما  نیا ینکردم ازش بخرم، تو دایمن سوپر مارکت پ دیبه ما بد یچا وانیل هیشه  یبهشون گفتم م یخل یلیتو هم خ 

 و آش دادند.  ییچسبه اونا هم چا یم ییچا

 کنم. یرو نتونستم ازش مخف لبخندم

 دستم گرفتم که گفت: ونیآش رو م ی کاسه

 خورم که ُمردم از سرما. یرو م یی_ پس با اجازه، چا

 از آش به دهانم گذاشتم و گفتم:  یقاشق

 چه خوشمزه است.  ی_وا

 خوام.  یو گفت: منم آش م دینفس سر کش هیرو  ییچا

کرد سمت  تیقاشق آش با دست خودم هدا  هیبهش نگاه کردم که همون دستم که قاشق رو گرفته بود، گرفت و  دیترد با

 دهانش و گفت:

 چسبه!  یم ی... چی_ وا

 کردم که نگاهم رو شکار کرد و گفت: یداشتم نگاهش م هنوز

 قاشق واسه تو. هیهم  نیا ایخب بابا... ب یلی_ خ

لبم نشست. آش  یاجازه، رو یدهانم گذاشت. لبخندم ب یکرد و قاشق آش رو تو تیباز دستم رو سمت دهان خودم هدا بعد

 که گفت: میبا هم خورد یرو همونجور

 .  امیرو پس بدم، م ییچا وانیآش و ل ی_ برم کاسه 
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 ترس گفتم:  با

 مونم.  ی_نه من تنها نم

 .  ای_باشه تو هم ب

 رو سُر کرده بود. نیحاال برف کامال نشسته بود و زم گهیرفتم. د همراهش

 گفتم: طنتیبا ش میآش رو که پس داد یو کاسه  یچا وانیل

 .یده واسه سرسره باز یجون م یبرف نیزم نی_ ا

 .ای_پس ب

 تپه بود. یتر از باال نییپا یخلوت و بزرگ کم یرفتم. محوطه  دنبالش

 یم یک وونهیاز ما دو تا د ریاون سرما غ یتو یبود ول نیهم دور تا دور زم یباز ی لهیبود. چندتا وس یباز نیزم انگار

 که گفت:  دیچرخ یمحوطه م ی! نگاهم هنوز تویاومد باز

 .نیزم یرو نیزانو هات بش ی_رو

 .دیو دست هام رو گرفت و منو کش ستادیکه جلوم ا نشستم

 .دیکش یو اونطرف من رو م نطرفیخوردم و به ا یبرف ها ُسر م یرو

 گفتم:  یباز زیل نیخنده از ا با

 .هی_عال

 . نگاهم کرد و گفت: ستادیا

 _پس حاال نوبت منه.

بچرخونمش به  نیزم یتونستم مثل خودش تند رو یاز من بود و من نم شتریزانوهاش خم شد. وزنش ب یخودش رو بعد

 و گفت: دی. بلند خندنیخورد و خودم هم خوردم زم زیکه آخرش باز پام ل دمیکش یزور اونو م

 .میبهتره برگرد میتا دست و پامون رو نشکوند یباز یسر سر انیپا نمی_ ا

از اندازه سرد شده بود و برف هم  شیچون هم هوا ب یول میخواست باز هم بمون یخوش گذشته بود و دلم م یلیاونکه خ با

 دیرو که روشن کرد نگاهش کردم. که شا نی. ماشنیسمت ماش میکرده بود، قبول کردم. برگشت دپوشیپارک رو سف یحساب

 کردم. لبخند زدم و گفتم :  یم هیاتاقم گر یتو داشتمرفتن از خونه نبود، االن  رونیاگر اصرارش واسه ب

 بهتر شد. یلی_ممنونم حالم خ

 شد که گفت: یسمت من و فقط نگاهم کرد. نگاهش طوالن دیچرخ سرش

رو بهتر  میحال روح نکهیبه خاطر ا یرو ازش نداشتم ول یحرف نیاستاد رو االن بزن به صورتم. توقع همچ ی_ پس بوسه 

 و گفتم:  دمیکرده بود گونه اش رو بوس

 _ممنون. لبخندش رو نتونست کنترل کنه و با همون لبخند گفت:
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حرف و  نیا دیچرا؟ چرا با یشه؟! مفهون حرفش رو گرفتم ول یحالت بهتر م یکه اگه به حرفم گوش کن ینیب ی_ پس م

 .دیشد فهم یتُن صداش هم به وضوح م یاز تو یکه حت یبود حس پشت حرفش بود که برام ناشناخته یحس هیزد؟  یم

 

 گازو روشن کردم و با شوق گفتم:  یرو یکتر ریکه کردم ز یکار نیخونه. اول میبرگشت

 کاناپه و گفت: یچسبه. نشست رو یواقعا م ییچا هی_االن 

 چسبه. یکه واقعا م ارنی_ اگه برامون ب

 .ارمی_چون االن حالم خوبه برات م

 و شد راهم شده بود که گفتم: زیم یسمتش بردم پاهاشو گذاشته بود رو ینیس هیو با  ختمیر ییچا وانیل دو

 _ لطفا پات و بردار.

 گفت: ثانهیخونسرد خب یلیکرد و خ نگاهم

 .یرینامه ات رو بگ انیپا ینمره  یخوا ینره تو انگار واقعا نم ادتی زی_ الفاظ محبت آم

 حرص گفتم:  با

 روش. ختمیرو نر ییپات و بردار تا چا زمی_عز

 زد و گفت:  پوزخند

 نبودا زی_محبت آم

 حرصم بده. سرش داد زدم: یگرفته بود چطور ادیانگار  نمیشدم. ا یکفر

 پات و بردار. ای_ آر

 کرد و پاشو جمع که گفتم: ییصدا یب ی خنده

 _ لطفا جنبه داشته باش.

 و نشستم اونطرف که گفت:  زیم یرو گذاشتم رو ییچا ینیس

استاد رو مو به مو انجام بدم، اونوقت سرکار به  یشه که من تک تک حرفها ینم ینجوریگم ا یمن فردا به استاد م ی_ول

 باشه. یکیهر دومونم  یبعد نمره  یاریمبارکتون ن یرو

 شدم:  رهیاخم بهش خ با

 .امیباهات کنار م دمیواقعا خودتو جمع کن، فکر نکن اگر به روت خند یرو دار یلی_خ

 زد و گفت:  یشخندین

پات و  یتون یاصال نم گهیکنن و د یعموجانتون رسماً ازدواج م گهیتا چند وقت د یایکنار ب یمجبور ینخوا ای ی_بخوا

که البته صددرصد  یدرمان بش یروان یتو دی... شادیتحملت کنم تا شا دیاون خونه. اونوقته که من بدبخت با یتو یبذار

 .دهیبع
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 فک قفل شدم گفتم: ونیهم فشردم و به زور از م یهام رو محکم رو دندون

 رم. یچون من م ،یتحمل کن یستیبدبخت مجبور ن یتو ری_ نخ

 : دیسمتم و پرس دیطعنه دار چرخ یلبخند با

 د؟یعمو جان باش یعمو جان که شاهد عشقوالنه ها شی_واقعا؟ کجا؟ پ

 بلند شد: ادیبه فر صدام

 نداره. یبه تو ربط نای_ اصالً ا

 حرصم بده و گفت:  شتریکرد که ب یخنده ا تک

آخرش مجبور  نیمنو بب ادیعموت کوتاه م یموضع نفرتت باش یکه همچنان تو یکم یزهرمار من چرا فکر م ای_کوتاه ب

 .امیکنار ب وونهید یشدم با تو

 ختمیرو برداشتم و ر یکی یافتاد. فور ییچا وانیخواست محکم بزنمش. که نگاهم به ل یشدم که دلم م یعصبان اونقدر

شکست. چنان  یبلند یبا صدا وانیرو از ترسم پرت کردم اونطرف و ل وانیکه ل دیکش یران پاش. چنان عربده ا یرو

 سمتم  ینگاه

 گفت: یبلند ادیچند قدم ازش فاصله گرفتم که با فر یکرد که فور روانه

 ...یوحش ،یروان وونه،ی_ د

 هی. دمیخند یلسوختش ک یکه پا به فرار گذاشتم. حقش بود. آخ دلم خنک شد! رفتم اتاقم و از فکر پا ادیسمتم ب خواست

که هم بخاطرت موند خونه هم واسه  چارهیب یپسره  نی! خب ایساعت بعد وجدان درد گرفتم. آخه چه مرگته تو روان

 !؟یمردم رو سوزوند ی بچه یبود زد ی! حاال گناهش چرونیعوض شدن حالت بُردت ب

 زدم: ادیسر وجدانم فر تیعصبان با

 به رخم نکشه. ی_ حقش بود تا اون باشه مشکالت من و ه

 ونیزیوارد سالن شدم. تلو نیسرش آوردم. آروم و پاورچ ییچه بال نمیبب نییو رفتم پا اوردمیبازم آروم نشدم. طاقت ن اما

کاناپه به  یسالن انداختم. جلو رفتم و از باال ینگاه تو هیآشپزخونه که نبود.  یخونه حاکم. تو یخاموش بود و سکوت تو

ران سوخته اش که  یبود و رو دهیشلوارک کوتاه پوش هی کهیبود. در حال دهیکاناپه خواب یشدم بعله. آقا رو رهیخ نییپا

 غیو ج دمیدفعه مثل جن زده ها دستم رو گرفت. ترس هیزد، عسل زده بود. با خنده نگاهش کردم که  یم یبه قرمز یحساب

 زدم.

 زد و گفت: ینیآتش لبخند

 ؟یچکار  کن یخواست یم؟ باز مسر یباال یاومد ی_ واسه چ

 ... پات چقدر سوخته.نمیبه خدا اومدم بب یچی_ه

 ...نی_آره جون خودت، خب بب

 در مهارش داشتم گفتم:  یکه سع یخنده ا با
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 !  هیسوختگ شیکی میدیمف زایچ یلیکه ما عسل ها واسه خ نمیب ی_م

 پوزخند زد و جواب داد: اونم

 .تتونهیاز خاص نمیا د،یش یبعد مرهم م دیسوزون ی_ بعله شما عسل ها اول م

 

 یم یچقدر جد نیحضرت عباس ا ایداد.  یجد یکه جواب خنده ام رو با اخم دمیو خند رمیخنده ام رو بگ یجلو نتونستم

 گفت: یانداخت. با همون نگاه و اخم جد یم ریجن گ لمیف ادیشه! آدم رو  یشه، ترسناک م

 کرد. یکار هی دیاونوقته که با ؟یدونست یشن م یوقتا عسل ها زهرمار م ی_ گاه

 تو هم کردم که ادامه داد:  یهام رو الک اخم

کنه، دست  یم یهات اتصال میس یبه من بده که وقت یزیچ هی یطناب هی یچرخ ریزنج هیگم  ی_من فردا حتماً به استاد م

 هات و ببندم.

 زدم: ادیسرش فر تیعصبان با

 کنن. ینم یمن قاط یها میس یریزبونتو بگ یاگر جلو ی_جنابعال 

کردم وانمود کنم از دستش  یم یسع کهیو در حال دمیازش ترس شتریفقط نگاهم کرد و چشم هاش رو واسم تنگ کرد که ب 

صورتش  یمحکم نشسته تو یقهر کرد. منم که از اون اخم ها یحساب ایازش فاصله گرفتم. اونروز آر دهیدلخورم تا ترس

روز، آتش بس اعالم کردم. روز بعد باز با  هیگذاشتم و واسه  کناررو  یاون لجباز گهیکردم و د ینیو عقب نش دمیترس یم

 اینگاه به من و بعد آر هی. استاد با اخم سیهمه رفته بودن واسه تدر یوقت دیدفتر اسات ی. طبق معمول تومیاستاد جلسه داشت

 کرد و گفت:

 شم؟  یمن متوجه نم دی_ فکر کرد

 رو نگرفتم که با اخم به من گفت:  منظورش

 د؟یشما چرا دستورات من و اجرا نکرد یدی_خانم تمج

 گفت: تیبانبا عص یفور ایفکر بودم که آر ی! هنوز تودیاز کجا فهم نیالخالق ا جل

 منصرف شدند. یدیانگار خانم تمج یمن تمام دستورات شما رو انجام دادم ول دینی_ بب

 یاستاد کنه که در کمال ناباور شیمن رو وادار به اعتراف پ ینجوریخواست ا یلبش بود و م یرو یوار طنتیش لبخند

 گفتم: 

 _بله استاد من منصرف شدم.

 :دیکش ادیو فر رونیاز حدقه زد ب ایآر یچشم ها کدفعهی

 . دیاز من نمره کم نکن یآدم تنبل نیخوام، تورو خدا واسه همچ ینامه ام رو م انیپا ی_ استاد من تموم نمره 

 و گفت: زیم یرو دیکوب تیبا عصبان یصالح استاد

 _ بسه...
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 و ادامه داد:  دیسمت من چرخ نگاهش

نامه ات رو  انیپا یمن نه تنها نمره  ،یدیخانم تمج یکور خوند یهمه چ ریز یبزن یجور نیهم یتون یم ی_اگه فکر کرد

 دم. یواحدتم صفر م نیا یدم بلکه نمره  ینم

 کردم که ادامه داد: اخم

 نه؟ ای یبازم انصراف بد یخوا یم ه؟ی_حاال نظرت چ

 دستهام رو مشت کردمو به زور خودم رو کنترل و گفتم:  یشده بودم ول یحرص یلیاونکه خ با

 منصرف شدم. ی... بزوددیشا ی_فعالً نه ول

 برداشت و روش نوشت: یبرگه ا استاد

 شما دوتا. یهفته  نی_ خب دستورات ا

کاغذ  هی یتو دیاگه سخته که رو در رو بگ د؛یبه هم بگ دیعاشقانه با یجمله  هیقبل هر روز  یهفته  ناتی_عالوه بر تمر

 .دیرو نوازش کن گهیصورت همد دی. هر شب قبل از خواب بادیطرف مقابل بذار دید یو جلو دیسیبنو

 گفت:  ایسمت من برگشت آر ایکه نگاه استاد و آر یآخر یجمله  نیا دنیخوردم از شن یتکون چنان

 .میخواب ی. جدا م_استاد... ما.

 شبم نوبت شما. هی ،یرو نوازش کن شونیا دنیو تا موقع خواب شونیاتاق ا یببر فیشب نوبت شماست که تشر هی_خب پس 

 لب گفتم: ریهام رو کج کردمو ز لب

 _ آره حتماً.

 و صداشو بلند کرد: زیم یباز زد رو استاد

 !یدی_ خانم تمج

 از جا برخاستم و گفتم: یفور

 _ با اجازه استاد.

 بود، کله معلق بزنم که گفت:  کیکه نزد دیدنبالم اومد. چنان از پشت بند کوله ام رو کش ایاومدم آر رونیکه ب دیدفتر اسات از

 _واستا.

 شده بود که گفت: یو نگاهم کرد. باز چشم هاش جهنم ستادیروم ا یجلو

نامه ام کمتر  انیمن با انصرافت پنج نمره از پا یخوا یو آخرش م یکن یرسم. تو از من سوء استفاده م ی_ حسابت رو م

 رم؟یبگ

 نگاهش کنم که ادامه داد:  یتفاوت یکردم با ب یکردم و فقط سع سکوت

 هوس انصراف به سرت نزنه.  گهیتا د امیاز خجالتت در ب یحساب دیدانشگاه منتظرم. با یی_من کوچه باال
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بود. اون قدر که  ایآر دیتهد شیفکرم پ ی. تموم مدت کالس استاد کمالختیبعد رفت اعصابم رو با اون جمله اش بهم ر و

 :دیاستاد هم متوجه شد و باز سرم داد کش

 پرته؟! نقدری! شما چرا هر جلسه سر کالس من حواستون ایدی_ خانم تمج

 با خنده گفت: بایفر

 . ستیکالس شما ن یتواش فقط  یدرس بی_ آخه استاد رق

بچه ها، کالس از اون نظم  زیر یبا خنده  گهیو چنان نگاهش کردم که الل شد. اما د بایبشدت برگشت سمت فر سرم

 .خارج شده بود یشگیهم

 

 (ای)آر 

 

. با اخم یاستاد صالح شیباز برگشتم پ یدانشگاه، بودم. بعد از رفتن عسل به کالس استاد کمال ییباال یکوچه  نیماش یتو

 نگاهم کرد و گفت:

 ؟یخودت و کنترل کن ی_ بازم نتونست

 استاد باال رفت:  یانداختم که صدا نییزده سرم رو پا خجالت

که اعالم انصراف هم  یدیشه د ینامه و درسش م انیشک کنه، کالً منصرف از پا یزیدختر به چ نی_چقدر بهت گفتم اگه ا

 کرد.

 یدندون م ریاز دست خودم انگشت اشاره ام رو ز تیمبل گذاشته بودم و با عصبان یدسته  یآرنجم رو رو کهیحال در

 که استاد گفت: دمیگرفتم، شن

 .یموضع بد رییباز تغ دی_ حاال با

 یها رو باز وونهیاول هم که نقش د ینگاهم برگشت سمت استاد و گفتم: _نه خواهشاً به خدا برام سخته من از همون هفته  

 کردم، عذاب وجدان دارم.

 با اخم گفت: استاد

 یباز نیوارد ا یخوا یگفتم؟ گفتم اگه م یاست من روز اول بهت چ بهیدختر با تو غر نیا ؟یش یچرا متوجه نم ای_ آر

 عاشق. هینه  یاحساس باش یآدم ب هیواقعا  دیبا یبش

 که استاد ادامه داد:  دمیانگشت اشاره ام چند ضربه به لبانم کوب با

ترس تنها راه حله تا  یجنبه  نیا یاز خودت نشون بد یحساب یباز وونهید هی دی. تو راه برگشت بانهی_فعالً تنها راه هم

ترس هم همش از همون  نیازت بترسه تا دستوراتم رو انجام بده البته ا دیبا اد،یمن کنار ب یدستورات تیعسل بتونه با وضع

برو صدبار به نادر گفتم  شیتا مرز کتک پ یخورده دست روش بلند نکن ول یمکه از پدرش  هییو کتک ها شیدوران بچگ

بترسه  دیده ساله ست؟! با یدختر بچه  هیثل رفتارش م ینیب یگوش به حرفم نداد. نم ،یکن یدختر محبت م نیبه ا یادیتو ز

 .یرس یخوره و تو هم به هدفت نم یپروژه شکست م نی... وگرنه با انصراف عسل اایآر
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داشته باشم که  یکردم که حاال که اومد چه رفتار ی. داشتم فکر مامیب رونیاستاد ب یتا از فکر حرف ها دمیکش یقینفس عم 

چطور بزنم کانال خشونت؟ آخه من که دوستش دارم!  ای. ضربان قلبم باز تند شد. خدادمشید نیوسط ماش ی نهیآ یاز تو

آروم و  یکه محکم انگشتم رو گاز گرفتم تا بتونم از اون چهره  شد یم کینزد نینفسم رو حبس کردم داشت به ماش

که به من  ینگاه نیباز شد. با اول نیه در ماش. درد انگشتم باعث شد، اخم هام محکم گره بخوره کامیب رونیخونسرد ب

 کرد که داد زدم:  میانداخت، جا خورد. درد دستم عصب

 .نی_بش

 رو روشن کردم و باز به خودم گفتم: نیو درو بست. ماش شیصندل ینشست رو دهیترس

 _ خرابش نکن توروخدا خرابش نکن.

که تازه  ی. با ترسدیترمزهام کش یاز شدت ضربه  یفیخف غیمحکم فرمون رو چرخوندم و دور دو فرمون زدم که ج چنان

 شد گفت:  یقلبش متولد م یداشت تو

 .واشتری_چته؟ 

 زدم: ادیفر محکم

 _ دهنت و ببند.

تونم نقش  ینم گهید فتهیاش ب دهیترس یچشمها اهیس یدونستم اگه چشمم به حلقه ها ی. نگاهش نکردم. مدیکردم که لرز حس

 گفتم: تیکنم. ساکت شده بود که با عصبان یباز

 من کم بشه؟ ینامه  انیکه زحمت من به باد بره؟ که پنج نمره از پا ؟یش ی_ حاال واسه من منصرف م

 اش باال بردم:  یغرور لعنتبگه باز صدام رو تا حد شکسته شدن تمام  یزیچ خواست

 _ببند دهنت و.

 کرد که ترسش رو کنترل کنه ادامه دادم:  یم یسع یبه سخت کهی. در حالدیشونه هاش لرز 

که از  یاون بگه؟ تو نبود یاستاد هر چ شیپ میبر ایب یکه گفت یاول تو نبود یبودم اون هفته  یرفته من ک ادتی_تو انگار 

 تَوهم برت داشت که من خوب شدم آره؟ دم،یحاال دو روز بهت خند ؟یشد یاخالق گند من عاص

 صداش مشهود بود جواب داد:  یکه تو یبغض با

 _حاال... حاال که... انصراف ندادم.

 گفتم:  یهمون لحن عصب با

 یمن مضحکه  یاز اسم انصراف هم تنت بلرزه؛ فکر کرد یحت گهیکنم که د یم یکار هیدم  ی_انصراف رو نشونت م

 تیحال یطور هیدم زهرمار من  یکنم؟ نشونت م یسقف باهات زندگ هی ریخونه و ز هی یدست توام االفم که شش ماه تو

 تا درمان بشم. یکنم که التماسم کن یم

 

 (ای)آر  
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 دیدو دمید یعموش اما وقت یبره خونه  دمیاولش ترس پارک کردم عسل فرار کرد. اطیح یرو تو نیخونه. تا ماش میدیرس

 زدم: ادیاومدم. وارد خونه شدم و محکم فر یکوتاه م دیبار نبا نیا دیخونه، نفسم باال اومد. شا یتو

 وونه؟ید یی_ کجا

اشاره  نیکرد. با نگاهش به دورب یم مونمیبود. ترس نگاهش داشت پش ستادهی. درست وسط سالن ادیسالن چرخ ینگاهم تو 

 کرد و گفت:

 مارو ننیب ی_ م

 زدمو گفتم: یعصب یخودش . پوزخند نانیواسه آرامش و اطم که،یفقط به ف نیکه دورب دونستیهنوز نم 

 یکه داشت منفجر م یرفت که با بغض یقدم به قدم من عقب م دهینه. ترس ایرسه  یعاشقت به دادت م یعمو نمی_ بذار بب

 شد گفت: 

 ... من...ای... کوتاه بای_آر

داشت  اهشیس ی. راه فرارش بسته شد. چشمهاواریاش دادم به د هی. خواست فرار کنه که محکم گرفتمش و تک دمیرس بهش

 گلوش فشردم و گفتم: یاشکش دست دلم بلرزه و محکم دستمو رو دنی. اما نذاشتم با ددیلرز یشد و دلم داشت م یمواج م

آدم حرف استاد رو قبول  ی. تا مثل بچه ینزن یبه کس یو حرف یفشار خفه ات کنم تا الل بش هیحاال با  نیتونم هم ی_ م

 .یپروژه بمون یو پا یکن

 یتونست بترسونتش. حلقه ها یخوب م یلکه نفسش رو قطع کنه و ستین یدونستم اونقدر یکردم. م شتریدستم رو ب فشار

 شد. دیسرش زدم که رنگ صورتش سف یادیکه چنان فر دیلرز یچشمهاش هم از ترس م اهیس

 _خوب گوش کن.

 کردم:  شتریکردم و فشار دستم و ب یمکث

شم  یم ؛یاز انصراف بزن یو حرف یریاستاد به مسخره بگ یمن و جلو یبخوا گهیبار د هی... فقط گهیبار د هی_اگه 

 یهمه  ی هیو از سا یروان ی وونهید هی یکنم تا آخر عمرت بش یم یکار یدم که درمان بش یبهت قول نم گهیکابوست  د

 چه برسه به خودشون. ،یمرد ها هم بترس

 ترم کرد. محکم سرش داد زدم: یتنش عصب لرزش

 ؟یدی_ فهم

 یتک تک انگشتهام رو یگلوش برداشتم. خدا لعنتم کنه! قرمز شده بود و جا یرو تکون داد. که دستم رو از رو سرش

و پا به فرار  هیگر ریبلند زد ز یسرش که با صدا یباال وارید یمحکم زدم رو یکرد. از حرصم مشت یم ییگلوش خودنما

رفت. به زور خودم رو تا کاناپه رسوندم و روش افتادم کالفه  لیرفت. تموم قدرتم تحل رونیگذاشت. اون که از سالن ب

خواب دوباره به آرامش برسم. اما نشد. لرزش  یکم دیکردم با بستن چشمهام و شا یکاناپه و سع یدادم به لبه  هیسرمو تک

حاال؟ خم  کنمکرد. چکار  یام م وونهیگلوش، همه و همه داشت دوباره د یتن عسل، نگاه هراسونش، رد دستم رو فیخف

استاد رو اجرا کنم.  یدستورات رفتار ایروبروم. مونده بودم نقشم رو ادامه بدم  واریُزل زدم به د اریاخت یشدم به جلو و ب

هاش سردرد رو هم به حال خرابم اضافه کرد.  هیگر یراهرو و خوب گوش دادم. صدا یپله ها ی. رفتم رواوردمیطاقت ن
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 چیسالن. واسه آروم شدن ه ی. آروم برگشتم تودمیکش یزجرش رو م دیبود که من بدبخت با یچه درمان کوفت نیاآخه 

چشمام و  یکاناپه و ساعد دستمو گذاشتم رو یرو دمیبا عسل. دراز کش مییآشنا نیرینبود جز برگشتن به خاطرات ش یراه

 خاطراتم رو مرور کردم. ،یکیتار ی  هیسا ریز

عسل  یبود. پدر با نادر، عمو سیسفر به پار هیاش  زهیام رو گرفته بودم و جا یروانشناس سانسیبود. تازه ل شیسال پ چند

 یبه من داده بود اما وقت نهایقبل تر از ا یلیرو خ زهیجا نی. البته پدر، قول امیسفر بر نیهماهنگ کرده بود تا با هم به ا

 شنهادیاش و ترس و نفرتش از مردها درد دل کرده بود، پدر بهش پ ییپدر با پدر، از عسل و تنها یمینادرخان، دوست صم

من باورم نشد. البته  یول ستین یدختر عاد هیکه نادرخان به پدر گفت که عسل  ادمهیبا من رو داده بود. همون اول  ییآشنا

بودم  اما بازم  دهیتنها د مونیخانوادگ یها یمهمون یبودمش و با اونکه نادرخان رو بارها تو دهیند یجشن چیه یتو یوقت

کنه،  یشرکت نم یمهمون چیه یگفت که عسل تو یم شهیخاص بودن عسل باشه. نادرخان هم ییتنها نیا لیفکر نکردم دل

گرفتن مدرک من و عسل رو رفتن به  ی زهیداد که جا شنهادیبار پدر بخاطر رفاقت چند ساله اش به نادرخان پ نیا یول

رقم  سی. که البته وسوسه شد و سفر ما به پارمینیعسل وسوسه بشه و ما هم رو بب دیکنه، شا نییتع سیپار ی ماسکهجشن بال

هم بودن دوستان، اقوام و البته ما.  سیپار میمق یها یرانیاز ا یلی. خمیاز دوستان نادرخان دعوت بود یکی یخورد. خونه 

اونهمه زن و مرد  نیکه لبخند به لب داشت رو زدم.نگاهم ب یمرد یمشکو  دیبودم و ماسک سف دهیپوش یکت و شلوار مشک

 یاسطوره  نیخواستم ا ینداشتم. فقط م یحس چی. فقط کنجکاو بودم. هدیچرخ یکه همه ماسک به صورت داشتند م یرانیا

داره که باعث  ینقص هیچهره اش  ایخودش  دیگفتم شا یبا خودم م زاره؟یمردها ب یچرا چرا از همه  نمی. ببنمینفرت رو بب

و با  دیلنگ یم اینشست  یم ریلچیو یرو دیبا ایرنگ و رو زرد بود که  مار  یدختر ب هیشده. تصورم از عسل  یزاریب نیا

 اومد. یم یمهمون یعصا تو

 

 (ای)آر

 

 یم کمیتحر شتریکه ب ییزد. حرف ها یزدن ماسک رو نداشت کنارم نشسته بود و داشت باهام حرف م یکه حوصله  پدر

 دیبودمش. و شا دهیند کبارمی یعموش با پدرم حت یچند ساله  یکه با وجود دوست ی! کسهیعسل خانوم ک نیا نمیکرد که بب

مهمون ها  تیبه جمع یحرف هاش نگاه ونی. پدر مدمشید ینم همنبود، تا آخر عمرم  سیپار یخاص تو یاگه اون مهمون

 کرد و گفت: 

 ... اومدن. ای_آر

از  یلحظه ا یهمراهش وارد مجلس شد که برا یرد دست پدر رو گرفت. نادرخان بدون ماسک بود و دختر جوان نگاهم

و قرمز به  دیبا رنگ سف یدست لباس قجر هیماسک به چهره اش،  هیزدن  یخشکم زد! به جا یاو با اون لباس قجر دنید

سرش نگه داشته  یرو یا رهیگلدارش رو باگ یبود. روسر دهیوشبلندش پ نیآست راهنیپ یکت کوتاه هم رو هیتن کرده بود. 

کرد. اما  یمهمون ها قاط ریکنارم برخاست و خودش رو با سا از یبود و دست در دست عموش به سمت ما اومد. پدر فور

برگشت  گاهمکه زده بودم، پنهانه. ن یمن از جام بلند شدم و با نادرخان دست دادم. خوشحال بودم که چهره ام پشت ماسک

 نه بلند و رسا گفت:  یالل بود ول دیسمت عسل. سالم کردم که با اخم فقط نگاهم کرد. شا

 .نمیش یم جانی_عمو من هم

 دینکش ینشست که قبل از اومدنش من نشسته بودم. طول یهمون مبل سه نفره ا یتکون داد  و عسل اومد رو یسر نادرخان

کم نداشت!  ییبایاز ز یزیانداختم. چ ینگاه هیمبل سه نفره و به عسل  یمحو شد. نشستم رو تیجمع ونیکه نادرخان م

کرد  یرد م د،ید یسالن م یکه تو ییمردها یاز همه  رورانهنگاهشو مغ ینقص عضوم نداشت پس چه مرگش بود؟ طور
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باور بود. خودم رو جمع کردم و  رقابلیحرکاتش برام غ نیده. ا یحالت چندش بهش دست م یهر مرد دنیکه انگار با د

 گفتم:

 د؟ید یبه من رو م ی_ افتخار هم صحبت

رنگ و رو  یادیهم لباس هام ز دیشا ایچهره ام دربو داغونه  یلیخ دیچشم نگاهم کرد که حس کردم شا یاز گوشه  یطور 

 داشت نه خودم. باز گفتم:  ینه... نه لباس هام مشکل ی. ولدمیبه موهام کش یدست اریاخت یرفته است!  ب

 د؟ی_تا حاال جشن بالماسکه اومده بود

 بازم از رو نرفتم و ادامه دادم: یبهم برخورد. ول یلینداد. خ یا حالت انزجار نگاهم کرد و جوابب 

بپوشه که کامال  ینفر لباس هی هیکه از فرهنگ غرب یجشن نیهمچ یتو نکهیا ه؛یقشنگ ی دهی. اباستیز یلی_ لباس هاتون خ

 ها داره. یرانیا یحرف از فرهنگ هزارساله  یو کل هیرانیا

حرفا بود.  نیانگار اشتباه فکر کردم. مغرورتر از ا یلبخند بزنه ول هیالاقل  دیکردم شا فیکردم حاال که ازش تعر فکر

 دنیهمون موقع با د دیصورتم نبود، شا ی. اگه ماسک رونهیمبل که کامالً پشتش به من بشه و من و نب یرو دیچرخ یطور

اعصابمو داغون  یلیخ یکوفت یشد. اون مهمون یسالن کر م یها همانم یکه گوش همه  دیکش یم یغیچنان ج تمیعصبان

 یکه عسل م دمیاز نادرخان شن یدختر! اما چند ماه بعد وقت هینشده بودم، اونم از طرف  ریتحق نقدریکرد. تا اون روز ا

 نیخواست حال ا یدلم م یلیبه سرم زد. خ یخواستم برم، فکر یبره که من م یهمون دانشگاه سانسشیخواد واسه فوق ل

شد که با کمک جالل خان دوست  نی. اادیدرب یاون مهمون یکه انگار تالف یطور هی. رمیمغرور رو بگ یپررو یدختره 

جلسات  یهمه  یبردارم که عسل برداشته بود. تو یالس و استادمشترک پدرم و نادرخان، تونستم چندتا واحد با همون ک

دادند. اما در تموم  یرو م زیوقتا بچه ها به من لقب زن ست یکردم. اونقدر که بعض تشیهم تا تونستم اذ یکالس استاد صالح

 یم وونهیاگه باهاش حرف نزنم، د دمیبه خودم اومدم که د یوقت هیشدم.  یاون روزها من داشتم ناخواسته عاشق عسل م

جلسه  هی یدر آخر استاد به نادرخان. تو وجالل گفت  شیمیهمون دوست قد ای یشم. اول به پدر گفتم.پدر هم به استاد صالح

وسوسه کننده.  ی  نامه ا انیپا یپروژه  هیشکل برسه.  نیما به هم یشد که پروژه  نیبه ا میو دوستانه تصم یخانوادگ ی

رو خراب  ینشون بدم و گرنه همون اول کار عسل همه چ یواقع زیزن ست هیخودم رو مثل  دیهم هشدار داد که بااستاد ب

خواستم کوتاه  یباهاش برخورد کنم. هر وقت م زیزن ست یروان هیو مثل  ارمیهفته تونستم دووم ب هی. اما من فقط نهک یم

افتادم که بهم  یحرف استاد م ادیبودنم به عسل زده بودم،  یاثبات روان یکه فقط برا یشگونیو ن یلیو به جبران اون س امیب

واسه  ،یکرده بود ینقشه بوده و تو از اول اون زو از عموش خواستگار هی رهاکا نیا یگفته بود اگه عسل بفهمه که همه 

 وجود نداره. یامکان درمان گهیشه و د یمردها متنفر م یاز همه  شهیهم

اومدم و نتونستم مقابل  رونیاز جلد خشم ب کبارهیاول،  یمن بعد از اون هفته  یبود که کم کم عاشقش کنم ول نیهم قرار

روزانه  یوسوسه کننده بود. بوسه  یلیخ ینقشم فرو برم. مخصوصاً که دستورات استاد صالح یکه دوسش داشتم، تو یکس

 کرد. یکه من رو جادو م ییو نگاه به چشمها

 

 (ای)آر

 

آرومم کرد. رفتم سمت  یکم یا قهیبهتر شده بود. نه من ناهار خورده بودم نه عسل. همون خواب چند دق سردردم

کردم. مجبور شدم  یغش م یکردم. گرسنه بودم. اما تا آماده کردن غذا، از گرسنگ یدرست م یزیچ هی دیآشپزخونه. با

. مردد بودم برم عسل زبرگریچ چیساندو هیسفارش دادم و  تزایپ کی. یاول زنگ بزنم به فست فود یبازم مثل همون هفته 
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و باز تو فکر رفتم. هنوز تو فکر بودم که حضورش رو احساس  زیم یگذاشتم رو د،ینه. سفارشات که رس ایرو صدا بزنم 

 خچالینکرد و در  دایپ یزی. اما چخچالیرفت سمت آشپزخونه. اونم حتما گرسنه بود.  یاومد تو دمیکردم. سربرگردوندم. د

. لبخندم رو کنترل خچالیبه  دیچسب دهیکرد. ترس یکه تا برگشت، نگاهش با من تالق دمیرو بست. اخم هام رو باز تو هم کش

 گفتم:  یعصب ییکردم. پس ترس جواب داده بود. با صدا

 .نی_بش

 رو باز کردم و گفتم: تزایپ یکرد. در جعبه  اطاعت

 .ید یاز دستورات استاد به دستورات منم گوش م ری_ از امروز غ

 کرده بود که ادامه دادم: سکوت

 .یبا من لج کن یبه حالت اگه بخوا ی_ وا

 نداد که صدام رو باالتر بردم : یجواب

 زنم، به من نگاه کن. یباهات حرف م ی_ وقت

 ده ساله. چقدر حرف گوش کن! یدختر کوچولو هیبود  رو با ترس باال آورد. انگار شده سرش

 لب گفت: ریکردم که ز یبا اخم نگاهش م هنوز

 _ چشم.

 تزای. به زور لبخندم رو کنترل کردم. باالخره رامش کردم. مشغول خوردن پدیچشم، به من چسب نیا دنیخدا... چقدر شن یوا

. من سه تا مثلث رمیبگ رادیبه خوردنش هم ا دیترس یزد که انگار م یگاز م تزاشیو آهسته به بُرش پ اطی. چنان با احتمیشد

همون برش اولش رو هم تا نصفه نخورده بود. با حرص زدم  یاون حت ی...ولچینصف ساندو کیرو خورده بودم و  تزایپ

شدم و اخمهام  مونیکنار دستش افتاد و شکست. از کار خودم پش ینوشابه  وانیهوا که ل دیکه از ترس چنان پر زیم یرو

 نگاهم کرد و گفت: یچشم ریتو هم رفت که ز شتریب

 کنم. ی... االن جمعشون مدی_ ببخش

. منم خم شدم و مچ دو تا دیترس یانقدر ازم م دینبا گهی. داوردمیهارو جمع کنه. اونم با دست! طاقت ن شهیشد تا خرده ش خم

 گفتم:  تیو گرفتم و با جددست هاش ر

 اول غذاتو بخور. ای_با دست نه ب

طبق  یشد. مخصوصا وقت ینم یکردم. ول یرو حفظ م تیجد نیا شهیهم دیهم نبود، با یزیرو گوش داد. انگار بدچ حرفم

 روزانه. یبه بوسه ها میدیرس یبرنامه استاد، م

 که گفتم: زینشست پشت م دوباره

 .میبر شیاستاد پ یکاناپه تا طبق برنامه  یرو یایم یشدم ناهارت رو که خورد ری_ من س

براش  تزایکردم. سه تا برش پ یدزدانه نگاهش م یکاناپه نشستم. گه گاه ینزد. از سکوتش خوشم اومد. رو یحرف چیه

 شهیآشپزخونه، خرده ش یو با جارو خچالی یانگار لب نزده بود. همه رو گذاشت تو یول چینصف ساندو هیگذاشته بودم با 

آروم که هنوز توش ترس و اضطراب بود، اومد  ییکرد و با قدم ها زیرو تم زی. مختیهارو جمع کرد و سطل آشغال ر
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خودش رو عقب  دفعهکیسمتش.  دمیرو با کنترل خاموش کردم و چرخ ونیزیکاناپه که تلو ی گهیسمتم. نشست طرف د

 کاناپه. ی  بزرگ و بالشت یبه دسته  دیچسب دهیو ترس دیکش

رو بخاطر خودش هم که شده حفظ کنم. زل زدم به  تمیمجبور بودم جد یازم بترسه ول ینجوریخواست ا یدلم نم اصال

 یتاج کاناپه خوابوندم و نگاهش کردم. سع ی. دستم رو روختهیاشک ر ریدل س هیچشمهاش. هنوز هم قرمز بود. معلوم بود 

 داشت از نگاهم فرار کنه که گفتم:

 .اری_ سرت و باال ب

 دم:کر شتریکالمم رو ب تیرو بلند کرد اما نگاهم نکرد. جد سرش

 _ نگاهم کن.

 من. یعسل یچشمها یآروم آروم باال اومد و نشست تو اهیس یجفت حلقه  کی

خورده بود  یچشمهاش، چنان تاب یبلند و مشک ی. عاشق چشمهاش بودم. مژه هایحرف چیه ی. بمیشد رهیهم خ یچشمها به

 صداش به گوشم خورد : نکهیچشمهاش بودم تا ا اهیس یمحو حلقه ها قهیدونم چند دق یزده بود. نم ملیکه انگار ر

 ست؟ی_ بس... بس ن

 رفت تو هم و گفتم:  اخمهام

 کنم. خب حاال بگو. یم نییمن تع یکن ینم نیی_وقتش رو تو تع

 بگم؟ ی_چ

 .میرو ناراحت کرد گهیکه باهاش همد ییزهایاز چ مینگاه روزانه با هم حرف بزن قهی_قرار شد بعد از چند دق

 بگه که من شروع کردم :  یزیخواست چ یکردم تا اون حرف بزنه و شروع کنه اما انگار نم سکوت

 یتو با حرف ینامه ام تک تک دستورات استاد رو انجام بدم ول انیمن حاضر شدم بخاطر پا ؛یام کرد وونهی_امروز باز د

 .یانصراف هم بد یخوا یبلکه م یدستورات استاد رو انجام بد یستینکه نه تنها حاضر  ینشون داد ،یاستاد زد یکه جلو

 لب گفت: ریز

 .دی_ ببخش

 

 (ای)آر 

 گره ابروهام باز شد. به زور دوباره ابروهام رو تو هم کردم و گفتم:  یذوق کردم که لحظه ا چنان

 _حاال... تو بگو.

 گرفته بود که دست دراز کردم و چونه اش رو گرفتم و سرش رو باال آوردم.نگاهش کردم و گفتم: نییرو ازم پا سرش

 .می_ قراره چشم تو چشم هم حرف بزن

 گفتم: تیسمت چشمهاش. باز مواج بود. با عصبان دی. نگاهم چرخدیدستم لرز ریاش ز چونه
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 _ حرف بزن.

 از هم باز کرد و گفت: یهاش رو به سخت لب

 ...یلی. خ..یلی_ خ

 صدام رو باال بردم: تی. با عصباندیگونه هاش لغز یو پشت سر هم رو دیاز چشمهاش چک اشکهاش

 ؟یچ یلی_ خ

 زد و گفت: رونیبود، ب نیاش که انگار هنوز از غصه سنگ نهیاز س نفسش

 .یبدجنس یلی_ خ

 : دمیلقب رو نداشتم. لبخندم با اخمهام تناقض داشت که پرس نیا دنیلبخند زدم. توقع شن اریاخت یب

 _چرا؟

 . لب باز کرد: کیو تار یشب بارون هیمن نشسته بود. درست مثل  یچشمها یشد. نگاهش تو شتریب اشکهاش

که  یرفت یبازم از همون راه یچرا از مردها متنفرم، ول یدونست یم باهامه...م یترس از بچگ هیمن... من  یدون ی_تو م

چشمهام مرور  یم جلو ی. تموم خاطرات تلخ بچگیداد یگلوم فشار م یدستت و رو یاندازه وقت یبه وحشت م شتریمن و ب

تو دلم  یکردم پدرم من و کتک نزنه دوباره... همون حس ترس یم اسکه التم دمیخودم و شن یها غیج یشد، دوباره صدا

 برد... یکه من و تا مرز مرگ م یم تجربه کرده بودم، همون یبچگ ینشست که تو

 هم فشردم که ادامه داد: یهام رو محکم رو دندون

که...  نهیمن ا ری... اگه... اگه تقدشی_ باشه... اگه... اگه قراره َعموم من و بعد از پانزده سال پس بزنه و بره سراغ زندگ

 ...یکنم... ول یتجربه کنم، باشه قبول م مویدوران کودک یشش ماه تموم... دوباره ترس ها

 چونه اش بود، نمناک. ریبود و دستم که هنوز ز سیخ سیهاش از اشک چشمهاش تر شده بود. صورتش خ لب

 حبس شده بود که ادامه داد: نفسم

 یبگ یدم، هر چ یدم. انصراف نم ی. به حرف استاد گوش مامیکنم. باهات کنار م ینباش... خواهش م ینجوری... اگهی_ د

 نباش. ینجوریا گهید یگم چشم ول یم

. به جهنم دمینفهم یچیه گهید دمی. نفهمنطوریاون حرف ها رو نداشتم.انتظارش رو هم هم دنیشدم. طاقت شن یخفه م داشتم

. نمیصدا و نگاهش بب یتونستن اونهمه ترس رو تو ینم گهیشد. د یشد. به درک اگه بازم سرکش م یخراب م یاگه همه چ

 ریکرد ز ینم یرویاز عقلم پ گهیکه د یام فشردم و با زبون نهیس هدستهام رو دور گردنش حلقه زدم و سرش رو محکم ب

 گوشش گفتم:

 کنم. تتیاذ یورنجیا خواستمینم یکردم. ول یرو ادهی_ عسل... من و ببخش. ز

افتادم. قلبم  یداشتم به غلط کردن م گهیاش رو رها کرد و بغضش راحت شکست و هق هق اش بلند شد. د هیگر یصدا

 اش زدم و گفتم: یمواج و مشک یموها یرو یشد. بوسه ا یم کیبه زمان انفجارش نزد یبمب ساعت هیداشت مثل 

 _ عسل بسه.
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 مگه من چکارش کرده بودم؟ باز گفتم: ایشد. خدا ینم آروم

 .گهید ای_ عسل کوتاه ب

گرفت. با دستم صورتش رو نوازش کردن و اشکهاش رو  نییام بلند کردم که سرش رو باز هم پا نهیس یرو از رو سرش

 پس زدم و گفتم:

 شم. ینم یمن روان یداره. اگه لج نکن یبه خودت بستگ یدم، همه چ یقول نم ینشم ول وونهید گهیکنم د یم ی_ سع

 رو آروم باال آورد و گفت:  سرش

 دم. یکنم... قول م ی_لج نم

 زدم و گفتم:  پوزخند

 .ستین یاعتبار چی_به قول تو ه

 کرد و گفت: اخم

 هست؟ ی_ مگه به قول تو اعتبار

 پوزخند زدم که ادامه داد: بازم

که آدم  یکش یروز چنان عربده م هیلرزه و  یکه آدم دلش م یکن یروز چنان محبت م هی یروز روان هی ،یروز خوب هی_ 

 خواد خودش و از دستت بکشه. یم

 گفتم که ادامه داد:  یمحکم یکردم و ا   اخم

 هم افتادم. ی_به خدا به فکر خودکش

 :دمیسرش داد کش محکم

 !وونهی_ د

 .یتاد. از زندگاز همه، از عمو، از اس ،یخسته شدم. از همه چ گهی_د

 : دمیپرس ییپررو با

 ؟ی_از من چ

 زد به بازوم و گفت: یکرد و مشت یو با حرص مخف لبخندش

 ییپررو یلیخ 

 امروز. نیاز تمر نیتموم شد ا _خب حاال

 لب گفت: ریرو ازم برگردوند و با خجالت ز سرش

 ؟یامروز چ ی_ بوسه 

 صورتم نگه داشتم و گفتم:  یحرفش دو کف دستمو دو طرف صورتش گذاشتم و روبرو نیا دنیپُر رنگ شد. از شن لبخندم
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 گردنت وو  ببوسم. شیچند ساعت پ تیعصبان ی_بذار به تالف

پوشوند. نگاهم  یداغ من، رد دستانم رو م یگردنش زدم. حتم داشتم بوسه  یرو یشرم سرش رو کج کرد که بوسه ا با

و  دمیبه گونه ام نشوند که سرم رو عقب کش یکرد که منم سرم رو جلو بردم و گونه ام رو سمت لبانش گرفتم. آروم بوسه ا

 آورد رو کنار زدم یقلبم فشار م یرو که رو یحس ینیبلند سنگ یبا نفس

 از رو کاناپه بلند شم که گفت: خواستم

 هوس کردم. یزیچ هی 

 :دمیپرس سمتش و برگشتم

 ؟ی_چ

 .یبستن جیکه گفت:_ آب هو دمیرو به وضوح د لبخندش

 که غنچه شده بود به تمسخر گفتم: ییبا همون لبا یظاهر یغنچه کردم تا از دستش نخندم و با اخم لبامو

 .ی_شما که دوست ندار

 _چرا دوست دارم.

 مهارش نکردم و گفتم: گهیرامش کرده بودم. لبخندم پررنگ تر شد و د یسخت بود. حساب باورش

 .رونیب میبرو لباس بپوش بر 

 .قیو با چند نفس عم دمیعرق کرده ام کش یشونیبه پ یو رفت دست دیدو عیسر

 

فکر کردم.  یلیبه غلط کردن افتادم. با خودم خ گهیشد که د یعصب ایچنان آر ،یاستاد صالح یدوم برنامه  یاز جلسه  بعد

 یهم کنار نم ای. اگه با آردیپرس یهم ازم نم یحال و احوال ینداشتم. عمو خوش و خّرم فکر ازدواجش بود و حت یراه

 یتونستم مستقل بشم و رو یگرفتم و نم یفوقم رو نم ،یکوفت ینامه  انیپا هی یاومدم اونوقت واسه خاطر نگرفتن نمره 

کردم تا بتونم  یدرسم رو تموم م دیشدم. با یمستقل م دیسرکش و مغرور رام شد. با. مصمم شدم. عسل ستمیخودم با یپا

بهم کمک کنه.  طبم هیشد که واسه گرفتن  یمطب بزنم و خونه داشته باشم. مطمئن بودم عمو اونقدر ذوق زده م کی

. میمثل دو تا همخونه با هم کنار اومده بود گهی. دایکتاب بود و هم آر یترم شروع شده بود. هم من سرم تو یامتحان ها

خطوط منظم کتاب رو  گهید یکردم. خسته شده بودم. چشمهام از خستگ یم یشده بود که باهاش زندگ یباالخره سه هفته ا

کاناپه  یشکم رو یکتاب بود. کتابمو بستم و رفتم سراغش، رو یانداختم. هنوز سرش تو ایآربه  ی. نگاهدید یجا به جا م

 حضورم شد. نشست و گفت: ی. متوجه ستادمیسرش ا یبود که باال دهیراز کشد

 ؟ی_ تموم کرد

 کنارش و گفتم: نشستم

 .یشه لعنت ی_ نه، تموم نم

 : دیپرس تیترسوند. با همون جد یهنوزم من رو م تشیجد

 سر من؟ یباال یاومد ی_پس واسه چ
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 حرفم رو بزنم. دمیترس ینبود ول یکردم. با اونکه عصب نگاهش

 :دیپرس دیصورتش معطل د ینگاهم رو رو یوقت

 ؟یخوا یم ی_ خب چ

 م؟یدور بزن هی میشه بر ی_خسته ام نم

 : دیشد و پرس کیبه هم نزد یکم ابروهاش

 _کجا؟

 کنه. ینم ی_فرق

 گفت: طنتیبه من. بعد دست دراز کرد کتابش رو بست و با ش یبازش انداخت و نگاه مهیبه کتاب ن ینگاه

 باشه. ی_ هنوز سه فصل دارم آخه... ول

 اجازه لو رفت که ادامه داد: یب لبخندم

 .میخون یمثل بچه َخر خونا درسمون رو م مینیش یاگه من بردم م رون،یب میر یم یاگه تو برد میکن یم یچی_ سنگ کاغذ ق

 ذوق گفتم:  با

 _باشه.

 کارو کرد و گفت: نیکاناپه و دستم رو پشت سرم مشت کردم. اونم هم ی گهیطرف د نشستم

 .یچی_ سنگ، کاغذ، ق

 آوردم و اون کاغذ. با لبخند گفتم:  یچیق من

 .چیه کی_

 : میکه با هم گفت میدست هامون رو پشت سرمون پنهون کرد دوباره

 .یچی_سنگ، کاغذ، ق

 سنگ آوردم و اون کاغذ. اخم کردم و گفتم:  من

 . یاری_تو همش کاغذ م

 پرپشتش رو باال داد و گفت: یاز ابروها یکی

 .یمساو ک،ی کی گهی_ د

بابا. اخمام رفت تو هم  یآوردم و اون سنگ. ا یچی. من قیچی. سنگ، کاغذ، قمیدست هامون رو پشت سرمون برد دوباره

 که گفت:

 .کیسه بشه پس من د، شما  ازشیزودتر امت ی_ تا سه خوبه؟ هر ک

 تکون دادم که باز گفت: یباز اعتراض کنم و اون اخم کنه. سر نخواستم
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 .یچی_ سنگ، کاغذ، ق

 سنگ آوردم و اون کاغذ. من

 زدم و گفتم: یاز خوشحال یغیج

 _ دو دو.

اون سنگ آورد و من  نباریحساس بود. لبخندم رو کنترل کردم و دستم رو پشت سرم بردم. ا یلیخ یآخر یمرتبه  نیا

 نگام کرد و گفت:  روزمندانهیپ ی. با لبخندیچیق

 درست و بخون بچه. نی_بش

خطم  هیو کتابم رو باز کردم. هنوز  یناهارخور زیآشپزخونه، پشت م یهام تو هم رفت. بلند شدم باز برگشتم تو اخم

 نخونده بودم که صدام زد:

 _ عسل.

 و گفت: ستادیآشپزخونه ا یکاناپه بلند شد سمتم اومد. ورود یرو باال آوردم. از رو سرم

 .رونیب میر ی_ برو حاضر شو م

 خودم رو کنترل کردم و گفتم: یزده شدم ول ذوق

 دفعه؟ هیشد  ی_ چ

 دست به کمر زد و گفت:  هی

 

 شه. ی_حال و هوامون عوض م

 بستم و گفتم:  عیرو سر کتاب

 حاال؟ می_کجا بر

 ._تو حاال برو حاضر شو 

 

 ایآر رون،یبلند همرنگش رو باهاش ست کردم. تا از اتاقم زدم ب یو چکمه ها دمیام رو پوش یشدم. بافت بلند مشک حاضر

 لبخند زدم که گفت:  لیدل یبود. ب دهیپوش یمشک نیمردونه با شلوار ج وریپل هیاومد.  رونیهم از اتاقش ب

 .میکه زود برگرد میبر ای_ب

 رو روشن کرد و گفت: ی. بخارمیشد نیماش سوار

 م؟ی_ حاال کجا بر

 دونم. ی_نم

 .یعال یجا هی یبام تهران هی یدربند هی میرفت یم می_اگه وقت داشت
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 .میوقت دار می_خب بر

 هاش تو هم رفت. اخم

 _ من سه تا فصل رو نخوندم هنوز.

 کردم و گفتم:  یپوف

 !ی_عجب شانس بد

 ؟یراحته، همه رو بلد التیخ یادی_تو انگار ز

 .بای_تقر

 هاش محکم تر شد و گفت: اخم

 فتم؟یمن ب یخوا ی_ بفرما پس فقط م

 من که اصرار نکردم. می_خب نر

 تامل کرد و بعد دنده رو جازد و گفت: یکم

 _ بادا باد... ولش کن.

مهم  یرفت. ول یم یکی. هوا کم کم رو به تارمیر یدونستم کجا م یهم کور کردم. نم یرو با فشردن انگشتان دستم تو ذوقم

 ایخودم و آر شیچند وقت پ یخاطره  ادیرو روشن کردم که آهنگ ماکان بند من و  نینبود. دست دراز کردم و ضبط ماش

 انداخت:

 نشده یچیبه باره نه به داره هنوز ه نه

 عجله نیکجا با ا دهیچرا ترمزت بر 

 تو به من  یدار یحس هی کنمیفکر م هنوزم

 بهم حرفاتو بزن یه ز،یر هی زیخودت نر تو

 ما یتو ب یریحاال کجا م یبود قهیدق دو

 مواظب دور و ورت باش  

 کاش یا خوامتیم یدیفهمیم

حالت چهره اش بود  گهیکرد. خنده ام گرفت. با اون اخم ها که انگار د یلب داشت زمزمه م ری. زایسمت آر دیچرخ نگاهم

 اومد. یبهش م بیکه دوباره بلند شده بود و عج یلیو سب شی. و رتیعصبان یتا از رو

 : دمیکه توقف کرد پرس نیماش

 _کجا؟

 .گهید میخب اومد ؟ییجا هی میبر یخواست ینگاهم کرد._ مگه نم متعجب

 رو نگاه کردم و گفتم:  اطرافم
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 .ستین یزیکه چ نجای_ا

 هاش رو نشونم داد و گفت:  اخم

 شو. ادهی_پ

 هیقفل کرد و راه افتاد. دنبالش رفتم.  ر،یدزدگ یرو یقفل مرکز یپژوش رو با زدن دکمه  یشدم. درها ادهیپ نیماش از

 گفتم: اریاخت یرستوران بود. ب

 !نجا؟ی_ ا

 ... شب شده، گرسنمه.گهی_آره د

 حرص گفتم: با

 یشام مفصل بخورم که خوابم م هیتا صبح درس بخونم االن اگه  نمیم در بره، برگردم بش یتا خستگ رونیب می_ گفتم بر

 .رهیگ

 ؟یفهم ی_خب تو فقط ساالد بخور... من گرسنمه، م

نو رو سمتم چرخوند. چشمهام به ل زیم هیدنبالش رفتم.  کالفه غذاها  ستیانتخاب کرد و نشست پشتش. روبروش نشستم که م 

 بود که گفت:

 خواد. یوقت نم نقدریساالد که ا هی_ 

 اخم گفتم:  با

 ساالد خواست؟ ی_ک

 بره؟ یشم خوابم م یم نیسنگ یگفت یم یهاش رو واسم تنگ کرد و گفت: _ا ... پس تو نبود چشم

 _نه من نبودم.

 زد و گفت:  پوزخند

 ؟یخور یم ی_حاال چ

 _من جوجه مخصوص.

نو رو سمت خودش چرخوند و گفت:  هی با  حرکت م 

 .کیشلی_منم ش

به من  رهیکه خ ایآر یکه به چشمها دیچرخ یدلباز رستوران م یفضا یاومد و سفارش هارو گرفت. نگاهم تو گارسون

 بود، افتاد. متعجب گفتم:

 شده؟ یزی_ چ

 گفت: یلبخندش رو جمع کرد و جد یزد و فور لبخند

 _ نه.
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 (ای)آر 

 

کرد. غذامون رو که آوردند دو  یبود که هر دفعه شکارش م زی. اونم اونقدر تدیچرخ یفقط سمت عسل م اریاخت یب نگاهم

 یلیجوجه واسه خودم برداشتم. فقط لبخند زد. اخالقش خ کهیاجازه دو تا ت یرو گذاشتم کنار بشقابش و ب کمیشلیاز ش کهیتا ت

رستوران خوشمزه بود  یببره. غذا شیاز پ یشدم که دستورات استاد بتونه کار یم دواری. اونقدر که داشتم امبهتر شده بود

نزدم. اما  یحال حرف نیمتفاوت داره. اما با ا یمزه  هی. حس کردم ومدیدونم چرا اصال از جوجه اش خوشم ن ینم یول

و برنجش رو خورد. بعد از  وجهنشه و بتونه تا صبح درس بخونه، تموم ج نیخواست غذا بخوره تا سنگ یعسل که مثال نم

 غذا گفت:

 خواد درس بخونه؟ یم یحاال ک ای_ خدا

 م؟یقدم بزن میبر یخوا ی_م

 گفت:  یفور

 کردم. یرو ادهی_آره امشب ز

خواست دستشو  یم یبود. دلم بدجور یکیکه همون نزد یسمت پارک میرو رفت ادهیاز همون پ میاومد رونیرستوران که ب از

 یشلوارم فرو کردم تا مبادا ب بیج یدستام رو تو یخودش ممکنه عسل رو باز لجباز کنه. فور نمیدونستم ا یم یول رمیبگ

بود به دور دست  رهیخ یجور هی. نگاهش ستادیکه عسل ا میزد پارک یتو یسمت دست عسل دراز بشه. چند دور اریاخت

 :دمیها که انگار خشکش زده پرس

 شد؟ ی_ چ

 گلوش رو قورت داد و گفت: آب

 ؟یش یبگم ناراحت نم یزیچ هی_ 

 رفت باال که گفت: ابروهام

 کنه. یم تمیجوجه کبابه داره اذ نیا ی_ مزه 

 .ستین یعی_اتفاقا منم حس کردم مزه اش طب

 کرد و گفت: نگاهم

 هم خوردم. یلی_ خ

 هضم بشه. ینجوریا دی_راه برو، شا

کردم همون موقع بهش نگفتم که جوجه کبابش رو نخوره. حالش  یگفتم؛ چه اشتباه ی. اما همش با خودم ممیراه رفت بازم

 و گفتم: مستادی. رو به روش امکتین هی یکه خسته نشست رو دمیهم دور پارک چرخ گهیخوب نبود. سه دور د

 ؟ی_ بهتر
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 گرفت گفت: یبافتش م یمانتو ی قهیدستش رو به  کی کهیدرحال

 گلوم مونده یخوردم تو یکنم هر چ ی_ نه... اصال... حس م

 اخم گفتم: با

 ؟یبشقاب غذا هم خورد هیحس  نی_ بعد با هم

 ؟یشد چ ی. حاال اگه مسموم مدمیترس شیقرار ی. کالفه نگاهش کردم. از بشد ناراحت

 گفتم:  تیوسط امتحان ها! با عصبان اونم

 .یتا بهتر ش یموبخوریشربت آبل هیخونه  می_ بلند شو برگرد

 شب بود که گفت: ازدهی کیخونه. اما عسل بهتر نشد. شربت هم کارساز نبود. ساعت نزد میبرگشت

 بمونم و درس بخونم. داریبهتره که من ب ینجوریا دی_ برو بخواب شا

 گفت:  ینگاهش کردم که با دلخور یو عصب کالفه

 .میشام بخور میبر یدارم؟ تو گفت یری_خب من چه تقص

صورت صاحب  یتا بشقاب و بزنم تو یگفت یهمون موقع م ستیمزه اش خوب ن یدید یوقت ؟ی_تو مگه زبون ندار

 رستوران.

 گفت: یدستش رو زد کنار گونه اش و نگاهم کرد. انگار داشت به من م فقط

 .ید یادامه م یتو ه امیکوتاه م ی_ حاال من ه

 گفتم: تیگرفت و با عصبان حرصم

 .ری_ شب بخ

 و برگشتم سمتش و گفتم: ستادمی. تا دم در آشپزخونه رفتم و بعد ادمیازش نشن یجواب

 _ نوازش شبانه نوبت شما بود.

 گفت: یحال یکج کرد و با ب سرشو

 طلبت. یکیحالم و. حاال  ینیب ینم ؟یرآوردی_ وقت گ

 یسرم م یموها یدستش تو یلب غرغر کنان رفتم سمت اتاقم. چقدر دلم رو به اون نوازش ها خوش کرده بودم. جور ریز

کنه. اما  یموند که بچه اش رو با نوازش خواب م یمادر مهربون م هیکرد. دستش مثل  یکه هوش از سرم پرواز م دیچرخ

بمونم و سه فصل  داریموندم. خسته بودم. ساعتم رو کوک کردم که از اذان صبح ب بینص یکه اونشب از نوازشش ب فیح

 شدم. داریاز خواب ب ییدونم ساعت چند بود که با صدا یزود هم خوابم برد اما نم یلیرو که نخونده بودم، تموم کنم. خ

 

سالن  ی. برگشتم تواوردمیباال ن یزیاما چ ییسمت دستشو دمیکردم نتونستم درس بخونم. معده ام آشوب بود. دو یکار هر

 یداشتم، زمان برام نم چهیشب تا صبح گذشته بود. از بس دلپ هیانگار  یبرا یبود ول میو ن ازدهینگاهم به ساعت بود. تازه 

راحت شم. اما  یلعنت یغذا نیتا از شر ا ارمیاونقدر زور به دلم ب دیگفتم؛ با ودمو با خ ییگذشت. دوباره رفتم سمت دستشو
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و  رونیب یی. اومدم از دستشودهانم بردم که حالم بد شد. چند تا عق زدم اما بهتر نشدم یزور کارساز نبود. انگشتم رو تو

و باز باال آوردم. تا سه مرتبه  دمی. دوشد یکرد. حالم باز هم داشت بد م ی. سرم درد مییحال نشستم پشت در دستشو یب

کرد، گلوم از  یسرم درد م د،یلرز یشد. تنم م یعق زدم و ذره ذره معده ام غذا رو پس زد. اما حالم خوب نم یجور نیهم

بمونم و سر  ینجوریا صبح همکنم اما با خودم گفتم اگه ت داریب ارویخواستم آر یسوخت. نم یفشار تهوع و استفراغ م

 حالم بد بشه که بدتره.سمت اتاقش رفتم. آروم در زدم و صدا کردم:  حانامت

  ؟یداری. بای_آر

نشد. اما حالم اونقدر خراب بود  داریبازم ب ینداد. مردد بودم. درو آروم باز کردم. غرق خواب بود. برق رو زدم ول جواب

 گوشش زمزمه کردم: یکنم. آروم تو دارشیکه مجبور باشم ب

 حالم بده. ای_ آر

 خورد. که دوباره گفتم:  یتکون

 شو. داریتورو خدا ب ای_آر

 که روشن کرده بودم تو هم رفت که گفتم: یهاش تکون خورد و چشم باز کرد. اخمهاش از شدت نور مهتاب پلک

 بده._ حالم 

 : دیتخت. نگاهم کرد و پرس یبار پلک زد و نشست رو چند

 شده؟ ی_چ

 _حالم بده.

سمت  دمی. باز دوارمیدارم همون وسط اتاق باال م دمیکه د دید یخواب نم یو منگ خواب بود. انگار منو هم تو جیگ هنوز

 ایتوان نداشتم خودم رو تا دم در اتاق آر گهیدست و پاهام شل شد. د گهید نباریدوم. ا یطبقه  یراهرو یتو ییدستشو

 بود که زانو زد و گفت: ییپشت در دستشو ای. آرادمافت نیزم رونیاومدم ب ییبرسونم. تا از دستشو

 _ چت شده تو؟

 زدم گفتم: یدست هام رو دور شکمم حلقه م کهیدرحال

 بده. یلی_ من و ببر درمانگاه حالم خ

 شرتیهمون ت یسرم کرد و بعد کاپشن خودش رو هم رو یتاقم رفت. بافتم رو آورد و تنم کرد. شالم رو سرسرسراغ ا  

بازوم رو  ریز ایدرمونگاه آر یاگه تو دیبود. شا نیاز اندازه سنگ شیرو برداشت. سرم ب نیماش چیو سوئ دیپوش شیخونگ

ُرم و چند تا آمپول حل شد. ز هیبا  ی. اما همه چنیخوردم زم ینگرفته بود، با سر م ُرم آروم گرفتم که آر ریس  از کنار  ایس 

 : دینگاهم کرد و پرس قاتیدر تزر

 ؟ی_االن چطور

 پوستشه که گفتم: ریز یصورتش واسه رد گم کردن نگران یکردم اون اخم نشسته رو حس

 بهترم. یلی_ خ

 لبش به سمت باال رفت و گفت: ی گوشه
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 نه؟ ای ی_ درسم خوند

 بودم و گالب به روتون... ییدستشو ی_اصالً نتونستم همش تو

 تر شد:  دهیکش لبخندش

ُرم بهم بزنن. هیبخوابم و  تیتخت کنار امی_خب حاال اون قدر بگو تا منم ب  س 

ُرمم که تموم شد  و برگشتدمیکامالً خواب یا هقیاش چند دق رهیتوجه به نگاه چشمان خ یرو آروم بستم و ب چشمهام  می. س 

 :دمیو پرس ستادمی. اادیاونم داره دنبالم م دمیبهتر شده بود. رفتم سمت اتاقم که د یلیبود. حالم خ میو ن کیخونه ساعت 

 _ شما کجا؟

 اخم گفت: با

 .یخواب ی_ مطمئن شم م

 _مطمئن باش.

 نگاهم کرد و گفت:  مردد

 _اگه باز حالت بد شد بهم بگو.

 گم. ی_م

 بود. گهید ی قهیاگه چند دق ی_حت

 اخم گفتم: با

 _ چشم.

 کرد و گفت:  شتریهاش رو ب اخم

 نشدم بازش کن. وونهیها، تا د ی_تو حق اخم ندار

 رو باز کردم و کالفه گفتم: اخمهام

 _ بفرما.

 ؟یاالن بهتر ی_مطمئن

 حرص گفتم: با

 .ای_ آر

 نداشت و گفت: یزد که با اخم هاش همخون یکمرنگ لبخند

 _ شب خوش.

 

 )سارا( 
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از همون  یشدم. همه چ دهیچیپ یماجرا نیدونم چرا وارد ا ینم یکارها مخالف بودم ول نیقلبم خوب نبود. از اولشم با ا حال

 یکنم. اما وقت یرو منتف یاستاد صالح یپروژه  یبا عموش حرف بزنم و ماجرا امیشروع شد که به عسل گفتم ب یروز

 ریمرد پ کیعسل  یکردم عمو یفکر م شهیشوکه شدم. هم دنشیهمون برخورد اول با د یعسل شدم تو یوارد اتاق عمو

 یو چروکه. اما وقت نیصورتش پر از چ ایره و  یبا عصا راه م ایشده که  یخاکستر ای دیکامال سف یبا موها انسالهیم ای

 اهیاش س ادهبود و رنگ و حالت موهاش هم همرنگ برادرز یکه چشمهاش مثل عسل، مشک دمیمرد جوان رو به روم رو د

 متعجب شد که گفتم: یمن کم دنیو مواج، خشکم زد. با د

 _ سالم.

 _سالم.

 _من دوست عسل هستم. سارا.

 .دیی_بله بفرما

 کارش نشستم که گفت: زیکنار م یتک صندل یفتم و روتعارفش جلو ر با

 .دیی_ خب بفرما

پروژه   نیتونه با ا ی. نمدیشناس یبا شما حرف بزنم؛ راستش عسل رو که م یاستاد صالح یپروژه  نی_اومدم تا در مورد ا

 .ختهیو تموم اعصاب و روانش بهم ر ادیکنار ب

 زد گفت: یرو دور م زیکنار رفت و همانطور که م زشیرو متفکرانه ازم گرفت و از پشت م چشمهاش

 د؟ی_ چقدر باهاش دوست هست

 شناسمش. ی. ممیدار یواحدهامون رو با هم بر م یخب االن دوساله که حت یلی_خ

 و گفت:  زشیم یزد به جلو هیتک

 د؟یکن ی_پس کمکش م

 شما حرف بزنم._واسه کمک به اونه که اومدم با 

 نگاهش رو به من دوخت و گفت: دوباره

تا وادارش  م،یدینقشه رو کش نیمهراد با هم ا یهمون آقا ای ایشماست و پدر آر ی_ من و دوستم جالل که همون استاد صالح

 بده. یتنفر لعنت نیکه ناخواسته تن به درمان ا میکن

 آب گلومو قورت دادم و گفتم:  یصورت نادرخان خشک شد. به سخت یهام رو چشم

 .درمان بده نیکه تن به ا دیوادارش کن دیتون ی_خب... خب شما چطور م

 نادرخان پررنگ شد و گفت: لبخند

 .ازمندمیکه به کمک شما ن نجاستی_ ا

 اد؟یاز من برم ی_چه کمک
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ده و آرامش رو  یکه فقط زجرش م ینفرت عصب نیاز ا یخوا یو ازدواج کنه؟ م رهیدوستت سروسامون بگ یخوا ی_م

 نه؟ ایازش گرفته، دست بکشه 

 خوام. ی_خب مسلمه که م

در  یکه سع یکرد که با لحن دایادامه پ یکرد و عصب یکنجکاو م شتریکه منو ب ینگاهش واسه گفتن به همراه سکوت دیترد

 آرامشش داشتم گفتم:

 .یدیتمج ی_ آقا

 دوباره به من دوخته شد. نگاهش

وقت  چیعسل فکر کنه که من کنارشم، ه یمن با جالل صحبت کردم. تا وقت دیمن به عسل بزن یاز حرفها یزیچ دی_ نبا

 یخودم اونوقته که پروژه  یخوام کنارش بذارم و برم سراغ زندگ یاگر حس کنه منم م یخواد که درمان بشه، ول ینم

 . رهیپذ یجالل رو م

 : دمیمنظورش رو نگرفته بودم که پرس هنوز

 اد؟یاز دست من بر م ی_خب چکار

 من فرستاد. شیکنه که خدا شمارو امروز پ ینقش رو باز نیگشتم که ا ینفر م هی_داشتم دنبال 

 بکنم که چشم در چشم من گفت: دیمنتظر بودم تا رک و راست به من بگه که چکار با هنوز

 د؟یکن یدوستتون نقش نامزد من و باز یو برا دیمدت کمکم کن هی دیتون ی_ م

 زد. به زحمت لبهام رو از هم باز کردم و گفتم: خیصورت نادرخان  یخشک شد و چشمهام رو گلوم

 ... من؟؟ی... ک؟ی_ چ...چ

 زد و گفت:  ندلبخ

 یشه و مجبوره که مستقل بشه و چون برا یخوام ازدواج کنم از منم جدا م ینقشه ست. عسل اگه فکر کنه که من م هی_

 یرو م یصالح یپروژه  جهینامه اش رو ارائه بده و در نت انیپا دیگرفتن مدرکش با یبه مدرکش داره و برا ازیاستقاللش ن

 .رهیپذ

 گلومو باز قورت دادم و گفتم: آب

 کنم. ی... نقش بازستمی_ من... من.... اصال بلد ن

 اش با من. یمابق د،ی_شما موافقت کن

 یکردم. خوش باور بودم که فکر کردم همه چ ینقش رو قبول نم نیوقت ا چیدادم. کاش ه یهمون روز جواب رد م کاش

 نقشه است. هیفقط در حد 

 

 )سارا( 
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از خودم. بعد از  یو از همه پنهانش کردم حت دیخوب بود جز حال قلب من. از همون برخورد اول دلم لرز یچ همه

هاش رو کنار گذاشته و داره با درمانش و دستورات  یبهتر شده و لجباز یلیبه نادرخان گفت که عسل خ ایچهارهفته که آر

رو با هم  شونیخواد هم من و ا یم یفت که استاد صالحو گ زدعوض شد. نادرخان بهم زنگ  یهمه چ اد،یاستاد کنار م

که بخاطر حرص دادن عسل مجبور شد منو برسونه،  یدونست. بعد از چندبار ی. نادرخان آدرس خوابگاهم رو منهیبب

 مرد نیخودم رو کنترل کردم تا ضربان قلبم از حضور کنار ا نیماش یآدرس رو بلد بود. اومد دنبالم. تموم مدت تو گهید

 یاتفاق چیکنه به ظاهر و در باطن در قلبش ه یعاشق رو باز هیتونست نقش  یچون خوب م بیگم عج یباال نره. م بیعج

ناهار و چند جلسه  هیجلسه صحبت و  کیمن فقط با  یفول ول یو جذبه ا قیعم یبا اخم یاحساس سرد، حت ی. بافتهین

 ،یاستاد صالح شیپ انهیمخف یاون جلسه  یاما تو الهیخ هیحس فقط  نیا ردمک یفکر م یدلم بد گرفتار شده بود. گاه دار،ید

. میاتاق استاد، جلسه داشت یطور تو نیدانشگاه. اون روز عسل کالس نداشت. منم هم میدستم واسه خودم رو شد. رفته بود

 به من انداخت و گفت:  یستاد نگاه. که امیاستاد نشست زیهم و مقابل م یرو به رو

 دخترم؟ ی_خوب

 لبخند گفتم: با

 _ ممنون.

 نگاهش رو ازم گرفت و گفت: استاد

که عسل باالخره  دیدون ینقشه مون باهاتون حرف بزنم. حتما م یمهم و اساس یتا درمورد مرحله  دیای_ خواستم با هم ب

 بخاطر حضور شما بود دخترم. نیو ا ادیکنار ب م،یکه ما براش فراهم کرد یطیتونست با شرا

 زدم که استاد ادامه داد:  یکمرنگ لبخند

 یاجرا تیعسل کم کم از موقع م،یایمورد بر ن نیپروژه وارد بشه. اگه از پس ا نیا یینها یضربه  دیحاال با ی_ول

 خوره. یو پروژه شکست م ادیم رونیدستورات و پروژه ب

رو دوست  تشیجد نیاستاد بود. ا یفکر حرف ها یبه نادرخان انداختم. ابروهاش رو در هم کرده بود و سخت تو ینگاه

کرد. عجب  یکردم کاش اون قدر که عسل رو دوست داشت و به فکر درمانش بود، به من هم فکر م یآرزو م یداشتم ول

 انیبرام جر ی. وقتنهیبب یعروس دیلباس سپ یرو تو لدست بزنه تا عس یفداکار ! اون حاضر بود به هریفکر محال

مهراد! پسر رو ُمخ و زن  ایزد. آر یم رونیرو گفت، از تعجب چشم هام داشت از کاسه ب ایآر یخواستگار یعاشقانه 

عشق سرسختانه باعث شده تا استاد و نادرخان به فکر درمان  نیکه ا دمیکالس عاشق سرسخت عسل بود! تازه فهم زیست

 داشتم. یعاشق سرسخت نیباشند. کاش من هم چن لعس

 _دخترم حواست با منه؟

 تکون دادم و گفتم:  هوده،یخروج افکار ب لیرو به دل سرم

 .دیی_بله بفرما

 کرد و گفت:  یمکث استاد

 بشه. یجد دی_نقش شما با

 جدا کرد و گفت: شیصندل یخودشو از پشت تیدر هم فرو رفت. منظور استاد رو نگرفتم که نادرخان با جد اخمهام

 _ جالل!
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 .نهیبره تنها راه حل هم شیپروژه پ نیا یخوا ی_آروم باش نادر اگه م

 آخه... ی_ول

 حرف نادرخان تموم بشه و گفت: نذاشت

 نه؟ ایحرفم و بزنم  یارذ یحاال م م،یکن ی_ نادر ما با هم بعداً صحبت م

سکوت کرد. اما من  نهیو دست به س شیصندل یزد به پشت هیعسل بود. تک یها تیعصبان هیغضبناک نادر درست شب نگاه

 شدن نقشمون مونده بودم که استاد گفت: یجد یعنیاول،  یهمون جمله  یهنوز تو

 ؟یمدت کوتاه نامزد نادر باش هی ی_ دخترم حاضر

 _خب االنم مثال هستم!

 و گفت: نهیلبش واضح بش یلبخندش رو رها کرد تا کامالً رو استاد

 باشه. یقیمثالً نباشه، حق گهی_ خب د

 فهمم. ی_منظورتون رو نم

 گفت:  استاد

از  ،یکن یم یشما تنها با مادرت زندگ. چند ساله که پدرتون از مادر شما جداشده و دمیشمارو د یلیتحص ی_من پرونده 

 ؟یپدرت خبر دار

 .دمشیساله که ند یلی_نه خ

 م قفل شد. نهیس یزد که نفسم تو یحرف استاد

 شما یخواستگار ادی_نادر م

 یهمه چ دیبا تیو محرم التیباجشن و تشک د،یش یمدت نامزد م هی ،یاریمادرت رو بدست ب تیو رضا یقبول کن دیبا شما

و  دیکن یرو رسم تونینامزد دیتون یم دیمدت که عسل درمانش تموم شد اگر شما خواست هیباشه، بعد از  یو عاد یعیطب

 شه. یتموم م هیو قض دیگ یرو به عسل م یهمه چ د،یو اگر نخواست دیعقد کن

 گفت: تیبا عصبان نادر

 عسله. میخودم و دارم. تموم زندگ لی. از سنم گذشته، دالستمین یمن اهل زندگ یدون ی_ جالل تو م

 

 )سارا( 

 

 محکم به نادر نشون داد و گفت: یاخم استاد

 یدوران نامزد نیهم یها تو یلیکنن خب خ یکه نامزد م ییاون ها یمثل همه  ه،ییدوره آشنا هیگم فقط  ی_ نادرجان من م

 یبرا یکیبهتر شما دو نفر با هم و  ییآشنا یبرا یکیداره  تینقشه دو تا مز نینه ا ایخورن  یفهمن که به درد هم م یم

 درمان بهتر عسل.



 IRBESTNOVELS.: ناشر                  گانهی هیمرض نویسنده :         نقاب دلرمان :                              بهترین رمان ها

114 صفحه                                       کنید برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 نگاهم کرد و ادامه داد:  استاد

عموش  شیگرده پ یکه عسل برم نهیبب یفقط وقت یمدت نامزد نیا ینادر ما، شمارو تو نیدم دخترم که ا ی_من بهت قول م

دستش و مطمئن باشم که  یدغدغه بذارم تو یدختر رو ب هیبا شما نداره اونقدر هم بهش اعتماد دارم که دست  یکار گهیو د

 ات بخوره. ندهیبه آبروت و ازدواج آ یتموم بشه، لطمه ا یهمه چ یخواستهم  یاگر بعد از نامزد یکنه که حت ینم یکار

 گفت: نانیگرفتم که نادرخان با اطم نییشدم و با خجالت سرم رو پا سرخ

 نقشه مخالفه. مگه نه؟ نیمن با ا_ من مطمئنم که سارا خانومم مثل 

 سوال بردم :  رینگاهش رو با حرفم ز نانیو اطم تیصورتم بود که سر بلند کردم و جد یرو نگاهش

 هم ندارم. ی_نه من موافقم. مشکل

 !؟ی: _چدیاز هم فاصله گرفت و اخمهاش باز شد و پرس یلحظه ا یبرا ابروهاش

تند  شینامزد شنهادیپ دنیاز شن یدونستم قلبم حت یباشم که م یباشه، کنار کس یشیاگه آزما یمدت حت هیاز خدام بود که  من

 و گفت:  دیکه استاد بلند خند دیکش یقیکوبه. چنان نفس عم یم اقیو پراشت

ها  ینامزد یشما و سارا خانوم مگه همه  یبرا هییفرصت آشنا هیگم  یمن دارم م ؟یایکنار نم هیقض نی_نادرجان چرا با ا

 شه؟ یبه ازدواج ختم م

 گفت: تیبا عصبان نادرخان

 شد پروژه؟! نمیجالل جان. ا امیاز خجالت شما در م ی_ من بعداً حساب

 استاد بلندتر شد و گفت:  یخنده  یصدا

 .یریگ ینادر، سخت م یریگ ی_سخت م

 نادر بلندتر شد:  یعصب یصدا

 نیبه حتم مخالف صد در صد ا شونیدارم! مادر ا یحداقل چهارده پانزده سال تفاوت سن شونیمن با ا رم؟یگ ی_سخت م

 رم؟یگ یست. من سخت م هیقض

 گفتم: نانیاطم با

 مادرم با من. تی_ رضا

 ؟یگن الل یم یبزنه. حرف نزن ادیخواست بلند فر یسمتم روانه کرد که انگار م ینگاه تند چنان

 ام رو کنترل کردم و گفتم: خنده

وفق داده، با کنار  هیقض نی. حاال که عسل خودش و با ادیریرو بپذ شنهادیپ نیبخاطر عسل هم که شده ا ،یدیتمج ی_ آقا

 شه. یخراب م یشما، همه چ دنیکش

 دونم. یرو بهتر از شما م نیخواست بگه خودم ا ینگاهم کرد که انگار م یطور نادرخان

 من و نادر فاصله انداخت و گفت:  ینگاه گره خورده  نیب استاد
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. حداقل تا آخر امروز دیوقت دست دست کردن ندار ادیکه ز دیبدون نویاما ا د؛ی_به هر حال من به شما گفتم که بدون

 .دینبود شروع کن یو اگه مشکل دیفکرهاتون رو بکن

 گفت: ینادر از جا برخاست و با اخم محکم 

 زنم جالل. ی_ من بهت زنگ م

 _منتظرم نادرجان.

 رفت که استاد نگاهم کرد و گفت:  رونیدست دادن و نادر از اتاق ب باهم

 .یکنه شما بهتره زودتر با مادرت صحبت کن یقبول م یحرفها ول نیشه و ا یاالن بگه نه نم دیشا ر،ینگ شیجد ادی_ز

 ._چشم

 دیحدس زدم که با دم،یرو پشت سرم شن ینیبوق ممتد ماش یصدا یاومدم فکر کردم نادر رفته. اما وقت رونیدانشگاه که ب از

 خودش باشه.

 داد و گفت: نییپا نویماش ی شهیبرگشت. خودش بود. ش سرم

 رسونمتون. ی_ م

 مقدمه گفت: یجلو که ب یصندل ینشستم رو یحرف چیه یو ب نیسمت ماش رفتم

 .می_ خواستم با هم حرف بزن

 شنوم. ی_م

مثل  ینیدختر خانم و مت هیخواد قلب  ی. دلم نمدیریگ ینم یرو جد هیقض نیخوام مطمئن باشم که شما ا ی_خانم فرجام من م

 نقش و نقشه بشکنم. نیا یشما رو تو

 شده بود. اما به دروغ گفتم: ریمن! قلب من مدت ها بود که اس قلب

 .دیختیبهم ر نقدریکه شما ا رهیصورت بگ ی. مگه قراره واقعاً ازدواجدیگرفت یرو جد هیقض یلیشما خ یدیتمج ی_ آقا

 من! یدروغ زندگ نیلبش نشست. اونم از بزرگتر یکردم لبخند آرامش رو حس

 

 نیبه هم یعنیفکر.  یدستم بود و من تو یعمو و سارا تو یاز اندازه. کارت دعوت نامزد شیبودم. ب یو عصب کالفه

 زد و گفت: یشکار کردم. لبخند ارویکارت دعوت باال آوردم، نگاه آر ی! واقعا تاسف بار بود. سرم رو که از رویزود

 _ عسل بسه.

 حرص گفتم: با

 تونم.  ی_ نم

و نگاه کرد. بعد با  دیانگشتان دستم کش ونیآشپزخونه نشست و کارت رو از م یتو زیکاناپه بلند شد و اومد پشت م یرو از

 و کف دستش رو گذاشت روش و گفت:  زیم یکارت رو گذاشت رو یخونسرد
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 رون؟یب میبر یخوا ی_م

 _حوصلش و ندارم.

 مکث کرد و گفت:  یکم

 بهت بگم. یزیچ هی دی_آخه با

 کرد که گفت: ریرو به چشمهاش دوختم. آرامش نگاهش قلب منو هم درگ نگاهم

 داده باهاش برم مسافرت. شنهادیبابا پ د،ی_ حاال که امتحانات ترم تموم شده تا شروع ترم جد

 _خب..

 رم. یعموت م یاز روز نامزد قای_من دق

 گفتم:  تیتوهم رفت با عصبان اخمهام

 َعموم؟ ینامزد_چرا االن؟ اونم درست از روز 

 گرفته. یکه َعموت با پدرم هماهنگ نکرده و نامزد دی_خب ببخش

 گذاشتم که ادامه داد:  میشونیپ یرو رو دستم

 خونه َعموت. یبر دیبا ستم،یهفته ن هی_

 طیشرا استاد بود. که هر وقت هر کدوم از ما در یاون هفته  دیبرنامه جد نمیکه دستش رو سمتم دراز کرد. ا دمیکش یبلند آه

 کرد که گفت:  یدستش داشت آرومم م یمثبت بده. گرما یطرف مقابل با گرفتن دست به ما انرژ م،یباش یبحران

گناه کرده که  یکن یچرا فکر م ؟یایبا دستورات استاد، با من چرا با َعموت کنار نم ی_عسل تو با همه چز کنار اومد

 باالخره بعد از پونزده سال به فکر خودش افتاده؟ خودخواه نباش.

 کردم و گفتم: بغض

 تونم چون من فقط عمو رو دارم. ی_ نم

 گفت: یساختگ یاخم با

 البته. ی_ منم دار

 رو از نگاهش برگردوندم و گفتم: سرم

 .یر ی_ تو که آخرش م

 _حاال تا آخرش که هستم.

 گفتم: کالفه

 ... پونزده ساله که فقط و فقط تموم فکر و ذکر َعموم، من بودم و حاال...ایآر_ 

 کرد: اخم
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 .ی_ عسل! خب االنم هست

 دنبالم؟ چند هفته است که فقط فکر سارا خانومشه؟ ادی. االن چند هفته است که نمستمین گهی_نه. د

 زد و گفت: یپوزخند ایآر

 ست؟ین ادتی اد،یکه ن یکرد ی_ خودت کار

 رم. یمونم و خونه َعموم نم یم نجای_به هر حال من هم

 تو هم رفت  شتریب ایآر یاخما

 یم تیاذ شتریب ،ینقطه ضعفت رو به همه نشون بد یاگه بخوا یستین فیالاقل نشون بده که ضع ..یبر دیبا ؟یچ گهید 

 یش

 و گفتم: دمیکش یبلند یا  

 دونم. ی_ آره م

 عموت. شیآخر شب برو پ ینرو ول شونینامزد یعموت. اگه خواست شیپ یر ی_پس م

 دونم. یکرد، نم یچشمهاش بود که آرومم م یتو یعسل چشمهاش غرق شد. چه راز یتو نگاهم

 دستم داد و گفت:  یبه انگشتها یفشار

 ها. یامروزتو نگفت یعاشقانه  ی_جمله 

 اش بود گفتم:  یعسل یکردم لبخندم رو ازش بپوشونم که نگاهم همان طور که به چشمها یسع

 کنه از غم. یداره که دورم م ی_چشمات آرامش

 تموم لبش رو پر کرد که گفتم: لبخندش

 ها. ی_ تو هم نگفت

 نگاهش که برام معنا نشده بود، نگاهم کرد و گفت: بیهمون حس غر با

 تر. نیریش یاست و نامت از هر شهد نیری_ نگاهت مثل عسل ش

 تو هم کردم و لب هام رو غنچه، تا لبخندم لو نره و گفتم: یهام رو الک اخم

 _ برو .

 میحاضر شو بر ایاستاد...حاال  فیاز تکل نمیزد و گفت: _ا میشونیبه پ یبرخاست و خم شد سمتم و بوسه ا زیپشت م از

 َعموت. یبرمت خونه برو ساک لباساتو ببند تا فردا ب ای رونیب

هفته  کیتونستم  ینداشتم نم یعمو برنگردم. اما انگار چاره ا یخونه  یبمونم ول ایآر شینگاهش کردم. حاضر بودم پ فقط

 خاطر همون شب ساکم رو بستم. نیکنم. به هم یدونستم که از ترس سکته م یبمونم. م ایآر یپدر یخونه  یرو تنها تو

 

 )سارا(
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 نقدریا ی. در دلم غوغا بود. کدمیپوش یطرح گل رز صورت یروسر کیبودم که با  دهیرنگ خر یریکت و شلوار ش کی

بودمش.  دهیخر یینادر، خودم تنها یذوق یبود که از ب مونینامزد ینگاهم به انگشتر ساده  دم؟یعاشق شدم که خودم هم نفهم

انگشتر  هیعابر بانکش رو به من داد و ازم خواست خودم برم  ارتکامالً مشخص بود که اعصابش داغونه. اونقدر که ک

 گهیفقط همد یدوران نامزد نیا یتو میخوا یچون به مادر گفته بودم که م م،ینداشت یادیبخرم. مهمون ز مونیواسه نامزد

جز مادرم.  ومدین رانکس به ته چیما ه یها لیاز فام لیدل نیباخبر نشه. به هم ما یاز نامزد یپس بهتره کس میرو بشناس

 ی غهی. البته بعد از خونده شدن صیما اون قدر ساده بود که دلم گرفت. من بودم و نادر، مادر و استاد صالح یمراسم نامزد

. اونقدر از اومدنش ذوق کردم ادیکنار ب هیقض نیشد. خوب تونسته بود با ا ی. باورم نمدیپنج ماهمون عسل هم رس تیمحرم

توجه به من، از کنارم گذشت و سمت نادر رفت. حس کردم  یکه ب رمیبا لبخند رفتم سمتش تا در آغوشش بگ اریاخت یکه ب

لبم برنداشتم و نشستم کنار  یگفت. بازم لبخندم رو از رو یرو م نیچشم مادر آب شدم. نگاه مادر هم هم یاز خجالت جلو

پرجذبه اش رو دوست داشتم. همون  یو نگاه به چشمها ودنگاهم سمت نادر رفت. حاال واقعاً نامزدم ب اریاخت یمادر و ب

 گوشم گفت:  یموقع مادر تو

 ندارم. یدوستت عسل، حس خوب نی_سارا من از ا

 .نمشیبب ادیز ستی_نگران نباش مامان خودش نامزد داره. قرار ن

 مادر در گوشم زمزمه کرد: باز

 .یدیدستش گرفته که انگار تو عموش رو دزد یتو یتو و دست عموشو جور یرفته نشسته جا ن،ی_ آخه رفتاراش رو بب

 کردم و گفتم:  اخم

 .دهی_مامان! خب االن دو هفته ست عموش رو ند

 باز غر زد:  مادر

 خوره. یبه دردت نم یسن اختالف نیمرد با ا نی_من از اون اول بهت گفتم ا

 گفتم: یناراحت با

 شه. یمی_ مامان شروع نکن تورو خدا. دوسش دارم؛ مورد اعتماد استادمونه دوست صم

 و گفت: دیکش یآه مادر

 وقت...  هینکرده  یشماست، خدا ییکه به قول خودت فقط واسه آشنا یدوران نامزد نیهم ی_ اگه تو

 و گفتم:  دمیآخر حرفش رو خوندم و لبمو گز تا

 یایراست ب یچپ بر گه،یدم چند وقت د ی. بهت قول مستین یآدم نینکن همچ یته دل من و خال ی_ا ... مامان جوون. الک

 .زهیصد تا نادر از دهنت بر

 باز نگاهم کرد و گفت: مادر

 !یپسره جواب مثبت بد نیتا به ا یمن و خر کن یگم چطور تونست یبه خودم م ی_ گاه
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دم با  یم حیدوره زمونه. من ترج نیا یپسرها یها یو کله شق باز یبدون لجباز هیمرد زندگ ست،یپسر ن نی_مامان من! ا

 .ستنین یزندگ بندیکه پا یباز امروز قیسوسول و رف یمثل نادر ازدواج کنم تا جوون ها یکی

 طور باشه. نیو گفت: _خداکنه فقط خداکنه که هم دیکش یظیآه غل مادر

اتوبوس اصفهان برگرده. بعد از  نیتا با اول نالیاز ناهار نادر هر چه اصرار کرد، مادر قبول نکرد بمونه و رفت ترم بعد

 میروسر ی رو بهونه کرد و رفت. بعد از رفتن همه، دلم آشوب تر شد. آروم گره ینموند و خستگ ادیرفتن مادر، استاد هم ز

لحظه نگاه حسرت وار  کی. ختمیسرم باز کردم و پشتم ر یبودم از باال دهیرو باز کردم و موهام رو که صبح سشوار کش

 یرو از رو وهیم یها یدست شیخودم حس کردم اما تا برگشتم سمتش سرش رو ازم برگردوند. خم شدم و پ یعسل رو رو

 که سرشو بلند کرد و گفت: ختیر یم ییت چاجمع کردم و بردم آشپزخونه. نادر داش زهایم

 ...یزیچ هیخواستم  ی_ م

 ریش ی. فوردیکش یدستش و آخ بلند یشد رو ریسراز وانیل یمن خشک شد. اونقدر که آبجوش از تو دنیلحظه با د هی 

 رو بستم و گفتم: یکتر

 د؟ی_ خوب

 کرد گفت: یانگشتش رو فوت م کهیرو به من دوخت و بعد درحال قشیو نگاه دق زیرو گذاشت روز م وانیل

باال رو بهتون بدم و گرنه هرشب  یاز اتاق ها یکی ،یندار یمونه خواستم بگم اگه شما مشکل یم نجایهفته ا هی_ عسل تا 

 رسونم خوابگاه. یشمارو م

 زدم و گفتم: لبخند

 .دینیب ی_ هر جور شما صالح م

دستش و  یآب سرد گرفتم رو یآب و کم ریسمت ش دمیمقدمه، دستش رو گرفتم و کش یانگشتش رو فوت کرد که ب باز

 گفتم: 

 د؟ی_عسل دار

 مبل نشسته. یدارم که رو یکی_

 کردم و گفتم:  یا خنده

 گم. یم ی_خوراک

 .نتیاول کاب ی_کشو

 انگشتش زدم و گفتم: یعسل رو یکم

 _ حواسش به ماست.

 صورتم آورد و زمرمه کرد: یزد و سرش رو جلو لبخند

 بنداز. نییبلند بزن و سرت و به حالت خجالت پا یتک خنده  هی_ 
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 )سارا( 

 

 ریاز گونه ام گرفت و آروم ز یشگونیانداختم که ن نییزدم و سرمو با خجالت پا یتک خنده ا کیرو گوش دادم.  حرفش

 گوشم زمزمه کرد: 

 مجبورم. دی_ببخش

 نیینفسش سرخ شده بود، سرم رو پا یکه از کرما ییگوشم بود. با گونه ها رینفس هاش ز یشدم. انگار هنوز گرما آب

انداختم و سرم رو ازش برگردوندم که نگاهم با عسل گره خورد. اخم هاش رو تو هم کرد و اومد سمت آشپزخونه و با 

 اش کنه گفت: یتونست از ما مخف یکه نم یتیعصبان

 رم اتاقم. ین من م_ عموجا

 .زمی_برو عز

 که نادر گفت: یناهاخور زیبه من کرد و رفت. نشستم پشت م ینگاه تند عسل

 .زهیت یلیعسل خ نیا میمراقب باش یلیخ دی_ با

 : دمیدوختم که صداش رو شن وانیل یخوشرنگ تو ییم حلقه کردم و نگاهم رو به چا ییچا وانیهام رو دور ل دست

 ؟ی_ناراحت شد

 _نه... اصال.

 حرصش بدم. یمن خوب بلدم چطور ،یکم تحمل کن هی دیبا یدونم سخته ول ی_م

 یمن سرشار از آرامش بود. از لحن قشنگ صداش گرفته تا نگاه شب گرفته  یمن! هر لحظه کنار نادر برا یبرا سخت

اون مدت کوتاه از  ینبود که من تو یمنطق چیداد. ه یصورتش هم بهم آرامش م یتو یاون اخم پرجذبه  یچشم هاش و حت

مگه عشق  یعاشق بشم. ول ینجوریامروز که نامزدش شدم، ا اخونه اش گذاشتم ت یصحبت با نادر پامو تو یکه برا یروز

باشم و عشق نشسته تو  کردم تا پنج ماه کنار نادر یشد، مجبورش م ینم یاگر مادرم هم راض دیشه! شا یمنطق سرش م

 دلم رو سبک کنم.

مون رو که  ییکرد. چا یم شهیر شتریو ب دیکش یقد م هیگرفت و هر ثان یدلم پر و بال م یعشق داشت تو نکهیاز ا غافل

 کتم رو باال زدم تا ظرف ها رو بشورم که گفت: نیو آست ییها را گذاشتم ظرفشو وانیل میخورد

 _ نه. شما چرا؟

 .ستین یشورم مشکل ی_م

 شه. یم فی_نه لباست کث

 شه. یم سیهاش خ نیکم سر آست هی. فوقش ستی_مهم ن

 نبود گفت: شیب یتوهم هیمن  یبرا دیکه شا یبه چشم هام دوخت و با مهربون نگاهشو

 شورم خودم. ی_ م
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 نادر و گفتم:  یمردانه  یزدم به شونه  هیسرم رو تک ی. فوردمیعسل رو از کنار در آشپزخونه د ی هیلحظه سا همون

 من باشه. یخونه پا یدوست دارم کارها ا،ی_کوتاه ب

نادر  یبازو یهنوز سرم رو کهیمن تکون خورد اما همون موقع درحال یدفعه ا هیحرکت  نیکردم که بازوش از ا حس

 کرد و گفت: _عموجان. یبود، عسل سرفه ا

 :دیحرکت من شده بود پرس نیو مثال خجالت زده شدم. نادر که تازه متوجه علت ا دمیسرم رو عقب کش یفور

 _ جان عمو.

 من بخورم؟ دیکنه؛ قرص دار ی_سرم درد م

 کنم. دایتا برات پ نیبش ای_آره عسل جان ب

 نشست گفت:  یم یصندل یپشت سر من رو هکیوارد آشپزخونه شد و در حال عسل

 بخوابم. دیذار یشما نم دیکن ی_چقد سر و صدا م

 داد: ی. اما نادر با لبخند جواب قشنگمیزد یحرف م میخشکم زد. کدوم سروصدا؟ ما فقط داشت یتعجب لحظه ا از

 که. ستیدست خودمون ن م،یحرف واسه گفتن دار یمن و سارا کل زمی_ خب عز

 کردم گفتم: یم یها رو کف مال یدست شیپ کهیحال در

 سردردش خوبه. ی. برادیزیعسل بر یبرا ییچا هی_ آقا نادر. 

 نگاهم کرد و بعد با لبخند در مقابل چشمان کنجکاو عسل گفت: یلحظه ا نادر

 _ چشم بانو.

 گفت: یبلند و عصب عسل

 _ عمو تورو خدا حالم بهم خورد.

 و گفت: دیدست دراز کرد و لپ عسل رو کش نادر

 واسه تو، خوبه حسود خانم؟ نمی_ ا

 و گفت:  دیعسل لپ منم کش یکه جلو اومد و در مقابل چشم ها دمیخند یم زیر زیر

ً یواسه شما که اح نمی_ا  نشه. ینیدوب انا

 داد و گفت: رونیب نهیبا حرص نفسش رو از س عسل

 ده. یم یماشاهللا چه شانس ای_ خدا به بعض

 .ی_مگه به شما نداده؟ پسر به اون خوب

 و گفت:  زیم یبا اخم به نادر نگاه کرد و محکم زد رو عسل

 .نیهم میدرمان بهم محرم شد یفقط برا ای_عمو من و آر
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 باال انداخت و گفت: ییابرو نادر

 .دیبعدها محرم موند دی_ خب شا

 غر زد: تیبا عصبان عسل

 د؟ینگه دار ایآر شیمن و پ دیبه سارا جونتون، قصد کرد دنیبگو واسه رس_ پس 

 .یکن یمن و سارا زندگ شیپ یبرگرد یتون یندارم؛ م یقصد نی_نه همچ

 

 )سارا( 

 و رو به من گفت: زیم یزد رو یشد و مشت محکم یوحش شتریب عسل

 کن. فیکه مثل پدر پونزده سال کنارم بود، من و پس زد حاال ک یمن! کس یتحفه خانم؟ واسه سرکار عمو یشنو ی_ م

 گفت: یعصب یحرف عسل، قلبم به درد اومد. نادر با لحن نیا دنیشن از

 مشکل خودته. نیبه سارا نداره ا یربط اری_ عسل شورش رو در ن

 تو و سارا باشم. یتونم برگردم تا هر روز شاهد دل و قلوه گرفتن ها ی_مشکل منه؟ آره مشکل منه که نم

 زد: ادیفر تیبا عصبان نادر

 . یکن فیتکل نییواسه همه تع ی_عسل دهنت و ببند، حق ندار

حرف  دنیفرو برده بودم و از حرص شن وانیل یتونستم بشورمش. چهار انگشتم رو تو یدستم مونده بود و نم یتو وانیل

انگشت  نیب قیکه برش عم دینکش هیانگشتانم خورد شد. به ثان ونیم وانینازک ل یچرخش محکم دستم، لبه  هیعسل با  یها

 ها رو قرمز کرد. آروم گفتم: یدست شیکف پ ینکنم. خون رو فرو کردم که ضع می. تموم سعدمیاشاره و شستم رو د

 شه... ی_ آقا نادر... م

 بود. یقینداشت. برش عم دهیفشردم فا یتم رو محکم مدس یرفت. هر چ جیگ سرم

 گفتم:  یکه دوباره به سخت دیصدام رو نشن نادر

 

 _نادر...

 متوجه شد. جلو اومد و گفت:  دیمن رو که د ی دهیرنگ پر دیسمت من برگشت. شا یلحظه ا سرش

 شده؟ ی_چ

 دهانم رو قورت دادم و گفتم: یآب جمع شده تو یسخت به

 _ دستم.

 و گفت: دیکش یبلند نینگاهش به دستم افتاد. ه تازه
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 ؟ی_ چکار کرد

انگشتام برداشتم، باز خون جوشش  نیبرش ب یکه دستم رو از رو نیآب رو باز کرد و کف دستم رو شست اما هم ریش

دور کمرم حلقه شد و منو به  یگنگ نادر، دست یهمراه صدا. فقط دمیند یچیه گهیچشم هام ظاهر شد و د یکرد. شب جلو

چسب زخم به گوشم خورد. سرمو  هیو باز کردن  نتیکابباز شدن در  یکشوند. سکوت بود و تنها صدا یزور تا صندل

 :دمیداده بودم که صداب نادرو شن هیتک زیم یرو

 بخواد. هیفکر کنم بخ نی_ ا

 زحمت گفتم:  به

 ببند._نه محکم دستم و 

هم، نشان از  وانیل هی یقاشق با جداره  هیبرخورد  فیظر یو بلند پاره کرد و محکم دستم رو بست. صدا زیتم یپارچه  هی

زد. به  یموج م یعسل هم نگران یچشم ها یتو یمن درست کرده بود. سرم رو بلند کردم. حت یداشت که برا یآب قند

دستم نگه داشت و کمکم کرد  یدستشو رو رم،یدستم بگ یتو وانویل محکم یتونم حت ینم دیرو گرفتم. نادر که د وانیل یسخت

درست کرده بود هم حال قلبم را خوب کرد هم  میکه نادر برا یقند نیریاز شهد ش یرو به دهانم برسونم. جرعه ا وانیتا ل

 ام رو. جهیضعف و سرگ

عقب زدن  یکه صدا دینکش یشونه ام حس کردم. طول یدستشو رو ینینزد و نادر کنارم نشست. سنگ یحرف گهید عسل

نار شونه م برداشت و آروم سرشو ک یرفت که نادر دستشو از رو رونی.  انگار از آشپزخونه بدمیعسل رو شن یصندل

 بود گذاشت گفت: دهیخواب زیم یصورتم که رو

 ؟ی_ خوب

 تکون داد و گفت: یپلک زدم. سر فقط

 

با رفتارهامون حرصش  یطور دی. بامیندار یچاره ا یول یعسل ناراحت شد یدونم از حرف ها یخوام؛ م ی_ معذرت م

مونه  یم ایآر شیخونه پ یجالل، تو یتا آخر پروژه  ینجوریکنه. ا رونیفکر برگشتن به خونه رو از سرش ب یکه حت میبد

 .ینهاش رو تحمل ک هیو طعنه و کنا یلطف کن دیفقط شما با

 .ستین ی_باشه مسئله ا

 زد و گفت: یرنگ یب لبخند

 .دهیپر یلیرنگت خ ؟یخوب یدکتر؟ مطمئن میبر یخوا ی_ م

 باخته ام. ششیچقدر دلم رو پ دیفهم یتا م دید ینگاهش کردم. کاش رنگ قلبم رو م فقط

 گفت:  باز

 راحت شه. المیبگو خ یزیچ هی_الاقل 

 .دینکن یتوجه یهم بهش ب یادیعسل. ز شیپ دی_آقا نادر بر

 _تو فعال فکر خودت باش تا عسل.
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 .دی_خوبم، شما بر

 نگاهم کرد و بعد گفت: مردد

 رم باز مغز عسل رو شستشو بدم. ی_ پس از جات تکون نخور. من م

 زدم که رفت. یجون یب لبخند

 

 )سارا (  

 

. صداها لحظه به لحظه دمینادر و عسل رو شن یآشپزخونه نشسته بودم که کم کم صدا یناهار خور یصندل یرو همونجا

 رفت. یباالتر م

 شما رو جادو کرد و ازم گرفت. تهیبه اسم سارا ندارم، اون عجوزه اون عفر یدوست گهیعمو من د شمی_من ساکت نم

 .یگ یچرت م یدار یادی_ بسه عسل ز

 د،یاگه واقعا قصد ازدواج داشت د؟یازدواج کن دیچرا؟ چرا بعد ازپونزده سال خواست دیگم شما بگ ی_آره من دارم چرت م

 حاال؟ چرا؟ ام؟چرایشما کنار ب طیتا راحت تر با شرا دیودم، اقدام نکرددختر ده ساله ب هیمن  یچرا وقت

 اومد را بهتر بشنوم. یباال م یکه از طبقه  ییراهرو تا صدا یشدم رفتم تو بلند

 د؟یدستش و بر یبخاطر مزخرفات تو چطور یدیند نییپا اری_صدات و ب

زده که  یدختره چه گند نیمحض؟ خب اعتراف کن عمو الاقل به من اعتراف کن، بگو ا قتیحق ای_ مزخرفات من 

 ؟یبخاطرش عسلت رو رها کرد

رو محکم کف دستم  میپاک درد زخم دستم رو فراموش کردم و ناخن ها گهیهر دو دستم مشت شد. د اریاخت یفشار غم  ب از

 زد :  ادیفشردم که نادر فر

 ؟یگ یم یچ یدار یفهم ی_دهنت و ببند م

 بلند و رسا گفت :  عسل

 عاشقانتونم شک دارم. یبه شما و اون رابطه  گهی_د

و شالم رو سر  دمیاز مبل ها بود، پوش یکی یدسته  یسالن مانتوم هنوز رو یخودمو کنترل کنم برگشتم تو گهید نتونستم

 کرد : خکوبیمن ر؟ م ییارو برداشتم تا برگردم خوابگاه. تا دم در هم رفتم که صد فمیکردم و ک

 _ سارا.

 : دیو پرس ستادیشدم. اومد سمتم و مقابلم ا ینم خکوبیاونجور م زد،ینامم را صدا نم بایاگه اونقدر قشنگ و ز دیشا

 _ کجا ؟

 گردم خوابگاه. ی_ برم
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 عسل ناراحتت کرد؟ ی_حرف ها

 کنم، باز کرد. یم یکه دارم باز ینقش قتی_ نه چشمم رو به حق

 ...دی_تو نبا

شده بود، نگاهمو به شب  یاجازه بارون یچشم هام ب کهیحرفش رو بزنه، کف هر دو دستم رو باال آوردم و در حال نذاشتم

 چشماش دوختم و گفتم: اهیس

 دم. ی_ بهش حق م

 لب من اضافه شد که گفت:قلب او هم به ق یبه دستم افتاد، اخمش محکمتر شد و دستم رو گرفت .انگار تپش ها نگاهش

 بشه. هیبخ دیبا نیکرده، ا یزیبازم خونر نی_ بب

 :دمیرو کش دستم

 .خوادی_ نم

 باال برد: صداشو

 حرف من حرف نزن. ی_ رو

نگاهم بود که من رو مجبور به سکوت کرد و اون رو دعوت به آرامش،  یتو یمسحور نگاهش شدم. چه حس اریاخت یب

 نگاهش نشست. یاز تُن بلند صداش، تو یمونی. رنگ پشدونمینم

 شم. یم یوگرنه عصب یریجا نم جیه ارم،یو م نیماش چیمن سوئ دی_ ببخش

زد و آروم رفتم سمت در و  رونیم ب نهیاز س یقرمز شده شده بود. آه بلند دش،یسف یسمت دستم برگشت تموم پارچه  نگاهم

زد، در  هیکه دستم رو بخ یشد. پرستار بد اخالق هیدستم بخ یحس یب هینبود. با  ی. تا درمونگاه راهدمیرو پوش میکفشها

 گفت:  کردیدستم رو پانسمان م کهیحال

 ؟یانگشت هات و قطع کن یخواست ی_حواست کجا بوده دختر جون؟ م

 بهش ندادم که ادامه داد : یجواب

 

 !یدیدستت و بر ینجوریدر واستاده، ا ی_ نکنه از دست شوهر بد اخالقت که جلو

 گفتم :  یفور

 _نه.

 _ آره منم باور کردم.

 به در و بلند گفت : دیزد، غُر غُر کنان رس یپانسمان دستم م یچسب رو رو نیآخر کهیدر حال بعد

 خانم... نی_ همراه ا

 بهش گفت :  یدر ظاهر شد که پرستار با نگاه تند یکه نادر جلو دینکش یطول
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 بده دستش تا رگ دستش و بزنه و خالص. غیت هی یزجرش بد یبعد که خواست ی_دفعه 

 متعجب نگاهش کرد که پرستار با حرص گفت :  نادر

 منم بزن. ایب ه؟ی_چ

 پوزخند زد و سمتم اومد و گفت: نادر

 چش بود ؟ نی_ ا

 خوابگاه؟ دیرسونی_ من و م

 شم. یمن تک و تنها م یبا عسل قهر کردم تا ادب بشه، شما هم بر ی. در ثانیبر ستیدست صالح ن نی_ اصالً با ا

 لب گفتم:  ریز

 عسل بودم. ی_کاش من جا

 با تو هم قهر کنم؟ یخوای_چرا؟ م

 و فقط سکوت کردم. یکه نسبت بهش دار یزدم و نگفتم بخاطر عشق یتلخ لبخند

 

 )سارا (  

 

 کاناپه لم داد و گفت: ی. نادر رومونیروز نامزد نیهم از اول نیخونه. ا میشده بود که برگشت کیتار هوا

 کنه. یدرد م یلی_ سرم خ

 ارم؟ی_قرص ب

 کجاست؟ یدون ی_م

 ینیس دنمیگذاشتم و برگشتم. با د ینیس یآب رو وانیل هیقرص و  هیبه عالمت مثبت بودن زدم و رفتم آشپزخونه.  یلبخند

 ازم گرفت و گفت: یرو فور

 .دی_ ببخش

و چشمهاشو بست. همونجا کنارش، دو زانو  دیکاناپه دراز کش یداد و بعد رو نییاز گلو پا وانیرو با زور آب ل قرص

حالت دارش رو  یمشک یموند. موها رهیعاشقش شده بودم، خ لیدل یماه ب هیکه در عرض  یبه مرد رهینشستم. چشمهام خ

رو نوازش کنم. آخرش گول دلم رو خوردم و دستم رو  شیموها کهکرد  یدلم بد وسوسه ام م یدوست داشتم. مردد بودم ول

چهره اش به حالت  دنیاز د دنیخجالت کش یمثل برق گرفته ها چشم گشود. نگاهم رو به جا یموهاش بردم. فور یالبه ال

 یکه صدا دیقلبم به فوران رس یتو قیعم یدوختم. احساس آرامش د،یچرخ یم یدستم به هر سمت ریکه ز شیمو یتارها

 ونه و مسحور کننده اش قلبم رو لرزوند:مرد

 خواستم بخوابم. ی_ م

 و گفتم:  دمیشد. دستم رو کش شتریب خجالتم
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 .دی_ببخش

افکارم غرق بودم که  یتو قهیدونم چند دق یهنوز با من بود که از جا برخاستم و پناه بردم به خلوت آشپزخونه. نم نگاهش

 نشست و کالفه گفت:  زیحواسم رو جمع کرد. نادر بود. پشت م یناهارخور یصندل دنیعقب کش یصدا

 .دی_خواب از سرم پر

 شدم. نگاهم رو شکار کرد و گفت:  رهیخورد، خ یمردونه اش که اصال به چهل و سه سال نم یبه چهره  یلبخند کمرنگ با

 ...؟ای یکن یم ینقش باز ی_دار

 گرفتم و گفتم:  نییام از حرارت شرم سوخت. سرم رو پا گونه

 کنم. ی_دارم به نامزدم نگاه م

 _کدوم نامزد؟

 _شما.

 که جرات باال آوردن سرم رو از دست دادم اما صداش هنوزم آروم بود که گفت:  دیکش ینفس بلند چنان

 رو بشکنه. دلت یوقت هینامزدت دل نبند، کارهاش حساب کتاب نداره و ممکنه  نی_به ا

 گل کرد و جواب دادم: میدراز زبون

 خواد. یخواد، دل م ینم لی_ محبت کردن دل

 بدم. اما بازم گفت:  یجواب نیکرد همچ یزد. فکر نم خشکش

 رو وقف عسل کردم قصدم ندارم که ازدواج کنم. میمن تموم زندگ ؟ینیب یعسل رو نم یها یوونگید نی_ا

 لب زدم:  آروم

 _کاش من عسل بودم. 

عسل رو از کنار آشپزخونه حس کردم.  ی هیباال آوردم که سا یکردم. سرم رو کم ینگاهش رو حس م ینشسته تو بُهت

 م و بلند چشم تو چشم نادر گفتم:به ستون آشپزخونه کرد یم و با چشم اشاره ا ینیب یانگشت اشاره ام رو گذاشتم رو یفور

 .دییشدم که شما یخوشبختم که صاحب دل مرد یلی_ به هر حال من خ

 نگاهم کرد و به زور گفت: تیجد با

 _ ممنون سارا جان.

 زبانم نبود و حرف دل بود گفتم: یکه لق لقه  یکرد. باز با حس یم میصدا بایز چقدر

 رو داشتم. یمرد نیداشتن چن یآرزو شهی_ من هم

 و گفت: ختینگاهشو به نگاهم ر یزده  خی یسرد و خشک بهم چشم دوخت و سرما ینگاه با

 ...ی_ لطف دار
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 گهینادر زدم. د یشونیپ یرو یشد که به جلو خم شدم و بوسه ا یم دهیکامال سر عسل از کنار ستون آشپزخونه د گهید

 لب گفتم:  ریمن، خشک شد. که ز یواقعا از برق بوسه 

 .ختهی_برق نگاهت صد رعد دارد بر دل افسار گس

 چه سرد جواب شعرم رو داد: و

 

 دهیبده بر لبم که دست از توان بر ی_جام

 که با حالت قهر وارد آشپزخونه شد و گفت: دمیعسل سرم رو عقب کش نیدروغ یسرفه  یصدا با

 .دیدن فکر شام باششر و ور خون یبه جا ی_ مردم از گرسنگ

 برخاست و گفت:  زیبه من انداخت بعد از پشت م ینگاه نادر

 .ارنیزنم غذا ب ی_زنگ م

 

 )سارا (  

 

م بودم  یکندن پوست گوجه کباب ری. درگرمیتونستم قاشق دست بگ ینم یچی. اما من با اون دست باندپدیغذا رس سفارشات

کند.  یام رو م یکباب یدست مردونه سمت بشقابم دراز شد. سرمو باال آوردم. نادر لبخند به لب داشت پوست گوجه  هیکه 

 گفت: دنشکر یحرص یعسل چنان بلند اَه گفت که نادر برا

 .یغذا بخور یتون ی_ سارا جان بذار من بهت غذا بدم، تو با دست چپ نم

 کنم. ی_ممنون عادت م

 ضرب قاشق خرد کرد و گفت:  گوجه ام را با بعد

 ؟ی_مطمئن

 کند که گفت: ی. چشمانم دل از نگاهش نمبایداشت بس ز یچشمانش، درخشش اهیس شب

 .فتهی_ غذات و بخور از دهن م

 زدم و بعد شروع به خوردن کردم. یسپاس گذار یبه نشانه  یلبخند

زد،سمت دهانم گرفت. لحظه  یسر چنگال چند برگ کاهو م کهیبشقاب ساالد گذاشت مقابل من و خودش و بعد درحال کی

نازک کاهو رو به دندان  یچنگالش که کنار لبم معطل مانده بود، قلبم تند زد.لبهام رو از هم باز کردم و پرها دنیاز د یا

دست دراز کردم و با  اریاخت یشد. ب دیدور دهانش از سس ساالد، سف هگرفتم. چند برگ کاهو هم به دهان خودش گذاشت ک

بدتر  یلیکار من خ یعنیکرد.  رییخشک شد. رنگ نگاهش تغ شیسر جا یکردم. لحظه ا زیَشست دستم دور دهانش رو تم

 بشقابش و گفت:  یموقع عسل قاشق و چنگالش رو با صدا انداخت تو نیچنگال ساالد او بود؟ هم هیاز 

 خونه. نیتونم برگردم به ا ینم گهیکه د دمیفهم دیاریو مجنون در ب یلیل یخواد اُنقدر اَدا یمن نم ی. حاال جلوگهی_بسه د



 IRBESTNOVELS.: ناشر                  گانهی هیمرض نویسنده :         نقاب دلرمان :                              بهترین رمان ها

129 صفحه                                       کنید برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 یپرجذبه تو یلبش رفته بود و اخم ی. لبخند رودیسمت نادر چرخ دیبرخاست و رفت. نگاهم چرخ زشیاز پشت م بعد

 بود گفتم: لیدل یکه به نظرم ب یدونستم. متعجب از اخم یصورتش ظاهر شده بود. علتش رو نم

 شده؟ یزی_ چ

 داد و گفت: رونیب نهیرو از س نفسش

 اتاقم.  ایب ی_ شامت رو که خورد

 رفت! و

بودم، عذاب وجدان  دهیاش رو د یناراحت نکهیاز ا یدونستم ول ینادر رو نم یبشقابش خشک شد. علت ناراحت یرو نگاهم

 کیتحر یغذا خوردن برم اتاق نادر و حس کنجکاو یدادم به جا حیبلند شدم و رفتم سمت اتاقش. ترج زیداشتم. از پشت م

 .ستادمیدر اتاق نادر ا تشده ام رو خاموش کنم. از پله ها باال رفتم و پش

 :دمیفرستادم و در زدم. صداش رو شن نهیبه س یشتریب ژنینفس اکس هی با

 _ بفرما.

.از همون نگاه جدس و دیزد که با باز شدن در، نگاهش سمت من چرخ یاتاقش قدم م یباز کردم. نادر تو اطیرو با احت در

به ستم روانه  یو نگاهش رو به سرد ستادیرفتارش، دلشوره گرفتم. ا یکالفگ دنیسردش حالم بد شد. در رو بستم. از د

 کرد: 

 ه؟یکارها چ نی_منظورت از ا

 _کدوم کارها؟

 ؟یعسل، لب هام و پاک کن یبود که جلو یازی_چه ن

 افزود، گفت: یچهره اش م تیکه به جد یرو نداشتم. با اخم یسوال نیشدم. توقع همچ شوکه

 .یو با خودت تکرار کن یبدون نویاً اخوام که واقع یم م؛یستین یمن و شما نامزد واقع میکن یم ینقش باز می_ ما دار

 و گفت: ستادیگرفتم که جلو اومد و مقابلم ا نییکردم در مقابل نگاهش، قلبم تکه تکه شد. سرمو پا حس

من فقط دارم واسه عسل نقش  یمهربون و با محبت، ول اریو بس یهست یگم تو دختر فوق العاده ا ی_ بخاطر خودت م

 .رینگ یکنم رفتارهام و جد یم یباز

 لب گفتم: ریز

 د؟یگرفت یمن و جد ی_ پس چرا شما رفتارها

موهام و  یدستت رو وقت یسر انگشت ها یعوض شدن تُن صدات و سرد ی_چون حس کردم من طرز خاص نگاهت و حت

 . یش یعاشق م یدار ای یعاشق شد ایدم. و تند شدن ضربان قلبت رو... همه رو حس کر ،ینوازش کرد

نداشت.  یا دهیفا یپنهان کار گهیکه سربلند کردم و نگاهش کردم. د دیصورتم دو یغرورم شکست. اشک هام رو ی شهیش

 در چشمانش گفتم:  رهیخ یمصمم و جد



 IRBESTNOVELS.: ناشر                  گانهی هیمرض نویسنده :         نقاب دلرمان :                              بهترین رمان ها

130 صفحه                                       کنید برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

که  ییشما، از محبت ها شنهادیاول، از همون پ داریدست من نبود. از همون د یشدم... ول یعاشق م دی_آره... من... من نبا

 از همون روزها عاشق شدم. دیعسل نسبت به من داشت یرو یجلو یعمد

 صورتم گفت:  یتو یعصب یهاش رو محکم تر کرد و با لحن اخم

عسله و تموم  شیکه تموم زندگ یسال ازت بزرگتره؟ کس ۱۵که  یکس ؟یکن رمردیتو خرج من پ یزندگ یخوا ی_تو م

 آرزوش سر و سامون گرفتن عسل؟

 گره زدم و گفتم: اهشیس یرو به شب چشمها میبارون یچشمها نگاه

 نیخواد از هم یو دلم م ستمین مونیبازم ازش پش یطرف است ول هیعشق به قول شما به ازدواج نرسه چون  نیا دی_ شا

ما،  تیمدت محرم انیدم بعد از پا یحس ناشناخته شده، استفاده کنم بهتون قول م نیا ریآرامش قلبم که درگ یکم برافرصت 

 کنم. حیراحت باشه، بلدم چطوره مادرم رو توج التونی. خدینیمن و نب گهید

 اخم هاش رو از صورتش برنداشت و گفت:  یول دیعقب کش یرو کم سرش

 ...دی... نبایبست یدل م دی_نبا

 هم فشردم و گفتم:  ی. دندون هام رو با حرص رواهشیس یبه موها یو دست دیکش یظیغل آه

 ش شب خوش. یمزاحمتون نم گهی_د

دونم متوجه  یم دیبع یکه حت رونیاز خونه زدم ب عیراست رفتم سمت مانتو و شالم و اونقدر سر کیزدم و  رونیاتاقش ب از

 نبودنم شد.

 

 )سارا (  

 

زنگ خورد. نادر بود.  لمیبودم خوابگاه که موبا دهی. تازه رسستمیگر اریاخت یآژانس برگشتم خوابگاه. تموم طول راه  ب با

 باالخره تماس رو وصل کردم: ینه. ول ایقلبم رخنه کرد جوابش رو بدم  یتو دیترد

 _ بله.

 باز هم ناراحتم کرد : شیعصب ینفسها یصدا

 ؟یر یم یدار ی_ چرا نگفت

 _ مهمه؟

 راحته چرا. الشیکنه و خ یکه به من به چشم نامزد دخترش نگاه م یواسه مادر ی_ واسه من نه، ول

 کرد: جادیدر قلبم ا قیعم یسوزش حرفش

 .گمیبهش نم دی_ شما نگران مادر من نباش

 تر از قبل گفت : یعصب

 موقع شب... نیاومد ا یسرت م یی_ اگه بال
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 شد و گفتم : شتریب میدلخور

 شب خوش. ومده،ی_ حاال که ن

 یمن کابوس یکردم بخوابم. اما خواب برا یرو قطع کردم و اشک هام رو پاک کردم برگشتم خوابگاه و فقط سع یگوش

کردم  یشد. مدام با خودم فکر م یچشم هام ظاهر م یچشمانش جلو یبستم، نقش شب گرفته  ینبود. تا چشم هام رو م شیب

 عسل باز بشه و قلبم گرفتارژ  یبه پروژه  ینجوریا معسل صحبت کنم تا پا یکه چرا قبول کردم که برم با عمو

 یاونروز خودمو با حرف زدن با بچه ها ینگاه نادر خالص شدم تا بخوابم. فردا یعاشقانه  الیاونشب از خ یبد بخت به

 به حالت تمسخر گفت : میزنگ خورد. نس میخوابگاه سرگرم کرده بودم که گوش

 ؟، زنگ زدن! زیدخترها نادر عز ی_ وا

 اخم گفتم:  با

 .داینکن یزیآبرو ر سی_ه

 که تماس رو وصل کردم:  دنیخند همه

 _بله.

 دنبالت. امی_ سالم حاضر باش م

رو  میگوش دنید یوقت رن،یمن و به مسخره بگ یکالم از دهان من بودن تا حساب کی دنیقطع کرد. بچه ها که منتظر شن و

 گفت : میکنارم گذاشتم، شوکه شدن.نس

 ؟یسالم ینه حت ،ینه عشوه ا ،ینه جانم ،یزمینه عز نی_ هم

 زد که به زحمت گفتم : یگلوم رو چنگ م بغضم

 الس.حا یمال جوون ها نای_ ا

 یلیخ بایکنار در خوابگاه.تقر نیی. حاضر شدم و رفتم پادمیصداش  ترس یاز تحکم تو یقصد نداشتم حاضر بشم ول واقعا

نا پالس سف دنیخوابگاه دوست داشتم. با د یاز تمسخر بچه ها  شتریانتظار رو ب نیا یول دمیانتظار کش رفتم سمتش.  دشید 

جلو نشستم. به تمسخر با لحن آروم  یصندل یرو باز کردم و رو نیرماشزد که د یهنوزم به دلم چنگ م روزشید یحرفا

 گفت : تیو بدون جد

 سالم. کی_ عل

 و گفتم :  اوردمیاش رو به رو ن هیکنا یهمون حالت خشک و جد با

 _سالم.

 و گفت : دیکش یخورد که آه یصورتم چرخ م یتو نگاهش

 خودت..._من بخاطر 

 ته حرفش رو خوندم و جمله اش رو نا تموم گذاشتم و گفتم: تا

 آب از سر من گذشته. گهید یول دیممنون که بخاطر من اون حرف ها رو زد د؛ی_ لطفا ادامه ند
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 صورتم چرخ خورد : یسمتم و باز نگاه کنجکاوش تو دیدست فرمون رو گرفته بود، چرخ هیکه با  همونطور

 ؟ی_ ازم دلخور

 دلخور؟ از شما؟ نه از دست دل خودم دلخورم._ 

 گفتم :  یرو هم به حال خرابم افزود. عصب تیکه عصبان دیکش یآه باز

 .دیآه نکش نقدریشه ا ی_م

 رو جا زد و گفت : دنده

 _ چشم.

 رهیجلو خ ی شهیمن فقط به ش یاومد ول یسمت من م یخودش.نگاهش گاه گاه یسمت خانه  میرفت یافتاد. مطمئنا م براه

 بود. دهیسخت، انگشتم رو در آغوش کش یلیکه انگار خ مونینامزد یطال یبه حلقه  یبودم و البته گاه

 

 )سارا( 

 

 دیازمسافرت برگشت! خب بع یزود نیتعجب کردم. به ا دمیدرب خونه د یهم جلو ایآر نیخونه نادر، ماش میدیرس یوقت

خواست  یدلم م اریاخت یوقت ها ب یفرو بره. گاه زیزن ست هیخوب تونسته بود تو نقش  ینبود اون عاشق عسل بود ول

 عسل باشم. یجا

بود  یعاشق ُمصر یگریکرد ود یم یفداکار شیبرا شتریپدر ب هیاز  یپدرش نبود ول یکیبودن که  شیزندگ یمرد تو دوتا

 کنه تا تن به نقشه اون بده تا بتونه عسل رو عاشق خودش کنه. یاستاد رو راض یتونست حت یکه بااصرار و پافشار

 میتو زندگ یمرد چیشد و ه یم ختهی. فقط ماه به ماه پولش به حسابم ردمشیند گهیپدرم ازمادرم جدا شد د یمن ازوقت یول

 کنم. هینبود تا بهش تک

 ازهمون روز اول وابسته اش شدم. دمینادر رو به عسل د یدلتنگ یبود که وقت نیواسه هم دیشا

 از جا برخاست و گفت: دنمونیمبل نشسته بود.باد یرو ایآر میخونه شد وارد

 .می_خب پس بر

 :  دمیپرس

 _کجا؟

 .عتیطب یروز تو هی_

 سرد؟ یهوا نیا ی_ تو

 جوابمو داد: ایآر یبه جا نادر

 .زمیگذره عز ی_خوش م
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 یرو تو لیکنه. منتظر نظر من نشدند و وسا یم یکامالً نقش باز دونستمیم د،یلرز یدلم نم شیها زمیعز دنیاز شن گهید

و البته ذغال. به اصرار من  یذغال یدرست کردن چا یبرا یکتر هیو  کین کیکباب، گوجه، سبدپ خیها گذاشتند. س نیماش

 هم دوتا پتو برداشتند.

 میتحمل کردم. رفت یداد ول یاحساس .سکوتش عذابم م یب یدو نفره  یشد. هوا نینادر شدم. باز هوا سنگ نیسوارماش

اخت. رو براه اند یذغال یبساط چا عیسر ای. آرمیپهن کرد راندازیازتپه ها ز یکی یباال قیسرخه حصار. آالچ یپارک جنگل

لحظه  هی اریاخت ی. عسل هم با فاصله کنارم نشست. نگاهم بدمیکش مخود یرو رو یمسافرت یو پتو راندازیز ینشستم رو

سرم رو برگردوندم سمت اطراف که جلو اومد و با  ینگاهش، فور دنیبود که باد رهیسمت نادر انگار به من خ دیچرخ

 کرد گفت: یم یکه خوب نقش عاشق هارو باز یلحن

 _سارا جان.

. سرم رو ستین شترینقشه ب هی زیکردم همه چ یخودم هم فراموش م یکه گاه بایزد! اونقدر ز یچقدر قشنگ صدام م یلعنت

 به اجبار به سمتش چرخوندم:

 _ بله؟

 سردته؟_جان بله 

 خواست باورش کند، خالص شود بامکث گفتم: یو م دیشن یکه م یکلمات یتا قلبم از فشار گرما دمیکش آه

 .ادی_نه ز

 ؟یپوش یم خوامی_من گرمم کاپشنم رونم

شونه هام  یبود؟ کاپشن رو از تنش درآورد وگرفت سمتم.به ناچار گرفتم و رو یجز باز نمینگاهش کردم، ا فقط

جرقه الزم بودم که اونم به لطف عسل  هیبسوزد، فقط  شتریتا ب شدیم ختهیقلبم ر یبود که رو ینیثل بنزانداختم.عطرش م

 زده شد.

 محبت کردن داره؟ نهمهیا اقتیل نیخوره آخه ا یبهم م تیلیزن ذل نهمهیاز ا گهی_أه عمو حالم د

 هی یحرص نخور، همه چ ادیگفتم ز یشدو م یقفل زبونم باز م دینشستم؛ شا یاونجا م گهید قهیدق هیتموم شد.اگه  تحملم

 واسه خاطر تو. هیباز

بزنم که  رونیب قیانداختم و بلند شدم تا از آالچ نییشونه هام پا یقلبم باحرف عسل شعله ور شد کاپشن نادر رو ازرو آتش

 :دینادرپرس

 _کجا سارا؟

 جوابش رو دادم:  دیلرزیکه م ییزحمت باصدا به

 _قدم بزنم.

بود  ییباینشستم. منظره ز نیزم یرو قیتر از آالچ نییپا یرفتم کم نییتپه پا یریقدم زدن نداشتم، ازسراز یحوصله  اما

.چندنفس بلند کم دیدرخش یم ییبایپاک شده بود به ز یازآلودگ ،یکه به لطف باد سرد زمستان یآسمان آب ریاز شهر ز یمین

 همه ضعف... نیگرفت، لعنت به ا دنیاز چشم هام بار میناتوان یبدم که نشد اشکها نیحال خرابم رو تسکداشتم تا 
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 )سارا(  

 

 تپش قلب سوخته ام رو باز بیشتر كرد، برنگشتم نادربود.  ینفس كشیدم تا اشكهایم بند بیاد كه صداي پای دوباره

نقدر نزدیك كه نفسم لحظه اي بند اومد. سرش به اطراف چرخید فاصله، شونه به شونه. او یهیچ حرفي كنارم نشست ب بي

من نشست و سرش سمت صورتم چرخید  یومنظره ي دیدني شهر رو ازنظر گذراند، ناگهان سنگیني دستش روي شونه 

ب نه عسل! هنوز متحیر بودم كه صدایش باهمان لحن فری تاین دیگه نقش كدوم قسمت بود؟ اینجا كه نه خبري از آریا هس

 دهنده درگوشم پیچید:

 دونم. یم ی_از من دلخور

 كردم نگاهش نكنم باخونسردى كه باید نشونش مي دادم گفتم: سعي

 _نه.

 اي ضعیف و بي صدا گفت: باخنده

 _دروغ مي گي.

 م رو باال كشیدم ورطوبت اشك هام رو از روى گونه هام پاك كردم كه گفت: بیني

 _پاكش نكن من دیدمشون.

تند تند داشت براى خودش تفسیرو تحلیل میكرد كه با اخمي كه مي خواستم جواب رد به همه تفسیرو تحلیل هاي قلبم بدم  قلبم

 گفتم:

 _خب كه چي؟

 _چرا گریه كردي؟

 واقعا پرسیدن داشت؟ باحرص سینه ام رو ازهوا خالي كردم و گفتم: این

 _جوابش واضح نیست؟

 _چرا واضحه، عسل و حرف هاش.

 كه خودشم مي دونست و با مكث گفت: خوبه

 _والبته عشق قشنگ و پاك تو.

 نگاهش كردم سرم رو كمي عقب كشیدم تا ازفاصله ي دورتري ببینمش و گفتم: بااخم

 رم مي دید؟ این حرفا چه معني مي ده؟_چرا دارید زج

به سر شونه ام داد و بعد موبایلش رو ازجیبش درآورد و مقابل صورتمون دستش رو به هوا بلند كرد و یه سلفي  فشاري

 گرفت، متعجب همونطور نگاش مي كردم كه عكس سلفي رو نشونم دادو گفت:

 _نگاه كن.
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 نگي زده بود.باحرص گفتم?افتاده بودم؛ ولي خودش چه لبخند قش چقدراخمو

 _بازم نمیفهمم.

 خنده اي روي عكس زوم كرد و عسل رو كه باالي تپه به ما نگاه مي كرد، نشونم داد. باتك

 رو ازش برگردوندم و گفتم: سرم

 _خب بازم كه چي؟

 سرم رو روي شونه اش خوابوند و زیر گوشم گفت: بادستش

 _دل نبند فقط توي نقشت باش.

 ران كرد.اشك هام فو باز

 _مي شه اینقدر این جمله رو تكرار نكنید.

 وار دستش رو روي گونه ام كشیدوگفت: نوازش

 _تحمل كن به زودي از شرم خالص مي شي.

 رو که باوجود اونهمه اشك بازم نشكسته بود،  بغضم

 ماقتي كردم كه عاشق شدم._قورت دادم و گفتم:من راضي به این زجر كشیدنم به شرط اینكه مدام بهم گوشزد نكنید كه چه ح

 لحن آروم و آرامش بخش گفت: باهمون

 _دیگه نمي گم دل نازك.

باحرص دماغم رو باالكشیدم ولي انگار قصد باال رفتن نداشت. نادر دستمالي ازجیبش درآورد و گرفت سمت بیني م كه  باز

خندم گرفت. دستمال رو ازدستش كشیدم و بیني م رو گرفتم. بااونكه همه ي كاراش فقط در قالب نقش عاشقي بود نه خود 

اون نوازشم كنه نوازشي كه حتي ازپدرم هم ندیده بودم چنددقیقه اي كه عاشقي، امابازم دوست داشتم كه درآغوشش بمانم و 

 گذشت زیر گوشم گفت:

 _مي خوام یه سلفي دیگه بگیرم.

سرم رو ازروي شونه اش بلند كنم كه با دستش سرمو محكم روي شونه اش فشرد و گوشي موبایلش رو مقابل  خواستم

 عكس زوم كرد و گفت: یصورتمون به سمت آسمان بلند كرد چشم هام رو بستم و او رو

 _رفته

 سرم رو از روي شونه اش بلند كردم نگاهش رو به من دوخت و گفت: اینبار

 كردم كه بهت پیشنهاد دادم به دوستت كمك كني، معذرت مي خوام. _تقصیر منه اشتباه

 _مهم نیست شاید قسمت من اینطور بوده، كه الاقل پنج ماه و جاي خالي مردي رو كه توي زندگیم ندارم رو پركنم.

 ي خوبیه واسه آینده تا دنبال كسي باشم كه مثل شما باشه. تجربه

 و گفت:و ازجا برخاست دستم رو گرفت  لبخندزد
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 _باید باهم برگردیم مي دوني كه؟

 روتكون دادم ومحكم دستش رو گرفتم همین قدرم كافي بود تا آروم بشم. سرم

 

 )سارا( 

 

عسل هم رفت من هم  ایهفته برنگرده. با برگشت آر هینتونست سر قولش بمونه و  یعسل بود که حت قراریاونقدر ب ایآر

ترم مونده بود و من برخالف  نیب التیاز تعط یآشفته تر، هنوز چند روز یو افکار دل عاشق تر هیبرگشتم خوابگاه اما با 

  واریبه د هیتخت خوابگاه تک یخوابگاه مونده بودم.رو یخانواده هاشون تو داریبچه ها که رفته بودند مسافرت و د یهمه 

 یصورتش زوم کردم به چشم ها یکردم. رو یاز من و نادر گرفته بود رو نگاه م یکه مادر روز نامزد ییداشتم عکسها

 شیزد. حرفها یم ییبایدر برابر عسل چه لبخند ز یول یکه من رو در خودش غرق کرده بود. چقدر جد دمیرس یاهیس

ها  لیتحل نیم با ادار دمیکرد. د یبودن رو بهم القا م یداد و در خلوت من و خودش حس رسم یمحبت م یعسل بو شیپ

شدم.  رهیکه باز رفتم سراغش و به عکسش خ دینکش قهیتخت اما به دق یرو انداختم رو میکنم که گوش یم شتریداغ قلبم رو ب

 میهمون موقع گوش ؟یبه منم فکر کن یشه اونقدر که به فکر عسل یم یچ ید یم جرمز ینجوریانصاف، چرا چرا ا یب

افتاد  یچشمم به شماره استاد صالح یوقت یبه قلبم رو احساس کردم ول بیعج یهجوم شوق یا هیثان د،یدست هام لرز یتو

 شد. لیتبد خیشوق قلبم به  یگرما

 _بله.

 خبر؟ ؟چهی_ سالم دخترم، خوب

 هست. یخوابگاه چه خبر یتو یچی_ ه

 ؟یستیخوابگاه چرا؟ مگه با نادر ن ی_ تو

 و گفتم:  دمیکش یبلند آه

 .رفتمیرو پذ یهمکار نیکردم که ا یاشتباه بزرگ_استاد من 

کنه نگران  یکه عاشق نش و اشتباه م کنهیکه خودش داره مقاومت م نهیمشکل ا ست؛ی_ به دست آوردن قلب نادر سخت ن

محبت به همسرت  یبرا یاز هر راه یهست یتحمل کن، تو دختر صبور نهیریماجرا ش نینباش من دلم قرصه که آخر ا

 استفاده کن.

 نقشه. هیفقط  نیکنه که بهش محبت نکنم و ا ی_ آخه همه اش سرزنشم م

 .یریازش اجازه بگ ستیمحبت کردن به همسرت الزم ن ی_ برا

 شد که استاد ادامه داد : یطوالن سکوتم

سخت مقاومتش و در  وارید نیا که یوادارش کن دیهمون نقشه، خلوت و آشکارا بهش محبت کن با یحت ی_ به هر بهونه ا

 گم امشب شام دعوتتون کنه. یم ایدنبالت.اصال به آر ادیگم ب یزنم به نادر م یمقابلت، بشکنه حاال االن زنگ م

نادر مقاومت کنه؟ اصال مقاومت در  دیتخت و به فکر فرو رفتم.چرا با یرو باز گذاشتم رو میبعد تماس قطع شد. گوش و

 در برابر عشق؟ ؟یبرابر چ
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حالم  میگوش یصفحه  یهمون اسمش رو دنیجواب موند و تماس قطع شده، ظهر بود که نادر زنگ زد از د یهام ب سوال

 دگرگون شد.

 _ بله.

 _ سالم.

 _ سالم.

 نفسش قلبم رو گرم کرد : یصدا

 ؟ی_ هنوز ازم دلخور

 : دیکردم که پرس سکوت

 _ حالت چطوره؟

 کرد که گفتم :  ریپرسش ساده، باز قلبم هزاران تفس نیا از

 _نه.

 : دینه نگران پرس متعجب

 _ چرا؟

 _ حال قلبم خرابه.

 کرد که لبخند به لبم اومد و گفتم :  سکوت

 د؟ی_حاال کارم داشت

 : دیچیگوشم پ ینفسش تو یصدا

 دنبالت. امیشام دعوتمون کرده، بعد از ظهر م ای_ آر

 _ چشم.

 کرد و گفت:  یمکث

 ادتیاز  یو همه چ تیسر زندگ یگرد یماجرا که تموم بشه برم نیخوره، ا یمرد به درد من نم نی_به گوش دلت بگو ا

 ه. ریم

 و جواب دادم: دمیکش یآه

 گهیوجود نداره...بعد از تود یمن بعد یبرا گهیکه شوهرمه، نامزدمه، که دوستش دارم د هیمرد هیمن االن دست  ی_ زندگ

 خوام چکار یرو م یزندگ

 نفس گفت :  کی کدفعهینفسهاش هم دل خوش بودم که  یصدا دنیبه شن ی. اما من حتیکرد طوالن سکوت

 دنبالت. امی_ساعت پنج م

 قطع کرد و
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 )سارا( 

 

استاد  یانتخاب کردم و تا بعد ازظهر فقط به حرف ها یصورت یشال ساده  کیکرم رنگ با  یمانتو کیلباس هام  نیب از

سرما،  نیاز ا یدرب خوابگاه. هوا سرد بود و گه گاه یو نادر فکر کردم. حاضر بودم و زودتر از ساعت قرار رفتم جلو

. درو باز نی. رفتم سمت ماشاوردیاشت قلبم رو از پا در مدارش دی. شوق ددمیرو د نشینشست که ماش یبه تنم م یلرز

 جلو و گفتم: یصندل یکردم و نشستم رو

 _ سالم.

 کالمش بود:  تیجد جوابم

 _سالم.

 گفتم:  یسمتش و به شوخ دمیچرخ یکم

 کالم شما جزء نقشه تونه؟ تیجد نی_االن ا

 کرد گفت:  یکالمش اضافه م تیکه به جد یاخم با

 واسه خاطر حال قلب خراب شماست. نیا ری_نخ

 و گفتم: دمیکش یآه

 کنار شما هستم، خوشحالم. نکهیبه نقشم ندارم در هر حال از ا ی_ اما من کار

کرم که اتفاقا با رنگ مانتوام ست  کیش یبلوز مردانه  هیازم برگردوند. نگاهم به لباسش افتاد.  یکرد و سرشو کم یپوف

 نگاهم کرد. کف دستم رو باال آوردم و گفتم: یبود. خنده ام گرفت که عصب

شش ا یول دی_ ببخش من ست  یرو با مانتو راهنتونیرنگ پ د،یاونکه شما بخوا یکه ب دهیرس ینقشه به حد نیانگار ک 

 !دیکرد

 جانیکنه که با ه یمن انداخت. پوزخندش رو خواست ازم مخف ینتوبه ما ینگاه میکرد و بعد ن راهنشیبه رنگ پ ینگاه

 زدم: ادیفر

 .دمید یدی_ خند

اش رو مرتب کردم.  قهی یو کم راهنشیپ ی قهیذوق کردم و دست دراز کردم سمت  اریاخت یاش واضح تر شد که ب خنده

 خورد. یتبدار که از برخورد سر انگشتام با گردنش، تکون یادیتن او ز ایبود  خی یادیانگار دست هام ز

 شه. ی_ولش کن حواسم پرت م

 بهتره. ینجوری_ ا دمیاش کش یشونیپ یرو رو اهشیس ینکردم و چند تار مو یتوجه
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و آروم گرفتم. اما انگار حال  دمیکش یآروم کردنش، نفس بلند یزد که برا یافتادم. اونقدر قلبم تند م یداشتم از نفس م انگار

و کالفه چنگ زد به موهاش که حالت قشنگ موهاش رو خراب کرد. متعجب  دینفس بلند کش نیاو را خراب کردم. چند

 لب گفت: ریکردم که ز ینگاهش م

 نکن. نکارویا گهی_ خواهشا د

 گفتم: ییپررو با

 _ چرا؟

 گوشم بود. یاستاد هنوز تو یاخمش بود. اما صدا جوابم

 شما ندارم. یبه اجازه  ازیمحبت کردن ن ی_ برا

 رو زد، گفتم: نیماش ریشد و قفل دزدگ ادهیکه پ نی. از ماشمیدیکرد و من رو هم مجبور به سکوت. رس سکوت

خوش  یمرتب کردم. موها یاش رو با سر انگشتانم،  کم ختهیبهم ر یو باز موها ستادمی. مقابلش استادی_ لطفا چند لحظه. ا

 انگشتانم حالت گرفت که لبخند زدم و گفتم: یحالتش با شونه 

داشت. لبخندم پررنگ تر  دنی. حالت نگاهش ددیکن یخرابش م دیچنگ به موهاتون نزن نقدریا دیش یکالفه م ی_ لطفا وقت

 لب گفتم: ریشد و ز

 .دیکن یم یدلبر شتریب ینجوری_ ا

و با  دمیداشت، خط لبخندش رو بپوشونه که با دو انگشت اشاره ام دو طرف لبشو گرفتم و کش یلب هاش سع یفشار رو با

 .دیالک نقش عاشق، پس لبخند بزن یتو دیبر دیدر ضمن االن با ادیاز اخم م شتریکه بهش زدم _لبخند به شما ب یچشمک

 پهن شد که گفتم: لبخندش

 .نهی_ ا

 :دمی. متعجب پرسستادیسوال باز شد. دستم رو دور باروش حلقه زدم که خشک شد. ا یدر رو زد و در ب زنگ

 شده؟ یزی_ چ

 _الزمه؟

 کرد یبازوش اشاره م ونیدستم م ینگاهش به حلقه  با

 .زی_بله همسر عز

 م،یخونه که گذشت یبایقشنگ و ز اطی. از حمیکرد حالش رو بهتر کنه و بعد با هم به سمت خونه رفت یسع قینفس عم کی با

 در ظاهر شد و با لبخند گفت:  یجلو ایآر

 .دیخوش اومد یلی_سالم خ

 آروم گفت: یدار هیبا لحن کنا بعد

 !انی_ به به عروس و داماد چقدر بهم م
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. از آشپزخونه که میسالن نشست یآشپزخونه بود که تو ی. عسل تومی. وارد خونه شدیلبخندش رو مخف ایاخم کرد و آر نادر

 سالم به نادر داد و بلند گفت: هیاومد فقط  رونیب

 .اریب ییلطفا شما چا ای_ آر

 قبول کرد. همان طور که کنار نادر نشسته بودم نگاهم به عسل بود. ایآر

 :دیما نشست و از نادر پرس یروبرو

 یساده  گریباز هیگفت. خبر نداشت که جان نادر بود و من فقط  دیجان رو با تاک یعمو جان؟ عمال کلمه  ی_ چطور

 یسمتم و طور دیچرخ ،یحرکت ناگهان نیبا ا دستم گرفتم. سرش ونی! دستم رو دراز کردم و دست نادر رو مشیزندگ

 ی دهیبه سر انگشتان کش یمن دستش رو رها نکردم و فشار یخواست بگه لطفا دستم رو رها کن ول یلبخند زد که انگار م

فشردم.  یانگشت هام م ونیدستش قفل شده بود. چقدر لذت داشت که سر انگشتان دستش رو م یمردانه اش دادم. نگاهم رو

 فکر نیکردم. از ا یدست و انگشتان دستش نبود، به مرد بودنش شک م یدستش اونقدر کم بود که اگر بزرگ یرو یموها

 لبخند زدم که عسل با حرص گفت:

 شد؟ یچ ییچا ای_ آر

 وه،یم ،ییکرد. چا یم ییرایپذ ایصورتم زوم نشه. آر یکنه که نگاهش رو یش رو کنترل ممعلوم بود که داره خود خوب

حلقه.  یدست شیرو وسط پ یویپَر کردم و ک یدست شیپ یبرداشتم و بعد پوست گرفتم و پرتقال رو رو یویپرتقال و ک هیمن 

 گفت:  یاش افتاد و با لبخند کج وهیم لرو دستش دادم که نگاهش به بشقاب کوکت یدست شیپ

 _زحمت نکش سارا جان.

 زیکنم عز ی_خواهش م

 گفت:  یا دهیچشمام موندگار شد و بعد همراه نفس کش یرو هیچند ثان نگاهش

 د؟یاریم فیچند لحظه تشر دیببخش

 

 )سارا( 

 

 

شد. باز  رهیو سمتم برگشت نگاهم متعجب بهش خ ستادیپله ها ا نیپاکرو ب یدوم رفتم. تو یطبقه  ینادر سمت پله ها همراه

 به موهاش زد و گفت: یکالفه چنگ

 کنم. یتو نقشم رو باز یبه من محبت نکن، بذار من به جا نقدریسارا ا نی_ بب

 _چرا؟

 اخم چشم در چشمم گفت: با

دل عاشق تنها  هیتموم شد تو رو با  یکه همه چ نیخوام که بعد از ا یو من نم یبند یبه من دل م یتو بدجور ی_ چون دار

 بذارم.
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 لبخند گفتم: با

 _ خب نذار

 گفت: یهاش رو با حرص بست و همونجور چشم

 من رو عذاب نده. نقدریبهت ندارم ا یحس چی_ سارا تورو خدا من ه

 و گفتم: دمیکش یوسط قلبم نشست. آه یحرفهاش بدجور خنجر

مون نامزدت  تینه تا آخر مهلت محرم ای یبهت وابسته شدم حاال هم چه بخوا یاز اونچه فکرشو کن شتری_ متاسفم من ب

 هستم.

 اومد گفت: یبه سرعت از پله ها باال م کهیبلند عسل من و نادرو شوکه کرد. در حال یصدا

 بیمن و فر یساده  یخانم، سارا خانم، عمو نینگو ا ستیو ازدواج ن یمتاهل یزندگ دونستم عموم اهل یدونستم م ی_ م

 داده.

 بود که گفت: دهیمقابل من رس عسل

 که نامزدت بشه؟ یمن رو مجبور کرد ی چارهیب یکه عمو ی_ خب بگو... بگو چکار کرد

 زد:  ادیگوشم و فر یفرو فرستادم که محکم زد تو نهیرو به س نفسم

 شده؟ رتیمن اس یکه عمو یزد یچه گند_بگو 

 گفت:  یبلند یبا صدا نادر

 ؟یزن یکه م هیحرف ها چ نی_عسل بسه ا

 باال و گفت: دیهم به سرعت از پله ها دو ایآر

 دخالت نکن. گرانید یزندگ ی_ عسل خانم تو

 : دیکش ادیعسل فر اما

 من رامش شده. یکرده که عمو یچه غلط ستیدختره معلوم ن نی_دخالت؟ ا

 با حرص گفت: نادر

 . من و سارا با عشق... یکن ی_ عسل اشتباه م

 : دیوسط حرف نادر پر یادیبا فر عسل

خودش  ریمن رو اس یعمو یعوض یسارا نیا یسر چ دونمینم دمیحرف هاتون رو شن ی_ عشق کدوم عشق؟ خودم همه 

 با کارهاش عاشقش کنه. کنهیم یکرده و داره سع

و  ریتحمل اونهمه تحق گهیاز نکاهش خوند. د شدیاز پاسخ دادن رو م ینادر دوختم عجز و ناتوان یرو به چشم ها نگاهم

 و گفتم : اوردمیاهانت رو ن

 کنم. یعشق افتخار م نی_ آره، من عاشق نادر هستم و به ا
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 گفت : دیکوب یصورتم م یمحکم تو کهیبه سمتم حمله کرد و در حال عسل

 .یریعموم رو ازم بگ ذارمیمن نم ذارمیمن نم ؛یکرد خودی_ تو ب

سرانگشتانم نشست و  یخون لبم رو ی. قرمزدمیدهانم کش یرو ی. آروم دستدیمحکم بازوش رو گرفت و اونو عقب کش ایآر

 نییشکست از پله ها پا یرو م نمونیکه صداش سکوت ب یا هیتحمل کنم و با گرچشمام جوشش کرد که نتونستم  یاشک تو

 ریکه ز دیچک ی. اشک هام پشت سر هم از چشم هام مرونیب زدمو از خونه  دمیسمت در. کفش هام رو پوش دمیرفتم و دو

 لب زمزمه کردم:

 چرا؟ ؟ی_ چرا؟ چرا ازم دفاع نکرد

 رمیبگ یتا تاکس ابونیکنار خ ستادمیکرد. ا یم شتریقلبم رو ب یسوخت و سوزشش، غم نشسته رو یتازه داشت م صورتم

رو از دور  ییآشنا نیکه ماش نیزم دمیجا گذاشتم. حرصم گرفت. پام رو محکم کوب ایآر یخونه  یرو تو فمیافتاد ک ادمیکه 

 : دیافتادم که به من رس هبه را ابونیدر امتداد خ ی. نادر بود. فوردمید

 .میبا هم حرف بزن دی_سارا... سارا... با

و در رو برام باز کرد  دیو خودش رو سمت در کش دیصورتم چرخ یرو اهشیبود. نگاه س شونیو نگاهش کردم. پر ستادمیا

 ملتمسانه گفت: یو با لحن

 کنم. ی_ خواهش م

 سمتم گرفت و گفت: یکرد. دستمال ریصورتم رو درگ شترینگاهس ب یدونم چرا سوار شدم. در رو که بستم گرم ینم

 شده. یچ نمی_ بذار بب

 رو ازش برگردوندم و گفتم:  سرم

 دارا باالخره. یتاوان یزیهر چ ستمین یجواب محبت منه. ازش ناراض نیا ست،ی_الزم ن

لبم  یبعد دست دراز کرد و صورتم رو سمت خودش چرخوند. دستمال رو گوشه  و دیچیپ نیماش یبلند نفسش تو یصدا

 گذاشت و گفت:

 بشه. ینجوریخواستم ا ی_ نم

 . نگاهش سمت چشم هام باال اومد و گفت: دیدستش چک یهام قطره قطره رو اشک

 کنم سارا. یکنم، خواهش م ینکن خواهش م هی_گر

در  یلبخند ،یاشک یبه لبش نشوند که با چشم ها ینگاهش کردم. لبخند کمرنگ. دیلرز یزد قلبم م یصدام م یوقت هنوزم

 لبم برداشت و گفت:  یجوابش زدم و اون دستمال رو از رو

 خوام ازت معذرت بخوام. یعسل، من م ی_به جا

و رد دست عسل رو  دیاش بودم که دستشو پشت گردنم انداخت و سرمو سمت صورتش جلو کش یمعذرت خواه منتظر

که  یاز معذرت خواه یگونه ام زد. رد دائم یبه جز دستان عسل، رو گهید ی. بوسه اش رددیقرمزم، بوس یگونه  یور

 .دیارز یو مشت، م یلیاون حرف ها و خوردن اون س دنیبعد از شن
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 )عسل(  

 

 کردم یدستم اومده من و بگو که فکر م یهمه چ تازه

 کرده. ریمن گ یعمو شیمن عاشق شده! نگو ساراخانوم دلش پ ی چارهیب یعمو

 .یریذارم عموم رو ازم بگ یذارم، نم ینم گهیدادم و باخودم گفتم د رونیب نهیرو ازس نفسم

 :  دینگاهم کردو پرس ایمبل برخاستم آر یاز رو کدفعهی

 شدباز؟ ی_چ

 گفتم: مصمم

 یمن انصراف م رهیعموم رو ازم بگ ،یعوض یبمونم تا سارا نجایا تونمینم نمیب یم کنمیفکر م یهرچ یمتأسفم ول یلی_خ

 دم.

 :دیصورتم خشک شد که رفتم سمت پله ها دنبالم دو یهاش رو چشم

 .نمیبب ستای_کجا وا

 پله باالتراز او که گفت: هی یرو ستادمیا

 باز عسل! هیها چ یمسخره باز نی_ا

 برم. دیعموم برام مهمتره، با یول ایآر یخوب یلی_توخ

 گرفت و گفت: عیحرکت سر کی یرو تو بازوم

 .یماه ااَلف نشدم که حاال جا بزن هی یانصراف بد ذارمی_من نم

 شه. یصاحب دل عمو نادر من م وونهیبمونم اون د نجایدرکم کن، اگه من ا ای_آر

 زد: ادیفر باحرص

 نداره. ی_خب بشه به تو ربط

 .کنمیقسمت نم یعموم رو باکس_ربط داره من 

 داد و گفت: رونیب نهیرو محکم ازس نفسش

 .میوونگیخوادباز بزنم کانال د ی_دلت م

 رم. یمن م یکن ی. هرکارستی_اصال واسم مهم ن

 همون پله نگهم داشت و گفت: یو رو دیرو محکم کش بازوم

که به غلط  ارمیسرت م ییچنان بال ،یشنااس یوگرنه من رو که م یمن و قبول کن هیاول تنب دیبا یول یذارم ول ی_باشه م

 .یفتیکردن ب
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 نگاهش کردم وگفتم: مصمم

 ؟یهی_چه تنب

 نه؟یبش اطیح یشب تاصبح تو هیسرد  یهوا نیا یجابزنه بره تو یهرک میقرارگذاشت ادتهی_

 _خب؟

 نگام کرد و گفت: طنتیباش

 .ینیش یم اطیوسط ح یر یامشب م نی_هم

 جابزنم. هیتنب نینگاهش کردم، مصمم تر ازاون بودم که باا یکم

 .یمن و مجبور به موندن کن یبعدش حق ندار ی_باشه قبول ول

 _باشه.

 به ساعت کردم، تاشب فقط چهار ساعت مونده بود. یمبل و نگاه یسالن، کالفه نشستم رو یتو برگشتم

 یعمونادر و سارا. چطور تونست عمو شیبازم فکرم رفت پ اط،یح یشب موندن تو هیهوا و  یفکرکردن به سرما یجا به

 خودش کنه؟ ریمن رو اس

 من سوءاستفاده کرد. چارهیب یعمو یازسادگ

. دیسالن چرخ ینگاهم تو یقیشک داشتم. همراه با نفس عم شونیو از اولش به نامزد ستیدونستم عموم اهل ازدواج ن یم

 که گفتم : زدیبه من داشت لبخند م رهیخ ایآر

 ه؟ی،پچ

 .یبند یم لی_امشب قند

 دم. یرو نشونت م لی_قند

 سمتم و مبل کناردستم نشست و گفت: اومد

 .مارستانیرو تخت ب یامروز رو انجام بده که فردا افتاد نی_زود باش تمر

 _حوصله ندارم ولم کن.

 استاد بود که گفتم: دیجد نیجمله از اعتراف قلبمون، تمر هیمجبورم کرد که زبون به اعتراف باز کنم.  بااخم

 مسافرت دلم واست تنگ شد. یرفت یکنم وقت ی_آره اعتراف م

 زد و گفت: لبخند

 بود. ومدهیجذاب، خوشم ن یروان وونهید هیاز  نقدریکنم که تا حاال ا ی_منم اعتراف م

 که گفت: دمیخند

 .یور خی_منصرف شو عسل هوا سرده سرما م
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 گفتم: تیباجد

 .شهینم می_نه طور

 .ید یخودت و بخاطر حسادت به کشتن م ا،یکوتاه ب وونهی_د

 کردم و گفتم: اخم

 من به فکر عموم هستم. ست،ی_حسادت ن

 سرش رو به دوطرف تکون دادو گفت: کالفه

 باش. وونهید نیخودت مراقب ا ای_خدا

 

 )عسل(  

 

نقشه است  هی نیدونستم ا یم یخورم، پس منصرف شم ول یکرد که هوا سرده و سرما م یاصرار م ایسرد بو آر شب

که درست  اطیبمونم. بعداز خوردن شام رفتم سمت ح ششیپ دیپس با امیبعداً بگه نتونستم از پس شرطش بر ب نکهیواسه ا

 در، بازوم رو گرفت و گفت: یجلو

 .ینیسرما بش یتو یبر خوادیشدم نم مونی_پش

 به روش زدم و جواب دادم: یپوزخند

 برم؟ ینتونستم و نذار ی_که بعداً بگ

 کرد و گفت: یمحکم اخم

 .گهید خوادیگم نم یها. م یکن یاعصابم و داغون م ی_عسل دار

 و گفتم: دمیکش رونیبازوم و ازچنگش ب محکم

 .ی_الزم نکرده منصرف بش

 باز کردم که گفت: درو

 دنده، صبرکن. هیخب  یلی_خ

 کنار در برداشت و گفت: یکه پالتوم رو از جالباس ستادمیا

 و بپوش. نی_الاقل ا

 پالتو تنم بوده؟ ستیقبول ن یو بگ یگولم بزن یخوا یخوام، م ینم ی_تومن و مسخره کرد

 :دیسرم دادکش باحرص

 .یخور یسرما م ی_روان
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 درو برداشت و گفت: یجلو ییپا ریکه خم شدو ز دمیپوش یم ییدمپا

 نده. نقدرحرصمیا نیا یرو نی_الاقل بش

 و گفت: اطیرو رفت انداخت کف ح ییرپاینگاهش کردم که خودش ز فقط

 .یکالم حرف بزن هیکشمت عسل اگه  ی_به خدا م

 گفتم: بااخم

 به کارم نداشته باش. یکار گهیبزنم، پس لطفا د یکه خودم دست به خودکش نهیمنو بهتر از ا ی_بکُش تو بکُش

 .اطیسرد ح نیزم یکه برام انداخته بود رو یپادر یچشاش رفتم نشستم رو یجلو

 نگاهم کردو گفت: یعصب که

بودم که سر حسادت  دهیتر از تو ند یروان ،یخور یکه م ییحقته..نوش جونت باشه اون سرما ادیسرت ب یی_باشه هر بال

 .یو عموت رو زجر بد یبهتره تا زنده بمون یریبه عشق عموش بخواد خودش  بکش بم

 لب گفتم: ریخونه و درو محکم بست.ز یرفت تو بعد

 .ذارمینم ره،یقلبش جا بگ یجز من تو یذارم کس یعموم، من نم شیتا برگردم پ رمیبم خوامی_آره اصالً م

 شتریب نکهیا یپرده سالن رو کنار زدو منو نگاه کرد. برا ایبزرگ سالن آر یواقعاً سرد بود. نگاهم رفت سمت پنجره ها هوا

 راهنیپ یه رونشست یتنم رو از اون سرما فیکردم لرزش خف یم یسع کهیحرصش بدم، نگاهم رو ازش گرفتم و در حال

 نازک بپوشونم، فقط لبخند زدم.

 یاومد که تو یفقط از من برم یوونگید نیرو انداخت و از پشت پنجره کنار رفت. واقعاً احمق بودم. احمق و حسود! ا پرده

 تا صبح! اطیکف ح نمیلباس نازک برم بش هیزمستون، با  یاون سرما

 یسرم م ییبود. هر بال ایکردم.حق با آر یکار نیچقدر احمق و بچه بودم که همچ نمیب یکنم م یکه به اون شب فکر م حاال

و دست  امیعمو نادر، به خودم ب ی کدندهیدختر لوس و  ،یدیافتاد تامن عسل تمج یاون اتفاق م دیبا دیاومد حقم بود. البته شا

 دم. یرو تا آخر عمرم پس دادم و پس م اوانشکه ت یبردارم. اشتباه یاز بچه باز

 بازکنار پنجره ظاهر شد. نگاهش نگران بود چشمم که به چشمش افتاد، لب زد: ایچقدر گذشت که آر دونمینم

 تو. ای_بسه عسل ب

 مونم. یجا م نیتا صبح هم ریسر اشاره کردم، نخ با

 سرم سمتم گرفت و گفت: یزدن تو یدستش رو باالبرد و به نشانه  کف

 .یُخل یلیخ یلیخ یلی_خ

 مصمم گفتم: بالبخند

 .یشرط رو گذاشت نی_تو خودت ا

 گفت: یرو باز کردو فور پنجره

 سرما. نیا یتا صبح تو یریمیدختر، م اتوی_غلط کردم بابا ب
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 :ادزدمیفر

 هارو خبردار کنم. هیزنم تا همه همسا یم غینداشته باش وگرنه اونقدر ج یحرف نزن به من هم کار نقدری_ا

 گفت: یعصب

 .یحسادت بچگانه بکش هیخودت و بخاطر  یکه حاضر یلجباز نقدریا دونستمی_خاک برسرت نم

چقدر گذشت که در خونه رو باز کرد اومد سمتم  دونمیرو ازش برگردوندم که پنجره رو بست و رفت اما نه تاصبح نم سرم

 زد : ادیسرم فر یجد یتیتوهم و عصبان یو بااخم ها

 .وونهیخونه تا نزدمت د ی_ بلند شو برو تو

 .کشمیم غیج ی_دست به من بزن

اش  ینیب یو باحرص انگشت اشاره اش رو گذاشت جلو دیزدم بلندو بنفش، دستش رو کش غیکه ج رهیدستم رو بگ خواست

 وگفت:

 .میآبرو دار نجای_احمق ماا

 نداشته باش. یخونت و به من کار ی_پس برو تو

 همه از شرت خالص بشن. یریبه من چه، بذار بم یگ ی_اصال راست م

 لب گفتم: ریز دمیلرز یباتمام وجود م کهیحرصم داد،.مصمم تر شدم و درحال یلیرفت. حرفش خ و

 باش عسل ی_قو

حرص دادن من، دوباره کنار پنجره ظاهر  یبرگشت خونه و برا ای.آر دمیو باز لرز یهست یه کک یبهش نشون بد دیتوبا

گرم  یچا رینظ یرو به کنار لب هاس رسوندو بعد سرش رو از طعم ب وانشیداغ! مقابل نگاهم ل یچا وانیل هیشد. با 

 :تملب گف ریومطبوع، تکون داد.سرم رو ازش برگردوندم و ز

 گردم تو خونه. یکارها برنم نیباا ی_کورخوند

 

 (ای)آر  

 

تا  اطیوسط ح نهیمن، قابل باور نبود، لج کرد و خواست بره بش یحسادت بچگانه که برا هیبود! سر  یدختر واقعا روان نیا

 عموش. شیمن بذارم برگرده پ

 ارمشیجمعش کنم و ب اطیاز وسط ح یباز وونهیجلوش رو گرفتم، خواستم الاقل پالتو تنش کنم، نذاشت رفتم تا با د چندبار

. اما دلم امیها کوتاه ب هیهمسا یدرآورد و من مجبور شدم واسه حفظ آبرومون جلو یباز وونهید شتریخونه که از من ب

خواست  یخورد. انگار واقعا م یاز جاشم تکون نم یحت شعوریکردم. ب یم رفتم و نگاهش یبود. مدام کنار پنجره م ششیپ

 واقعا سرد شده بود که پنجره رو باز  کردم و گفتم:  گهیشب. هوا د ازدهیبه  دیبزنه. ساعت رس خیتا صبح 

 شم از دستت. یم وونهیتو. دارم د ای_عسل ب
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 بغلش زده بود گفت: ریاز سرما دست هاش رو ز کهیدرحال

 خوام. ی_ نم

 زدم:  ادیفر

 

 آخه. یریم ی_احمق، کودَن، م

 .رمیخوام بم ی_م

عسل و  یمبل کنار پنجره نشستم. خسته بودم و بد خوابم گرفته بود ول یدنده! پنجره رو باز بستم و رو هیخدا چقدر  یوا

 گفتم:  یکردم و با خودم م یاز کنار پنجره نگاهش م یذاشت بخوابم. هر از گاه ینم شیاون مسخره باز

 یپرده رو کنار م یواشکی یوقت یکردم. گاه یانگار اشتباه فکر م یول. فتهیصبر کنم خودش به غلط کردن م گهیکم د هی_

 .دمید یتنش رو م دیزدم لرزش شد

نشسته بود، خودش رو به سمت  یپادر یو همون طور که دو زانو رو دیکش یبازوهاش م یهاش رو تند و تند رو دست

حرفا بود.  نیکله شق تر از ا یکنم ول شیکردم تا راض یم یشدم و باز پنجره رو باز یکالفه م دنشیداد با د یجلو تکون م

 غیخونه که شروع کرد به ج یتو ارمشیکرد. رفتم سراغش تا به زور ب یمغزم قاط یها میساعت دوازده شب که شد باز س

 ها بلند شد:  هیاز همسا یکی یاون قدر سر و صدا کرد که صدا دن،یکش

 .میاستراحت کن میخوا ی_چه خبرتونه بابا! ساعت دوازده شبه م

 زدم به بازوش و گفتم:  محکم

 .ی_کله شق لجباز اصال به درک اگه ُمرد

 یم وونهیشدم. داشت من رو هم مثل خودش د ینم یلجباز روان نیه و باز نشستم کنار پنجره. کاش عاشق همچخون برگشتم

روز پر دردسر، خواب  هی یشد که خوابم برد. بعد از خستگ یچ دمیزمان از دستم رفت. خوابم گرفت و نفهم گهیکرد. د

بود  یبدحالت ی. از درد دستم که انگار تودمیو خواب یطیچه شرا یعسل تو دمیکه نفهم یچشم هام رو پر کرد. جور قایعم

و دوباره چشم هام رو بستم. قبل از اونکه باز  دمیبود که چرخ ومدهیاز شب گذشته به خاطرم ن یزیشدم. هنوز چ داریب

 زدم: ادیو فر دمیشب گذشته اش مثل برق از جا پر یعسل افتادم و لجباز ادیخواب چشمام رو پر کنه 

 عسل! _

افتاده  نیزم یانداختم. عسل رو اطیبه ح یافتاد. ساعت پنج صبح بود. پرده رو کنار زدم و نگاه یواریبه ساعت د نگاهم

 زدم: ادیو فر اطیسمت ح دمیها دو وونهیبود که مثل د

 _ عسل... عسل.

 یمدام اسمشو صدا م کهیدر حالخونه و  یبلندش کردم و بردم تو یشده بود. فور خیبلندش کردم. تموم تنش  نیزم یرو از

 کردم گفتم

 عسل چشم هات و باز کن. ،یشنو ی_ عسل صدام و م
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تر  وونهیبودم، د وونهیکردم. د یاحساس نم یزیمن چ دمیشا ای. دستش ذو گرفتم. انگار نبض نداشت به اتاق خودش بردمش

که  دینرس قهیانگار نه انگار. زنگ زدم اورژانس و درخواست کمک کردم. به ده دق یشدم .چندتا پتو روش انداختم ول

 :دندیازم پرس ی. وقتدنیرس

 ه؟ی_ مشکلش چ

 بگم. فقط گفتم: یدونستم چ ینم

 .ی_ سرمازدگ

ُرم بهش وصل کردن، چند تا آمپول زدن و بعد از ده دق هی اورژانس  یاز پرستارها یکیدوباره نبضش رو گرفتن.  قهیس 

 گفت:

هاش  هیخوره و ممکنه کل یم یحساب یسرما هیالبته مطمئنا  دیبخوابه؛ خواب براش خوبه شما به موقع زنگ زد دی_ بذار

 دچار مشکل بشه. یسرمازدگ نیبخاطر ا

ساعت  عسل و نگاهش کردم. انگار نه انگار که تا چند شیکردم. بعد دوباره برگشتم پ شونیو تا دم در همراه دمیکش یآه 

. هر دمیسردش رو بوس یشونیبود که سرم و جلو بردم و پ دهیکرد. چنان راحت خواب یام م وونهیداشت د اشیقبل با لجباز

به دستش زدم  یرو دوست داشتم! آروم بوسه ا یروان نیگرفتم. چقدر ا دستم یپتو دستم بود، روش انداختم و دستشو تو یچ

 به صورت خفته در خوابش شدم. رهیو خ

 

 (ای)آر  

 

 گه. یم ونیکه تب کرده و هذ دمید یفکر عسل بودم، خواب عسل رو م ی. از بس توقیعم دمیخواب

 . اینذار آر جلو. ادیتوروخدا نذار ب ستادهیدر ا ی_نه جلو

ُرم دستش  یم ونیخواب هذ ی. خواب نبود. واقعا عسل داشت بلند بلند تودمیعسل از خواب پر غیج همراه گفت. نگاهم به س 

رگ  یو پنبه رو محکم رو دمیکش رونیرو از رگ دستش ب وکتیپنبه سوزن آنژ هیافتاد. تموم شده بود که بستمش و با 

رو پاک کردمو دستم رو گذاشتم روش. داغ  شیشونی. با دستمال پرقدرشت ع یپر بود از دونه ها شیشونیدستش فشردم. پ

 گفت اضافه شد: یکه م یونیاش به هذ هیگر یداغ بود. صدا

 ... نذار.ای_ نذار من و ببرن آر

 پس زدم و گفتم:  یکی یکیکه روش انداخته بودم،  ییپتوها

 شو. داریب ینیب ی_عسل جان عسل خواب م

 که آروم شونه هاشو تکون دادم و گفتم:  دیکش غیچشمانم نشست. ج یباز کرد. نگاهش تو چشم

 .ای_عسل جان منم آر

 نفس زدو با ترس گفت: نفس

 _نذار... نذار من و ببرن.
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 که بخواد تورو ببره. ستین نجایا یکس زمی_عز

 و گفت: دیکش غیج ناگهان

 جلو.  ادی_ اوناهاش داره م

 زد:  ادیآغوشم و فر یرو محکم انداخت تو خودش

 تورو خدا نذار._نذار... 

 بغلش کردم و گفتم: محکم

 .یتب دار زمیعز نجامی_ به خدا کابوسه؛ من ا

 بمون. نرو. باشه؟ نجایتورو خدا هم ای_آر

 تخت خوابوندمش و گفتم:  یآرامشش زدم و دوباره رو یبرا یلبخند

 .یتب دار ارمیبرات ب یقرص هی_برم 

 خوام، تو نرو. ی_نه قرص نم

 رم بخواب. ی_باشه نم

تونستم حدس بزنم که تبش  یتندش، م یداغش گرفت و چشم هاش و بست. از شدت نفس ها یدست ها یرو محکم تو دستم

لگن  هیبه همراه  سیدستمال خ هیآب و  وانیل هیقرص و  هیو من رفتم  دیسرش نشستم تا باز خواب یباالست. اون قدر باال

 بزرگ از آشپزخونه آوردم.

 گفت: یم ونیلب باز هذ ریدوم لگن رو آب کردم و رفتم به اتاقش. ز یحمام طبقه  یتو از

 _ نه... من نبودم... توروخدا... نه...

 لگن آب سرد. یگذاشتم و مچ پاهاش رو تو شیشونیپ یرو رو سیخ دستمال

کردم که چرا  نیتر شدم و خودم رو نفر یاون حال خرابش، عصب دنی. از ددنیلحظه شروع کرد به لرز هیعرض  در

دندوناش رو  یکه حت یچشمهاش رو باز کرد و با همون لرز اد؟یبال سرش ن نیبه صورتش نزدم تا امروز ا یلیس هی شبید

 زد گفت:  یهم به هم م

 پتو... بنداز روم. هی_سردمه... 

 م: اخم گفت با

 .شبتهید یعاقبت لجباز نیا ادته؟ی_

 و باز گفتم: اوردمی. طاقت ندینگفت و فقط لرز یزیچ

 تحمل کن. یش ی_ االن بهتر م

 دیتخت و قرص تب بر رو بهش دادم. با لرزش شد ی. نشوندمش روومدین نیی. اما تبش پادیرو بست و باز لرز چشمهاش

 گفتم:  ینداشت. کالفه و عصب دهیفا ینجوریکه کمکش کردم. نه انگار ا رهیرو درست بگ وانیتونست ل ینم یدستاش حت
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 دکتر. میبر دی_با

 شم. ی_نه خوب م

 زدم: ادیفر

 .شهیتبت قطع نم زایچ نیدفعه حرفم رو گوش کن. تبت باالست با ا نیگوشت ا ی_ تا نزدم تو

 شرتیت یکاپشن رو هیکرد. چه عجب! باالخره حرف گوش کن شد مانتوش رو آوردم و تنش کردم. خودم فقط  سکوت

 .دمیپوش میخونه گ

پالتوش رو هم تنش  یاون، حت یشد. مخصوصا که هوا سرد بود و من بخاطر تب باال شتریلرزش ب نیماش یراه تو یتو

 میچهل بود و دکتر گفت اگه فقط ن قایکردن. حالش چندان خوب نبود. تبش دق شیراست بردمش درمونگاه. بستر هینکردم. 

 و حسادت خانم. یلجباز قباز عوا نمیکرد. ا یرفت، تشنج م یباالتر م گهیدرجه د

 

 (ای)آر  

 

 دمیکش یگرفتم و م یدندون هام م ریز اریاخت یناخن انگشت شصتم رو ب تیبودم، مدام باحرص و عصبان یعصب یلیخ

 پرستار درمونگاه صدام زد:  نکهیتاا

 ؟یدی_همراه تمج

 بلند شدم و گفتم: یفور

 _بله.

 .ستیخونه کمکش کن، حالش خوب ن رببرشیمرخصه داروهاش رو بگ سته؛یرو پا با تونهی_خانومتون نم

داده  هیتخت نشسته بود، سرش رو تک یبااونکه رو یحال یرنگ صورت زرد بود و از شدت ب قاتیسمت اتاق تزر رفتم

 رفتم جلو و گفتم: وار،یبود به د

 ؟ی_عسل خوب

 :دمیاونکه جوابم رو بده دستش رو سمتم دراز کرد، دستش رو گرفتم و باز پرس یب

 ؟یایراه ب یتونی_م

قدم  نیبازوش رو محکم گرفتم  تا خود ماش گرمیدستم رو دور کمرش حلقه زدم و بادست د هی ستادیپاهاش ا یرو یسخت به

که افتاد  یصندل یدست من بود که اون رو به زور سرپا نگه داشته بود. رو نیبدنش ا یقدم راه اومد. ازضعف و ناتوان

داشت، درو باحرص  یتب مچهین هی هنوز دمیکش شیشونیبه پ یشدم. دست قیصورتش دق یتو یتکون نخورد. لحظه ا گهید

 و نشستم پشت فرمون وسرش داد زدم _نوش جان سرکارباشه دمیمحکم به هم کوب

 .یافتاد یبه چه روز نی...حاال بببفرما

 چشم ها رو بازکرد! ینه حت ینه حرف یکردم نه حرکت نگاهش
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 : دمیبلندتر سرش توپ ییباصدا دوباره

خوابونم  یچنان م ،یعموت و سارا بزن نیاز انصراف و حسادت به سارا و عشق ب یحرف گهیبارد هیفقط  گه،یبارد هی_ 

 گوشت که سرت از گردنت جدا شه. ریز

خورد؟خواب بود؟ ترمز کردم و بادستم سرش رو سمت خودم چرخوندم، نگاهم رو  ینگاهش کردم چراتکون نم بازم

ازهوش رفته بود؟ خواستم با التماس صداش کنم که چشمم به  یعنیکم داغ بود  هیرنگ وروش نشست، هنوز  یصورت ب

 یقلب خودم رو خوب لو م قتیکه حق یزد وبا لحن خیتم یافتاد، قلبم له شد. تموم عصبان دیکه از چشاش چک یاشک یقطره ها

 دادم گفتم:

 _عسل جان!

 :دمیو پرس دماوریبه من افتاد، طاقت ن اهشیس یباز کرد نگاه داغ چشما چشم

 ؟یکن یم هی_چرا گر

 کبود شده اش رو به زحمت از هم باز کرد: یها لب

 بسه. ا،یآر گهی_بسه د

 ابروهام و گفتم: ونیدوباره نشست م اخم

 چه به روزت اومده؟ یدون ی_بسه؟ خودت م

 غر نزنم که گفت: گهیتا د دمی. لبم رو محکم گزدیکه انگار نفس آخرش بود. قلبم لرز دینفس کش یجور هی

 .یشد تیاذ دی_ببخش

 افتاد : نییهام پا شونه

 ؟یگ یم یدار ی_ چ

 گونه ام و گفت: یکرد که دستش رو گذاشت رو یترم م وونهیاشک چشم هاش د ینگاهش عوض شد، حلقه ها رنگ

 برگردم. یخوام محکم و قو یعمو...م شی...برم پیضیمر نیبا ا خوامی...نمی...ولایآر خوامی_معذرت م

 :ادزدمیاخم کردم و سرش فر دوباره

 ؟یشد ی_تو روان

خانوم  یضیزجر مر یکرد، دوباره به راه افتادم هنوزفکر برگشتن بود ول شتریرو ب تمیرو ازم برگردوند و عصبان سرش

خواست محکم بکوبم وسط فرمون  یگرفت که دلم م یسرم چنان درد د؟ید یو لبخند خانم رو عمو جان م دمیکش یرو من م

 اومد. ییرایخونه به زور تا سالن پذ میدیرس نیماش

 کردم :  یخودم رو خال یادیاز مبل ها نشوندمش و بافر یکی یرو

 ...یکالم از عموت حرف بزن هی گهیبار د هی_اگه 

 زنم تو دهنت. یکنم و محکم م یحالت و نم تیرعا گهید 

 لب زمزمه کرد:  ریداد به تاج مبل و نگاهشو دست نگاهم سپرد و ز هیرو تک سرش
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 حال.. نی..نه االن...نه با ایبرم ول دی_قبول کن...با

دهانش و خون قطره  یبرام رنگ و رو گرفت که محکم زده بودم تو یلحظه همه چ هی دم،ینفهم یجیکور شدم و ه گهید

 چیچشم هام رو بستم و دوباره بازکردم، ه یلحظه از شدت ناراحت هیونه اش. چ یرو ختیر یقطره از لبش و دندوناش م

 رفت که حالش بده؟ ادمی اخودمدهانش؟ چر یمحکم بزنم تو نقدرینکرد؟ چراگذاشت ا یحرکت

 صورتش و باز دست دلم رو شد. یخم شدم رو یفور

 آخه؟ کارکردمیچ نی..ببستین میحال یچیه گهیشدم د وونهی_عسل..عسل..تورو جون همون عموت الل شو دختر..من د

 نگاهم کرد، تب دار و تلخ. فقط

 

 ( ای)آر  

 

گفت که به هر حال کار خودش  یآرامش خاص نگاه عسل داشت بهم م یکرد ول یعذاب وجدان رهام نم یآتش گرفته  حس

 یبود گره ابروهام رو باز کنم، اونوقت بود که باز برم یذومدم. فقط کاف یکوتاه م دیعموش. نبا شیپ گردهیکنه و برم یو م

 اول... یسر خونه  میگشت

. واسه شدمینم فشیحر گهید ندفعهیا دیرو بهونه ها، لجباز ها و شا یکرد. همه چ یاومدم عسل باز شروع م یکوتاه م اگه

 زدم : ادیمحکم فر نیهم

 _ گمشو از جلو چشمام.

باال. حال من به  یطبقه  یاز جا بلند شد و رفت سمت پله ها ین گره خورد. به سختم یچشم هاش به چشم ها یباران شب

عسل در ظاهر خراب بود و مطمئنا باطناً بهتر از حال خراب من فقط  یظاهر خوب بود و در باطن خرابتر از خراب. ول

کرد.  یآزارم داد، داشت داغونم م شهیکه بر خالف هم یوتمنظم اشک چشم هاش و سک یخون کنار لبش موج ها یسرخ

 حالش رو  ینیب یمگه نم یکور ضهیکه مر دیش کیبهش رو داده بودم. دلم داشت نعره م یادیز

 چرا بخرجش نرفت؟!  نیسرما بش یخواست لج نکنه چند بار گفتم نرو تو یکه باشه، م ضهیداد مر یعقلم جواب م و

باعث آرامش  دیهدف شا یو ب نیسنگ ییکردم. قدم ها یسالن ط یرو تو یام کرده بود. چند قدم وانهیدل و عقلم، د تضاد

همونجا  دمیداد. د یزد وعقلم هشدار م یدلم مدام غُر م ششیداشتم برم پ دی. تردستادمیکرد. ا یشد. اما نه آشفته ترم م یم

مبل و رفتم سمت آشپزخونه.  یرو از تنم کندم و انداختم رو راهنمیپ نیشه، واسه هم یجدال م نیباالخره قلبم فاتح ا ستمیایب

 اومدم. یم رونیب  یکردم. اما با کدوم حوصله؟ الاقل از فکر منت کش یسوپ ساده درست م هیبراش  دیبا

قابلمه. من که زن نبودم که  یپوستش رو کندم و چند تا برش بزرگ دادم و درشت خورد کردم تو ی. بزور حتمیداشت جیهو

 یو قابلمه رو گذاشتم رو ختمیپرک ر یکم هم جو هیبود.  یداد، کاف یسوپ م یکه مزه  نیبخرج بدم. فقط هم قهیبخوام سل

 .یناهارخور زیگاز. کالفه نشستم پشت م

 سمت عسل. دیدلم پر کش باز

 لب گفتم : ریدادم و ز یرو تکون مسر

 احمق جوون. اری_ طاقت ب
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 .ارمشینبود که بتونم ب یطاقت اما

باال.  یزد . رفتم طبقه  یکه با هر تپش  نام عسل رو صدا م یعقلم رو دادم دست قلب نباریقلبم فاتح بر عقلم شد. ا باالخره

 اومد. ینم ییو آهسته. از پشت در اتاقش که صدا نیپاورچ

تخت  ی. در باز شد سرم رو جلو بردم و نگاش کردم. رودمیکش نییدر و گرفتم و پا ی رهیخواب بود؟ آروم دستگ یعنی

 .دیلحظه نگاش سمت در چرخ هیبود و چشم هاش باز بود. خواب نبود  دهیدراز کش

 

 (ای)آر  

 

 اتاقش برم. یکور که نبود. مجبور شدم تو یتب داشت ول د،ینه؟ حتما د ای دیدونم من رو د ینم

چشم هاش باز  یمشک یها لهیاخم هام رو تو هم کردم و در و کامال باز. وارد اتاق شدم و با همون اخم رفتم سمتش. ت یول

 ینشستم و با اخم  بتخت  ی. لبه دیچرخ یداد. مخصوصا که نگاهش با هر قدم من، به سمت صورتم م یم بمیداشت فر

 اونکه نگاهش کنم گفتم : 

 کنه.  یم یهام قاط میشه و س یم زیاندازه داره وگرنه صبر من لبر ی_لجباز

 ... یآه ،یگفت، آخ یکلمه م هیزد. کاش الاقل  یکه داشت به دلم چنگ م یسکوت بود. سکوت جوابم

 دادم و گفتم : رونیب نمیسنگ ی نهینفسم رو از س 

 ! یکن یلج م ینجوریو ا یطرف وونهید هیبا  یدون ی_ خوبه تو م

از مغزم فرمان نگرفت و سمت  کدفهیحرفم چشم هام  رشیعدم پذ دیداشت شا یجوابم سکوت بود. سکوتش چه معن بازم

 کرد. یداشت چشم هام رو کور م یزهر اون زخم، بدجور ی.خونش بند اومده بود ولدیلبش چرخ

 بود؟  یلیس هیشد؟ فقط  ینجوریزدم که ا یچطور

لبش.  یزخم رو  یبه زهر کشنده  یتعجب رو به چشم هام باز کرد. لبخند یلبش پا یباال اومد. چرا لبخند! لبخند رو نگاهم

 منت کش . چشم هام زل زده بود و گفته بود منت نکش، یانگار صاف تو یعنیدار،  هیتلخ و کنا

قرص و محکم قلبم رو  یشد که خونه  یچشماش مثل طوفان یچشم هاش بود که اشک تو اهیس یحفره  ینگاهم هنوز تو 

 ام افزود : یوونگیخود، که کالمش به حال  د یخراب کرد و من رو از خود ب

 .ای_آر

 خواست زجرکُشم کنه؟ یچرا انقدر قشنگ صدام زد! م بایز چقدر

 نگاهش کردم که ادامه داد : فقط

 کردم تتیاذ یلیدونم، خ ی_م

 و ببخش. من
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 یتو یبیشدم. چه حس عج رهیزده به نگاه پر احساس چشم هاش خ خی یآدم برف هیپلک هم نزدم، مثل  یخوردم حت جا

 چشماش بود. یاهیس

به گوشش خورده بود؟  یلیس هیخوام؟ حاال که  یبگه معذرت م دیبودم. چرا االن؟ چرا االن با دهیکه تا اون روز ند یحس

 ! دهیعقل از سرش پر یلیحتما با همون س

 شد. نیاشک چشماش مز یبودم که لبخندش به قطره ها بشیو منگ اون نگاه و حس غر  جیگ

 

 کرد : زمزمه

 _ حالم بده، من و تحمل کن.

 ینشست، درجه  یم شیشونیپ یکه کالمش رو هضم کنم. بعد به خودم اومدم و با پشت دستم که رو دیطول کش هیثان چند

تو  هی ،یحال یتبش رو اندازه گرفتم. بازم تب! انگار نه انگار تازه از درمونگاه برگشته بود. اونوقت من با اون تب و ب

عقلم،  یاجازه  یشدم و ب یشد.عصب یمدام احساس داشت له م یها چنگ ریقلبم ز گهیهم بهش زده بودم؟ د یحساب یدهن

 قفل صندوق اسرار قلبم رو باز کردم : 

 برمت. یم ی_من غلط کردم خوبه؟ تو خوب شو فقط...هر جا بخوا

 واضح تر شد : لبخندش

 _ ممنونم.

 و تو دلم گفتم :  دمیرو گز لبم

 دختر. یکرد می_خوب شو، روان

به  یشدمآروم دست رهیخ تش،یخواب رفته در معصوم یهمونجا نشستم و به چهره  ونهویهاش رو بست و من د چشم

هاش من رو  یباز وونهید نیا یدختر چطور تونست با همه  نیو صورت تبدارش رو  نوازش کردم. ا دمیموهاش کش

 عاشق کنه؟ ینجوریا

 گفت : هیچشم هام نشست و بعد چند ثان یکه چشم هاش باز شد. نگاهش صاف تو دمیلبش کش یدستم رو رو انگشت

 .ستمی_ حقم بود، نگران نباش، ازت دلخور ن

. انگار از دیصورتش گذاشته بودم بادو دست گرفت و بوس یبُهت بودم که دستم رو که رو یگفت؟ هنوز تو یداشت م یچ

 ختهیکه تا اون روز به وجودم ر یگرم و پر احساس یشد. گدازه ها یم ریبوسه اش آتش بود که سمت قلبم سراز ینقطه 

 ریآغوشم و ز یتو دمشیهاش رو گرفتم و محکم بلندش کردم و کش هعقلم،  افسار قلبم رو رها کرد و شون گهینشده بود. د

 گوشش التماس کردم :

 

 ارخب؟یدر ن یبچه باز ست،یحالم دست خودم ن می_عسل تو رو خدا من روان

 زمزوه کرد : رومآ

 .یش یجذاب تر م ،یش یم وونهید یدونست یامی_ آر
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 قابل مهار کردن نبود ،گفتم :  گهیکه د یگوشش با لحن ریوار رفتم. دست هام رو محکم تر دورش حلقه کردم و ز گهید

 یلجباز نیتو کنترل کنم. اونم با ا شیچقدر سخته که خودم و پ یدونینکن عسل، تو هنوز نم یبا احساس من باز نقدری_ا

 دهنت!  یزدم تو یچه جور نیهات بب

 کرد. یم بمیداشت که مثل بمب اتم تخر یحس هینا و رمقش  یب یصدا

 حال االنت رو دوست دارم. یاگه زد یحالم خوبه، حت ستی_ مهم ن

ش بود واقعا!  نیا به موهاش زدم که با  یبود. آروم بوسه ا دهیواقعا عقل از سرش پر ایکردن من بود  وونهیقصدش د ایچ 

 زمزمه کرد : طنتیش

 زنه. یهم باالتر م یاستاد صالح ناتی_ کم کم داره عدد بوسه هات از تمر

 گفتم : لب ریام فشرده شد که ز نهیبه دستانم که هنوز دورش حلقه بود، دادم. محکم به س یو فشار دمیصدا خند یب

 پا استاد شدم واسه خودم. هیمن خودم  ست؛یبه دستورات استاد ن یازین گهی_د

 

 ام جدا کرد و نگاهش رو به من سپرد. چشم هاش از شدت تب، هنوز سرخ بود که گفت : نهیرو از س سرش

 _ کنارم بمون باشه؟

تنش رسوخ  یشد که تو یتخت. چشماشو بست و باز مست تب یحرفش بستم و دوباره خوابوندمش رو دییهام رو به تا چشم

 یصورتش چرخ م یتب بر بهش بدم. نگاهم تو هیکرده بود. آروم نوازشش کردم. هنوز ساعت قرص هاش نبود تا الاقل 

رده بود و با اون حال و روزش، ورم ک یلبش بدجور م،زخم لبش.چرا زدم؟ کاش نزده بود یخورد و باز نشست صاف رو

پتو روش بندازم. آروم از جام بلند شدم و برگشتم به آشپزخونه. سوپم از شدت  دمیترس یول دیداد. خواب یعذابم م شتریب

تو سر  یچ یعنیعسل بود.  یحرفا شیمن! هنوز حواسم پ یاز سوپ عاشقانه  نمیگاز، ته گرفته بود. بفرما ا ادیز یشعله 

 گذشت؟ یقلبش م

 .ای_ آر

 بود. ستادهیبرگشت به عقب پشتم ا سرم

 ؟ی_چرا اومد

 .یمون یم شمیپ ی_ تو گفت

 _ اومدم سوپت رو آماده کنم.

 خوام. ی_سوپ نم

 اخم گفتم : با

 فعل ها، خواستنه. یخونه، همه  نیا یتو میندار خوامی_ نم

 زد و گفت :  یجوون دار لبخند

 خوام. یرو م_باشه پس من تو 
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 ام و گفت: نهیهمون حالت سرش رو چسبوند وسط س یجا خشک شدم. قاشق به دست. کنار گاز جلو اومد و تو در

 _ تو نرو؛ همه ازم خسته شدن رهام کردن، پدرم، مادرم، عمو، تو نرو.

 پنج ساله! یبچه  هیکرد مثل  یم هیگر

 و با دستام دوره اش کردم. ییظرفشو ی. قاشق رو پرت کردن تودیاشک هاش، قلبم رو خراش چنگک

 .یگ یم ونیهذ ،ی_ عسل جان تب دار

 پناهگاه محکم،نگران  حالم... هیگاه،  هیتک هیبمون مثل  ینجوریهم ایباش آر ینجوریگم هم یم یدونم چ ی_نه م

 چکار کرده بود! یلیس هینداشتم.  کدفعهیرو  رییدر حال انفجار بود.طاقت اونهمه تغ قلبم

چشم هاش،  ینگاهشو غرق در چشمانم کرد شب بارون یشب گرفته  اهیس ی ارهیام جدا کرد و دو س نهیرو از س سرش

 یخود م یزد که چرا زدمش؟ همه داشت من رو از خود ب یم شیطعنه دارش، که مدام بهم ن یپوستش، لب زخم یداغ

 کرد که گفت :

 من...فقط تو رو دارم. یگاه دارن ...ول هیتک هیعمو همه  شیپ گردمیبرنم یبمون شمیپ ی_اگه قول بد

 

 )عسل(  

 

خورد که انگار داشت مقاومتش رو در برابر اشک از  یاخم قشنگ، تو صورتم چرخ م هیبا  یطور ایآر یعسل یه چشم

 زد که زود محو شد. یداد. لبخند کج یدست م

 چسبوند و گفت : میشونیرو به پ شیشونیپ

 مونم.  یم ی_ تو اگه بخوا

 درنگ لب زدم : یب

 ...یخوام بمون ی_ م

 فقط االن... نه

 انداختم و زمزمه کردم: نییو پا سرم

 یباش شهیهم  ،یبمون شهیهم

 زده! خی یمحو نگاهم شده بود که فکر کردم مثل آدم برف یطور

 صداش زدم : آروم

 ...ای_ آر

خودم  یدونستم به همخونه  یوقت بود که م یلیاز اندازه حوصله داشتم. خ شیب ایحرف زدن با آر یبرا یحال بودم ول یب

 ایکه رفته بود مسافرت  اعصابم داغون شد. یکه تو همون چند روز ی. جوریا گهید زهیعادت کردم فقط عادت کردم نه چ
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به ....کشش تفکر نداشتم.تا همونجا  لیکه داشت تبد یوابستگ دمیشا ایشد  یم یبه وابستگ لیکه داشت برام تبد یعادت دمیشا

 شه. یبه کجا ختم م یعادت و وابستگ نیبس بود. اصال هم مهم نبود ا

عادت کرده  ادشیبه داد و فر یداد،  حت یرو قشنگ انجام م یدستورات استاد صالح نکهینگاهش به حرف هاش، به ا به

 لبخند اومد رو لبش و گفت : هیخورد که باالخره  یچشم هام چرخ م یهم وابسته شده بودم. نگاهش هنوز تو دیبودم و شا

 آره!؟ یَخرم کرد یکه حساب یدی_ لوس نکن خودت و. فهم

 تو هم کردم  و جواب دادم : یهام رو الک اخم

 ؟ من! ایتوإه  تیاز َخر یبمون شمیپ خوامیم نکهی_ ا

 گرفت که گفت :  خندش

 .ی_برو هنوز تب دار

 استاد و انجام ندادم. نی_تمر

 !؟شیکیکدوم -

 عسل چشم هاش غرق شد. یتو نگاهم

 بوسه به صورتش زدم و گفتم : هیو  دمیو خودم رو به زور تا صورتش باال کش ستادمیپام ا یپنجه ها یرو

 کردم، تحملم کن. تتیدونم اذ ی_ م

 گفتم :  یکردم که فور یم ینگاهش داشت ته دلم رو خال تیجد

 رم بخوابم.  یم ست،ی_حالم خوب ن

اصال  وونهیانگار من د یسوخت. ول یفرار. برگشتم به اتاقم. لبم هنوز از ضرب دستش م یبود برا یخوب ی بهونه

سرما بهم  یباهاش لج کردم. چقدر اون شب تو یلیخر شدم خب آخه خ یکرد که حساب ینبودم. داشتم کم کم باور م یناراض

مست  یدادم. چشم ها یرو هم زجر م چارهیداشتم اون ب یضیمر نیا اقبول نکردم و حاال ب یخونه ول امیگفت پالتو بپوشم  ب

 زمزمه وار به گوشم خورد : ییبود که صدا نیسنگ نی. سرم سنگدمیو تب دارم و بستم و خواب

 ؟یخواب یو خودت آروم م یکن یو داغون م _من

 پلک هام باز شد. یتبم افزود. فور ینتونستم .حضورش به گرما دمیشا ایبلد نبودم خودم رو به خواب بزنم  اصال

 تختم نشسته بود که گفت : کنار

 _ باز تبت رفته باال.

 گفت :  کرد و یدرمانگر. اخم بیبهش کردم. هنوز نگاهش معجزه گر بود و عج ینگاه 

 گفتم!؟ یچ یدی_شن

 باال سرم. ی_آره اشکال نداره، تو هست

 زد و گفت : پوزخند
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 _ بلند شو قرصات و بخور.

که  دمیآب قورت دادم. دوباره دراز کش وانیل هیو با  ختیکه کف دستم ر یمشت قرص هیتخت و  یزور نشستم رو به

 گذاشت و گفت : میشونیپ یرو رو ینمناک یپارچه 

 !؟یخور یم ی_ سوپت رو حاضر کردم ک

 .ی_هر وقت که تو گرسنه شد

 رو با لبخند تکون داد و گفت : سرش

 .یسوال برد ریآخه هر وقت باورت کردم، باورم و ز ؟یکن ینم یباز لمی_ باور کنم ف

 تو کنارم بمون. یو با سارا مشخص بشه ول فمیتکل دیگم... اگه...خوب بشم با ی_هنوزم م

 شد و صداش بلند : کیگره به هم نزد هیابروهاش با  

 من و!؟ یبازم به مسخره گرفت یدی_د

 _من.......

 زد : ادیبلند کرد و فر صداشو

 _دهنت و ببند.

 گفت :  گهید ادیفر هیاز کنارم بلند شد و با  تیکردم که با عصبان سکوت

 ؟یخوا یم یرستار_من و فقط واسه پ

 .دیرفت و در رو محکم کوب رونیبزنم که از اتاق ب یحرف خواستم

 

 (ای)آر 

 

 کنه؟ رییخواد تغ ی! من احمق چطور خر شدم و فکر کردم که واقعا مشعوریب ی دختره

 گفت: یوقت یبا سارا و عموش برداشته ول یمن رو دست انداخته بود، فکر کردم دست از لجباز فقط

 دستش. یرو دست خوردم و شدم مضحکه  یکه بد جور دمیسارا رو مشخص کنه فهم فیتکل دی_با

 یداشتم وا م ی. لعنتارمیکم ب ششیپ ینجوریا ذاشتمی. اگه قلب خرو عاشقم نبود نمامیباهاش کنار ن گهیعهد کردم د باخودم

از  یبردم اتاقش در اتاقش و با ضرب بازکردم خواب بود وقت ینیو باس الهیپ هی یتو دمیمالقه سوپ کش هیدادم. باحرص 

رفت  اریاخت ینگاهم ب یرو گذاشتم کنار پاتخت ینیجلو رفتم و س تیبا عصبان نشد داریباز شدن در اتاق اونم با اون ضرب ب

 دهیبه در زدم ؟ ! به نظرم که صورتش آروم بود و انگار خواب که ینشد؟ اونم با اون لگد داریواقعا ب یعنیسمت صورتش. 

 خودش رو به خواب زده بود. ایاصال به من چه، که خواب بود 

 گفتم: یعصب ییباصدا
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 _بلند شو سوپت رو بخور.

 گفت: دمیسمت در که شن رفتم

 .خورمی_من سوپ نم

 زد من احمق رو باز دست انداخته بود، فکر کردم خوابه! خشکم

 گفت: دوباره

 دفعه آروم ببند. نی_در اتاق  رو هم ا

بود به  کیفحش بلد بودم به خودم دادم. من رو بگو که نزد یبه هم و رفتم اتاق خودم، هر چ دمیدرو کوب یو عصب یحرص

 اعتراف به عشقم. تیبه استاد و در نها ادشنهیجشن بالماسکه تا پ ی هیاعتراف کنم. از قض یهمه چ

 دختر شدم؟ هیدست  ی چهیباز چطور

 یراحت تر م دینبود، شا ششیپ میتونستم کنترلش کنم. اگه قلب لعنت یکه نم یخودم بدم اومده بود بخاطر ضعف قلب از

 و بذارم برم. امیهاش کنار ن یباز وونهیتونستم ازش دل بکنم و با د

 زدم، که چشمم به اسم عسل افتاد. یتلگرام چرخ یو تو میگوش یتخت نشستم و کالفه سرمو کردم تو یرو

 داده بود! امیپ

 داد. گهید امیپ هینه، که باز  ایرو باز کنم  امشیبودم پ مردد

 رو بازکردم. امشیو پ اوردمیطاقت ن گهید

 بود: نوشته

 ؟یبه من سوپ بد یای_گرسنمه م

 پررو! پوزخند زدم که باز نوشت : چه

 تا بخوابم؟ یچرا نوازشم نکرد ،یدی_ تو چند وقته دستورات استاد رو انجام نم

 خواست من رو خر کنه، باحرص براش نوشتم : یباز م وونهید ی دختره

 .یسوپ کوفت بخور ی_ بهتره به جا

 کنار عکسش نوشته شد: باز

 

 _درحال نوشتن...

 قلبم رو مهار کنم. تونستمیچکار کنم که نم یبودم؟ که باز دستم بندازه؟ ول یمنتظر چ وونهیقرار منتظر شدم، من د یب

 اومد: امشیپ

 اد؟ی_دلت م
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 داد : امیدادم که باز پ رونیب نهیتعجب! نفسم رو محکم ازس کریبااست

 ا؟ی...آرای_ ب

تخت  یرو پرت کردم رو یشدم و گوش نیآفال یهمه ضعف فور نیکرد از ا یعقلم داشت سرزنشم م یگفت برم ول یم دلم

 کردم بخوابم. یو سع دمیدراز کش

 لبم نشست. یکه صداش از پشت در اتاقم اومد. لبخند رو دینکش یطول

سراغم، پشتم رو به در کردم که در اتاق باز شد. جلو اومد، چشم هام رو بستم که نشست  ادیکنم خودش م یاگه کم محل پس

 تخت و گفت: یلبه 

 ا؟ی_ آر

 موهام. یبهش ندادم که دستش رفت البه ال جواب

 دونست چکار کنه تا من رو عاشق تر کنه!  یدستورات استاد که م نیاز نوازشش حبس شد. لعنت به ا نفسم

 نوازش سر انگشتان داغ و تبدارش. ریشد ز یداشت آب م دلم

دادم اونم بعد از اون  یبهش رو م دیدادم .نبا یرو محمکتر کردم. اما انگار داشتم کنترل ضربان قلبم رو از دست م اخمم

 زدم: ادیکه زده بود. محکم فر یحرف

 .رونی_گمشو ب

 

 )عسل(  

 

کرده بود.  بازم غرورم رو  یدادم، اما قهر سخت امیکردم که بهش پ کیبار اونقدر کوچ نیشدم. خودم رو اول یحرص یلیخ

 خورش اومد. نیدوم س کیزود ت یلیدادم. خ امیبهش پ نه،یکه آنال دمید میگوش یتو یپا گذاشتم وقت ریز

طرف. چرا من احمق نازش رو  کیرو پرت کردم  میشدم. گوش ینکرد. حرص دهیخودم رو لوس کردم فا یبازم هر چ اما

 بودم نه اون! یدلخور م دیمن بودم که با نیچرا ؟ تازه ا دم؟یخر یم

 ؟یکه چ دم؟یخر یصورتم و باهام قهر کرده بود و من احمق داشتم نازش رو م یزده بود تو شعوریب ی پسره

 دادم و با خودم گفتم:  رونیب نهیاز سرو محکم  نفسم

م شده؟! من همون عسل مغرور قبل  ام؟! ی_چ 

و باز با نگاهش، با نوازشش،  نهیکنار تختم بش ادیب ایخواست آر یدلم م یول ن،یداغ بود و سرم سنگ یاونکه تنم هنوز کم با

 با لحن قشنگ صداش، من رو با اون حال خرابم،درمان کنه.

تخت و  یخر شدم و رفتم اتاقش. در زدم. جواب نداد، وارد شدم. صداش زدم. پشتش به من بود. جلو رفتم و نشستم لبه  بازم

 موهاش رو نوازش کردم.

 خورد! یمرد نم هی یداشت، به موها ینرم یموها چه
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 : ستادیکه قلبم ا دیکش یادیچنان فر کدفعهی

 .رونی_ گمشو از اتاقم برو ب

وجودم شکست. اشک  یتو یزیچ هیدر اتاقمو پشت سرم بستم، نفسم باال اومد و  یرفتم. وقت رونیحالت دو از اتاقش ب به

 لب گفتم: ریچشم هام نشست و با حرص ز یتو

 . ریبهت محل گذاشتم. برو بم یادیخودمه ز ری_ تقص

 لب گفتم: ریز یبه مرگش. فور یبودم اما نه راض یتخت نشستم. هنوز از دستش حرص یلبه  

 .رهینه غلط کردم... نم ای_ خدا

شدم؟ اصال به من  ینطوریبود! چرا ا دیبود از من بع دهیاز دهنم پر تیعصبان یکه تو یکلمه ا هیاز  لیدل یب یا دلشوره

 نه؟ چرا برام مهم شده؟ ای رهیچه که بم

 زه؟یر یرو به وجودم م یانرژ یکنه؟ چرا دست هاش شعله ها ینگاهش برام رنگ گرفته؟ چرا صداش جادوم م چرا

 دیشا یگ یشه؟ نم یحالم بد م یگ یمعرفت، نم ینگاه. ب کیتخت. سرم باز پُر بود از سوال و قلبم تنگ  یرو دمیکش دراز

 تب کنم؟

لحظه به خودم  هیشد.  کیو هوا تار دندیها چطور دنبال هم دو هیثان دمیلج کردم. نفهم ی. ضعف داشتم ولدمیخواب گرسنه

 سوزاند. یرا هم م میشب شده. سرم داغ بود. و باز تب داشت استخوان ها دمیشدم که د داریاومدم و ب

 یرو یتب بر بخورم. به سخت هیدونستم قرص هام کجاست تا الاقل  ینم. دید یتخت نشستم. چشم هام تار م یزحمت رو به

داغ بودم. احساس سوختن  یلیخ یلیزدم. خ یبه صورتم م یآب هی دیخورد. با یپاهام چرخ م ریز نی. انگار زمستادمیپاهام ا

برق اتاقش  ی. هنوز بسته بود ولایرفت سمت اتاق آر لیدل ینگاهم ب فتمکردم. تا دم در اتاق که ر یحس م یرو به خوب

خانه  یانگار همه  وار،یسمت د ایدرست کنار اتاق آر ییزد. رفتم سمت دستشو رونیام ب نهیاز س نمیآتش یروشن. نفس ها

سرد  یها یکاش یرو باز کردم. پابرهنه پا رو ییبود؟ نفس نفس زنان در دستشو ی. لرزم از چدیلرز یداشت با من م

 ختمیشد. آب سرد رو باز کردم و مشت مشت آب ر دهیتنم کش یها به داغ یکاش یزده  خی یداد! سرما یم یفیگذاشتم. چه ک

آتش در حال خاموش شدن است، به لرزه انداخت. سرم  یشعله ها ریکه ز یآب، تن مرا مثل خاکستر یصورتم. سرد یرو

و راهرو. پاهام افتاد  ییدستشو نیافتادم. ب یبیمه یچطور شد که با صدا دمیکه نفهم مبزن هیت. خواستم به در تکرف جیگ

 شد: یکی ادشیبا فر ایباز شدن در اتاق آر یکردم نتونستم خودمو جمع و جور کنم. صدا یهر کار گهیدر. د رونیب

 _ عسل.
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 ثابت نگهشون دارم. تونستمیزد. اصال نم یهام دو دو م چشم

 گفت: یسرم اومد و با دستپاچگ یباال
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 برمت به اتاقت. یم ست،ین یزیچ ستین یزی_چ

 . یدستش بلند کنه اما به سخت یاز خودم نداشتم مجبور شد مرا رو یاراده ا چیجوون ه یگوشت ب کهیت یمن مثل  اما

 لب گفتم : ریخواستم باعث زحمتش باشم. ز یدلم گرفت. نم یسخت نیا از

 .دی_ببخش

 کرد. یسوال رو تکرار م هیلب  ریبه لبانش بود که ز یحال یو ب جهیاون سر گ ینگاهم تو دینشن

 باز؟ ی_ چرا انقدر داغ

 برد : یتبم رو باالتر م یصورتم گذاشت. نگاهش داشت درجه  یرو یتخت گذاشت و دست یو رو من

 که نشد؟ تیسرت ضربه خورد؟ طور ؟ی_خوب

قبل سفت و محک، قهرش رو نگه داشته بود.  قهینگاهش کردم مست نگاه نگرانش بودم انگارنه انگار که تا چند دق فقط

 سکوتم کالفه اش کرده بود که گفت :

 ارم؟یقرص برات ب ؟یخوا ی_ غلط کردم به خدا؛ سوپت و م

 چیه یاش رو ب یشد صداش رو باال برد و نگران یکور شده بود که باز نمغلط گره نگاه من به چشم هاش اونقدر  چرا

 رو کرد : میبرا یغرور

 صدام و؟ یشنو یم ؟یکن ینگام م ینجوریبگو. چرا ا یزیچ هی_عسل تورو خدا، جان عمو نادرت 

 شدم؟ ینطوریبرد؟ چرا من ا یداشت که ضربان قلبم رو باال م یچ شینگران

نفس  یحت ایشم که حرکت کردن برام  یم رشیتسخ یشم؟ طور یاز نگاهش، از توجهش،  از لحن صدا جادو م چرا

 اینگاه منتظر آر یکه فقط نگران یاز هم فاصله گرفت و بعد از مکث یشه. لب هام کم ینگاهش برام سخت م ریز دنیکش

 کرد اسمش رو به زحمت صدا زدم : یم شتریرو ب

 .ای_ آر

 جوون زد و گفت  : مهیلبخند ن کی یفور

ق داد ایمن و آر یکشت ا،ی_ جان آر  دختر. یرو د 

 زد : رونیکلمات داغ ب نیتب دارم دوباره ا یلب ها یال از

 کردم. تتیمن و ببخش اذ د،ی_ببخش

 کنم. یم خواهش

 جان  گرفتم.به انگشت هام داد. که انگار دوباره  یدستش گرفت. فشار ونیواضح تر شد. دستم رو م لبخندش

 داشت!  یانرژ نقدریبود که ا یچه بوسه ا نی. ادیدستور استاد بوس یبهونه  یرو جلو آورد و صورتم رو ب سرش

 کرد و گفت : جادیبعد فاصله ا 

 عمو نادرت؟ شیپ یو بر یمن و فراموش کن یببخشم که خوب شد ؟ی_ ببخشم که دوباره زجرم بد
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 صورتش خورد : یتب دارم تو یها نفس

 

 شرط. هیبه  ی. ولرمی_  نم

 کرد که گفتم : کیبهم نزد ،یابروهاش رو به عالمت چ تاج

 قول بده. شهیباش، هم شمیپ شهی_تو هم

 شکوفه زد. بایز یغرور به بهار یدفعه چشم هاش از سرما کی

 که به خودم مغرور شدم بایز چنان

 بود، سخت قلب مرا مشغول خود کرده. لبانش داغ تر از تب من بود. یکه مدت بیحس  عج نیخودم و ا به

 داشت. یبودم. چه طعم خوب دهیدستورات استاد هم نچش یداد که تا اون لحظه تو هیبه من هد یا بوسه

 صورتم بلند کرد نوبت نگاهش شد. یرو که از رو سرش

 بوسه! کینگاه و  کیبود. خود درمان بود. حالم بهتر شد. از  درمان

 هیتُن  یکند. وقت یم رانتینگاه و هیعطش  یکند،  وقت یدرمانت م یبوسه ا یکه چه مرگم شده وقت دمیفهم یداشتم م گهید

 .یکند تو عاشق شده ا رانتیصدا ح

 ل دستش و گرفتم و گفتم :دادم و محکم تر از قب رونیب نهینفس تب دار عشقم رو از س نیاول

 _ گرسنه ام.

 .ارمیرم سوپت رو م ی_االن م

 و رفت. 
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عشق در  قلبم نفوذ کرده بود،  نگونهیاستاد  ا یاز دستورا کیباشه. از کدوم  نیریکردم عشق انقدر ش یوقت فکر نم چیه

 هرچه بود قشنگ بود. قشنگ و آرامش بخش. یدونم. ول ینم

 شد! یم ختهیبود که بر جانم ر یتابش اون نگاه گرم چه مزه ا ریگذاشت. ز یبه دهانم م ایکه آر یهر قاشق سوپ در

 از جنس قلب و احساس یمزه ا دیآدم ها، شا یایمتفاوت از دن یا مزه

 سوپ رو گذاشت کنار تخت و گفت : یخال ی الهیپ ایآر

 مونم. یم شتی_بخواب. من پ 

 یاعتراض چیه یبالشت گذاشتم. با آنکه هنوز تبم باال بود ول یجمله برام بس بود. چشم هام و بستم و سرم و رو همون

 مشترک به دلش افتاد. یخواستم،  که به لطف حس یدرمان قلبم م یدستش رو برا ینکردم. فقط گرما
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 و من وسط نوازشش پلک هام رو بستم. زمزمه کرد : دیگونم کش یرو آروم رو دستش

 .ی_ عسل هنوز تب دار

 بسته گفتم : یهمون چشما با

 جا بمون. نی_ خوبم تو فقط هم

که شعله  دیکش یم یکابوس عشق یو حس کنم. حرارت درونم مرا به سو نمیتونستم لبخندش رو بب یپشت پلک هام م از

 یانیکه پا یو سوختن از تب دیکش یکه تازه شعله م یسوزاندن انتخاب کرده بود.سوختن از حس یرا برا یبد زمان شیها

 .دمینداشت، خواب

 سوختن لبهام. یشود برا یسوزش  بخار نی.دهانم باز بود تا حرارت ادیبلع یبود که مرا مثل کوره م ییحرارت گرما وباز

 زمزمه کردم : اریاخت یب

 گرمه. یلی_ گرمه، خ

 شد :  دهیکابوس تبدار من شن ونیم ایآر یصدا

 ی_تب دار

 به دستم داد و پلک زدم.  یکرد. فشار ارمیهوش یکم شیصدا

 نگاهم به چشمانش خورد. ریمس

 ام گذاشت و گفت : یشونیپ ینمدار رو یدستمال

 تو؟ یش یخوب م ی_ک 

سر منه به  یباال یداریچشمانش رو توانم رو گرفت. چند شبه که کارش شب ب یکردم باعث دردسرش شدم. خستگ حس

 خشک شده ام رو از هم جدا کردم و گفتم : یزحمت لب ها

 _ برو بخواب خوبم. 

 زد و گفت : یپوزخند

 یسوز یتب م یتو ی!؟ داری_خوب

 کنم، تو برو بخواب. ی_تحمل م

 !؟شتیپ بمونم ی_مگه نگفت

 .دید یتام از شدت حرارت تبم تار م چشم

 چشمام روصورتش نگه داشتم و گفتم : اهیس یزحمت حلقه ها به

 دونم. ی_خسته ات کردم م

 رو آروم به دو طرف تکون داد و گفت : سرش

 و خسته نشدم. ستمی_نه خسته ن
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 .نمیبب ینطوریتو رو ا تونمیطاقتم تموم شده، نم فقط

 زدم و گفتم  یلبخند

 رم؟یم یام مگه دارم م ی_چجور

از سر  یداشت، که همراه با ناله ا ی. درد قشنگدیرحمانه کش یحرفم محکم و ب هیکرد و لپم رو به عالمت تنب یمحکم اخم

 و تب گفتم : یحال یب

 ...ایآر ی_آ

 و کالمش جبران کرد درد تنم رو. 

 خوب شو عسل. ا،ی_جان آر

 .ندیاش خوب به گوش جانم بنش ییهام رو بستم تا کلمات جادو چشم

 دختر.  یام کرد وانهی_عسل د

 خوام، فقط تو خوب شو. ینم یچیه گهید

 که چشمانم رو بسته بودم گفتم :  همانطور

 عسل! یگ یم نیری_چه ش

 زهر مار شده باشم؟ گهیاالن د دیمن عسلم؟ شا یمطمئن

 که گفت  دمیلرزون شن ییصدا با

 . یعسل بود شهیمن هم ی_بخدا تو برا

دستم بودسمت  یشد که دستش رو که هنوز تو یاشک م ری. باز پلک باز کردم. نگاهش داشت اسدینگاهش رو طلب چشمانم

 .دمیو بوس دمیلب هام کش

 زمزمه وار گفتم :  آروم

 بشه.. ریفردا د دیبهت بگم، شا یزیچ هی ای_آر

 گفتم : کرد که محل ندادم و اخم

باهام  یوقت یقهر کرد یوقت دم؛یامروز فهم نیامروز. آره از هم نی..... همایها..... یتازگ ؛یبه دلم نشست یلیخ یلی_ خ

 که چقدر بهت عادت کردم دمیاز همون موقع فهم یحرف نزد

 دیآغوشش کش یچنان من رو تو کدفعهیبه بوسه هات به.... امونم نداد و  ادتیهات به داد و فر یوونگیاخم هات، به د به

 کرد که دست هاش رو محکم دور کمرم حلقه کرد. یتن تبدارم داشت گرمش م یکاره رها کردم. داغ مهیحرفم رو ن

 گوشم نجوا کنان گفت : ریوز

بمونم  داریتا صبح ب یخوا یم یلعنت یبگ دیهارو االن با نیا ارم،یحرف هات و سرت در م نیا یتالف یخوب شد ی_  وقت

 ؟یگ یوقت شب م نیا هیچ نایمونم ا یم داریسرت؟ خب ب یباال
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 : دیچیگوشش پ یتبم تو حرارت

 بخدا حرف دلمه. ا،ی_حرفه دلمه آر

 کرد و قرار قلبم و ازم گرفت : شتریدستشرو ب فشاره

 ؟یدفعه انقدر عوض شد هی. چرا یترسون یمن و م یام نکن .چت شده تو امشب؟ دار وونهی_ عسل ترو خدا د 

 گفتم : آروم

 عاشق شدم. دی_شا

 

 )عسل(  

 

 یزمان هنوز جار  گفتیتب دار من بود که م ینفس ها ی. فقط صداایداشت نه آر یزمان متوقف شد. نه قلب من تپش انگار

 است.

 اش کنده شدم. نهیدفعه از س هی

 : دیپرس یحرف داشت. با لحن جد یصورتش کل یرو اخم

 !؟یگفت ی_ چ

 طرفه، ورود ممنوع! هی یبه عشق یگفتم اعتراف یم یچ

نامه اش خالص  انیکه از شر پا نیگرفت و مغرورانه از ا ینمره اش رو م ایشد آر یپروژه بود. تموم که م کیفقط  نیا

هم به  یازیانداخت. چرا دلم از عقلم سوال نکرد که اجازه هست عاشق شم؟ گرچه ن  یش مبه غبغب یدانشگاه باد یشده، تو

تمام حساب و کتاب هام را خط  یخراب کرده بود و رو کدفعهیهام را  رنامهاجازه آمده بود و تمام ب یاجازه نبود. عشق ب

 .یخط

 به زهر ناچار زدم و گفتم: یلبخند

 کردم. ی_ شوخ

باز  یابروانش کم ینگاهش که به چشم هام زده شده بود. گره  خیبه نفسش اجازه خروج نداد چه برسه به م یحت هیثان چند

 برطرف نشد که گفت :  یشد ول

 بود اونم االن. یبد ی_ شوخ

 شه؟ یشد عاشق شد که االن نم یداره؟ مگه قبل از االن م یاالن چه فرق ریخواست بپرسم چرا؟ مگه االن با غ یم دلم

 لب زدم :  اریاخت یب

 _چرا االن نه؟

 حالت و؟ ینیب ی_چرا نداره، نم
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 اهیس یاول حلقه  یگشت سر جا یزد و بر م یصورتم دور م یزدم به بالشت. نگاهش تو هیو تک دمیرو عقب کش خودم

 : دیچشمانم و سکوتم که از حد گذشت، پرس

 _دلخور چرا؟

 صورتم باز کردم: یلبخند زو رو یزور پا به

 نه! چرا دلخور؟_من؟ 

 .نمیب ی_دارم م

 پوزخند گفتم :  با

 .ی_من تب دارم تو کور شد

 کرد و گفت :  یخنده ا تک

 ؟یتب باال نمک از کجا آورد نیباا یشور نصفه شب اری_بخواب خ

 حالم بهتره، برو بخواب.  ادی_خوابم نم

تو هوا  میشونیبه پ دهیاومدن تبم مطمئن بشه که سرم رو برگردوندم و دستش نرس نییرو سمتم دراز کرد تا از پا دستش

 موند.

 حرکت بود که گفتم : ی. بدمشید یهنوز از کنج چشم هام م یبود سمت در ول دهیچرخ نگاهم

 _برو بخواب خوبم.

 گفت :  محکم

 _لج نکن کوچولو.

 چشمام نشست : یتو حرص

 از اتاقم. رونیگم خوبم. برو ب ی. میکن یلج م ی_ تو دار

 باز شد که گفت : یبه لبخند کج لبش

 

 !؟ کهوی_زده به سرت، چت شد 

 .نیخوام تنها باشم هم ی_م

 .دی_شا

 .رونیتب ندارم، حالمم خوبه برو ب ستین یدی_شا

 رو به من دوخت و سمت در رفت. شیلحظه نگاه عصب نیاز جا بلند شد و آخر مصمم

 یشکستن. ول یانداخت برا یشد و چنگ م یگلوم متولد م یبسته شدن در اعالم آالرم شروع بغضم شد که داشت تو یصدا

 نگهش داشتم.
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 !؟یواسه چ هیاصال؟ گر یچ که

 بود. یمن منظورم چ دیاصال نفهم اونکه

 خوش بود. اما حال من خوش نبود. شینرفت. انگار هنوز جا یعنیبدم که نشد.  رونیتا بغضم و از گلوم ب دمیکش آه

اومدم. خدا رو  نییتخت پا یخواب زده شدم. از رو ی  تنم داغ، چشمانم خسته و قلبم پر خواهش. مثل شب گرد ها دیپر خوابم

رو خواب زده کنم. رفتم سمت پله ها بدنم  ایخواستم باز آر یباز کردم. نم اطینداشتم. در اتاقم رو با احت جهیشکر سر گ

 یسالن رو فرا گرفته بود. از البه ال یمهتاب یسالن. سکوت شب یشده. رفتم تو شمردهکوفته و پر درد بود و قدم هام آروم و 

 خورد. یسالن چرخ م یرنگ قشنگ مهتاب تو یو نازک سالن نور آب ریحر یپرده ها

 بود.تن داغ من خوب  یسرد سالن برا یهوا

سرم. نگاهم رفت سمت آشپز  یخورد و خاطرات تو یسالن چرخ م یهدف تو یکاناپه نشستم. نگاهم ب یسالن رو یتو

 ایکه بدست آر یا هیصورت پر الو هی! با یا افهیزبونم بود. و چه ق ریز ت،یپرخاص هیخونه. هنوز انگار طعم تلخ اون الو

و  ایآر شیبلندم بعد از زدن ر یخنده ها یانگار هنوز صدا ایدم. یکش ی. نفس بلندزیشده بود، نشسته بودم پشت م شیآرا

 .نیدورب یچشم مصنوع ریسالن ز یبودم تو دیگوشم بود. از دستش فرار کرده بودم و دو یتو یتلریه لیبیگذاشتن س

 هیو خوردن  انهیرفتار وحش هیترس از  کیشده و  یا هیصورت الو هیشد که از پس  یشد!؟ چ یلبم نشست. چ یرو لبخند

 عاشق شدم؟ یلیس

 

 (ای)آر  

 

کردم  یدستم انداخته بود و مدام حس م نکهیشدم! ا یم یعصب دیکه من با نی! ایشوخ هی! سر کدفعهیشد  یعصب یچ سر

 کرد. یم یکفر شتریدست دلم و رو کنه، من رو ب شتریکوبه تا ب یچکش فرق سر احساساتم م هیمثل 

 یخوابش نم یو وقت مارهایکند بخاطر ب یاز خوابش دل م دیشب که با فتیاتاقم. خوابزده و خسته. مثل پرستار ش برگشتم

 .ادینبود تا به چشمام ب ینداشت. من خم خواب یکار گهیبرد، د

. ریدل س کیبودم.  دهیبودم. کامل نخواب دهیبانه روز بود که نخوابشب بود. دو ش مهیسه ن کیتخت. ساعت نزد یلبه  نشستم

فکر  یشد؟ هر چ یعصب کدفعهیعسل. چرا  بیعج یکردم. باز رفتم تو نخ عکس العمل ها یشب تا صبح. پوف بلند هی

 ریگفت عاشق شدم، دلم رو خوش کردم که قلبش رو تسخ یتبه سرم خطور نکرد. جز حماقت خودم که وق یزیکردم چ

 کردم. یبود گفت شوخ دییتا هیکه منتظر  یرحمانه به قلب یچشم هام و ب یزل زد تو یکردم. ول

 بود! یاوج تب! چه وقت شوخ ی! اون وقت شب! تویشوخ

من رو از اتاقش  یچیو سر ه یکرد و بعد الک یخودش شوخ دم،یرو نفهم لشیبود که دل یتیتر از حرفش عصبان جالب

 کرد! رونیب

 هیتخت. چند ثان یو خودم رو پرت کردم رو دمیبه موهام کش یدادم و دست رونیلبانم، ب ونیام رو از م نهیس یهوا ینیسنگ

 ی دهیبلند و کش ینفس ها یشد، صدا یم دهیکه شن ییاتاقم، تنها صدا یسکوت جمع شده  یچشم به سقف اتاق . بازم تو یا

 من بود.
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 ؟یداریب دیپرس یکرد و م یدرو باز م دیبا دیبه در شدم. شا رهیزدم و به پهلو خ یغلت

 کرد، که نکرد. یکاش درو باز م که

 و رفتم سمت اتاقش. آروم در اتاقشو باز کردم. نبود! اوردمیبود. تاب ن دهیخواب انگار

 .درش بسته بود یول ییسمت دستشو دمیچرخ

 پتو! یسرما! ب نیا یتو دهیکاناپه دراز کش یرو دمشیسالن چرخوندم که د یرفتم و نگاهمو تو نییپله ها پا از

 صورتش شد. چه معصوم و مظلوم! خیم یا هیرفتم. خواب بود. نگاهم چند ثان جلو

 دو زانو نشست. اط،یح یتا صبح تو ،یلجباز هیبود که سر  شیچند شب پ طونینه انگار که همون عسل ش انگار

تر  قیاومد و نگاهم عم رونیب نهیشکر. نفسم راحت از س یگذاشتم. تب نداشت. اله شیشونیپ یدستم رو آهسته رو پشت

باالخره مجبور شد که کوتاه  یاسب سرکش، تاخت. ول هیکرد تا باالخره رام شد! مثل  تمیصورتش نشست. چقدر اذ یرو

 .ادیب

 شد. یم دهیکش شونشیپر یاراده سمت موها یکاناپه نشستم، باز دستم ب کنار

 یصورتش چرخ م یتو شد! آروم نوازشش کردم. نگاهم هنوز یموهاش رو دوست داشتم. مثل دل من که زود نرم م ینرم

 نگاهش مچ نگاهم رو گرفت. اهیس یخورد که پلک زد و حلقه 

 ؟یکرد دارمیشده؟ چرا ب ی_چ

 جواب سوالش مونده بودم که جواب رو خودش به زبونم گذاشت. یتو

 ؟یاستاد رو انجام نداد یها نیاومده که تمر ادتی_االن 

دلش نوازش  یعنیلبخند زد و چشم هاش رو بست.  تیکردم که با رضا ینرم و خوش حالتش باز یزدم و باز با موها لبخند

 دادم و زمزمه کردم:  هیبه فرق سرش هد یخواست. آروم بوسه ا یم

 استاد. یبعد نیتمر نمی_ا

 بسته گفت: چشم

 _ استاد صورت رو گفته بود.

 .دمیخند

 .یپرروتر شد نی_ آفر

 رو مهار کرد و گفت:  لبخندش

 که. ستی_به من چه دستور استاده، حرف من ن

 _دستور استاده؟ باشه. پس شما هم بفرما.

به قلبم.  یبه گونه ام زد و چنگ یتب داشت. بوسه ا ی. لباش هنوز داغدی. منظورم رو فهمدمیصورتش کش یجلو سرمو

نفس  هی. منم همراه با نهیکه سر قلبم آورده بود رو بب یی. چشم هاش رو باز نکرد تا به چشم خودش بالدمیسرمو عقب کش

 گفتم: ده،یکش
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 اعصاب. یب یبانو ری_ شب بخ

 و رفتم. 

 

 )سارا(  

 

. نادر زنگ زده بود تا حاضر باشم. بعد از دیچیپ یقلبم جوونه زده بود و مدام با هر تپش دور قلبم م یشوق تو چکیپ

 عوض شده بود. قشنگ تر شده بود، مهربون تر.. یلیو دعوا با عسل، رفتارش خ ایآر یپدر یشام خونه  یماجرا

داد. همون روز بعد از دعوا با عسل من رو شام  یبود که بهم آرامش م یقیموس نیکرد. تُن صداش بهتر یآبم م نگاهش

 یبا تخت ها یان سنت. همون رستورمیحرص دادن عسل رفته بود ینقشه مون برا لیکه اوا یدعوت کرد. همان رستوران

گشت  یزد و باز برم یشده بود که مدام دورش م دونیم هینشست. صورت من مثل  یهمون تخت قبل ی. باز هم رویچوب

 شروع. یسر نقطه 

 یرو کم کنم. خودم رو کم نمونیب ینگاهش شدم که با دست اشاره کرد فاصله  ی رهیرو باال آوردم و باالخره منم خ سرم

 شدم. کترینفر بهش نزد هی یو به اندازه  دمیتخت کش یرو

 دینباشه. خودش رو کش یفاصله ا چیکه ه دید یکه درست بچسبم به شونه هاش. اما انگار خودش مناسب م دمیند مناسب

 گوشم گفت: ریکنارم و آروم ز

 ؟یکن ی_ چرا امروز همش فرار م

شد تُن صداش رو بشنوم و قلبم  یشد که کنار گوشم حرف بزنه و دلم نلرزه! مگه م یبسته شد. مگه م یهام لحظه ا چشم

 خواست که حالم رو خرابتر کنه. یکردم که نشون ندم حالم خرابه. اما خودش م یمحکم نکوبه؛ چقدر خوددار

 گوشم گفت:  ریز به سر شونه ام آورد و باز آروم یشونه ام و فشار ینشست رو دستش

 .ارمیخب من نتونستم طاقت ب یکن یم ینقشت رو قشنگ باز گهید یلیخودتم بود خ ری_تقص

آورد تا قفل سکوتم رو بشکنه. اما  یبود که داشت به زبون م ییحرفها نیهم دشیهام رو قفل زده بودم به سکوت و کل لب

 باز ادامه داد: یمن تحمل کردم ول

 و ادامه داد: دیگوشم کش ریز یتو و عسل... نفس نیب یدعوا نی_حاال با ا

 یکه االن مجبوره تو ایآر چارهیکنه، ب یدونم که عسل لج م یساده م ینامزد باز هیاز  شتریب میبر شیپ شتریب می_ مجبور

 کنه. اون خونه تحملش

 شد ازدواج! یم یاز نامزد باز شتریساده بود! اما ب ینامزد باز هیاز  شتریاگه ب یکه بود، دوست داشتم. حت یچ هر

 خوره که خودش ادامه داد: یسر من چرخ م یمطمئن نبودم که منظورش همونه که تو هنوز

 .میعقد کن دی_ با

 قلب من. ینشست تو ایلحظه تموم دن هی
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 ذوقم رو کور کرد: ی! لبخند زدم که فورایدن هیبه وسعت  دمیکش نفس

 .میستیهمسران ن یما مثل همه  یول یو قانون یرسم ،یش یتو همسرم م دهیجد یعقد هم باز نی_ البته ا

کرد.  ینشست، داشت خفه ام م یقلبم م یرو ریکه از دست تحق ی. فشاردیکوب نیمرا به عرش برد و بعد محکم به زم انگار

 ادامه داد: 

 یدم سر قولم هم م یات رو کامل م هیمهر یکم و کسر چیه یعسل طالقت بدم ب یخوام بعد از تموم شدن ماجرا ی_چون م

 یمجرد یشناسنامه  هیدوباره  یافته تا راحت تر بعد از طالق بتون ینم ،یاتفاق ،یرابطه ا ،ینسبت چیما ه نیمونم و ب

 . یریبگ

 دمیکش یانداخت! آه یبه چاه م خارویبود که زل وسفی نباریام گره خورد. چشم هام باز شد. قلبم نزد. انگار ا نهیس یتو نفسم

 .دیخاموشم اشک شد و بار یو ناله ها

 آتشم زد گفت: یخواست آرومم کنه ول یکه م یبه صورتم انداخت و با لحن ینگاه

 _ سارا...

 زد. یاونقدر با احساس صدام نم کاش

 خورد؟ یدور نام من چرخ م دیاحساس با نهمهلینقشه بود، چرا ا زینقش نبود؟ پس اگر همه چ یهمه چ مگه

 بود. نی_سارا جان قرارمون هم

 ! قفل لبانم شکست:شکست

 ؟یکن یخالف قرارمون با کلمات من رو خراب م ی_ چرا پس دار

چرخوندم و از کنج چشمانم نگاهش کردم. تعجب بود که ابروهاش رو بهم گره زده بود  یگره خورد. سرم رو کم ابروهاش

 که گفتم:

 خوبتر؟ ای یحال من رو خرابتر کن یخوا یده؟ م یم یجان، چه معن نیهست؟ ا ست،ی_ االن که عسل ن

 محکم به صورتم خورد. اما لحنش آروم بود:  نفسش

 من جان نگم؟ آرومت نکنم؟ یکن یم هیگر یبگم؟ تو بگو دار ی_چ

 حرص گفتم: با

و  یش یعاشق م یطعم گس تلخ وقت هیداره  یکه عشق چه طعم یفهم یوقت نم چی_ نه آرومم نکن جان، صدام نزن تو ه

 متفاوت داره. یمعن هینگاهش، هر نفسش برات خواد هر حرفش، هر  یکه تورو نم یخوا یرو م یکس

 بداخالق بشم بهتره؟ یگ ی_باشه قبول االن م

 بزنه؟ ادیآوردم؟ که اخم کنه، که قهر کنه، که فر ی! من طاقت مبداخالق

 نزن. شمی_نه بداخالق نشو فقط آت
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 نهیس یقلبم تو ی. خرده هاختمیبهت ندارم. خرد شدم، ر یکار گهید یعنی نیشونه ام برداشت و ا یدستش رو از رو کالفه

که خودش  یخورم؟ هر چ یم یچ دینپرس یرو حس نکرد. تنها سفارش غذا داد. حت یچینادر ه ی. ولختیام فرو ر

 خواست سفارش داد.

 

 سفره گذاشت. یبرنج را رو سیمصرف را پهن کرد. د کباری ی. خودش سفره دیکه رس غذاها

 .یپرورده، نوشابه، ترش تونیز ساالد،

 مانده بود که گفت : یترش یدلم رو برد. چشمم رو یترش یوا

 _ بسم هللا...بفرما سارا خانوم.

 «.سارا خانومم» گفت  ی. قشنگ گفت واقعا حس خانوم بودن بهم دست داد، اما دوست داشتم مدیخانومش بهم چسب سارا

 که به من بگه خانومم! دیرس یم یروز یعنیرو دوست داشتم  تیمالک میآن م چقدر

 یتند یکلم بزرگ گذاشتم دهانم که گلوم سوخت. چه سرکه  هی یدستم گرفتم و اول رفتم سراغ همون ترش یرو تو قاشقم

 داشت! به سرفه افتادم که گفت :

 خورن! ینم ی_ اول که ترش

 کرد و گفت : رو باز یدوغ در بطر یدرب بطر یچرخش دستش رو با

 کم دوغ بخور . هی ای_ ب

دوغ با  یتعارف جرعه ا کیبا  شدیاگه عاشقم نم یاگه دوستم نداشت حت یباشه، حت شهیته دلم آرزوش کردم که باشه هم از

 از محبتش، مست شدم.  یجرعه ا

 ارشورشیمنظم خ یکلم بنفش  خوشرنگش و برش ها ش،یساتور یو جعفر ازیقشنگ پ نییکباب رو سمتم گرفت. تز سید

 نیجوجه، گوجه ها هم دورچ خیس کیو  دهیکوب خیس کیبرگ و  خیس کیکباب ها افتاد.  یدهانم را پر آب کرد. نگاهم رو

گوجه به  کیبشقابش گذاشتم و  یکباب برگش  و براش تو ،خودم یبرداشتن کباب برا یدونستم عاشق برگه. بجا یشده. م

 کندم که گفت :  یداشتم پوست گوجه را م یرسم همراه

 تو کباب خودت و بخور. ؟یکن ی_چکار م

 لب گفتم :  ریز

 ستیکار هر دلدار ن ار،یاز بهر  ی_ دلبر

 .ستیبازار ن نیاَندر ا یعاشق خایزل چون

 کرد گفت :  یکه در قلبم نفوذ م قیمع ییو با سرما دینگاهش مرا بلع اهیس یکرد. حفره ها نگاهم

 .ستین اریآن  ار،ی نیا ای_قلب من سنگ است، 

انجماد رساند نفسم  یزدم. اما نگاه سردش مرا به دما خیدلم  یاز خرابه ها یقلبم آب شد. من ماندم و آوار یذوقم تو تموم

 زد و گفت : ییرنگ و رو یمحکوم به حبس  شد لبخند ب نهیس یتو
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 .ایسارا ستین یوقت شاعر_ االن 

 یزهرش  هر نفس یکه مسموم شده  ختیبه جانم ر یکرد. چه زهر یطنز کالمش هم حالم را خوب نم ی.اما حت دیخند بعد

متولد شد که  میهم وسط گلو یبه شالم زدم تا نفس بکشم بغض یرفت چنگ یدر قلبم فرو م شتریکالمش ب شین دم،یکش یکه م

 حالم را بهتر کرد. یچشمانم کم یسیبغضم و خ کستنلحظه انفجار قلبم ش نیحالم را رو به مرگ کرد. هم

 پس؟ یخور ی_ چرا نم

 که روان شده بود گفتم :  یاز درد و اشک یبا آه همراه

 .تونمی_نم

 خشکش زد بعد گفت :  یلحظه ا دیسمت نگاهم، اشکم را که د دیچرخ سرش

 _سارا جان!

هاش را باز  هیداد تا زهر کنا یدوباره به من م یگرفت، جان یو جانم را م ختیر یباز جان! چرا هر وقت مرا بهم م چرا

 .زدیدر جان تازه ام بر

 که گفن حالم را خوب کند که گفت : یجان مهیهمان ن یرا بستم تا گرما چشمانم

 چقدر بهت بگم محبت نکن؟ یدیم و گوش نمبه خدا حرف ی_خسته ام کرد

 

 حرفش قلبم را نشانه رفت. زیت غیت نباریا

 عشق ممنوعه. نیهات، از عسل از ا هی_ منم خسته ام از حرف هات، کنا

 نشست گفت : یم تیکه داشت به عصبان یو با لحن دیکش یبلند پوف

 باش. یخوب گریباز_من از همون اول بهت هشدار دادم که دل به نقشت نبند؛ فقط 

 مامور عذاب من! یش یم ی.نگفت یزن یم هیکنا ینگفت ،یرحم یب ینگفت یول ،یها گفت زیچ یلی_ خ

 و بلند گفت : سید یو چنگالش را پرت کرد تو قاشق

 دختر خوب.... نی_بب

 گفتم :  تیحرص و عصبان با

 همسرتم. ینخوا ای یبخوا ستمی_من دخترت ن

نداشت  یا دهی. فایمهر یمحکم در ب یکیمحکم در عشق،  یکیما محکم و سرسخت،  یبود نگاه هر دو یتصادف چه

 کرد کوتاه اومدم و از جا برخاستم که... یمقصر اعتراف نم

 

 )سارا(   
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 من آتش بود. یداشت. اما برا یمیرو گرفت. چه حرارت مال دستم

 سر جات قهر نکن. نی_بش

کردم. با دستم صورتم رو نشونش دادم.  یصورتم قهر م یتو دیعسل با مشت کوب یبودم وقت_قهر، من اگه اهل قهر 

 نگاهش رنگ عوض کرد.

 .یناراحت بود. البته کم یکم حاال

بشقابم   یکه باز محکوم به نشستن شدم.چنگالم رو از تو دیچنان مچ دستمو کش کدفعهیدستم رو رها نکرد.  نحالیا با

 برداشت.

 دهانم و گفت : یپر کاهو به سرش زد و گرفت جلو چند

 .یهم ندار نویا یدونستم جنبه  یم ؟یدی_د 

 رو از کنار صورتم کنار زدم :  چنگال

 ؟یچ ی_جنبه 

 .یرو هم ندار یتفاوت یب قهیدق هیتحمل  یحت یدلت و نلرزونم ول یگیجان نگم، م یگ یبد اخالق بشم. م نکهیا ی_ جنبه 

 قلب عاشق. هی ضهیقلب مر هی. ستیقلب سالم ن هی_آره خب ندارم، چون قلب من 

 . باز هم اعتراف.دیآخر انگار قلبم از هم پاش یکلمه  نیگفتن ا با

 لجباز از چشمم افتاد. یاشک

من. سرش رو جلو آورد و گفت  ضیقلب مر یخوب بود. الاقل برا یشناختم ول یکه نم ینگاهش پر از حس بود. حس موج

 : 

 کنم؟ کاریشه، بگو چ یشه. مهربون باشم حال قلبت خرابتر م یکنم. بد اخالق باشم حال تو خراب تر م کاری_االن من چ

 هم خنده ام گرفته بود. خودم

 و باز کنار دهانم گرفت و گفت :زدم که چنگال ر یپوزخند

 م؟یگرسنه ام شام بخور گهید ،یحال من و خراب کرد ،یکرد هیگر ،ینه؟ کتک خورد ای می_شام بخور

خاتمه دادن به بحث ما.  یبود برا ینازک کاهو شروع خوب یدانست. پرها یبود و او خوب م تیعالمت رضا سکوتم

 .یهمه چ الیخیب یعنیقاشق را بهم تعارف کرد. 

 ما بود. نیتنها حرف ب مانیقاشق و چنگال ها نیا یدعوا یرا گرفتم. صدا قاشق

 سفره چرخ خورد. یتو نگاهم

 نشد. یکردند، نزنم ول یم ییسفره که دلربا یکدام از مخلفات تو چیخواستم با خودم لج کنم و لب به ه یم 

را از  الهیبردارم که پ تونیز یدلم دستم دراز شد سمتش خواستم قاشق یاجازه  یزد که ب یم یپرورده! چنان چشمک تونیز

 برداشت. تونیسفره برداشت و با قاشق خودش چند تا ز یرو
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نگاهم هنوز به دستش بود که قاشقش اومد؟  یم نیخوردم، آسمون به زم یم تونیحسود حاال اگه اول من چند تا حبه ز چه

زد که دلم را  ی. چشمکدیسمت صورت من راه کج کرد و معطل باز شدن لبانم شد. نگاهش کردم. خط لبخند لبانش را کش

 که قلبم را برآشفت. یبرد و حرف

 میکرد تتیاذ یلی_امروز خ

 عسل، قلبت، من،

 .یستین ریکه دلگ بگو

 که مهر سکوت خورده بود. یلبان یلبخند رو کی شکُفت

 .ستمی_ن

 ورود بود. یلبانم منتظر اجازه  یکه هنوز پشت دروازه ها یپرورده ا تونینگاهش اشاره کرد به قاشق ز یحلقه ها با

 داشت! ینیگشودم. چه طعم دل نش لب

 یکه تو یی. نفس هادیبود که به ذهنم رس ی. لبخند تنها تشکرایکه عمق داشت به وسعت در یتابش نگاهش و لبخند ریز

 شهیخارج شد. کاش ه نهینشست ، از س یکه مرتب به لبم م ییلبخند ها یاز البه ال یکی یکیام راه گم کرده بودند،  نهیس

 زمان بود و بس. نیهم

نگاه و دلخوش  کی. مست از دمیدو یلیشکست. مثل مجنون دنبال لبخند ل یشد  غرور یبود، حرف ینه انگار که بحث انگار

 لبخند. زمان ز کفم ربوده شد. کیبه 

. واقعا آن شام دلچسب از میکن یم یگریو مجنون، باز یلیبرد که ما فقط در نقش ل ادیهم فراموش کرد. انگار پاک از  نادر

 سکوت به جا بود. نیا دی. شامیراه برگشت هر دو ساکت بود یپاک نشد تو ادمی

احساس نگاه و لبخندمان  ی. و همه میرا فراموش کرد یبار همه چ نیاول یبودم که هردو برا یشام قهیقآن چند د رتیح در

شدم. نادر  میخوشگذران انیپا یتوقف کرد، متوجه  نیدرب خوابگاه که ماش ی. جلویگریگرفت نه نقشه و باز قتیرنگ حق

 یشام شیها هیعسل و کنا یحرف ها دنیبعد از شن نکهینکرد. از ا کرشد تش ینگاهم بود. نم ی رهیسکوت خ انیهم در م

حلقه  فیو لرزش خف دمیها ثبت شد. سرم رو تا کنار صورتش جلو کش نیکه در خاطرمان جز اول میرا کنار هم تجربه کرد

جرعه داشت  رعهکه ج یبه رسم تشکر. حس ی. بوسه ادمیگونه اش را به جان لبانم خر ی. گرمادمینگاهش را د اهیس یها

 تر کنند. ووانهیخواستند مرا د ی. همه و همه مختیر یاز نگاهش بر جام قلبم م

 شده بود از گچ! یباز هم حالت نگاهش عوض نشد. حرکت هم نکرد انگار مجسمه ا یول دمیرو عقب کش سرم

 .دمیخوابگاه دو یورود شدم و سمت در ادهیپ نیاز ماش یمعطل یدادم و ب حیرا ترج فرار

 

 )سارا(  

 

اومدم. نادر زنگ  رونیدو روز قبل ب یلبم را جمع و جور کردم و از خاطره  ینگهبان خوابگاه به من بود. لبخند رو نگاه

 یزدم و منتظر بودم هنوز تو یخوابگاه م یکنار در ورد یششم که دور محوطه  ایزده بود که حاضر باشم. دور پنجم 

 ینیبوق ماش یتنگ شده و بهانه گرفته، صدا میدلش برا دیکردم که شا خوشفکر بودم. چرا نادر گفت که آماده باشم دلم رو 
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فاصله داشتم و پشت سر هم نفس  نیتا ماش قینفس عم نی. چنددیکوب یم شی. خودش بود باز قلب من برادینگاهم را خر

 که دست خودم نبود گفتم :  یرو باز کردم و با لبخند نیوه کنم. در ماشتا آروم جل دمیکش

 . زی_سالم بر نادر خان عز

 جلو که نشستم گفتم : یصندل یکرد اخم کند اما نشد. لبخندش زودتر از اخم جلوه گر شده بود. رو یسع

 _جواب سالم واجب است جناب.

 _سالم

 .ستیدر جواب و غرور نشسته در رفتارش چ ریتاخ نینخواستم فکر کنم که علت ا اصال

بود که گرفته  یقشنگ یابروانش بنشونه. نگاهم به حالت مردونه  نیب یخواد به زور اخم ینخواستم فکر کنم که چرا م یحت

اش جا داد و چه عطر ابروه یهم باالخره رو یاخم محکم هیدنده.  یفرمون و دست راست رو یبود. دست چپ رو

 !یخوش

 زدم نادر جان یکردم، کاش زبانم قوت داشت. تا صداش م ینگاهش م صانهیحر

 : دمینبود فقط پرس یشد توان ینم اما

 شده؟ یزی_چ

 _ بله سر کار خانم فرجام.

حرف  یخودش کل« سر کار خانم»  نیکنه به کنار اما ا یو رسم یخواست حرفهامون را جد یم نکهیخانم فرجام! ا سرکار

 داشت.

 و سوزنده. قیبود! عم یا هیکنا چه

 : دمیپرس متعجب

 ؟یگ یشده چرا به من نم یزی_خب اگه چ

 بگم، نگفتم. صدبار؟ نگفتم؟ یچه جور گهی_د

 بودم. دهیگفته بود و من نشن یزیکردم به خودم. به گوشهام. البد چ شک

 ؟یبار چ کیگفتم حاال صد و  باز

 خارج  یکرد و صداش را از تن آرامش اجبار یرا سر دنده خال حرصش

نتونسته  ایمن و آر یخانم لج کرده برگرده خونه  یعسل به من محبت نکن؟ بعد از اون شام دعوت ی_نگفتم انقدر جلو

 سرما خورده.  یو حساب اطیخانم تا صبح نشسته وسط ح ره،یجلوش و بگ

کردم چشم هام رو بستم و  یگوش خراش عموش را تحمل م یها ادیفر دیمن با یسرماخوردگ کیتب و  کی بخاطر

به سکوتم  یشده بود. اما انگار راض یعصبان یادیهم فشردم. سکوت تنها راه حل بود. نادر ز یهام رو محکم روپلک

 گذشت: ینبود. صداش باز از مرز عاد

 !رهیگوش شما فرو نم یصد بار که سهله اگه هزار بارم بگم تو ،یر ینقشت فرو م یتو ادیشما ز-



 IRBESTNOVELS.: ناشر                  گانهی هیمرض نویسنده :         نقاب دلرمان :                              بهترین رمان ها

178 صفحه                                       کنید برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کرد. باز ادامه داد: یم ینیمن هم سنگ ینهیدر س یاما حت دمیکش امنهیرا به س نیماش نیسنگ یهوا

 بشه. دهیپوش یعسل خوددار باش بلکه گند قبل یکم آروم بشم، شماهم جلو هیبلکه  مشینیبب میگفتم بر-

احساسم  دیتوده شد. انگار با میگلو یشه گند؟ تمام احساسم به نادر تو ی! محبت به همسرم  محبت به نامزدم م یچه گند گند

 نگهش داشتم. شکستن زود بود. آن هم شکست احساس من! یول شکستیم

صورتش  یرو خواستیکه م یو اخم اهشیس ینگاهش نگاه جد ی. جذبهدیسمتم چرخ دسرشیرو د سکوت پر حرفم یوقت

 . اما نادر طاقتش سر آمد و با حرص گفت:زدینگه دارد باز داشت به قلبم چنگ م

 گفتم؟ یچ یدی_شن

قلبم بود. علت تمام احساس خوبم بود.  یهایقراریکه علت تمام ب یسخت بود. آن هم از نادر دنشی. شندمیشنینم کاش

و از کنار  دیو سرد. دوباره سرش چرخ ظی. غلدمینگاهش رنگ احساس گرفت. آه کش ریز ایکه با ورودش به قلبم دن ینادر

 هم بود.  موفقجلوه کند که  یعصب خواستیاش نگاهم کرد. مشانه

 گفتم؟ یچ یدیگم شن یم ؟یخوایسمعک م-

نگاه من باز شد هرچه گره به  دنیپرحس اشک. با د یهانشسته به حسرت و بغض. به موج یشدم نگاهش کنم. نگاه مجبور

 جادیاحساس من و او فاصله ا نیب ادشیبود که اشکم روان شود. اما ناگهان فر یکاف میبرا نیابرو و نگاه و قلبش بود. هم

 کرد:

 ستمین یاهل عاشق ست،ین یتو که بهت هشدار دادم که من اهل زندگ یتو مقصر نه؟یاز ا ریباز؟ مگه غ یکن یم هیچرا گر-

 ؟یواسه چ هیحاال گر ،یدینشن ،ینگرفت یهشدارم رو جد یول

گردنم را نداشت.  یرو ستادنیمن بود. سرم تاب ا یهاشانه یرو ایدن یهاغم ی. انگار بار همهدیچرخ شهیسمت ش سرم

 شد که به دامنش چنگ زدم. یو باز سکوت تنها چاره ا نیسرد ماش یشهیرو چسباندم به ش میشانیپ

 

 )سارا(

 

 ایدر  خونه آر پشت

 گذاشت تا تک ستاره شب چشمانش بشم. یدلم، اخم پر اُبهت نادر نم یاضطراب نشست تو ایدن هی

 اضطراب به دل، سکوت رو به لب هام مهر زدم. ن،ییسرپا

 یکنار در ورود ای. آرمیخشک شده گذشت یقشنگ خانه با آن گلدانها اطی. از حمی. وارد شدشتریباز شد و اضطرابم ب در

 یسی. درست مثل پلدینادر خودش را عقب کش یدرب ورود یداشتم که جلو یمنتظرمون بود. پشت سر نادر آرام قدم برم

 گرفتم و گفتم: نییصورتم خورد، سرم رو باز پا یا صاف تویبرد. نگاه آر یم یقاض شیپ یمعرف یرا برا یکه متهم

 _سالم.

خانه بودم،  نیکه در ا یبار نیرفته بودکه آخر ادشانیدونفر  نیکردم؟ انگار ا یجواب داد چرا؟ مگر من چه اشتباه نیسنگ

 کرد. رمیو تحق دیزد، مشت کوب یلیزد، س هیعسل بود که کنا نیا
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 یو پنج ساله هنوزتو ستیدختر ب کی ،یبه قول استاد صالح یداشت وقت یبود؟ به من چه ربط ینگاه ها چ نیا یمعن پس

دوستش  نیتر یمیمن که صم یکردکه گاه یم یادب یکرد، ب یم یکرد، لجباز یقهر م یاش مانده بود. طور یپنج سالگ

 وپنج سال است! ستیکه سنش ب کردمیبودم هم شک م

 دهیکه به عسل داشت، اون را لوس کرده بود. چرا بزرگ شدن فهم یخود نادر بود با اون همه توجه یمقصر اصل اصال

 نداده بود؟ ادشیشدن و خانم شدن رو 

 بمونه و فقط جسماً قد بکشه. یچرا گذاشت عسل تو همان کودک اموخت؟یصبر را به اون ن چرا

 یاومد و فقط قلبم رو م ینم رونیام ب نهیشد که از س یآهبه  لیانداخت، تبد یهمه چرا که به دلم چنگ م نیا افسوس

 .میکنار رفت و ما وارد شد یدرب ورود یاز جلو ای. آردیخراش

مبل تک نفره  کی ی.نادر عمدا رومیسالن نشست یتو ایپشت سر نادر بودم باهم ساکت و پر اضطراب به تعارف آر بازهم

خدا مگه دل با دل  یدل من رو نداشت. ا یدل عسل را داشت هوا یدلم شکست اون قدر که هوا  نمینشست تا من کنارش نش

 احساس است؟ رازدل من احساس نداره و فقط دل عسل پ یعنیفرق دارد؟ 

 .نمشیتونستم بب ینادر، الاقل م یروبه رو یمبل دونفره  ینبود. نشستم رو هیزور بغضم رو قورت دادم. حاال وقت گر به

 کرد. باورود عسل به سالن نگاهم رو سمتش روانه کردم. ینگاه نادر از دستم فرارم یبود ول ینگاه من همراه خوب گرچه

 نداشت اما مثل دفعه قبل سرد هم نبود. یگرم نگاهش

 کنار من نشست! عسل

 نگاهش رو دوخت به نادر و گفت: یسخت بود که کنار من نشسته ول باورش

 عمو؟ ی_خوب

 جواب داد:  یپر از حس مهربان یبالحن نادر

 ؟یسر خودت آورد ییتو چه بال ی_من خوبم ول

 و از گوشه چشم نگاهم کرد وگفت: دیکش یآه عسل

 یم یو دارن به زور حرفشون رو به کرس دنیکه به زور شمارو چسب ییبا اون ها دی_فعال خوبم عموجان، باالخره با

 .امینشونن کنار ب

 نشسته بود! یچقدرم حرف من به کرس ،یچه حرف ،یکرس چه

 نه؟یدلشم بش یذاشت من حرف بزنم که به کرس یمگه نادر م اصال

نازک  یبال ها یرو یکردم. بافشار یخال مینامزد یدستم دوختم و جواب عسل رو سر حلقه  ینامزد یرو به حلقه  نگاهم

 کردم که عسل باز گفت: یم یپروانه حرصم رو خال

 دختر دلداده. هیو التماس  هیعمو، به حرف دلت گوش کن نه به اجبارو گر حتیاز من به شما نص  ی_ول

 بلند و کشدار گفت: _عسل. ایکردم که آر یسالن خال نیسنگ یرو تو هوا نفسم

 من بزنه گفت: یحسرتش رو داشتم به رو شهیکه هم یسکوت کرد که نادر بالبخند هیچند ثان یبرا عسل
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 !یحرف بزن ینجوریا ستیباالخره سارا نامزد منه؛ درست ن یندارم ول یعاشق ی_عسل جان درسته ادا

صبرم  گهیعسل باشه؟ د یجواب حرف ها دیبا نیا  ستم؟یرو درست کرده؟  عاشق ن زیواقعا فکر کرده بود، همه چ االن

نادر و چشم درچشم نادر گفته  ریبودم مقابل نگاه متح ستادهیلحظه به خودم اومدم که ا کیشد. توانم از دست رفت  زیلبر

 بودم:

چرا؟چون پدرم تا به پول و  یدونیم رهیمیبرادر زاده اش م یبرا نینچنیکه ا ی_آره عسل جان من عاشق شدم؛ عاشق مرد

مرد، مرد  نیگذشت ا شیبرادرش موند. ازجوون یتیمسئول یب یشما پا یعمو یمن و مادرم و رهاکرد، ول دیمقام رس

مونم و  یباهاش م مونینباش من فقط تا آخر مهلت نامزد احتکردم، شما اصال نار یآرزوش م شهیمن بود من هم یاهایرو

 .رمیم شیاز زندگ شهیهم یواست براشما من و نخ یاگه بعدش عمو

بودم که عسل  ستادهیبلند ازکنارم گذشت و رفت سمت آشپزخونه ومن هنوز ا یتکان داد و باقدمها یبا اخم سر نادر

 زدو گفت: یپوزخند

 گذاشته. زیسوپرا یخودم متأسفم واسه چه کس یعمو ی_واقعا برا

 :زگفتمیزد، بدون فکر به کلمه سوپرا یام م نهیآتش به س شتریکه ب یباحرص

 بگم... دیرو امشب اعالم کنم با مونینامزد انیکه پا یاگه منتظر بود ز؟ی_سوپرا

 بلند نادر حرفم رو ناتموم گذاشت. یصدا

 _سارا.

 از اون خرد بشم. شتریو عسل ب ایآر یکه جلو دمیترس دم،یبه عقب چون ترس دینچرخ سرم

 نگاه کردم. ایلب  آر یرو یمعن یسکوت کردم و به لبخند ب فقط

 

 ) سارا (  

 

 دستش خشک. ونیم کیک یبهم دوخته شد و نگاهم رو دنشیکوتاه جلو اومد. لبانم با د یبا قدم ها نادر

 و گفت: ختیبه جانم ر ینگاه یا  گانهیکه به لب آورد و حس ب یلبخند با

 .زمی_تولدت مبارک عز

با اون کار  ینشده بود. ول ریقطره اشک از چشمانم سراز هیکه زدم،  یرفتم. بغض کردم تا اون لحظه با اونهمه حرف وا

 نادر!

 کرد. یداشت حال خراب قلبم رو درمان م بینادر عج یصدا

 _ تولد...تولد...تولدت مبارک.
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صورتم گرفتم و باز نشستم  یدست هام رو جلو. نمیبب یزینتونستم چ گهیشد. د لیتبد هیاشکم شدت گرفت و به گر قطرات

دارم.  یدونست چه حال ینادر خوب م یبود ول لیدل یب یا هیگر ایعسل و آر یبرا دی. شاهیگر ریسر جام و بلند زدم ز

 که به عسل گفت : دمیصداشو شن

 .یمن و با حرفات برنجون ی_ _عسل جان قرار نشد سارا

خودش رو به نادر  یشدم. حضورش رو کنارم احساس کردم، انگار عسل جا یاو م یبود اگر من برا بایمن چه ز یسارا

 گوشم گفت : ریشانه ام خواباند و ز یداده بود نادر کنارم نشست و بازوش رو رو

 .ایکنن سارا خانومم کوتاه ب ی_ شک م

گردنم گذاشت و سرم رو به  یکرد. دستش رو رو یآرومم م نگونهیبود که ا یبار نیاول نیزد ا تیمالک میبه اسمم م باالخره

 سمت شانه اش کج کرد و باز گفت : 

 نداره ! هیتولد که گر کیک هی_ سارا جان آروم باش

 شدم. یجانش م شهی. کاش همدیچسب یم نباریا یهم جان!  ول باز

 به عسل گفت : یبه منظور شوخ نادر

 !ین و شکستدل خانوم م نیعسل خانوم بب نی_ بب

 گفتم : یبلند کردم و فور کدفعهیرو  سرم

 _نه دل خودم پر بود.

 چشمک وصلش کرد و آروم زمزمه کرد : کیداد و به  لمیتحو ییبایلبخند ز نادر

 ؟یما، رو خراب کن ایعسل و آر یجلو یبال فقط خواست ی_ا

 زدم که بلند و سرحال گفت :  لبخند

 من. یکادو نمیا  زمهیعز ی_بهر حال تولد سارا

 آوردم؟! یرا م« و خانومم زمیجان و عز» من طاقت آنهمه  یعنی

 بلند گفت : ایکرد. آر میبه من تقد یدو دست یپاکت

 شمارش بشه. دی_با

 جواب داد :  یفور نادر

 تومان. ونیلیم کیاست به مبلغ  هیکارت هد هی_ناقابله 

 بود. چه خبره! ادمیباال رفت. ز ابروهام

 پاکت بود. یرو یکه چشمانم رو به خودش جلب کرد، جمله  یزیچ نیدر پاکت رو باز کردم و اول یکنجکاور با

 ....زیعز یسارا»         

 «تولدت مبارک                            
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از شوق را به قلبم  یهجوم ،یلبم شکفت که با نگاه ی. لبخند رودیاحساس شد و جوونه زد به ام یپر از شکوفه ها قلبم

 نا محسوس : یدواند. و زمزمه ا

 خام نشو. لمهیف ناینگاهم نکن، ا ی_ خوبه حاال اونجور

 لب گفتم: ریباز با لبخند جوابش را ز یمن رو رنجاند ول یاونکه حرفش کم با

 هم باشه، قشنگه. لمیاگه ف ی_حت

 پر زرق و برق شد . لبخندش

 آورد و گفت : ییچا ایآر

 .گهید دیرو ببر کی_دلمون رفت ک

 سمتم گرفت و گفت : یدسته بلند یچاقو نادر

 وسط شکم من. ی_نزن

 گفتم : یو تامل یفکر  چیه یکردم و ب یاخم

 _نادر جان!

 ریرفت. فقط درگ ادمیاز  یتمام وجودم پر از آتش شد و همه چ وند،یپ نیاز ا ینامش با جانم بود. لحظه ا وندیپ نیاول نیا و

 کرد. یم دیشدم و نگاه نادر که مدام آتش جانم را تمد هیهمان چند ثان

 بود یخوشمزه ا کیعجب ک و

 و هر لحظه  هینشست.هر ثان یلحظه ها به جانم م نیتر نیریش

بوسه ساختم به  کی ایعسل و آر یا هیکه تاب و تبش از دستم خارج شده بود و قابل کنترل نبود. آخر از غفلت چند ثان یحس

 نادر. یگونه 

 _سارا!

 و عسل اشاره کرد که گفتم :  ایچشم به آر با

 حواسشون نبود. د،ی_نتونستم ببخش

 ..یسمت عاشق دمیو من باز نفس کش دیزد و چاش را سر کش پوزخند

 

 . دیخر دیمن، ناز تو را با وسفیکن  ناز

 .دیبُر دیگوشه چشم دست ز جان با یبرا از

 

 )سارا(  
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پر رمز و راز از  ییایارزش داشت. دن یتومان ونیلیم کیکارت  کیاز  شتریداده بود، ب بیکه نادر ترت یا رانهیغافلگ تولد

کرد که دوست داشتم به  یتراوش م ییاز االن نگاه پر فروغش گرما یبه درونش نداشتم ول یکه اگر چه راه یقلب مرد

 محبت معناش کنم.

 ادیتولد من ز کیو ک یچا کیبود. بعد از خوردن  هیو کارت هد زیمن با ارزش تر از آن سوپرا یبرا بایز ی هیهد نیا

برنامه  نیبودم من هم درون ا دواریشد که ام دهیچ دیع التیسفر در تعط یبرا یکل یبرنامه  کی. مینموندو عسل  ایآر شیپ

 یم یقرار یاز نادر ب یتشکر حساب کی یبرا یدلم بد جور میشد نیماش ر. سوایداشته باشم و بعد مراسم خداحافظ ینقش

 سمتم و گفت :  دیسرش چرخ ینادر گذشت. لحظه ا یغرق در تماشا میها هیکرد. اون قدر که ثان

 شده؟  یزی_چ

 د،یاز من نشن یحرف یول دیلبخندم را د یشده. وقت یم دیشده، هر آنچه که نبا یعنیحرف داشت.  یبه لبم آمد که کل یلبخند

 : دیباز پرس

 ؟یزن یلبخند م یدار یبه چ یبگ یخوا ی_ نم

و گونه اش رو بوسه  دمیسرم رو به سمتش جلو کش کدفعهی. دیتپ یقدرتم را جمع تمام احساس خوبم کردم که در قلبم م تمام

 یسع یادیهم نادر ز دیشا ایاز حد بود.  ادیز یاومد. اما انگار محبتش کم یکه از دستم بر م یمحبت نیزدم. محسوس تر یا

از دست  یرانندگ یکه انگار تمام تمرکزش برا یبود. کالفه بود. تا حد یدنید شاحساسم نباشد. عکس العمل ریداشت تا درگ

من رو  نمیاون چه در چشمانش بب دمیانداختم. ترس نییسرم را پا یآمد و نگاهم کرد. فور ابانیرفت. راهنما زد. کنار خ

 گره خورده بود. فیخف یلرزه ها کند و حال قشنگ لحظاتم رو خراب، صداش با ارتعاش دیناام

 .میهست ابانیخ ی. ما توزمی_سارا جان، عز 

! سرم یزمیگفت و چه عز یکردم و چه جان قشنگ ینبود که فکر م یزیباال اومد. خب انگار حرفش اون چ ینفسم به راحت 

از  ؟یزد. آشفته بود، از چ یبود. نفس نفس م دایرو آروم باال آوردم و نگاهم رو سمت نگاهش فرستادم. آشوب درونش پ

 بوسه؟ کی

 پروا گفتم : یزدم و ب لبخند

 .یاگه من و نخوا یحت یزی_عز

 یزد و  م یبود که م یبهتر از حرف یلیکه باز ترس برم داشت. سکوت خ دیبگو یزیهاش از هم باز شد. خواست چ لب

 بود و نبودم رو. یشکست همه 

که به عشقش گره خورده بود  یلبانش گذاشتم و با محبت یبزند انگشت اشاره ام را آروم جلو بردم و رو یاز آنکه حرف قبل

 گفتم :  دشدیم دهیلحن صدام به وضوح شن یو تو

 بوده. یدونم همش نقشه بوده. همش باز ی_نگو، تورو خدا نگو م

. بهت یخوب بمون گریباز ینجوریمن هم ی. بزار برایهست یخوب گریرو خراب نکن باشه؟ قبول که باز یباز نیا یول

دلم  هیباز هیهاهمش  نیفقط تا اون روز مدام نگو دل نبند، ا رونیرم ب یم تیدم، سر وقت  وقتش که برسه از زندگ یقول م

 دوسش دارم. هیقشنگ هیباز ه،یهم اگه باز نایوقته. وا یلیبسته شده خ

 صورتم بود. که با لبخند باز گفتم : یرو آروم از لبانش جدا کردم. نگاهش مات شده رو انگشتم

 _ باشه؟
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 یو باز حرکت کرد. ب نیماش یجلو ی شهیبه لبان جفت شده اش بود. از هم  باز نشد. سرش را برگرداند سمت ش نگاهم

ابروانش  نیمحکم. اخم ب ی  بود تا آن نه  یمن جواب بهتر یبودم. سکوتش برا یراض نمی! به همیقول یحت ای یحرف چیه

احساسم را خاموش  یتا همه  دمیکش یبلند یو نفس ها پنجرهچهرش برگردوندم به سمت  یمحکم تر شد. سرم رو از رو

نادر را از  ی هیت کارت هدبزنم. پاک میزندگ یصورت مرد پُر جذبه  یبر رو یکنم. قبل از آن که باز فوران کند و بوسه ا

 و گفتم : نیداشبورد ماش یدر آوردم و گذاشتم رو فمیک

 .ستین یازین نمی_ _واسه تولد ازت ممنونم؛ به ا

 دیبا همان اخم محکم سمتم چرخ سرش

 .دنیرو پس نم هی_ لوس نشو. هد

 . ستیالزم ن هیکنم هد یتولد رو ازت قبول م کیبود، همون ک لمینبود. ف هیهد نی_ا

 دستم و گفت: یرو محکم زد رو هیدراز کرد و پاکت کارت هد دست

 دن. یرو پس نم هیکنن هد یحرف رو دوبار تکرار نم هی_ 

 _آخه ...

 را باال برد : شیصدا

 آخه ی_آخه ب

 لبخند گفتم : با

 _ممنون نادر جان.

 جواب داد : آهسته

 _ قابلت رو نداشت.

 سکوت حاکم شد. و

 

 )عسل( 

 

که سارا و عمو باز  یامان از وقت یآروم بودم ول دمید ی. اگر سارا وعمو رو نمتیمرز بودم، مرز آرامش وعصبان لب

 شن. یچشمانم ظاهر م یجلو

کردم  ینامه کرد تا بتواند ازدواج کند. اول فکر م انیپروژه و پا نیا یباورش سخت بود که عمو من رو وارد باز هنوز

را  رانهیتولد غافلگ نیذوق ا یهماهنگ کرد، وقت ایتولد سارا با من و آر یعمو برا یوقت یفقط اصرار خود سارا بوده ول

 دلش هست. تَه  در تَه   یزیچ هیکه  دمیفهم دمیدرچشمانش د
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 یادگاری هیپردردسر،  ینامه  انیاز آن پا ریمن غ ینامه بود. البته برا انیهمان پا فمانیکه تکل ییایمن بودم و آر گهید حاال

 یبلند باال ستیسخت نبود. ل میاستادبرا فیتکال گهیداشتم. د ایکه کنار آر یپراحساس و قشنگ یقشنگ هم داشت. روزها

 چشمانمان باشه. یتا هر روزجلو میدزده بو خچالی یدستورات استاد را رو

 روزانه ی_بوسه ها

 نگاه بامحبت قهی_ده دق

 قسمت دستورات استاد بود( نیمسخره اش کرده بودم وحاال برام بااحساس تر لیعاشقانه)که چقدر اوا ی_دلنوشته ها

 بامحبت سر سفره ی_لقمه ها

 شبانه ی_نوازش ها

 در دست هم. مانی_گرفتن دستها

 

 کرد. یته دلم را هنوز آشوب م یزیچ هیدستورات خاطره داشتم، اما  نیباتک تک ا انگار

 معما. کی ای یذهن یریدرگ هیجواب ،  یسوال ب هی

به حالم باشه. از آن  یتوانست از سر دلسوز یمحبتش م یدونستم رفتارش بامحبت بود ول یدوستم داشت؟ هنوز نم ایآر ایآ

 میگذشت. اما من هنوز کامال خوب نشده بودم انگار تا داروها یهم دو هفته م اط،ینشستن کف ح ،یمسخره  یلج ولجباز

اشتها شده بودم. واقعا چه کار  ی. خسته از آن همه دکتر و داروها، کم غذا و بگشت یام بر م یضیشد دوباره مر یتمام م

 کردم! یاحمقانه ا

بال رو سرخودم  نیمهم نبودم، ا ادیبراش ز گریعاشقم که د یعمو شیسربرگشتن پ یتونستم با اون همه لجباز چطور

 ارم؟یب

 انسان هاست. یمشترک همه  یژگیانگار حماقت تنهاو اما

حوصله اش را نداشتم.مخصوصا  قتای. اماحقمیگشت یباز به کالس ودانشگاه برم دیبا ایشروع شده بود و من و آر دیجد ترم

 هیکردم که  یخودم خوب حس م یبود حالم چندان خوب نبود. به ظاهر تب نداشتم به ظاهر روبه راه بودم ول یکه چند روز

سردردم  قهیحالم بد شد.درست وسط کالس. درعرض چند دق ،یشناس امعهاونروز سرکالس استاد ج نکهیهست. تا ا میزیچ

 بیعج یزنه و در همان حال، حالت تهوع یم رونیبشد. حس کردم چشمانم داره از حدقه  لیدرد تمام معنا تبد کیبه 

 سراغم اومد به زحمت دستم رو باال آوردم وگفتم :

 رون؟یشه برم ب ی_ استاد  م

 رو شامل حالم کرد و گفت : قشیانداخت ونگاه دق یکالسش وقفه ا نیب استاد

 .دیی_بفرما

 نشست آرام زمزمه کرد :  یکنار دستم م یهنوز صندل ساراکه

 ام؟ی_عسل باهات ب
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کالس، فقط چند قدم فاصله داشتم  یشد. تادرخروج شتریازجام برخاستم. سردردم با برخاستن ب یرو ندادم. به سخت جوابش

 در سرم بود. یتر دیبا درد شد یقدم من مساو کیانگار هر  یول

 گفت:  دیتأملم را د استادکه

 ازدوستانتون رو همراهتون بفرستم. یکی دیراه بر دیتونیاگه نم یدی_خانم تمج

قدم مونده به در بودم که  کیکنم. فقط  فیکه داشتم، تمام کالس را کث یلب باز کنم وبافشارحالت تهوع دمینزدم. ترس یحرف

 یشدم. صدا نیکردند و پخش زم یروح از بدنم خارج شد . زانوانم جا خال کدفعهیشدن بهم دست داد. انگار  یاحساس ته

. دور تا دورم را گرفتند و دو دیسرم دو یبود که باال ینفر نیرمق، سارا اول یب یبچه ها بلند شد. چشمانم هنوز باز بود ول

داشت.لب هاش ازهم باز شد و  یشتریب تیجذاب میآن همه نگاه، برا انیاز م یآشنا و گره خورده به نگران یعسل یحلقه 

 بر لبانش نشست. فیضع یزمزمه ا

 _عسل!

 

 )عسل(  

 

را به  یقیشد. لب هام رو باز کردم و نفس عم یخارج م نهیمن بود که نفسم سخت از س ی نهیس یعالم رو یهمه  ینیسنگ

 از هوام فرستادم. یخال ی نهیس

ُرم زرد رنگ د،یم دکه چشم یزیچ نیاول ُرم ند نیبود که باال سرم وصل شده بود. تا اون روز ا یس  بودم.  دهیرنگ خاص س 

ُرم تند و تند  درون َشر دستم رو  یشد.سرم رو باال آوردم و تازه علت درد رو یم ختهیلوله اش ر کیبار انیقطرات س 

ُرم رودمیفهم تخت نشست. نگاهم به اطرافم دوخته شد. دو  یرو دیبالشت سف یباز رو سرمدستم زده شده بود.  ی. سوزن س 

 دهیکش مهیدو تخت تا ن نیکه ما ب ییرنگ و  رو یو ب دیسف یو پرده  یخال یگریمن و د یبرا یکیاتاق.  کیتخت درون 

در کشاند.  ی ستانهنشست، نگاهم رو به سمت آ یو براق کف اتاق م دیسف یسنگ ها یکه رو  ییقدم ها یشده بود. صدا

 : دیمعنا ، پرس یمن ب یکه مهربان بود و برا یسارا بود لبخند زد. جلو آمد و با لحن

 عسل!؟ ی_ االن بهتر

که نگاهش بود. همانگونه  یقو یلیاومد. انگار حس ششم او خ یباال سرم م ایسارا آر یدادم به جا یم حیکردم ترج سکوت

ُرم بطر یتَه مانده  یرو  گفت : دیچرخ یم یس 

باهاش  یخوا یشد در عوض صد بار تا االن زنگ زده، گفتم که حالت بهتره م یبچه ها نم یخب جلو اد؛ینتونست ب ای_ آر

 ؟یحرف بزن

 _نه االن.

 نگاهم کرد و گفت :   باز

 هم ازت نمونه خون گرفت. شگاهیمسئول آزما یهم که بود هوشیکامل نوشته ب شیآزما هی_دکتر درمانگاه برات 

 : دیپرس یتر میباز هم جوابم سکوت بود که با لحن مال 

 ؟ی_ عسل بامن قهر
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 بودم که جوابش رو بدم که ادامه داد :  لیم یب

 بهم؟ یگی_چرا؟ علتش و نم

 خوند. یکرد و حرف دلم رو م یاش استفاده م یبرگشت به سمتش. حال حرف زدن نداشتم. کاش از آن حس ششم قو نگاهم

 .میرو بشناس گریهمد شتریتا ب می_نگران عمو نادرت نباش، ما فقط نامزد شد

 شد که گفتم : یم یام داشت از هوا خال نهیس باز

 _ تنهام بذار.

ُرم که داشتم  یرفت و باز من ماندم و ته مانده  رونیز اتاق  با ینگاه ای یتامل ای یحرف چیه یب همان قطرات زرد رنگ س 

ُرمم که تمام شد با  یشمارش تمام شدنش را م  پاکت قرص رنگارنگ  مرخص شدم. هیکردم. س 

 کی یتوان یاگر نه م یکه شد ینوشتند اگه خوب شد یپاکت قرص م هیبود.  نیدکتر ها هم یهمه  ی وهیش انگار

جمع  یرینظ یب ونیمتفاوت. و من در عرض دو هفته کلکس یدر اندازه و رنگ ها ،یقشنگ قرص راه بنداز ونیکلکس

کاناپه انداختم. سارا هم  یحال خودم راو رو یدرد بود. ب پر. هنوز تمام بدنم کوفته و میکرده بودم. با آژانس به خانه بر گشت

را بنوازه. اصال حوصله اش را نداشتم.  یدیجد یسمفون ریآشپزخانه تا با بهم زدن در قابلمه ها و قاشق و کفگ یرفت تو

 یبرگشته بودم که اونقدر خسته بودم. چشمانم ب یانگار از کوه نورد ا،یجز تحملش نبود. ال اقل تاآمدن آر یچاره ا یول

 کرد. دارمیب ایآر ی. صدادمیخواب قیعم یا قهید و چند دقاجازه بسته شدن

 _عسل.

 صورتم بود که گفت : یکاناپه نشسته بود. نگاهش رو یچشمام باز شد. لبه  یال

 _ چت شد تو امروز؟ صورتت ورم کرده، دست و پات ورم کرده.

 پوست دست هام انداختم. ریبه پُف نشسته ز یرو باال آوردم و نگاه دستم

 کرد؟ یم یبا نگاهش چ یعسل نگاهش، نگران یباز برگشت به حلقه ها نگاهم

 زدم که باز گفت : یجوون یاومد. لبخند ب یبه نظر م شهیتر از هم بایز

 .یبش یچکاپ کل هی میبر دی_با

 خوام بخوابم. ی_خوبم. فعال خسته ام م

جواب دادن نداشتم. باز چشمانم رو بستم. اما  ی!؟ حوصله یهست یسته چخ ی_خسته، تو که از اول روز تو درمونگاه

نفس  یکه با صورتم داشت و گرما یکم یصورتم زد و با فاصله  یرو یهنوز در عمق خواب فرو نرفته بودم که بوسه ا

 کرد گفت : یم یصورتم خال یرا تو شیها

 .یش یعسل تر م یش یکه م ضی_ مر

نرفت  ییبه تنها ایرفت اما آر یحرف چیه یو رفت مثل سارا که ب دیاونکه چشم باز کنم لبخند زدم. سرش رو عقب کش یب

 خواب و آرامشم رو هم با خودش برد.

 



 IRBESTNOVELS.: ناشر                  گانهی هیمرض نویسنده :         نقاب دلرمان :                              بهترین رمان ها

188 صفحه                                       کنید برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 )عسل(  

 

 ام هست. یاحوال ضیو مر دنیاز اون بود که بگم بخاطر خواب شتریدست و پا و صورتم ب یشده بود. ورم ساده  میزیچ هی

 .رهیرا بگ شیرفت تا جواب آزما ایدرمانگاه که حاضر بود، آر شیآزما جواب

 بودم. دهیکاناپه دراز کش یحال رو یب منم

 حال بودم. یهنوز ب یگذشت ول یکالس از حال رفتم، چند روز م یکه تو یروز از

کاناپه دراز  یخواست. هنوز رو یخورد. دلم فقط خواب م یغذا بهم م یبه غذا نداشتم. حالم از بو یلیاشتها م یحال و ب یب

 یبا صدا ایبست آر ینم ینجوریرا ا اطیوقت در ح چیمرا متعجب کرد. ه اطیمحکم بسته شدن در ح یبودم که صدا دهیکش

 وارد خونه شد. یبلند

 _عسل، عسل بلند شو.

 شدم که جلو اومد و گفت: زیخ میکاناپه ن یرو

 _ زودباش حاضر شو.

به رفتار  رهیشد، خ یم دهیصورتش به وضوح د یکه تو ینشسته در حرکاتش و اضطراب یاز اون همه عجله  عجبمت

 شدم. شال و مانتوام را آورد و گفت:  بشیو غر بیعج

 _بپوش. 

که با صورتم داشت   یکینزد یمثل مجسمه ها خشکم زده، جلو اومد و مانتوم رو سر شانه هام انداخت. از فاصله  دید یوقت

 :دمینگاهش کردم و پرس

 ا؟یشده آر ی_چ 

 چشمانم ثابت شد و گفت: یحلقه ها یصورتم زد و بعد رو یتو یهاش سر شونه هام نشست. نگاهش چرخ دست

 اونجا. میبر میخوا یم مارستان،یب هی یکردم تو دایدکتر پ هی_ 

 مارستان؟ی_ب

 کرد و باز گفت:  یچشمانم ثابت شد. مکث ینگاهش رو باز

 شه عسل بپوش مانتوت رو. یم ری_د

 بردم گفتم:  یمانتوم فرو م یها نیدست هام رو در آست کهیحال در

 .ایآر یستین یخوب ی_دروغگو

حس قشنگ نگاهش  نینگاهش رو دوست داشتم. ا یکه باز مجسمه شد. نگران اندازهیسرم ب یرو بلند کرده بود تا رو شالم

 شد. یم ییبایز بینگاهش، ترک یبخونمش با نگران یدونستم به چه نام یکه نم

من. بعد با  یآرامش قلب خودش است نه برا یلبش آورد که حس کردم فقط برا یرو یسرم گذاشت و لبخند یرو رو شالم

 همان لبخند گفت: 
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 استاد. نی_تمر

 استاد بود! نیوقت تمر االن

 ام زد و آروم لب زد: یشانیمحکم به پ یبعد بوسه ا و

 .یش ی_ بهتر م

 دم؟یمن درباره بهتر شدن حالم پرس مگه

 بود. دایاز رفتارش پ یگفت ول یبود که نم یلعنت شیاون آزما یتو یزیچ هیکرد.  یداشت دست خودش رو، رو م خوب

 به گونه اش زدم و گفتم: یرو جلو بردم و من هم بوسه ا صورتم

 !یستیانگار تو خوب ن یول ا،ی_ من خوبم آر

 از جا برخاست و گفت:  ی. بعد فورختیرا در عمق جانم ر ینگران یحرف چیه یشد، و ب دهینگاهم کوب ینگاهش رو خیم

 می_خب بر

 یکرد که َسد راهمون م یم یکالمش که نثار کسان یدر پ یپ یها یو لعنت ایمحکم آر یطول راه سکوت بود و اخم ها تمام

 شدند.

 اخم برم قابل هضم نبود. نیعجله و ا نیا

 گفتم:رو سمت دستش دراز کردم .دستش را گرفتم و  دستم

 شده؟ یآروم باش. چ ای_ آر

 نشده. یزیچ یچی_ه

 !یو نگران یعجله و ناراحت نهمهیا یچیه یدار بود! برا خنده

 صدا گفتم: یب یخنده ا با

 .یستی_ دروغم بلد ن

 نشست. نیکوچک ماش یدر فضا شیعصب یصدا ناگهان

 !هی_عسل االن وقت شوخ

 سمتش:  دیزده سرم چرخ بُهت

 ه؟یزمان_مگه االن چه 

 گفت و سکوت کرد. اما من ادامه دادم:  یبلند اَه

 .یاریدر م هیاّداها چ نیبهم بگو، ا رمیمی_خب اگه دارم م

هم او ساکت مونده بود هم من.  گهیُمردم حتما. حاال د یکه انگار جواب خودم رو گرفتم. خب داشتم م دیکش ینفس بلند چنان

 حد نینه تا ا یول ستیدانستم حالم خوب ن یم
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 مرگم شده بود! سرطان گرفته بودم؟ چه

 خونم بود؟ یهنوز تو یلعنت یهم عفونت آن سرماخوردگ دیشا ایخون مشخص شده بود؟  شیآزما هیبود که با  یسرطان چه

 

 )عسل(  

 

 .ختیلباس فرم مخصوص پرستاران همه و همه اضطراب رو به جونم ر ش،یو شلوغ مارستانیخاص ب یبو

سالن انتظار نشستم و نگاهش کردم. قبض اورژانس را گرفت. به مسئول اورژانس داد  یسمت اورژانس رفت و من تو ایآر

 متوجه نشدم. یزیکه با او داشتم، چ یچهار متر یگفت که با آن فاصله  یزیو چ

 یها ب یزدند و بعض یها ناله م یرفتند و بعض یاومدند و م یکه م ییها ضینگاه کردن به مر هقیبعد از ده دق باالخره

 شیجواب آزما ینشون دکتر داد. نگاه خاص دکتر رو یحرف چیه یرو ب شیجواب آزما ایسروصدا بودند، نوبت ما شد. آر

 : دیبود. سرش را بلند کرد و پرس

 خانم است؟ نیا ضتونی_مر

 گفت:  یمهلت نداد من جواب بدم و فور ایآر

 _بله.

 : دینگاهم کرد و پرس دکتر

 _خب دخترم چند سالته؟

 و پنج. ستی_ب

 ؟ینداشت یخاص یضیمر ریدو ماه اخ یکی ی_تو

 نه. دیکه سه هفته طول کش یسخت ی_جز سرماخوردگ

 !دهیکه سه هفته طول کش یخورد یی_چه سرما

 یکنار دستش. سرش رو به عالمت منف یخال یکردم و اشاره به صندل ایآر یبه کالفگ یاز حماقت خودم و نگاه دمیکش یآه

 باال داد که باز اصرار کردم و گفتم:

 خب. نی_بش 

 نگران حال شماست. شتریپسرم، خانومتون ب نیانداخت و گفت: _بش ایبه آر ینگاه دکتر

 : دمیپروا پرس یب

 دکتر؟ یآقا رمیمی_دارم م

 گفت:  یمحکم و عصب ایآر

 _ا ... عسل!
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 رو ورق زد و گفت:  شیجواب آزما یبرگه ها دکتر

 هیینارسا هیفقط  هیچه حرف نی_ا

 .نهیهم شمارو بب یتا پزشک نفرولوژ یاورژانس سمینو یبراتون م من

 کرد؟ یرا چک م شمیجواب آزما دیبا یپزشک نیبود! چه مرگم شده بود که همچ یچه تخصص نی! ایاسم چه

 : دیبه دکتر بود که باز پرس نگاهم

 _اشتهات به غذا چطوره؟

 _کم شده.

 گفت: یفور ایآر

 ورم کرده. یلیدکتر دست و پاش خ ی_ آقا

 رو سمتش گرفت و گفت: شیآزما یو برگه ها ایسمت آر دیدکتر گذاشتم که دکتر چرخ زیم یدست هام رو رو کف

 .نهیشمارو بب ضیاالن هست، بروتا نرفته مر دیریرو بگ ی_ قبض دکتر نفرولوژ

 با عجله سمتم اومد و بازوم رو گرفت و گفت:  ایآر

 _ممنون دکتر.

. بازوم میاومد رونیدونستم که از اتاق دکتر اورژانس ب یرو نم یو مفهوم تخصص نفرولوژ ایآر یعجله  نیعلت ا هنوز

 و گفتم:  دمیکش رونیب ایرو محکم از دست آر

 نه؟ ایشده  یچ یگ ی_م

 نشده. یزی_چ

 صورتش ثابت کردم که گفت: یاخم نگاهم را رو با

 ره. ی_ عسل دکتر م

نوبت  یکنار در اتاق دکتر، ما رو ب یمنش میدکتر اورژانس رو داد یو نامه  تیزیو یبرگه  یاجبار همراهش رفتم. وقت به

 داخل فرستاد.

دکتر گذاشت. نگاه  زیم یرو رو شیجواب آزما یباز برگه ها ایدکتر نشستم. آر زیکنار م یصندل یحال و خسته رو یب

گذاشت و  زشیطرف م کیرو  شمیآزما یدر گردش بود. دکتر برگه ها شیآزما یصورتم و برگه ها یخاص دکتر رو

 گفت: 

 بشه. یبستر دیبا شونی_ا

 : دمیپرس یزد. فور خشکم

 کنند؟ ینم یرو بستر یو ورم دست و پا که کس یحالت تهوع و خستگ هی... بخاطر ستین میزیدکتر من چ ی_آقا

 دکتر به سمتم اومد و گفت: یعصب نگاه
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شما  یها هیتکرار بشه اگه معلوم بشه که کل شیآزما دیشما باالست خانوم؛ با یو اُوره  نیکرات ه؟ی_حالت تهوع و ورم پا چ 

 .دیبش زیالید دیمشکل داره با

 !زیالیهام مشکل داشت؟ د هیکرد. کل خیتمام تنم  انگار

 ،ید یخانوم رو انجام م نیشدن ا یبستر یکارها مارستانیب رشیپذ یر یگرفت و گفت: _م ایسمت آر یبرگه ا دکتر

 خونه خطرناکه ها. یبر یورش ندار

 جواب داد: یبا نگران ایآر

 .رشیرم پذ یاالن م نی_ نه. هم

و  قیعم یسالن انتظار نشوند و رفت. ترس یصندل یمن رو رو یک ایاومدم و آر رونیچطور از اتاق دکتر ب دمینفهم گهید

 اد؟یقرار بود سرم ب ییانتها، َمرض قلبم، شده بود. چه بال یب

 سر خودم آوردم. ییبچگانه چه بال یلجباز کیبه من با  لعنت

 

 (ای)آر  

 

 یمجددش حاضر بشه. پشت در اُورژانس رو شاتیشد تا جواب آزما یم یبستر مارستانیدر بخش اُورژانس ب عسل

نبود. تمام  یکاش عمل نیا ینباشه ول یبود. کاش مشکل شیجواب آزما ینشسته بودم. نگاهم به برگه  واریکنار د یصندل

 نیبه ا هیکل یینارسا یسرما خوردگ هیهم صحبت کردم. معتقد بود با  یرا داشت. با دکترش خصوص هیکل یینارسا میعال

داشته و متوجه نشده که با  هیکل فیخف یینارسا د،یشد یسرما خوردگ یداد عسل قبل از آن ماجرا یرسه. احتمال م یحد نم

و دوباره  بشهها وارد  هیبود. تا بلکه شوک به کل زیالیشده. تنها راه کار ممکن هم چند جلسه د دیتشد  یسرما خوردگ نیا

اومد  یکه سمتم م یبلند یگام ها یالزم شدم. صدا ژنینفس اکس کیپشته سرم رو  واریزدم به د هی. سرم رو تکفتندیبکار ب

 فکر بودم که...... یسمت صدا، هنوز تو دیاما سرم نچرخ دمیرو شن

 شده؟ یچ ای_ آر

 خان بود به احترامش از جا برخواستم. و گفتم : نادر

 گه. یم یچ شاتشیجواب آزما مینیشده تا بب یاُورژانس بستر ی_ سالم فعال تو

 و گفت :  دیبه صورتش کش یخان کالفه دست نادر

 مالقات داره!؟ ی_اجازه 

باال رفتن  یخودش از نشانه ها یو خواب آلودگ یخستگ نیدکتر گفت، هم دهیخواب یاُورژانسه ول یتو د،یبر دیتون ی_ بله م

 خونشه. یتو نیکرات

 داد و گفت : رونیاش ب نهینفسش رو محکم از  س 

 شه؟ یحاضر م یک ششی_ جواب آزما

 .گهیساعت د هی_ تا 
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تا  مارستانیب ادیشده. به سارا زنگ زدم که ب یبخش بستر یکردم تو یکنار من و گفت : _فکر م یصندل یرو نشست

 همراه عسل باشه.

 بخش. یبعد اگه الزم بود تو  شهیم یاُورژانس بستر ی_نه فعال تو

 یها یصندل ی. چند نفر رودیچرخ یسالن م یهدف تو یدر سکوت گذشت. نگاهم ب یا قهیچند دق میدو سکوت کرد هر

شد.  یرنگ، تنها گذر خاص نگاهمان م دیسف یرفت و آمد پرستاران با روپوش ها یانتظار سالن نشسته بودند. و گاه

 خان و گفتم :  ادراز در بزرگ ته سالن وارد شد. سارا بود. برگشتم سمت ن یخانم

 _سارا خانوم اومدن.

 : دیپرس یسمت ما اومد و با نگران یتند یقدم ها با

 شده؟ ی_ چ

 کردم که جوابم رو داد و نادر خان گفت : یسالم تک

همراه الزم داشته باشه.  دیکه نگرانت کردم.گفتم شا دی. ببخشنیبش ایشه ب یم یچ ششیجواب آزما مینیبب می_ فعال منتظر

 :  دمیبهت زنگ زدم. جواب سارا را شن نیهم یبرا میبر میتونیبخش نم یماهم که تو

 شدم. یازت دلخور م یگفت یعسل دوستمه نم ه،یچه حرف نی_ا

تاوانش  ینجوریکرد تا ا یمبچگانه اصرار ن یلجباز هیو انقدر سر  دید یسارا رو م ی. کاش عسل خوبدمیکش ظیغل یآه

سالن را گرفتم و تا ته سالن رفتم.  دیسف یها کیسرام فی. طاقت نشستن نداشتم. شروع به قدم زدن کردم. رددید یرو نم

رفت و  دنیو نشستن و د دنیچرخ یباالخره بعد از کل ش،یآزما ابجو ریها و فکرم درگ کیو نگاهم به سرام نییسر پا

 ساعت تمام شد هیپرستاران،  یآمدها

ما انداخت  یبه هر سه  یدرنگ به دکتر اُورژانس نشون دادم. نادر و سارا هم با من آمدند. دکتر نگاه یرا ب شیآزما جواب

 : دیو پرس

 ن؟یدار ضیبا مر ی_ شما چه نسبت

 گفت :  یفور نادر

 هم نامزدشون. شونی_من عموش هستم ا

 برگه را سمت من گرفت. و گفت : دکتر

 باالست. یلیخونش خ یو اوره  نیکرات زیالیبره د دیاالن با نی_هم

 گفتم : یفور

 بهتر بشه؟ زیالیدکتر ممکنه با د یآقا دی_ ببخش

 .وندیپ ستیل ینداره که بره تو یجواب بده و اگر نه سن زیالیبه د دی. دعا کنستیمعلوم ن یچی_ ه

 یسالن و افتادم رو یبرگشتم تو یحرف چیه ی. حال نادر هم کمتر از من نبود. بدیسرم سوت کش ه،یکل وندیپ وند،یرفتم. پ وا

 ته سالن. هیسرد و خال یصندل
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 )سارا(  

 

سمت در  کهیبود. حال نادر اون قدر بد شد که نگرانش شدم. دستم رو دور بازوش حلقه زدم و در حال یشوکه کننده ا خبر

 گفتم:  دمیکش یاورژانس م یخروج

 حالش بهتر شد. زیالیدو سه جلسه د هیبا  دیاصال شا ،یناراحت نقدری_نادرجان خدا بزرگه چرا ا

 بزرگ چرخ خورد و گفت:  یمصورتم با غ ی. نگاهش توستادمی. مقابلش استادیا نادر

 سارا. می_نکنه ما اشتباه کرد

 ؟ی_چه اشتباه

 .ادیبال سرش ب نیکرد تا ا ینم یلجباز م،یکرد ینم یعسل نقش باز یاگه برا دی_شا

 حرف رو بزنه؟ نیخشک شده باشه. چطور تونست ا یشدم که در حالت بُهت و ناراحت یمجسمه ا مثل

دنده، بار  هیدختر لوس و لجباز و  هیعسل، اون رو مثل  تیاز ظرف شیهمه توجه ب نیخواست باور کنه با ا ینم چرا

 یکه تو میدو ماه و ن نیهم یفقط تو ی. من با اونکه فقط دو سال از عسل بزرگتر بودم ولخانم با کماالت هیآورده، نه مثل 

ده سال بزرگتر شدم. صبورتر شدم. مخصوصا در مقابل عسل و حرف ها  ی ازهنقش کردم، الاقل به اند یفاینادر ا ینقشه 

 م؟یگفت، ما اشتباه کرد یهاش اونوقت نادر مقابل چشمان من م هیو کنا

ازش  یو بغضم را فرو خوردم و کم دمیام. به زحمت نفس کش نهیس یغم نشست رو نیا ینیقدر ناراحت شدم که سنگ اون

 اصله گرفتم.ف

 سالن نشست و من فقط نگاهش کردم. یصندل یرو رفت

قدم  یدادم کم حیسوزوند. ترج یآتش درونم مرا م شتریب دمیکش یمکرر من هم نشد. هر قدر آه م ینگاه ها یمتوجه  یحت

 یفقط درختان ب اط،یح دیسف ینور کم چراغ ها ریز ،یکیآن تار ی. شب شده بود و تومارستانیب اطیبزنم. رفتم سمت ح

 هیآرزو کردم.  هیزد. ته دلم  یم یرگیبه ت یکیدر اون تار که یسبز و زرد یکرد و علف ها یم ییخودنما اطیبرگ ح

آتش عشق و چشمم به سوزش اشک. آرزو کردم  یآرزو که هم قلبم رو سوزوند هم چشمانم رو. قلبم سوخت به شراره ها

عسل، من دچار  یحادثه برعکس اتفاق افتاده بود، اگر به جا نیبودم. اگر ا مارستانیتخت ب یعسل رو یکاش من به جا

 م؟یگفت که اشتباه کرد یشدم، باز هم نادر م یم هیکل یینارسا

 .دمیکش رونیب نهیلب هام، بلند از س انیآتش درونم آه ساختم و از م یسوخت. هر قدر توانستم از شراره ها یداشت م جگرم

سالن  یتو ایسالن. نادر و آر یو برگشتم تو دمیکش هیماه اسفند به ر ی مهیسرد ن ینفس از هوا هیرو پاک کردم.  اشکهام

 یدست کدفعهیکوچک راهنما بودم که  ی. دنبال تابلودیسالن چرخ ی. سرم توزیالینبودند. حدس زدم همراه عسل رفتند به د

 :دینگه داشت. پرس اهشیس گاهنادر بود. من رو مقابل ن د،یرا کش میبازو

 ؟یکرد هی_گر 

 لبم اومد :  یبه زور رو یزود دستم رو شد! لبخند چه
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 .رونهیسرد ب ی_نه سوز هوا

 چشمانم جا خوش کرده بود که گفت: یرو گفت. هنوز نگاهش تو نینگاهش ا دینکرد. ترد باور

هم عسل  میماجرا کرد نیو جالل بود که هم تو رو وارد ا ایاشتباه از من و آر یمنظورم تو نبود م،ی_ اگه گفتم اشتباه کرد

 رو لجبازتر.

 یلبانم نگه دارم تا گره اشک هام باز نشود. فشار یکردم لبخند رو رو یم یداشت حرفش رو عوض بکنه.  منم سع یسع

 به بازوم داد و گفت: فیخف

 نکن. نیکنم سارا عسل رو نفر یازت خواهش م یول ،یشد تیخاطر من و عسل اذب یلیمدت خ نیا یدونم تو ی_ م

نگاهش  اهیس یدو ستاره  یآخر کالمش، رو یجمله  دنیکننده اش بود که با شن رهینگاه خ یدر حال فرار از گرما نگاهم

در  یفکر نیکه باز روان شده بود، نگاهش کردم. چطور تونست همچ یکه دست خودم نبود و اشک یخشک شد. با بغض

 مورد من بکنه؟

حرف هاش رو  یاون که باز آه بکشه و همه  یخواست حرف بزند بجا یکه م یقلب یاز هم باز شد به حرف ها لبانم

 درونش حبس کند.

 سر عسل اومده، بخاطر منه؟ من!که  ییبال یواقعا فکر کرد ؟ینیب یو لعنت م نیمن رو آدم نفر ی_چطور تونست

 کردم؟ نشینفر

 ی شهیقدم ازش فاصله گرفتم. هنوز از پشت ش کیو  دمیتر شدم. دستم رو عقب کش یرو محکمتر گرفت که عصب بازوم

 دمیبلند دو یبا قدم ها یمعطل یکرد که ب یبزنه و نگاهش دنبالم م یخواست حرف یکه لب هاش م دمشید یاشک نگاهم م

 سالن. یسمت در خروج

 .ستادیا یاومد. ول ی. کاش مستادیاو همانجا ا و

موند و  یکاش م یا شه،یمن هم یداد چرا کاش ها یکدامشان رخ نم چیو چرا ه آرزوها و کاش هام از حد گذشته بود گهید

 شد؟ یبرآورده نم شونیکیفقط  ،یکیالاقل 

 

 )عسل(  

 

من که انگار به  یها هیکل یکه کنار تختم بود و داشت به جا یدستگاه بزرگ یناآشنا یهام رو بسته بودم و به صدا چشم

 دادم. یکرد، گوش م یخواب رفته بودند، کار م

 بار، ترس داشت. نیاول نیشدم و ا یم زیالیبارم بود که د نیداشتم. اول ترس

سمت دستگاه و باز  دیکش یکه خون من رو م یخون یتاب لوله  چیسوزن بزرگ که به رگ دستم وصل بود و اون پ اون

 .زیالید یدستگاه ها یگاه همه  یگاه و ب یو تند سالن و صداها بیعج یگشت به درون رگ دستم و اون بو یبرم

 عسل؟ ی_خوب
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 یزدم که سرش رو خم کرد جلو ی کمتر شده بود. لبخند تلخنگاهش حاال یبود. اون هممه نگران ایباز شد. آر چشمانم

 صورتم و گفت:

 با من؟ ی_ قهر

 که ادامه داد: دمیکش آه

 ؟ید ی_ جواب مو نم

داد. با عشق نگاهش کردم و  یم دیاون حال و روز، به من ام یخورده بود، تو وندیصورتش که به محبت پ یبایز حالت

 گفتم: 

 _چرا قهر باشم؟

 لبانش ظاهر شد:  یلبخند رو خط

 بگو. یزیچ هی_پس 

 بگم؟ حال و روزم کامال مشخصه. ی_چ

 به صورت آورد و گفت: یساختگ یاخم

 .یکنه تا بهتر بش یدستگاه داره کمکت م نی_ناسپاس... ا 

 . رمیمیکنه که دارم م یداره به من گوشزد م دمی_شا

 گفت:  یعصب یابروهاش کمتر شد و اخمش محکمتر. سرش رو بلند کرد و با حالت ی فاصله

 .ینشنوم چرت و پرت بگ گهی_د

که  یهمان دست یکردم. اما نرفت. دستش رو یگذاشتم و چشمانم رو از نگاه تندش مخف میشونیپ یدست آزادم رو رو ساعد

 بود، نشست. با انگشتان گرمش انگشتانم رو لمس کرد. زیالیدستگاه د یلوله ها ریدرگ

و  دیو آرام گونه ام و بوس دیکش نییصورتم پا کیکرد. سرش رو باز نزد یم یرو به تنم جار یوجودش، تب خوب یگرما

 گفت:

 .یاگر بداخالق بش یحت ،یعسل هست شهی_ تو هم

 ترحم گفتم:  نیحرص از ا با

 ام. یمن همون زهرمار  قبل ری_نخ

 گوشم نجوا: یکرد و آرام تو یا خنده

 وجودش هستم. ینیریوقته که عاشق عسل و ش یلیشناسم و خ یاسم نم نیرو به ا یوقته که کس یلی_خ

 یحس ها یو همه  دیام ن،یمهم نبود. حضورش قوت قلب بود. درمان درد بود .تسک یکه لبخند نزنم. لو رفته بودم ول نشد

 چشمانم برداشتم که گفت:  یخوب. ساعد دستم رو از رو

 گردم. یسالن باز برم یرم تو یباال سرت بمونم م ادیذارن ز ی_نم
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 وندن بود.م نیکرد سمتم. منتظر علت ا ی. سرش چرخشستادیو ا دمیبره که مچ دستش رو کش خواست

که  یدوست داشتم آن لحظه بگم. به پاس دو هفته ا ینه ول ایکند  یدونستم باور م ینه. نم ایدونستم باز اعتراف کنم  ینم

 .رهیبا درمانگاه و دکتر و غ یبا گرفتار یضیکردم. با مر تشیاذ

خفه  ییشدم. با صدا یمهم نبود. الاقل من آرام م یکرد ول یباور نم دیسخت از هم جدا شد و ضربان قلبم باال رفت. شا لبانم

 گفتم:

 .ای_ دوستت دارم آر

 هاش رو نشونم داد و گفت: اخم

 ؟یگفت یچ دمی_ نشن

 گفت:  دیمکث من رو که د د؟یهم نشن نباری! ادینشن

 بلندتر بگو. ادهیز نجای_آخه سروصدا ا

 بلند، آب کردم و گفتم:  یقلبم رو با نفس یهم فشردم و هجوم شوق تو یبود. لب هام رو محکم رو دهیهنوز وقتش نرس انگار

 گم. ی_ولش کن بعدا م

 و رفت. دیکش رونیدستم ب انیحرفم تکون داد و دستش رو از م دییرو به عالمت تا سرش

 ، بلند گفتم: نامطبوع سالن یاز آن بو یبا نفس همراه

 انگار باز هم قسمت نبود... یول یدیشن ی_کاش م

 

 )سارا(  

 

نام نادر خشک شد.  ی. چشمانم رودیدستم لرز ونیام م یکه گوش یتاکس یبخارگرفته  یزده بودم به پنجره  هیرو تک سرم

 تماس را وصل کردم. ،یگوش یصفحه  یانگشت شستم رو دنیزد. باالخره با کش یدر دلم دو دو م دیترد

 :دمیگوشم گذاشتم که صداش رو شن یام رو تو یهندزفر

 _ سارا.

 کرد. اما با جواب ندادنم گفت:  یقطع شد. هنوز لحن صداش من رو جادو م یلحظه ا نفسم

 !یات شدم؟ فکر کردم به اخالق گند من، عادت کرد ی_بازم باعث ناراحت

 سر دادم و گفتم:  یآه

 _سالم.

 گفت:  یکوتاه یخنده  با

 سالم. دی_ببخش
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 و مسافر کنار راننده بود که آرام زمزمه کردم: یتاکس یبه راننده  نگاهم

 ی_ متاسفم که هنوز من و نشناخت

 نم؟یل نفرکردم؟ اصال من اه نیمن عسل رو نفر یفکر کرد واقعا

 کرد. منم سکوت کردم. سکوت

 خودش سکوت رو شکست. باالخره

 ؟یی_االن کجا

 گردم خوابگاه. ی_دارم برم

 دنبالت. امیتا ب ییکجا قایرم خونه، بگو دق ی_منم دارم م

 شد پس؟ ی_عسل چ

 یم یدکترش چ نمیتا بب مارستانیرم ب یهم برگشت فردا دوباره م ایبه همراه هم نداره؛ آر یازیشده گفتن ن ی_فعال بستر

 گه.

 چراها بودم که باالخره گفت:  ریکرد؟ هنوز درگ یکرد؟ چرا قطع نم یکرد. چرا سکوت م یم تیسکوت حاکم باز

 قا؟یدق یی_کجا

 .ادینوبن ی_مترو

 .کمی_همونجا باش من نزد

 بوق اشغال که گوشم را پُر کرد. و

 میشده بود و نس کی. هوا تارستادمیا ادینوبن یمترو یشدم. کنار در ورود ادهیپ یراننده را حساب کردم و از تاکس ی هیکرا

 .دیچرخ یاومدند م یکه سمتم م ییها نیماش نی. نگاهم بدیوز یم یخنک

ها هم  یبدم. بعض صیها رو تشخ نیماش یتونستم به خوب یخورد، نم یچشمم م یها که تو نیروشن ماش یآن چراغ ها با

 لیتحو حیکر یکردم و خنده ا یحواله شان م یکالم زشت. اخم هیبوق بود. تک بوق، با  تشونیهو صیکه انگار رمز تشخ

 گرفتم. یم

 مترو، زدم. یدر خروج واریرا اطراف د یقدم چند

 دیبود.شا دیاز دور، چراغ زد. سف ینیماش هیها چرخ خورد.  نیماش یهمه  نیشانه ام جا کردم. باز چشمانم ب یرا رو فمیک

 نییپا یبرام واضح تر شد. سرم رو فور نیراننده و نوع ماش یجلو رفتم که کم کم چهره  یفکر چند قدم نینادر باشه.  از ا

 ومدینانداختم. اشتباه گرفته بودم. پس چرا 

 !کمیگفت من نزد نکهیا

باز  دنشیسرم رو دوباره باال آورد. خودش بود. چرا با د ،ینیام انداختم که با چند بوق کشدار ماش یبه ساعت گوش ینگاه

 لبم نشوند؟ یرا رو یبه قلبم هجوم آورد که لبخند کمرنگ یرفت و ذوق ادمیحرفش 
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کردم نشان بدم که  یسرم رو سمتش نچرخوندم. سع یجلو نشستم. حت یصندل ی. رورو باز کردم و سوار شدم نیماش در

 هنوز ناراحتم. اما لحن مهربان صداش نگذاشت: 

 .دیی_سالم بفرما

 !دییگفت بفرما یسمتم گرفته بود که م یزیچ حتما

 قرمز بود. یکه متصل به ُربان یآب یشدم نگاهش کنم. تک شاخه گل رز مجبور

 لبانم کش اومد. یرو لبخند

 مال منه؟! نیا نیا ی_ وا

 سر داد و گفت:  یا خنده

 .گهی_آره د

 گل رو ازش گرفتم که ادامه داد:  شاخه

 خوام. یمعذرت م ،یکه زدم و ناراحت شد ی_بخاطر حرف

 !یکیرمانت یشد. چه معذرت خواه ینم باورم

شد. چشمانم رفت سمت  یباز م مونیبه حرفها یعذرخواه یبرا یشاخه گل یپا شهیکرد. کاش هم یاشتباه م شهیهم کاش

 لبخند زدم و گفتم: _ممنونم. شیلبانش لبخند داشت. به پاس مهربان یچشمانش جذبه بود ول تیصورت نادر. خاص

 _قابل شمارو نداره.

 لب نجوا کردم: ریفشردم و ز نهیتمام وجود، شاخه گُلش رو به س با

 دوستم یدارم و دانم که ندار دوستت

 .یوانگیاما به احوال خوش د خوشم

 : دمیآسفالت پر از دست انداز، حرکت کرد که پرس یرو نیماش یها چرخ

 مارستان؟یدوباره ب یذی_فردا ساعت چند م

 .ادی_دکترش ساعت ده م

 .امین م_منم باهاتو

 کم. هیدنبالت، سخته  امیرسم ب ی_آخه نم

 تمام گفتم: ییپررو با

 خوابم. ی_ خب من امشب منزل شما م

 کرد و جواب داد:  شتریصورتش رو ب تیکرد و جد یا سرفه

 .ستیمن مناسب شما ن ی_خونه 



 IRBESTNOVELS.: ناشر                  گانهی هیمرض نویسنده :         نقاب دلرمان :                              بهترین رمان ها

200 صفحه                                       کنید برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .ستین یخوابم مشکل یم ییرایپذ ی_تو

 .قیو چند نفس عم یمصلحت یهم چند سرفه  باز

 رو ناراحت بودم. یبرد، از چ ادمیشاخه گل بود که پاک از  هیاثرات  نهاینداشت و ا یجوابش سکوت بود. چون جواب گهید

 

 )سارا(  

 

 :دمیام گرفت. پرس ییرفتم سمت آشپزخونه و باز رگ پررو یمنزل نادر. فور میدیرس

 ارم؟یب ییچا ای_ شام گرم کنم 

 به تعجب گفت: وستهیپ ینگاهم کرد، اونقدر که با مکث متعجب

 اگه ممکنه. یی_ اول چا

از مبل ها، سوار کردم.  یکیتاج  یسالن. مانتوام رو درآوردم و همراه شالم رو یرو روشن کردم. برگشتم تو یکتر ریز

 :دمیمبل نشست. سمتش رفتم و پرس یکوتاه تنم بود. نادر اما با همان لباس ها رو مهین یها نیبا آست یبلوز صورت کی

 بزنم؟  مروی_شام ن 

 ونیزیسمت تلو دیسرش چرخ یهاش از سر تا پام رو برانداز کرد و بعد انگار خودش، مچ نگاهش رو گرفت و فور چشم

 و گفت: 

 هست. زحمت گرم کردنش با شما. خچالی_غذا داخل 

 گفتم: لبخند  با

 بمونم شدم شما؟ نجایخوام ا ی_چون امشب م

 عوض کرد: گرید یو بحث رو با حرف دهیشن یکه چ ارهیخودش ن یکرد به رو یسع

 .اریآب جوش ب ،یچا وانیل هی یساز اندازه  ییچا ی  شه لطفا با کتر یم رید ادیتا جوش ب ی_ کتر

 نگاهش کردم و گفتم:  یمهربان با

 _چشم.

 شد: دهیآشپزخانه که صداش بلندتر شن یتو برگشتم

 لطفا. زیهم ظهر دم کردم از همون بر ییچا ی_قور

 _بازم چشم.

مبل دو نفره کنارش  یآماده کردم و بردم. رو یچا وانیگاز گذاشتم و دو ل یبود، رو خچالی یقابلمه دمپختک تو کی

خودش رو جمع و جور کرد.  یش نشستم کمکنار یروم گذاشتم. حس کردم وقت یجلو زیم یرو رو ییچا ینینشستم. س
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 ی! انگار من برق سه فاز بودم و خطر برق گرفتگکرد یم اطیشد، نادر احت یکم م نمونیب یچرا؟ چرا هر وقت فاصله 

 کنترل.  رقابلیغ یفکر خنده ام گرفته بود. خنده ا نیداشتم از ا

 : دیدر مهارشون داشتم شد و پرس یخنده هام که سع ی متوجه

 ؟یخند یم ی_به چ

 _به شما.

 ؟ی: _واسه چدیابروهاش رو کم کرد و پرس ی فاصله

 .دیترس یانگار از من م دیکن یخودتون رو جمع م یطور هی نمیش ی_چون هر وقت کنار شما م

 محکمتر از قبل گفت: یاخم با

 _ چه حرف ها!

 و گفتم: دمیصورتش کش یرو جلو سرم

 _واقعا؟ 

دادم  هیزدم. سرم رو آرام به شانه اش تک ایدونست من دل رو به در یسرش رو عقب برد که باعث خنده ام شد. اما نم یکم

 و گفتم: 

 بخوابم؟ نجایشه هم یخسته ام. م یلی_خ

 بلند شد: شیصدا یفور

 ها... ی_ سارا، سارا خانوم نخواب

 زد. یکالمش موج م یکه تو یصداش و از عجز لیدل ی. از التماس بدمیخند باز

 شانه اش برداشتم و گفتم: یرو از رو سرم

 خوابم خواب باشه بعد شام. ی_ فعال نم

رو دستش  شیچا وانیلب هاش کردم و ل ی هیهد یکوچک قند ی. حبه دیمن چرخ طونینگاه ش یگردشده اش تو چشمان

 دادم.

چهار   زیغذا گرم شده بود. پشت م ،یخواهش. بعد از خوردن چا کی ایالتماس  کیداشت. مثل  یهاش حالت خاص چشم

و  اورمیبود. نتونستم به زبان ن ی. دمپختک دست پخت نادر  واقعا عالمیبود، نشست یدو نفرش خال یکه حاال جا ینفره 

 گفتم: 

 !ی_خوش بحال همسرتون! چه دستپخت

 چینشست، ه یدو کتفش م نیمن که ب یآب، مشت ها وانیل !ی. به سرفه افتاد چه سرفه اشیصاف نشست وسط گلو غذا

 است، باال آورد و به زحمت گفت:  یدستش رو به عالمت کاف نکهیکدام افاقه نکرد تا ا

 _خوبم.

 که گفت: زی. دوباره نشستم پشت مگرید یچند سرفه  و
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 !یشد طونیش یلی_ شما امشب خ

 : دمیخند

 _اثرات شاخه گل شماست.

 زد و گفت:  یرنگ یب لبخند

 _پس بندازش دور.

 اخم گفتم: با

 رو نگه دارم. هیگرفتم که هد ادی_ از خود شما 

 یبرا یفرصت گهیغذاش را خورد؟ حاال د یافتاد. ک شیو چنگالش را وسط بشقاب رها کرد که چشمم به بشقاب خال قاشق

 فرار نادر!  ینبود! و خواب بهانه  طنتیش

 برخاست و گفت:  زیهم شد. از پشت م نیهم

 و شب خوش. یدی_ممنون که زحمت گرم کردن شام رو کش

کور شد. بشقاب ها را جمع  میاشتها گهیزبانم که رفت! د یرو رشیصورتم بود و جواب شب بخ یرنگ تعجب تو هنوز

 از مبل ها رفتم.  یکین سالن رو به عنوان چراغ خواب روشن گذاشتم وسراغ کوس یکردم و شستم. بعد هالوژن ها

شانه ام  یرفع مزاحمت همه رو رو یرا باز کرده بودم و برا می. سرد بود. اما خودم خواستم. موهادمیدراز کش نیزم یرو

 جز خواب فکر نکنم تا بلکه زودتر بخوابم. یزیکردم به چ یو چشم هام را بستم و سع ختمیر

 

 ایآر 

 

 افتیهاش بهبود ن هیکل یشد. اما کم کار زیالید انیروز در م کیگذشت و هر  مارستانیشدن عسل در ب یهفته از بستر کی

باعث  زیالیداشت و نه تنها د هیکل وندیبه پ ازیدکتر رو به تحقق بود. عسل ن ینیب شیشد. چون پ شتریو اضطراب درونم ب

 هیکل تیو چهار ساعت، فعال ستیها در ب هیکارکرد کل یریدکتر و اندازه گ ددمج شاتیهاش نشد بلکه طبق آزما هیکل تیفعال

 نیحاد ا ی هیبه قض یمن و نادر و سارا پ یول میدکتر رو به خودش بگ یحرفها میتونست یعسل اُفت هم کرده بود. نم یها

 .میبرده بود یضیمر

 پروا گفت : یما ب یهر سه  یجلو دکتر

 جهیهاشون ادامه داره، در نت هیکارکرد کل دیاُفت شد شونیا شاتیو طبق آزما دهیهم جواب نم زیالیبه د شونی_متاسفانه بدن ا

 تنها راه حله. هیکل وندیپ

 : دیپرس یمعطل یخان ب نادر

 و حال عسل نوبتش بشه؟ ستیتا با توجه به ل وندیواسه پ می_چقدر زمان الزم دار
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. دکتر سر بلند کرد مینداشت یادیوقت ز یعنیمکث خودش، جواب کامل بود.  نیا ختیکرد با تامل و تفکر قلبم ر یمکث دکتر

 و چشم در چشم نادر گفت :

هاش و  هیشما و عملکرد کل ضیحال مر نیو با ا دهیسال نوبت نم هیزودتر از  وندیپ ستیمعموال ل یبگم ول تونمینم قی_دق

 تونم بگم... یم ز،یالیجواب ندادن به د

 گفتم : تیعصبان هم مکث با باز

 .دیپروا باش ی_ خواهشا ب

 به من انداخت و گفت : یدیترد ینگاه ب دکتر

 حداکثر دو، سه ماه. دیشا 

 نیکه انگار فقط در هم« متاسفم»   یتکرار یلب کلمه  ریبرگشت دکتر ز نهیوسط گلو موند نه باال اومد نه به س نفسم

 مواقع کابرد داره رو به زبان آورد.

سر  یزده بودم و وقت رونیرفتم بهتر از اتاق دکتر بود. از اتاق دکتر ب یهر جا که م یخواستم کجا برم ول یم دونستمینم

چرخ دادم.  مارستانیب یآفتاب اطیح یو نگاه پر اشکم رو تو دمیکش قیبودم. چند نفس عم مارستانیب اطیبلند کردم، وسط ح

 !وندیپ ستیانتظار در ل یکم بود اونم برا یلیبود،حتما سه ماه خ یحتما راه

که نادر و  دمیکش میشونیبه پ یوسط گلوم نشسته بود. دست نیسنگ یام شد. انگار بغض نهیدرد س یدوا قیچند نفس عم باز

 مقدمه گفت :  یسارا سمتم اومدند. نادر خان ب

 .میدار وندیپ یشانس برا یلیاست؛ ما خ ABعسل  هیشکر داره که گروه خون یبه خدا باز جا دی_ام

 یبهار مهین یهوا یتو یا قهیشده بود و حالم خراب چند دق ریگرفتم دست خودم نبود. اشکانم باز سراز نییرو پا نگاهم

 بیج یبود. دستانم رو توعسل  شیاز نادر و سارا جدا شدم. تمام فکرم پ یک دمیقدم زدم. اصال نفهم مارستانیب اطیح

خاطرات گذشته  ریکردم.درگ یپام پرتش م یکه مدام جلو یفرو رفتم قدم زنان با سنگ میشلوارم فرو کردم و در الک تنها

 یشاخه ها یرنگ رو یصورت یشکوفه ها یمن چشم هام رو یوونگیما، تا شروع د ینقاب زده  دارید نیشدم. از اول

 موند. رهیدرختان خ

 گذشته... نیریلحظات تلخ و ش ریذهنم درگ و

 

 عسل

 

و  نیهفت س یسفره  نییلباس و کفش و تز دیمدام از خر زیالیپرستاران بخش د یبهار بودند. حت یدر حال و هوا همه

در تحملش داشتم، مونده بودم.  یکه سع یو حال بد زیالیدستگاه د یهمان لوله ها یحرفها بحث بود. اما من البه ال نجوریا

هم نشده بود که بتونم  کباری یحالم خوب نبود.حت یها نداشتم. ول ستگاهد یاز اون سر و صدا یشجاع شده بودم ترس گهید

 هودهینگاه ب نیبلکه ا دیچرخ ینشم. سرم مدام به اطراف م زم،یالید انیو با اُفت فشارم باعث پا ارمیدوام ب زیالیدستگاه د ریز

 خونم پاک . یباعث گذران وقت بشه و َسم لعنت
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او و عمو  نیکه چند هفته بود تنها حس مشترک ب یاومد و باز با لبخند ایو اُفت فشار بودم که آر دیشد یهمان کالفگ ریدرگ

 صورتم فرود آورد و گفت : کیشد. سرش رو نزد رهیو سارا بود، بهم خ

 ؟ی_خوب

 _نه.

 _چرا؟

 کنم. یمل م_حالم بده دارم تح

 نبود گفت:  تیعصبان یکرد و از رو یچهره اش را گم م یکه فقط رد نگران یآزادم رو محکم فشرد و با اخم دست

 _اگه حالت بده، پرستار رو صدا بزنم.

 گفتم:  ی. فوردید یم اهیرا س یشده بود و چشمانم همه چ دتریآوردم. حالت تهوعم شد یکم م داشتم

 _ دکتر رو صدا بزن.

که چقدر حالم خراب  دید یبهتر م دمیشا ایکنه.  یصورتم خشک شد که انگار جان دادن من رو نگاه م یرو یجور نگاهش

 بود.

 نگرانم کرد : شتریب ایآر ادیفر یاما صدا اوردمیباال ن یزیزور به معده ام اود. چ یول دمیکش یبلند نفس

 _دکتر...

ُرمم ر یزیچ یکیسرم اومدند.  یپرستار باال دو و من همچنان عُق  ستادیا زیالیسر دستگاه د یباال یگریو د ختیدر س 

فقط نگاهش  یشد ول ی. در همان حال خواستم اشاره کنم که لبت خوندیگز یبود، لبش رو محکم م ای. نگاهم به آرزدمیم

 ینجوری. طاقت نداشتم ادیاز چشمان پر از عسلش بار یو اشک جمعکردم. گره ابروانش محکمتر شد و صورت مردانه اش 

 لب گفتم : ریز نمشیبب

 .ای_ آر

صورتش  یبا آن اشک و اخم تو یتفاهم چیمن بود و ه یدلخوش یکه فقط برا یبا لبخند یام رو خواند و سر زمزمه

 لب زمزمه کرد : رینداشت، جوابم را ز

 .ای_ جان آر

 دستگاه انداخت و گفت:  توریمان یرو یناشناخته  یبه من و عالمت ها یبهتر شد دکتر هم اومده بود. نگاه یکم حالم

 د؟یکن یشه زودتر پرستار رو صدا نم یچرا حالتون بد م یدی_خانم تمج

 جواب دادم: یسخت به

 _ خواستم تحمل کنم.

 .دیکه شما تحمل کن ستیخطرناکه، قابل تحمل ن زیالید نیاُفت فشار در ح دهینم ی_خانم تحمل معن

و  دمیگفت که نشن یزیدورتر از تخت من چ یو کم دیرفت. بازوش رو کش ایدکتر  به من که تمام شد، سراغ آر یغُرغُرها

. دیصورتم چرخ یدور کامل تو هیسرم برگشت چشمانش  یباال  ایکرد. دکتر رفت و آر دییفقط با تکون دادن سرش تا ایآر
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از کنار تختم بهش بدم که با فشار  یبشم و دستمال زیخ مین خواستمبود.  یخون یلبش کم ینگاهش آروم بود اما گوشه 

 بازوم مانع شد. یدستش رو

 ؟یخوا یم ی_چ

 _ دستمال.

 نج لبش و گفتم :ک یسرم برداشت و به من داد. دستمال رو تا زدم و گذاشتم رو یباال یاز دستمال کاغذ ینازک ی برگه

 شد. یخون ،ی_چرا لبت و گاز گرفت

نگاهش  نیریشهد ش دارینگاهش را به من دوخت و من خر یعسل یحلقه ها یحرکت چیاز هم دور شد. بدون ه یکم لبانش

 شدم که گفت :

 ؟یکن یام م وونهی_تو چرا د

 بود پُر ابهام، هنوز منظورش رو متوجه نشده بودم که ادامه داد : یا جمله

 دم. یکنم دارم خودم جون م یفکر م نم،یب یم ینجوریتو رو ا ی_وقت

 ،ید یمقابلم جان م یکه وقت»معنا شد. میبرا یا گهیو جمله اش جور د ختینگاهش با طعم تلخ غم صداش، در آم ینگران

 ...«دن به تو  یجان م

 سر دادم و گفتم :  یآه

 دم. یشم بهت قول م ی_ خوب م

با اشک چشم هاش. با سر انگشت اشاره و شست دستش،  یوندیبا غم نگاهش داشت. پ یوندینبود. پ یشاد یاز رو لبخندش

 اشک چشمانش رو جمع کرد و گفت : 

 . ادیبر م وونه،یکه از من  د یدون یکشمت م یوگرنه خودم م یخوب بش دی_با

 .نمیبعدش رو نب یو رفت تا رد اشک ها میشونیپ یکاشت رو یو بوسه ا دیبعد خند و

 

 نادر   

 

رو تحمل  زیالیتونست د یشد . نم یشده بود عسل روز به روز حالش بدتر م ایمن و آر یریبود که تمام درگ یسه هفته ا دو

خودش خبر  یبود و حت وندیانتظار پ ستیدکتر بود. عسل در ل شنهادیو تنها راه حل پ شدیم  نکاریمانع از ا نشییکنه، فشار پا

که در  دیرس یبه نظر م دیدکتر بع صیبه تشخ یبود ول وندیپ افتیدر یبرا نهیگز نیتربه ش،ینداشت اما با اونکه گروه خون

 هیکل افتیدر یبرا میداد یروزنامه ا یآگه میشود. دنبال راه حل دوم بود دایبراش پ یمناسب ی نهیدو ماه گز یکیعرض 

تاب تر  یب ایبود. آر یبزرگ سکیر هیبه پُست دالالن کل میدرد سرساز شد. خورد یآگه نیاش اصال مهم نبود؛ اما ا نهیهز

اهدا کننده باشه؛  توانستیبود و م Bشیگروه خون ایشوکه کننده  آر یشنهادیداد. پ یشنهادیانتظار پ نهمهیاز من و خسته از ا

 ...ایکنم  قشیبدم تشو یدونستم چه جواب ینم ماریجوان بود و عسل ب اینداشتم آر نکارشیا یبرا یهنوز جواب
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تلخ که  یهمه خوب بود و من در سکوت شاتشیمن، تمام کارهاش رو کرد. آزما یاجازه  یبود. اما خودش ب یبد برزخ

 هیتونم اهدا کننده باشم چون مشکل سنگ کل یدونستم که من نم ی. مستادمیتر بود، به تماشا ا یکار یاز هر زهر میبرا

 نکهیخوب بود تا ا زینبودم. همه چ یاز رخ دادشان، راض چیکه ه باشم یناچار شدم که فقط تماشگر اتفاقات نیداشتم بنابرا

اهدا  باخبر منتظر عکس العملش بودم که اتفاق  یبرا ایعسل و قصد آر یضیمر انیاز مسافرت برگشت و از جر خسرو

خسرو، از پشت اف اف شوکه شدم .اون هم با  یصدا دنیزنگ در برخاست از شن یافتاد. اونوز خانه تنها بودم که صدا

 تشیعصبان یکه در رو باز کرد متوجه  یباز شدن در رو زدم و منتظر شدم. از همان لحظه ا یدکمه « . باز کن» لفظ 

 سالم گفت : یشدم. ب

 .میحرف بزن دی_ با

 .دیتو دهنم خشک سالم

 _ بفرما داخل.

 : دمیمه پرسمقد یو ب اوردمیاکراه وارد شد که طاقت ن با

 .یدعوا دار ،یانگار حاال هم که اومد چیه یزنیشده، سر از ما نم ی_ چ

 و گفت: دیکش یبلند نفس

 دعوا اومدم. ی_آره اتفاقا برا

 رک حرفش رو زد و من رو شوکه کرد. سکوت کردم تا او با همان زبان رک گو تمام حرفهاش رو بزند و زد. یلیخ

 است. گهید زیچ هیدو تا  نیبحث ا یما سرجاش، رفاقتمون به کنار ول ینادر جان دوست نی_ بب

 _کدوم دوتا؟

 نگاهم کرد : باحرص

 ...ای_ عسل و آر

 _خب؟

 برد.باال  یشد و صداش را کم یعصب

 تو چرا؟ ستیکله اش ن ی_ خب نداره، پسر عاشق من عقل تو

 من با حرص گفتم :  نباریا

 ه؟یخب رک بگو حرف دلت چ یواسه دعوا اومد ی_تو که رک گفت

 چشم هام نشست و گفت: یصاف تو یطور نگاهش

  خورنیدو تا به درد هم نم نی_ا 

 نکردم و ادامه داد:  دایجز سکوت پ یکه  راه 

گوش نداد و  یول ستین یاهل زندگ هیدختر ناز ناز هیخوره؛  یگفتم عسل به دردت نم ای_دروغ چرا من از اولشم به آر

رو بهتر بشناسن،  گهیهمد نایکه ا ؟یکه چ ایبه حساب آر ختمیگذاشتم و پول ر ارشونیو خونه ام رو در اخت دیپروژه ساخت
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عسل شما  یده حاال تاوان لجباز یهاشو از دست م هیخوره و کل یم مابچگانه عسل خانم سر یلجباز هیشد؟ سر  یبعد چ

 من بده؟ یایآر دیرو با

 یلیغرورت بذاره مرد بودن خ یات، تو رو خرد کنه و پا رو نهیرید قیمقابل چشم هات رف یمرد بودن سخته. وقت یگاه

 .یاریو به رو ن یشه، که نشکن یسخت م

 لب امداد گرفتم به نام خدا، که باز ادامه داد: ریرو از نگاهش چرخوندم و ز سرم

کنه  یمن، فکر م ی وونهیپسر رو دارم. پسر د هی نیمنم هم یول یهست یطیچه شرا یتو دونمی_نادر قبول کن خب. م

 ام رو بدم عسل  هیخوام کل یگه  م یخونه از سفر اومدم صاف زل زده بهم م یمثل اهدا هیکل یاهدا

. نییخسرو پا یام فشردم و سرم رو از نگاه هنوز عصب نهیس یقفسه  یدرد گرفت. کف دستم رو محکم رو یلیام خ نهیس

 خونه پخش بود : یفضا یصداش هنوز تو یول

بچه دار بشه؟  تونهیازدواج کنه؟ م تونهیکرد، م افتیدر هیشد و کل وندیپ یعسل خانوم به سالمت می. فرض کنچیه نمی_ اصال ا

بزرگ کردم که  یبچه رو به سخت نیرفتن زنم رو تحمل کردم، ا استیمن آر یتموم زندگ یدون ینادر دوست من تو که م

 گم؟ یکه براش داشتم دروغ م ییآرزوها یهمه  یحاال پا بذاره رو

 نفس گفتم : هیرو بلند کردم و  سرم

 به خودشون مربوطه. ایعسل و آر یزندگ یقبول ول ی_ آرزو دار

 زد : ادیفر

 ؟یگفت یو م نیبر عکس بود هم هم هی_ اگر قض 

جواب شد،  نیهم فکر کنم. سکوتم که آخر هیبود. توان نداشتم که به برعکس قض نیهم هیسکوت بود. حاال که قض جوابم

 بود. یود که هنوز عصبخسرو برخاست. انگار تمام حرف ها را من زده بودم و اون سکوت کرده ب

 .باشه.یندار ی_پس تو اعتراض

سست شد. تمام قوام رفت و به زحمت نشستم  می. پاهادیبهم کوب تشیاعالم عدم رضا نیآخر یرفت و در رو باز به نشانه  و

 تنگ نفس یا نهیو س بیعج یمبل با سردرد یرو

 

 (ای)آر 

 

فرصت  نیخواستم در ا یخودم باشه چون م یپا زشیالید یخواستم که نوبت ها. خودم میبرگشته بود زیالیبا عسل از د تازه

توان راه رفتنم نداشت. چند  یاز شدت خستگ زیالیاواخر، بعد از د نیباهاش صحبت کنم. طبق معمول، ا وندیدرمورد عمل پ

 بیعج یسال بود. همه شور و شوق انیپا ی. روزهادمیکش یاش عذاب م هچهر دنیالغر ترم شده بود و من با د ییلویک

 یکاناپه دراز بکشه. نگاهم رو یعسل کمکش کردم تا رو یبرا دیداشتم بس شد یمن اضطراب ینوروز ول یداشتند برا

 و گفتم: دمیآروم به صورتش کش یحالش بود. دست یب یچهره 

 که گفت : ارمیکاناپه تا مانتو اش رو در ب ی. نشوندمش روی_بذار کمکت کنم لباست و عوض کن
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 بذار بعدا. ا،ی_حال ندارم آر

 گفتم:آغوشم گرفتمش و یمحکم تو ؟یتاک ،یضیمر ،یحال ینداشتم اون همه ب دنیتوان د 

 ؟یدار دنی_حال شن

 ؟یچ دنی_شن

 من. ی_حرف ها

 شونه ام جا دادوگفت:  یرو رو سرش

 گوشش گفتم: یحرفات مشتاقم. باحرص تو دنیشن یبرا میروز زندگ نیآغوشت باشم. تاآخر یتو نجای_اگه ا

 ؟یدون یم ی. مامور عذابم شدیبدجنس یلی_خ

 جواب داد: یحال یباب 

 گفتم: یپر از حس عاشق یهمراه نفس ت؟یعسل زندگ ای_باالخره مامور عذابتم 

 نامه.  انیپروژه و پا نیگرده به قبل از ا یمن و تو بر م ی هیرو از اول بگم، از...اول  اول  قض ی_عسل بذار همه چ

 که فقط شونه اش رو لرزوند گفت: ییصدا یب یخنده  با

 ؟یکالس استاد صالح یجروبحثمون تو ی_به روزها

 نفس گفتم: کیبا  همراه

 قبل از اون.  ی_نه به حت

 ماهش زدم وگفتم: یبه رو ینیریشونه ام برداشت ونگاه بُهت زده اش رو شامل حالم کرد. لبخند ش یرو از رو سرش

 استاد کمرنگ شده. یها نیوقته تمر یلیاستا خ نی_قبل از حرفم، اول تمر

 نگاهش گفتم: اهیس یکردم و غرق در حلقه ها یمکث بعد

 چه نگاه کردن است.  نیچشم تو، ا یبه فدا یکارمن آه کردن است ا ،یکن ی_تا تو نگاه م

 و باز ادامه دادم : دمیرمق به لبخند نشست و من سرم و جلو کش یب لبانش

 که لبت بر لبم دهد جان را هزار مرتبه برلب رسانده ام . یبوسه ا ی_ از برا

حوالش کردم و  یعسل بلند شد. اخم یخنده  یزنگ برخاست و صدا یشد. سرم رو جلو بردم که صدا دهیلبش کش خط

 گفتم:

 :دمی. رفتم سمت اف اف و پرسهیک نمی_حق من سر جاش فعال بب

 _بله 

 .ای_باز کن آر

 گفتم: یگوش یاومده. آروم تو یچه کار یو برا هیدونستم حرفش چ یپدر من رو کنار اف اف خشک کرد. م یصدا
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 شه.  ینم نجایا میزن یخونه باهم حرف م امی_من خودم م

 اش بلند شد: یعصب یصدا

 رو هم بشکونم؟ یقفل دوم نیبزنم ا ای یکن ی_باز م

 باز شدن درو زدم. عسل از کنار تاج کاناپه نگاهم کرد که گفتم : یو کالفه دکمه  دمیکش میشونیبه پ یدست 

 و گفتم : اطیح یتو دمیچکار داره. مهلت ندادم تا پدر وارد خونه بشه. دو نمیبب رمی_باباست. من م

 . ستیصحبت کردن ن یجا نجای_ا

 نگاهم کرد و گفت:  یعصب پدر

 .ایندارم آر ی_برو کنار من با تو حرف

 سد راهش شدم و گفتم: یزد .فورانگار قلبم ن 

  د؟یحرف دار ی_پس باک

 _اومدم با عسل حرف بزنم.

 گفتم: باحرص

 _بابا صبر کن ترو خدا. 

 زد: ادیسرم فر تیباعصبان

 _چقدر صبر!

 جلوه بدم وگفتم: یرو عاد یکردم همه چ یلبخند سع هیبا  یباز شد. عسل نگاهمون کرد. فور ییرایپذ ی پنجره

 ره. ی_ برو تو عسل جان، هواسرده بابا داره م

 گفت: یپدر با لجباز 

 اومدم با شما حرف بزنم.  ری_نخ

 رمق گفت: یحال و ب یخودم رو کنترل کنم. عسل ب تونستمینم تیشدت عصبان از

 داخل خب. دیی_بفرما

بلند وارد خانه شد ومن پشت سرش. عسل تعارف  یبا گام ها. پدر دمیکش میبه موها یپدر کنار رفتم وچنگ یکالفه از جلو 

 زد. یدر چشمان پدر موج م تیدر نگاه من و عصبان یتعارف. تعجب در چشمان عسل، نگران نیبه نشستن کرد و پدر رد ا

هم درک خوام حال من رو  یازت م یافتاده و واقعا متاسفم ول یکه چه اتفاق دمیعسل جان... شن رمیگ یوقتت و نم ادی_ز

 .یکن

 :دیشد و پرس رهیمتفکرانه به پدر خ یعسل با نگاه 

 . شمی_منظورتون رو متوجه نم
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 گفتم:  یدفعه کف دستش بگذاره فور کیرا  یخواست همه چ یدونست و پدر م ینم یچیهنوز ه یوا

 دم.  یم حیمن خودم برات توض گهیوقت د هی_باشه 

 زد: ادیمقابل نگاه عسل سرم فر تیکه پدر با عصبان یپدر رو بکشم سمت در خروج یخواستم بازو بعد

 یول رمیگ یدختر شهر رو م نیبه خاطر تو درست شده به تو که صد بار گفتم خودم برات بهتر یگرفتار نیا ای_ولم کن آر

 . نهیگز نیسخت تر یرو یدست گذاشت یکرد یلجباز ،یقبول نکرد

 یهمه مدت پنهانش کرده بودم قلب عسل رو فرا گرفته بود. نگاهش به لبان پدر بود و برا نیکه ا یراز دنیشن جانیه انگار

 .ستادیناتوانش به زحمت ا یپاها یرو دنیبهتر د

  

 عسل 

 

 که خسرو خان گفت:  ستادمیپا ا یرو یسخت به

 .دیخور یبه خدا شما دو نفر به درد هم نم یکرده، ول لیعسل خانوم تو خوب، تو خانوم، تحص نیبب

 در تردد بود که ادامه داد : شیمضطرب و پدر عصبان یایآر نیشده بودم. نگاهم ب جیگ

 میاحساس تصم یوگرنه از رو نهیب ینم یچیپسر من عاشق شده، زده به سرش چشم هاش کور شده ه نیدخترم ا نی_ بب

 گرفت. ینم

 گفتم:  یو عصب کالفه

 ؟یمیچه تصم یچه احساس دیشه واضح بگ ی_م

سرم منفجر  یبود که تو یمثل بمب ایپدر آر ی. صداختیگرفت. شانه هاش افتاد و قلبم از ترس فرو ر نییسرش رو پا ایآر

 شد.

 اش رو به تو اهدا کنه. هیخواد کل ی_م

رو از  ستادنیا یلرزوند تا توانم برا یمن رو م یکه داشت پاها یانداختم. سکوت حاکم شد. سکوت نییرو با خجالت پا سرم

 شکست سکوت شد : ایپدر آر  یدست بدم دوباره صدا

 شهینامه تون مخالف بودم.. به زور که نم انیپروژه و پا ی هیقض نیبه کنارمن از اول هم با ا هیکل یبحث اهدا نی_اصال ا

 زیالید یشما دار هیشما منتف ی هیاالن قض یسر حرف خودش ُمصر بود سکوت کردم ول ایآر یرو عاشق کرد، ول یکس

 ... یآدم عاد هیمثل  ینتون دیهم شا هیکل یاصال بعد از اهدا ،یماریب ،یشیم

 وسط حرف پدرش نشست: ایمحکم آر یصدا

 _پدر ...پدر جان...تو رو ارواح خاک آقا جون...بس کن.

 خسرو خان بلندتر شد: یعصب یصدا
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 یاش رو اهدا کنه هم با کس هیسن به پاش گذاشتم بره هم کل نیرو تا ا میزندگ یکه همه  ی_که باز خفه شم تا تک پسرم کس

 ن؟ ایمادر بشه تونه  یتا آخر عمرش م ستیازدواج کنه که معلوم ن

خواد قفل بزنه به اصرارش اما  یکه م یمونه سر دل یحرفات م یو همه  یش یاست. الاقلش الل م یخوب حال یخفگ حال

 !یخال ژنیسالن با اون عظمت، از اکس هیهوا کم اومد. 

 جواب داد :  یعصب ایمانتوم بلکه بتونم نفس بکشم. آر ی قهیمبل و چنگ زدم به  یهم رفت. افتادم رو توانم

 !دیکن یچرا گوش نم ست؟یحرفا ن نی_من به شما نگفتم االن وقت ا

 بود که سر قلبم فرود آمد: یکار یضربه  نیآخر ایپدر آر ادیفر یصدا

 دختر کورت کرده پسرجان. نیعشق ا ،یکن یو نابود م تیزندگ یبفهم تو دار ای_آر

 چقدر دوستم داره. ایکه آر دمیزدم الاقل فهم یپوزخند

 زمزمه بود گفتم : هیشب شتریکه ب ییباصدا

 بود؟ نی_حرف هاتون هم

 و ما رو به سالمت. ریو تمام شما رو به خ دیبخر هیکل هی دمیو تباه کنه؛ من پول م شی_نذار دخترم نذار پسر احمق من زندگ

 باز هم هوا کم اومد! یهام رو  باز کردم تا باز نفس بکشم ول لب

 گفت : تیباعصبان ایآر

 .دییحاال بفرما دیحرف بود زد ی_شما که هر چ

رو  غتونیمدت ص یامروز و فردا مابق ایخوب گوشات و واکن آر ؟یکن یم رونیخودم ب ی_دستت و بکش من و از خونه 

 ص.و خال یخش بیم

 بود!  یاز من خالص ییحرف بود!  من درد بودم، من عذاب بودم من دردسر بودم که جدا یلیخالص خ ی. کلمه دمیکش آه

بود که اعالم رفتن اون رو به گوشم رسوند. چشمانم رو بستم و  اطیبلند در ح یرفت. فقط صدا یک ایپدر آر دمینفهم گهید

که به  ایآر یگامها یشدم. صدا رینازک حر یبه پرده ها رهیرنگ غروب آفتاب، خ یانوار نارنج ریسالن ز یکیدر تار

واضح تر از واضح بود و آن  زیچ کی یبرام واضح نبود ول زیهمه چ وزشد. هن یم دهیبود که شن یزیسالن بازگشت تنها چ

 یطیو در بد شرا ایاعتراف عاشقانه از زبان پدر آر نیکه ا فیپروژه دوستم داشت. ح نیقبل از شروع ا یحت ایآر نکهیا

 شد. انیب

 بسته ام حضورش رو احساس کردم. یپشت پلک ها از

 _ عسل.

  نمناک، جواب دادم : یو با همان چشمان بسته  دیجونم به لبم رس تمام

 _جانم.

 لب گفت : ریشانه اش جا خوش کرد. ز یهاش دور گردنم حلقه شد و سرم آروم رو دست

 جان تو، ببخش. ی_ من فدا
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 تو؟ من دردم، من عذابم، من رنجم، چرا تو رو ببخشم؟ ایببخشم  من

 _ تو من رو ببخش.

 ؟یشنو یرو بهت نگفتم حاال بگم م زهایچ یلینگو من خ زمی_ نگو عز

 _بگو.

پدرش و عمو  یها یها و دور هم یکرد، گفت از مهمان یشونه اش بود و موهام راگو نوازش م یگونه که سرم رو همان

 ی دهیحرفش بود و خودش نبود. از ا شهیکه هم یُرخ دختر دنید یحد و مرزش برا یب یمن، از کنجکاو یشگیهم بتیو غ

 سمج و پر حرف که کالفه ام کرده بود. سرجشن بالماسکه و آن نقاب لبخند که به صورت داشت.همان پ

 ....دنیتپ یشد برا یو تمام وجودم قلب یعاشق یکم قلبم باز پُر شد از هوا کم

 

 عسل   

 

 یرا هم اگر جمع م میزندگ یدر آغوشش بودم. تمام رازها من هنوز یشد که حرفهاش تموم شده بود ول یم یا قهیدق چند

در چشمانم  رهیاش جدا کرد و خ نهیرو گرفت و من رو از س می. آروم شانه هادیرس ینم ایراز قلب آر ییبایکردم، به ز

 : دیپرس نیقشنگ و دلنش

 گفتم؟ یچ یدی_شن

 : دیرو تکون دادم که باز پرس سرم

 ؟یدی_همشون رو شن

 کردم که ادامه داد : دییلبخند حرفش رو تا با

 بگو یزیچ هی_ 

 کاناپه و گفتم : یزدم به پشت هیتک

 رو بهت بگم. یراز هی دی_منم با

 اومد که گفتم : شیشونیوسط پ یخط

 .یدینشن یول زیالید یبار هم تو هیگفتم  یبار به شوخ هیخوام بهت بگم،  یوقته م یلی_من خ

 : دیپرس مشتاق

 رو؟ ی_ چ

 من؟  ایهاش رو گرفتم. گرم و تب دار بود مونده بودم حال او خراب تر است  دست

 به سر انگشتان دستش دادم و گفتم :  یفیکردم. فشار ضع تیرو به سمت دست هاش هدا چشمانم

 _ من...من...
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 :دیپرس دیکنم. اعتراف به عشقش برام سخت بود. مکثم رو که د تشیاذ یخواست کم یم دلم

 ؟ی_ تو چ

 گفتم: نییپا سر

 نفر رو دوست دارم. هی_من 

دو زانو  قت،یگفتن حق یخودم گرفت. اما زود بود برا یبد جنس نهمهیزد. دلم از ا خیدستم افتاد. نگاهش  انیهاش از م دست

 نشست. نیزم یکنار کاناپه رو

 گفتم. رید دی_ ببخش

 : دیبه موهاش زد و سرش رو از نگاهم برگردوند و پرس یکالفه شده بود. چنگ بد

 شناسمش؟ یمن م ه؟ی_ ک

 زمزمه کردم :  یلذت خاص خودش رو داشت. به آهستگ تیاذ نی. ادیچسب یم یمامور عذابش شده بودم ول رمیبم یاله

 دانشگاهه. یاز بچه ها یکی_ 

 محکمتر شد : اخمش

 شناسمش؟ یمن م ه؟ی_ ک

 .شیشناس ی_ م

 مونده بود که گفتم : رهیبه من خ یعصب یکرد سمت من چشم هاش با حالت یچرخش نگاهش

 لقب گذاشتن... هیدانشگاه مشهوره بچه ها واسش  یو مهربون، تو پیپسر خوش ت هی_

 گردش بود که گفتم : در  زمیآم طنتیلب هام که به زور خط لبخندش رو کور کرده بودم و نگاه ش نیهاش ب چشم

 ترسند. یدانشگاه ازش م یدخترا یکه  با جذبه اش همه  وونهید هیگن غول تشن  ی_ بهش م

 از هم فاصله گرفت و نگاهش باز برگشت در نگاهم نشست که لبخندم لو رفت و گفتم : یکم ابروهاش

 حاال... یبود ول یروان یلیخ لیاوا است،ی_اسمش آر

 اش که گفت: نهیبه وسط س دیکرد سرم چسب رمیبازوهاش اس انی. محکم مدمیسمتم برداشت که خودم رو عقب کش یزیخ

 .یداد یراه م تیزندگ از من به ریرو غ یکشتمت اگه کس ی_م

 .دیارز یدر اون لحظه م دنشیبود که شن ایساز کوک دن نیتپش قلبش بهتر یصدا

 لب گفتم : ریز

 یعاشق دستورات استادم نگاهت، حرفت، نوازشت، بوسه ها، من خوب م گهیهست که دوستت دارم حاال د یمدت هی ای_ آر

رو تحمل کنم و دوست  زیالیتونم د یکنم هنوز م افتیاز محبتت ازت در ریغ یا هیکه هد خوامینم یدم ول یشم بهت قول م

 کنم. یجز محبتت ازت قبول نم یا هیهد چینکار منصرف شو من هیاز ا ؛یات رو از دست بد هیندارم تو بخاطر من کل

 باال رفت که گفت:  قیعم یاش با نفس نهیس ی قفسه
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رو  یحرف گفت و در آخر اخطار داد که همه چ یزنگ زد و کل روزی_ حاال که همه مخالف من و تو شدن؟ عموت هم د

 .میتمومش کن

 سمت صورتش باال اومد : سرم

 _ عمو نادر!

 .میراه هست که منصرفشون کن هیفقط  فکر کردم یلی_ مطمئنم کار پدرمه خ

 آورد و گفت : نییرو سمت صورتم پا سرش

 .نهیهم رسهیکه به ذهنم م یفعال تنها کار یول یحرف رو ازم نداشته باش نیتوقع ا ای ی_ممکنه ازم دلخور بش

 ؟ی_ چ

 .میکه ما ازدواج کرد می_ بهشون بگ

 انداختم که ادامه داد: نییزده سرم رو پا خجالت

 تمومه. یهمه چ میاگه اون ها بفهمن بهشون دروغ گفت ،یکن ینقش همسر من و باز ی_ اگه نتون

 ؟یو بهشون بگ نیا یخوا یم ی_ خب چه جور

گم که آب از  یشما هم پدر من بعد بهشون م یما رو روشن کنند؛ هم عمو فیتا تکل انیفردا ب نیگم هم یزنم م ی_ زنگ م

 .میسر ما گذشته و ما زن و شوهر

 و گفتم:  دمیکش رونیزده خودم رو از آغوشش ب خجالت

 کنند. ی_ باور نم

 یباشه هر چ ادتیبگم فقط  دیبا یدونم چ یم یچشم نباش یتو ادیآشپزخونه و ز یتو ی_ دعا کن باور کنند تو هم بهتره بر

 .میباشه ما زن و شوهر یکیشد، حرف تو با من 

 و گفتم : دمیرو گز لبم

 ترسم از عکس العمل عمو، از پدرت. ی_ م

 خنده جواب داد: با

رو  نیا ینیب شیخب حتما پ م،یخودشون ما باهم همخونه شد تیشه با رضا ینم یزیبترسه منم نه تو نترس چ دیبا کهی_ اون

 هم داشتن.

 بلند شد : ایآر یخنده  یانداختم که گردن درد گرفتم و صدا نییخجالت اونقدر سرم رو پا از

 ؟یکش یخجالت م نقدریا ینقشه است واسه چ هی لمهیف نی_ ا

 حرفش و نزن. نقدری_ بسه ا

 تر شدم. یقهقه اش بلند تر شد و من حرص یصدا
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 ایآر

 

دادم که  امیبه نادر خان و پدر پ شبینتونسته بودم خوب بخوابم د الی. از شدت فکر و خدیجد یشده بود و شروع نقش صبح

من رو عسل رو روشن کنند. اما خودم مونده بودم که چطور در کمال  فیو تکل ارنیب فیامروز ساعت ده صبح تشر

 .میرما زن و شوه میعسل بگو یچشم در چشم پدر و عمو ییپررو

آش نخورده و دل سوخته،  میش نخورده و دهن سوخته البته بهتر است بگوتنها راه گفتنش سخت تر از خودش بود. آ نیا

تونستم پنهان کنم که چقدر فکر و  یاز خودم نم یجمله برام سخته ول نیکه چقدر گفتن ا اوردمیعسل به رو ن یگرچه جلو

 خورد. یمسرم چرخ  یاز عکس العمل پدر و نادر خان تو الیخ

رو  زیهمه چ دیافتاد نه صبح  وقت صبحانه بود. دل از رختخواب کندم و رفتم به آشپزخانه با یواریبه ساعت د نگاهم

بود که  یزیچ نیعسل، اول دمیصبحانه را چ زیدرست کردم. م ییشد چا یدادم که باورش راحت م یجلوه م یهمونجور

هم اومد. با  میبودم که عسل زندگ زیم دنیچ ریشد. هنوز درگ دهزن میخاطرات با اسمش برا نیتر نیریسر سفره گذاشتم و ش

 چرخاند و گفت :  زیم یرو رو شیدلربا اهیلبخند نگاه چشمان س

 !ی_سالم چه کرد

 که من و تو ... یو باور داشته باش یکن نیتمر دیبا ،ی_ سالم بگو چه کرده همسر گرام

 انداخت و گفت: نییبا خجالت سرش رو پا یفور

 خب نگو تا آخرش رو گرفتم. یلی_خ

به دستش دادم و  یکره عسل یو من رو به روش، لقمه  زیآشپزخانه رو پر کرد. نشست پشت م یخنده ام کل فضا یصدا

 گفتم: 

 مشترک. یشروع زندگ یلقمه  نی_اول

 عسل کرد و گفت : ی الهیبه پ یچشم اشاره ا یهاش سرخ شد و لقمه رو گرفت و با گوشه  گونه

 وسط سفره! یزهرمار رو هم گذاشت نیا نمیب ی_ م

 گفتم: یساختگ یاخم با

 عسل. یبهش بگ ینیکه اگر مار هم بب ارمیسرت م ییبال یکن نیبه اسم همسرم توه گهیبار د هی_ 

 من مارم؟ یعنی_ پس 

 مار خوش خط و خال! هی_بله 

حس مشترک بهم گره خورد. بر اضطرابم غلبه  کیما با  یزنگ در بلند شد. نگاه هردو یدلم رو بُرد که صدا لبخندش

 کردم و گفتم:

 رم درو باز کنم. ینره، من م ادتی_ 

 یمبل تو یتکان داد و نشست رو یبه عالمت منف یبود. با ورودش به سالن تعارفش کردم به صبحانه که سر نادرخان

 گفت : زیسالن. عسل از همان پشت م
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 صبحانه. دیی_سالم...بفرما 

 گفت :  یو عصب کالفه

 _ممنون.

 :  دینگاهم و کرد و پرس بعد

 اد؟یم ی_خسرو ک

 برسه. دی_ االن با

 _ برو صبحانه ات رو بخور.

 انداختم و گفتم: ینگاه دیلرز یآشپزخونه و به عسل که از شدت اضطراب دستانش به وضوح م یتو برگشتم

 _ عسل.

 باال اومد. نگاهم کرد که زمزمه کردم: سرش

 _ حواست هست؟

بزند. نادر خان در رو  شمیبر دور قلبم مدام ن چششیشد تا با پ یدوم، نشون از اوندن پدر داشت و اضطراب باز مار زنگ

 دهیشن یداد که به سخت یکرد که مخاطب نداشت و نادر جواب ید . برگشتم سالن و همزمان پدر وارد خانه شد. سالمباز کر

 مقدمه گفت: یشد. پدر ب

 زود برم. دیکه من با می_ حرف بزن

 و شروع کرد: دیکش یخان نفس بلند نادر

 .ستیما ن یشما دو نفر فقط جز زندگ یبرسند زندگ شونیکه بتونن به زندگ می_بله حرفهامون رو بزن

 بدون آنکه به نادر نگاه کند گفت: پدر

 .میشما رو روشن کن فیتکل نجایا مییایب یگفت ای_ آر

 گفتم: یو جد مصمم

 .دیباش انیتا شما هم در جر دییایما روشن شده پدر، فقط خواستم ب فی_ تکل

 شد. رهیپرسش به من خو نگاه نادر خان با  تیپدر با عصبان نگاه

 

 عسل

 

 کندم. یناخنم را ذره ذره م ا،یبه عمو و پدر آر رهیدندان گرفته بودم و خ ریشدت اضطراب ناخن شستم رو ز از

شد. پدرش  یبود. انگار کلمات رو گم کرده بود که مکثش طوالن ستادهیدورتر از عمو ا یوسط سالن مقابل پدرش و کم ایآر

 گفت:
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 .گهی_ خب حرف بزن د

 انداز شد. نیکرد و صداش طن یاضطراب داشت و پنهانش م رمیسر داد. بم یبلند نفس

 .دیریمن و عسل قرار بگ میتصم انیتا در جر دییای_ از شما خواستم ب

 ادامه داد: ایصورت خسرو خان محکم تر شد و آر یرو اخم

 .میگرفت یگرید میتصم تیدر نها یول میشما هم فکر کرد شنهادیفکر کردم. هم من و هم عسل به پ یلی_خ

 گفت: تیبا عصبان ایگفتن  آماده کند که خسرو خان مهلت نداد و بعد از سکوت آر یکرد تا باز زبونش را برا سکوت

کنم که  یاعتراف م نجایرو ببخش، من هم هم غهیمهلت ص ینادر باق یامروز جلو نیوجود نداره هم یتینها ایآر نی_بب

 .یمسخره بش یباز نیکنه. منم اشتباه کردم که به تو اجازه دادم که وارد ا یاشتباه م یاشتباه کردم. باالخره هر کس

 نیبه عمو که سکوت را بهتر ینگاه ایم داد. آراز کلماتش، عذاب شتریب شیخسرو خان به کنار لحن تند و عصب یها حرف

 :  دیدونست انداخت و پرس یم نهیگز

 نه؟ی_نظر شما هم هم

 نفس بلند سکوتش رو شکست و گفت: هیبا  عمو

خاطر  نی. به هممیش یم ماریو ب ضیروز مر هیما  یبدونه همه  یاون و مسبب بدبخت یکه کس ستین نیا اقتشی_عسل من ل

عزت و احترام  یوقت د؛یبمون گهیهمد یالتماس و خواهش کنم که پا  دهیحرفها کش نیدوست ندارم حاال که کار به گفتن ا

 م. ییجدا نیمونه منم موافق صد در صد ا ینم یحرف باق یبرا ییجا گهیشه د یلگد مال م یکس

 گفت : ایسر دادم که آر یحرفها بد شد. آه نیا دنیاز شن حالم

 د؟ی_پس شما هم موافق

 گفت : تیسکوت کرد که خسرو خان با عصبان عمو

 یرو م میتصم نیمن بود هم یرو خب معلومه نادر ازم دلخوره، اما اگه خودش جا ایمسخره باز نیتمومش کن ا ای_ آر

 گرفت.

 سکوتش را شکست: ادیبا فر عمو

 دو نفر. نیا یوسط زندگ یکه پا گذاشت ییخودت لطفا فرض محال نکن االن تو یخودمم تو هم جا ی_خسرو من االن جا

 خان با حرص جواب داد:  خسرو

 من. یآرزوها یدل نکندم که حاال پسرم پا بذاره رو ایدن یها ی_آره چون پسرمه، از خوش

 نبود گفت: ادیشباهت به فر یکه ب یبلند یبا صدا ایآر

 ..._ پدر نادر خان

 .یا هیچند ثان یمکث و

 دیبا ،یما گذاشت اریمستقل در اخت یخونه  هی یوقت دیما رو به هم محرم کرد یحرفها گذشته وقت نی_ کار من و عسل از ا

 که... دیکرد یروز رو م نیفکر ا
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 :دمیرا شن ایآر یام حبس کردم که صدا نهیهام رو با ترس بستم و نفسم رو وسط س چشم

 .میروز منو عسل زن و شوهر بش هی_ 

 اوردمی. سکوت سالن رو برداشت. جرات باز کردن چشم هام رو ندیتا گوش من هم رس دیکش ایکه پدر آر یبلند نیه یصدا

 خسرو خان تنم رو لرزوند: یکه صدا

 .کنهینم یکار نیهمچ شناسمیمن پسرم و م ای_چرت نگو آر

پدر من به شما نگفتم؟ نگفتم عاشق عسل هستم مگه خودم با شما و استاد حرف نزدم تا با راه انداختن  ی_ اشتباه فکر کرد

 ده؟یاز من بع دیکن یکنم؟پس چرا فکر م میعسل رو وادار زندگ یباز نیا

 یانداخته بودم و چشمانم رو بسته که صدا نییشدت اضطراب در حال غش بودم. خجالت زده و مضطرب سرم رو پا از

 چرخ خورد و گفت: ایصورت آر یبود، نگاه غضبناکش تو ایچشمانم رو باز کرد. پدر آر یلیس کیمحکم 

مقصره  گهینفر د هی هیقض نیا یو تو یکنم تو مقصر نبود یاگرچه بازم فکر م ،یمن و برد یتو آبرو ی_ تو غلط کرد

 .یاریاسم من و نم گهیندارم د یباهاتون کار گهید یول

بلند از خانه خارج شد. نگاهم برگشت سمت عمو.  یآب کرد و با قدمها خیحواله ام کرد که من رو مثل  یبعد نگاه تند و

 یدوم نواخته شد و صدا یلیفقط نگاهش کرد و بعد س یا هیو چند ثان ستادیا اینگاه او هم کم از خسرو خان نداشت. مقابل آر

 : دهیخاص شن یعمو با لرزش

دنبال  دیبر رم،یگیوقت از دفترخونه م هی دیزودتر عقد کن دیبا ،یبدقول نیبه خاطر ا یول یقولت زد ری_ زدم چون ز

 کاراتون...

 گفتم :  ینگاهش رو به من سپرد فور یاون نگاه عمو رو نداشتم مخصوصا وقت طاقت

 _عمو.

 حرص نگاهم کرد و گفت: با

 باشه بعد از عقد. دیدار یبشنوم هر حرف یزیخوام چ ینم م،ینگو عسل از دست هر دوتون عصب یچی_ ه

لبش داشت. بغض کرده نگاهش کردم  یرو ییبایلبخند ز یسمت من. دو طرف صورتش سرخ بود ول دیچرخ ایرفت. آر و

 که با خنده گفت: 

 _آش نخورده و صورت سوخته منم.

 گفت:زد و  یکه چشمک دمیحرفش خند از

 .میخواست یشد که م یهمون ی_ ول

 بعد دست هاش رو برام گشود و من رو طلب کرد. و

 

 نادر     
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اون روزهام  یداد. حال و روزم بخاطر عسل خوش نبود. تمام دلواپس ینم یمعن دیع گهیمونده بود گرچه د دیروز به ع سه

 ایرا از آر ییاهدا ی هیبرداره و کل یرو جلب کنه تا دست از لجباز تشیبتونه رضا ایداشتم که حاال آر دیعسل شده بود. ام

 .ستیساده ن تیرضا نیدونستم که ا یم یول نهک یم شیگفت که راض یمدام م ای. آررهیبگ

 یبرا یعامل ،یبدقول نیهم دیدادم که شا یم دیبه خودم ام یاز طرف یاش دلخور بودم ول یبخاطر بد قول ایاز آر هنوز

 عسل بشه. تیرضا

 .یناگهان میکردم بخاطر اون تصم یوعسل خراب م ایسر آر یخسرو رو رو یخانه  م،ینبود طیاون شرا یاگر تو دیشا

حال عسل  یکردم بلکه عامل بهبود یکنار عسل خوش م ایشده بود که مدام دلم رو به وجود آر یعسل طور طیشرا اما

 یزکارینکرده بودم. ازتم دیع یبرا یکار چیبود که ه یدیاون سال تنها ع دیرا نداشتم و ع یکار چیه یبشه. حوصله 

 و... دیع دیخونه گرفته تا خر

انگار  یهام کنم ول یدلواپس ریاون رو هم اس طیاون شرا یخواست تو یروز خونه بودم که سارا بهم زنگ زد. دلم نم اون

 موفق نبودم.

 بله-

 بود: رانگریو شهیمثل هم فشیظر یصدا

 ؟ی_سالم خوب 

 _ ممنون

 من؟ یبرا ی_ وقت دار

 :دمیسوالش متعجب شدم و پرس از

 ؟یچه کار ی_برا

 کرد گفت:  یم ریو گوش نواز همراه آن آرامش خاص خودش که من رو متح فیظر یبا همان صدا باز

 حرف زدن.  ی_برا

 حرف داشت وحاال نوبت سارا بود. ایچند روزه همه حرف داشتند. خسرو با من حرف داشت. آر نیا

 دنبالت؟ امی_باشه ب

 شما. یخونه  امی_ نه م

 گفتم: یکنه و من با قلبم بجنگم. فور ی. تاب نداشتم باز بخواد بمونه و دلبرختیر دلم

 دنبالت. امی_ نه م

 : دیخنده اش هم تنم لرز یصدا دنیاز شن یکرد که حت یا خنده

 مونم. یدارم برم اصفهان شب نم طی_نترس بعد از ظهر بل

 قبل گفتم:  یاز دهنم فاصله دادم تا خنده ام رو جمع کنم وبعد با همان لحن جد یرو کم یخنده ام گرفت. گوش اریاخت یب

 .کنمی_باشه ناهار درست م
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 _ نه ناهار مهمان من باش.

 شدم! یبود، که من مهمان او م یچه حرف نیلبم اود. ا یرو لبخند

 .ی_باشه هر جور خودت راحت

 قلبم شد: یتپش ها دیآخر باعث تشد یبا گفتن آن جمله  شیصدا تُن

 راحتم. شهی_ من کنار تو هم

 روقطع کردم. یو گوش دمیکش رونیخواست بتپد، ب یکه فقط م یقلب انیرو به زحمت از م نفسم

 لب گفتم:  ریو ز دمیکش قینفس عم چند

 _سارا... سارا...

 گذار است. ریقلب من تاث یگفتم که چقدر رو یوقت بهش نم چیه دی. شادمیکش یآه و

 .دمیبه سرو وضع نامرتب خانه رس یکم

! انگار در راه بود دیراجمع کردم و شستم که زنگ در زده شد. زود رس زهابودیاز م یکی یکه هرکدام رو یچا یوانهایل

ام  یپوش رکاب ریز یرو کهیمبل بود، انداختم و در حال یدسته  یکه رو راهنمیبه پ یکه به من زنگ زده بود. باعجله چنگ

 در رو باز کردم. دم،یپوشیم

خانه را براش  یدر دست داشت. در ورود یشاخه گلبود و  دهیقشنگش رو پوش ی. باز همان شال صورتدمشیپنجره د از

 داد وگفت:  وندیبه سالمش پ یباز کردم. لبخند

 به شما. می_سالم و تقد

 ؟یچ یسالم گل برا -

 گل رو از دستش گرفتم که گفت:  شاخه

 _به مناسبت سال نو...

 _هنوز سه روز مونده.

 .ستمی_خب .من که ن

. ستادیدر خانه زد و ا یدر گذاشت. چرخ یکنسول جلو یرو رو فشیشونه هاش انداخت و ک یرو در آورد و رو شالش

 سمتم و گفت: دیکردم که چرخ ینگاهش م رانهیهنوز متح

 ارن؟یسفارش بدم ب ای رونیب می_ناهار بر

 ه؟یناهار چ نی_مناسبت ا

 به سمتم برداشت و گفت :  یقدم

 .ی_خداحافظ
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مهمانم  یام چنگ زد که لبخند نهیاز خون است، در س یقلبم خال یتپش ها نکهیشد و حس ا یلحظه قلبم از خون خال کی

 کرد و گفت :

 ؟یدر بمون یهمونجا جلو یخوا یباشم م زمینامزد عز شی. خواستم قبل از رفتن پدیع یمادرم، برا شیرم پ ی_خب دارم م

محو تک تک حرکاتش شده بودم، از خودم حرصم گرفت که من رو اونقدر تحت  ینجوریچشمان سارا، ا یجلو نکهیا از

 شیبه کالم قبل یا هیاش رو با کنا ینیب زیت نیشدم اخم کردم و جلو رفتم و جواب ا خکوبشیخودش قرار داده، که م ریتاث

 زدم :

 امزدتون؟نقش ن گریباز ای_ من نامزد شمام 

 

 نادر   

 

 و باز گفتم : اوردمیکرد. اما کم ن مونمیبه قلبم انداخت و پش یبودم. موج غم در نگاهش، خراش دهیرس مقابلش

نقش منو شما تمومهپس بهتره تمومش  یعنیشده،  یازدواج قطع یبرا مشونیتصم ایرو عسل و آر یباز نی_سارا بس کن ا

 .یکن

 رنگ شد و محو. یکمرنگ لبش ب لبخند

 بودم و شمرده شمرده دوباره تکرار کردم و گفتم: ستادهیمقابلش ا نهیبه س دست

 ما تمومه. ینقشه  ؟یدی_ شن

غم گرفته اش شدم که ناراحتش کردم. من که طاقت نگاه  مونی. باز پشدیدگرگون شد.رنگ صورتش به وضوح پر حالش

 ریدلم بسته و چشم هام گ یبه خودم گوشزد کنم که دل نبندم ول نکهیا یفقط برا دیزدم. شا یم هیرو نداشتم چرا مدام کنا

 نگاهش شده بود

 و پشتش رو به من کرد و گفت : دیبزنم که چرخ یحرف خواستم

 زود .  ی  شه به زود ی_تموم م

 که همانطور که پشتش به من بود گفت: دمیرو نفهم منظورش

 رو بده به من. ید یکه سفارش غذا م یرستوران ی_ شماره 

 _سارا

 از نگاهم فرار کرد و گفت:  یبه چهره اش نگاه کنم ول خواستم

 _شماره رستوران.

 .ارمی_ االن م
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شماره رو گرفت. چشم هام  لشیآشپزخونه بود رو بهش دادم. با موبا شخوانیپ یکه رو یکوچک قرمز رنگ ی دفترچه

که  یواست به من اثر حرف خیقرمز از اشک، چشم در چشم من که م یسمتم و با نگاه دیکرد که چرخ یم شیهنوز همراه

 گفت: یزدم رو نشان دهد با لبخند زورک

 ینیپرس هم نگ هیپرس کباب برگ مخصوصتون،  هی_ 

دونستم نشان از  یلبش بود و خوب م یکه به ظاهر رو یخورم. بعد با همان لبخند یم یدونست که من چ یخوب م چقدرم

 قلبش داره ادامه داد : یغوغا

 پرورده، ساالد و نوشابه. تونی_ز

قبل از دست حرف من، اشک به چشمش  قهیداد. انگار نه انگار که چند دق لمیتحو یرو که قطع کرد، باز لبخند لشیموبا

 یمحبت کردن بلد نبودم. چطور م یمحبتش نبودم! من حت نهمهیا قیکرد. من ال یام م وانهید شیمهربان نهمهینشسته بود. ا

 مثل من باشه؟ یتونست عاشق کس

 ت.بود. روحش فقط از محبت پر شده بود ونگاهش فقط عطش عشق داش نهیبود. قلبش آ فیمن ح یبرا سارا

گذشته  ادیفکر کنم به  یبلد نبودم و هر وقت هم خواستم به عشق و عاشق یچهل و سه ساله که هنوز رسم عاشق یمن مرد و

شروع باشد و بعد  یشده بود که عشق فقط بهانه  یمن رسم موروث یمادرم که افتادم، منصرف شدم. انگار در خانواده  ی

من عهد  یمادرم، سرنوشت برادرم و حاال نوبت من بود ول رنوشتشود؛ س ختهیر یدر جان زندگ ییجدا یزهر کشنده 

. از نگاهش، از محبتش، از محبت دیلرز یته دلم م م،یعهدم ماندم اما با ورود سارا به زندگ یکرده بودم ازدواج نکنم و پا

 ...شیو مهربان

 م.بازم اونقدر خوددار بودم که رو نکنم و وا ند گرچه

 

 نادر    

 

 

. با دقت و وسواس دیگذاشت و سفره رو چ زیبود رو وسط م دهیکه برام خر ی. سارا تک شاخه گلدیناهار رس سفارشات

 نشده بود که گفت:  ریداد، س یسفره به خرج م کی یساده  دنیچ یکه برا یاون همه وسواس دنیخاص. هنوز چشمانم از د

 ؟یشد رهیبه من خ ینجوری_چرا ا

قاشق کنار بشقاب به  کیگذاشتن  یتعجب بود که برا یمن جا یبرا ینشم؟ وقت رهیمچ نگاهم رو گرفته بود.چرا خ باز

 ایسنجه  یها و اندازه ها را م هیزاو ،یاضیر یمعادله  کیکنن و مثل  یچنگال و فاصله اش با بشقاب فکر م ی هیزاو

 بشه! ختهیبشقاب بزاره که دست آخر مچاله بشه و دور ر ریتا ز زدیرو تا م یبا دقت دستمال کاغذ یوقت

 به قلبم انداخت. یلرزه ا فش،یظر یصدا نیجالب بود. فقط در جوابش سکوت کردم که با طن میبرا

 _نادر جان بفرما ناهار.

ود، وقت گذاشته ب دنشیچ یکه برا یزیلرزوند جلو رفتم و پشت م یساده م« جان»  کیقشنگ دلم رو با گفتن  چقدر

 . خواستم شروع کنم که گفت:دینشستم. خودش برام غذا کش
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 ؟یدی_ اجازه م

 رو؟ ی_ چ

کباب  یبشقابم پر کرد وبا چنگالش تکه ا یرانیا دیسف یکنار دستش رو برداشت و قاشق رو از برنجها زیو چنگال تم قاشق

 قاشق گذاشت و گفت:  یرو

 قاشق غذا رو من مهمانت کنم. نی_بذار اول

ده، به  یکه مادرش به او غذا م یاون همه محبت خشک شدم. قاشق رو تا کنار لبانم باال آورد و من مثل پسر بچه ا محو

 .دمیجنگ یکه روزها بود داشتم با اثراتش م ختیر یرو به جونم م یمحبتش، آتش مهر یرسم اطاعت لب باز کردم. لقمه 

بامحبتش رو  یبود. طاقت نداشتم صدا نمانیقاشق و چنگال ب فیظر یما، صدا نی. تنها حرف بمیشدغذا خوردن  مشغول

 خاطر گفتم: نیزبانم بچشم به هم ریمحبتش رو ز یلقمه  ینشنوم ول

  ؟یامروز چرا مهمانم کرد ی_نگفت 

 لبانش وبعد گفت: یرو یشگیهمان لبخند هم یبا همراه ی. فقط نگاهم کرد. نگاهدیدست از غذا خوردن کش یا لحظه

 رفت. ادتی_گفتم،  

 نبود؟ ادمیکه من  یبود؟ ک گفته

 ؟یگفت یک ؟ی_گفت

 اش شدم. رهینگاه خ ی. باضرب چنگالم چند برگ کاهو گرفتم و به دهان گذاشتم که متوجه ومدین ادمی یزیکرد. چ سکوت

 ینیمحبتش. لبخند دلنش خکوبیبشم، باز با َشست  دستش لبانم رو پاک کرد و من رو م ایخواستم علت نگاهش رو جو تا

 ابراز محبت و در جواب تعجب به جا مانده در نگاهم زد و پاسخ داد: نیا انیپا یبرا

خنده اش من رو از  ینگاهش، خشکم زد. صدا یپر جاذبه  ی رهیدا یشده  ری. تسخمونیروز اول  شروع نامزد ادی_ به 

 دمید یاز غم م یکیتار یها هینبود. در اعماق نگاهش سا یشگیهم یداشت. سارا، سارا یفرق هی. امروز دیکش رونیبُهت ب

که مهمونش شدم  یشد. ناهار خوش عطر و طعم یم ریپر از غم به وجودم سراز یبه ظاهر شاد حس یو پشت اون لبخندها

 گذاشت تا بشورد که گفتم :  یی. بشقاب ها رو درون ظرفشودیرس انیبه پا

 یرو باال زدم و دستکش ها راهنمیپ ینهایو من آست رفتیپذ یاعتراض چیه یمن. ب یظرفها پا م،ی_ناهار مهمان شما بود

 مخصوص رو به دست کردم و شروع. هنوز بشقاب اول رو بر نداشته بودم که...

 

 نادر    

 

که چگونه دارد من رو  دید یدو کتفم نشست و چه خوب بود که چهره ام رو نم نیهاش دور کمرم حلقه شد و سرش ب دست

 تحت تسلط آغوش خود گرفته.

 .یدو ماهه منو تحمل کرد نی_ممنونم که ا
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بودن کنارش لذت بردم. از نگاهش آرامش گرفتم. با محبتش حالم  هیاز هر ثان یکنم ول یوانمود کردم تحمل منه،   تحمل

 یکنم ول جادیخواستم ا یکه م ی. فاصله امیرفت که من و اون چقدر با هم فاصله دار ادمیدستانش  یخوب شد و با گرما

 نشد. 

دونم  ینداشتم، م میزندگ یوقت تو چیکه ه یبود یمرد یتو اسطوره  یزیعز شهیکه واسم هم یخوام بدون ی_ نادر جان. م

 .یخوام من و ببخش یم یناراحتت کردم ول یگاه

 کشوند.  یبه قربانگاه عذاب وجدان، م هیبه ثان هیجانم رو ثان حرفهاش

چشمان قشنگت اجبار ! هر لحظه اشک رو به یکرد یتو؟ تو که هر لحظه با کالمم دلت رو شکستم و صبور ایببخشم  من

 !یکردم و سکوت کرد

 «یستین قشیتو ال»زد  بیوجدان که مدام نه نیبس سخت و سوختم تو آتش ا دمیکش یتک تک کلماتش، عذاب از

 نشده بود. خواستم برگردم و محکم در آغوشش بکشم که نگذاشت و گفت :  فیکلمات ذهن من تعر ی رهیکلماتش در دا یتلخ

 تونم. ینم یکن ینگاهم م یحرفام زو بزنم وقت ینجوری؛ بذار ا_نه تو رو خدا برنگرد

 . طاقتم طاق شد.دمیشنیاش رو م هیآرام گر یشده بود، صدا نیام سنگ نهیدر س نفسم

 شده؟ ی_سارا چ

 برد: شیکالم خودش را پ یرو نداد و در عوض ادامه  جوابم

 من... یول د،یرس ایچون اگه عسل تو رو از دست داد به آر ایعسل و آر ی_ نادر خوشحالم برا

 نیناهار ا نیکارها ا نیبود! ا یرها شده بود و دلم آشوب بود. منظورش چ مهیشونه هاش به تنم نشست. کالمش ن لرزش

 ؟یچ یعنی دار،ید نیگل، ا

 که گفت: دیرس یپشت سوال به ذهنم م سوال

 کنم. یم یخوشبخت یبگو براش آرزو کی_ از طرف من به عسل تبر

 _ سارا تو چت شده؟

 صداش برطرف بشه و جواب داد: یکرد تا گرفتگ یا سرفه

 فقط دلم گرفته بود. یچی_ ه

 دستانش از دور کمرم باز شد که گفت:  ی حلقه

 ترسم از اتوبوسم جا بمونم. یساعت راهه، م هی نالیمن برم که تا ترم ی_اگه اجازه بد

 رسونمت . ی_م

 رم. ی_نه خودم م

 سمتش و گفتم : برگشتم

 رسونمت. ی_ م



 IRBESTNOVELS.: ناشر                  گانهی هیمرض نویسنده :         نقاب دلرمان :                              بهترین رمان ها

225 صفحه                                       کنید برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

برداشت و  زیم یاز رو یو دستمال دیباال کش یاش رو کم ینیبه من دوخت. بعد ب یقرمز رنگش رو لحظه ا یها چشم

 گفت: 

 برم. دی_آخه االن با

 رسونمت. ی_ خب االن م

 به من با اون سر و وضع کرد و گفت: یو اشاره ا دیخند

 ؟ینجوری_ ا

 و گفتم : دمیکش رونیرو از دستم ب ییظرفشو یدستکشها

 . ایو روشن کنم زود ب نیرم ماش ی_ م

گوشم بود و ذهنم  یسارا بودم. تک تک کلماتش، لحن صداش هنوز تو یو منگ حرفها جیهنوز گ یول اطیسمت ح رفتم

ببوسمش. گرچه خوب  ،یبه رسم خداحافظ کباریفقط  کباریخواست قبل از رفتنش  یاون. دلم م یمفهوم ناشناخته  ریدرگ

 .امیدونستم از پسش بر نم یم

 

 نادر    

 

سکوت و کورم  یرو زدم و نگاهم در خانه  ییرایپذ یاغ هارساندم و برگشتم خانه شب شده بود. چر نالیرو به ترم سارا

و  هیپاکت و کارت هد کیتک شاخه گل سارا و  زیم یکاره رها شده بود و رو مهیرفتم سمت آشپزخانه .؟ظرفها ن دیچرخ

 سارا! یانگشتر نامزد

 د،یانداختم و اون پاکت سف یسارا نگاه ینامزد یساده  یبه حلقه  یجا گذاشت؟ جلو رفتم و با تعحب نگاه نجایا یرا ک نهایا

 پاکت بود. نیمعما درون ا نیجواب ا

 .ختیسارا، دلم ر یبایبه خط ز ینگاه کل کیکردم و با  بازش

 

 زینادر عز سالم»

گاهم، با  یگاه و ب یکردم با محبت ها تتیاذ یلیخ یتحملم کرد یلیرو کنار تو باشم.خ مونیروز نامزد نیداشتم آخر دوست

 بودنهام فقط عشقت بوده و هست. یپشت همه  یو رفتارم، ول میحرفها

و قبول کن که سخت است از  یو هست ی. تو جان من بودمیرو رخ به رخ و چشم در چشمت به تو بگو مینتوانستم حرفها من

 . دنیجان بر

ماند که  ادگاریبه  میاز تو برا یکنم و خاطرات خوش یمن لذت بخش بود.به تک تک لحظاتمان افتخار م یتو بودن برا کنار

  واریکه زنده هستم در د یتا روز

 .دیقاب زده ،خواهد درخش دلم
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بخوانم به  یحضور ریترم آخر را غ نیگرفتم که ا میتصم شی.چند روز پ میدونم به او چه بگو یمادرم نگران نباش، م بابت

 گردم اصفهان.. یبرم لیدل نیهم

 یرا م تیو رو نمیب ی. من هر روز تو را در قلبم مستین دنیاگرچه چشم تنها ابزار د مینیرو بب گریهمد گرید کنمینم فکر

 بوسم.

 نقش من بود نه خود من . یهم در اصل برا ی. انگشتر نامزدستمین تیکدو قیمن ال یول دهندیکادو را پس نم یگفت

 از خاطراتمان. یکن به لبخند ادیرا کرد مرا  میدلت هوا یروز اکر

 یمحال ول ییو آرزو ستیادی. گرچه توقع زیکن یشود و نامم را زمزمه م یتنگ م میدارم فکر کنم که دلت برا دوست

و در آخر  کنمیخندان آرزو م یسالم و لب یشاد و تن یقلب تیکنارت باشم، ممنونم و برا یامروز که اجازه داد نیبخاطر هم

 زبانم: یزمزمه  یتکرار تیهمان ب

 دوستم یدارم و دانم که ندار دوستت

 یوانگیاما به احوال خوش د خوشم

 سارا                                         

 

 لب گفتم :  ریدست هاو مچاله کردم و با حرص ز انینازک نامه اش رو م کاغذ

 ...وونهی_د

  یرو گرفتم. جمله  لشیموبا یرو برداشتم و شماره  میسیتلفن ب یفور

 «مشترک مورد نظر خاموش است دستگاه»

 به عسل زنگ زدم. تیحبس کردم و با حرص و عصبان به قلبم انداخت. نفسم رو باز یچنگ

 

 نادر   

 

 تمام نشده بود! مونیقلبم باال رفته بود.چرا رفت هنوز که مهلت نامزد ضربان

 گفتم؛ تمامش کن. هیفقط به کنا من

 .رهیبگ یعسل، من رو به باز یاز سو یسر دادم و منتظر شدم تا بوق آزاد تلفن تا برداشتن گوش یآه

 _الو سالم عمو...

 گفتم :  یفور

 ؟یاز سارا دار یا گهید ی_سالم شماره 

 شده؟ یچ یکه شما دار ی_سارا نه فقط همون
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 ؟یاصفهان دار ینامه نوشته و رفته، آدرس خونشون رو تو هی_

 _نه.

 : دمیحرص سرش توپ با

 ؟یبزن هیبهش کنا یپس فقط بلد بود ؟ی_تو مگه دوستش نبود

 فقط در سکوت تلخ خونه، به حرف هاش فکر کردم. یا هیتماس رو قطع کنم. چند ثان یخداحافظ یعسل باعث شد ب سکوت

 «من یول دیرس ایو عسل خوشحالم...چون اگه عسل تو رو از دست داد به آر ایآر یبرا»

 .دنیشن یمن برا یبوق انتظار و عجله  یو صدا یو انتظار یجالل افتادم باز شماره ا ادیلحظه  کی

 _الو سالم جالل.

 .یمیدوست صم ،یمیقد اری_ به به سالم 

 خوام# یسارا رو م یآدرس خونه » با گفتن  ینداشتم و فور یشوخ ی حوصله

 رو به صحبتمون بستم. یشوخ یپا

 .یخوا یمن آدرس م_ مگه من صد و هجده هستم که از 

 : دمیحرص سرش داد کش با

 کن. دایهمه دانشجو ها دستته خب بگرد پ ی_پرونده 

 و جواب داد: دیخند

 کنم؟ دای_نامزد شماست، من برم آدرس خونش و پ

 در مهارش داشتم گفتم : یکه سع یتیعصبان با

 کن. دای_ جالل برام پ

 فاش کرد. شهی_ شرمنده اسرار دانشجوها رو نم

 زدم: ادیاعصابم رو فر یکنترلم رو دادم دست مغز ب باز

من شد،  یدانشجوت نبود! حاال شده دانشجوت و آدرس خونش برا ،یمن باز کرد یسارا رو به زندگ یپا ی_چطور وقت

 اسرار؟

 گفت : یخونسرد با

رو تموم کنه  یبودم که خودش همه چ . منم موافقمیباهم حرف زد شیگرده. چند روز پ ی_خودت رو خسته نکن سارا برنم

 .یتمومش کن یقبل از اونکه تو بخوا

 .یناهارخور زیوسط م دیمحکم من خواب مشت

 که بذاره بره. یداد دهیبه نامزد من ا یکرد خودی_تو ب
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 نقش بود. یکه فقط همه چ روزی_جالبه حاال شده نامزدت، تا د

 سرتو دانشجوهات خراب کنم؟ یصاحاب رو رو یاون دانشگاه ب امیب ای ید ی_اون به خودم مربوطه. آدرس رو م

 .ری_خود سارا ازم خواسته آدرسش رو بهت ندم شب بخ

که چشمم  زیم یرو دمیبود که وسط سرم فرود اومد. تلفن رو محکم کوب یکه مثل پُتک یقطع کرد. من موندم و بوق اشغال و

 زیکه همه چ زیکردم و نشستم پشت م یخودم رو خال یخال یسر خانه  یادیسارا افتاد. با فر یباز به درخشش حلقه نامزد

 برام معنا شد.

 زده بود هیکه با گر ییو حرفها یشاخه گلش، ناهار دعوت یمعن

 چینموند. ه دنینفس کش یبرا ییهوا بود و جا یخانه ب یرو نگرفتم. همه  شیخداحافظ یساده  یاحمق بودم که معن چقدر

 ...شدم.یبشم، ول وانهید ینجوریاز عسل، ا ریغ یاز دست دادن کس یبرسه که من برا یزوقت فکر نکردم که رو

 

 نادر    

 

و زنگ  دمیو کالفه همون موقع شب رفتم سراغ جالل. شک نداشتم آدرس سارا رو داره. پشت در خانه اش که رس یعصب

بود حال و روزم  دهیاز چشم کوچک اف اف د ایدارم  یدونست چه حال یم دیدر رو باز کرد.شا یمعطل یدر رو زدم، ب

جالل، از پله رفتم.  یپنجم نداشتم و دو طبقه را تا خانه  ی بقهاومدن آسانسور را از ط نییپا یرو. وارد خونه شدم حوصله 

باز بود، وارد شدم. در آشپزخانه بود و بدون نگاه کردن به من  مهیدر ن دمیدوم رس یکردم و به طبقه  یکیپله ها رو دو تا 

 گفت :

 دارم. طیفردا بل ی_سالم بفرما خانوم و بچه ها رفتند و من برا

 : دیکرد که خند ینگاهمون با هم تالق یخشم نگاهش کردم لحظه ا با

 ؟یکن ینگاهم م ینجوریچرا ا ه؟ی_چ

 _کار تو بود.

 ؟ی_چ

 کل خانه رو برداشت:  ادمیفر

 بذاره بره. یبه سارا بگ نکهی_ا

 زد که با هم تناقض داشت : یکرد و لبخند یاخم

 یکه همه چ یبزن چارهیاش رو به اون دختر ب هیو بعد مدام کنا یشدم ته دلت عاشق ب یبهت اجازه م ی_ خب آره فکر کرد

 نقش بود؟ هی

 ام رو ندادم و با حرص گفتم: نهیخروج از س ینفسم اجازه  به
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 یدون ینقشه است واسه عسل گفتم تو م هی یجالل گفت ستمین یمن بود، گفتم من اهل زندگ تی_تو از اولشم قصدت فقط اذ

 یشد که تو م یکنه خب درستم کرد آره همون یسارا دُرستت م یگفت فهیاحساس ح یسارا واسه من  سرد و ب ه،یدردم چ

 .تمبره از تو انتظار نداش یبهش بگ دیحاال با ،یخواست

 رنگ. یمحکتر شد و لبخندش ب اخمش

 ؟یرو انتظار نداشت ی_چ

 و گفتم: شخوانیپ یکه محکم زدم رو شخوانیبودم پشت پ دهیبه قدم جلو رفته بودم و رس قدم

خواستم  یدونست یدونست تو که م یداشتم سارا نم لیزدم اگه سارا رو از خودم رنجوندم دل هی_ آخه تو چرا؟ من اگه کنا

 خواد بره همون اول بره نه حاال ... یمونه؛ خواستم اگه م یتا کجا پام م نمیبب

 زد و گفت: یپوزخند

غلط خودت از  تیبخاطر عسل بخاطر اون ذهن یکه عاشق نش یادر تو خودت و حبس کرد_ با خودت رو راست باش ن

 تو. یاتفاق افتاده بود نه برا گرانید یکه فقط برا ییو تجربه ها ییجدا

که  یکس یکرد میخودت سارا رو وارد زندگ گرانهیدوستم، همه د یبرادرم، زندگ یمادرم، زندگ یزندگ گرانید ی_ برا

 بشه؟ یخب حاال که نادر بهت وابسته شده، بذار برو که چ یگذاره بعد بهش گفت ریمن تاث یرو یدونست یم

 چشمام نگاه کرد و گفت:  یتو مصمم

 یسارا نم یول یخوا یکه باعث آرامش تو شده باعث آرامش سارا هم هست. تو آرامش م یزیهمون چ ی_که اعتراف کن

 چرا رفت؟ یگ یبعد م یداد یزجرش م یخواد؟ تو داشت

 ؟یکن یچرا تمومش نم یامروز بهش گفت نیونم هم دینم یکرد فکر

 ...نکهیدونست مگر ا ی. جالل از کجا مدمینفس هم نکش یحت

 زدم: ادیفر

 ؟ی_ تو امروزم باهاش حرف زد

 گفت : خونسرد

 _آره، حرف زدم.

 هیترسم چ یدونست یتو که م ،یسارا رو درمانم کرد هیدردم چ یدونست یتو که م یمشکالت من ی_جالل! تو باعث همه 

 بره! یکرد قشیتشو ،یخواست یشد که م یهمون یدیحاال که د یهمون بال رو سرم آورد

 شد و گفت: ییرایفاصله گرفت و وارد پذ شخوانیلبخند زد از پ باز

 یازدواج خراب کردند و اهل تاهل و وفادار تو رو از تیکه ذهن ییاونها ی_من همون اولش هم بهت گفتم سارا با همه 

 یبعد ه ی. ولیکه دل نبند یرو کرد تی. اول که تمام سعیتو به روش خودت سارا رو امتحان کرد ینبودند، فرق داره ول

مدام  یتحمل نداشت که ه گهیداره سارا د یتوان ی. باالخره هر کسدمخالص رو ز ریمن ت یتا بره که نرفت ول یزد هیکنا

که  یاوردیبه روت ن یول یمحبت سارا بود یتشنه  یزجرش داد یول یدوستش داشت ،یوسط قلبش که چرا دل بست یبزن
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محبتش  بودن نطوریا یورود عشق به قلب تو ول یبرا هیمحبت سارا شرط یبهت محبت نکنه، فکر کرد گهیکه مبادا د ؟یچ

 مزد، بارها برات نخوند؟ یمنت بود ب یب

 دوستم. یدارم و دانم که ندار دوستت

 که جالل ادامه داد: دمیکش یظیغل آه

مدت دوستش  نیباور کنه که تمام ا ینطوریا دیشا ،یکن داشیخودت پ دیسارا برگرده با یخوا ینادر اگه م ی_خراب کرد

 .یداشت

 ؟یدونست یتو که م ؟ی_چرا خودت بهش نگفت

 بود که باور نکنه. ادیتناقض رفتارت اونقدر ز ی_ گفتم ول

 .شخوانیزدم به پ هیو تک دمیهام رو بستم و چرخ چشم

 بازم از تو انتظار نداشتم. یگردم ول ی_باشه خودم دنبالش م

 : دیخند

از دست و بدون اگه سارا رو  نیقطره اما ا هی یکی استیدر یکیآدم ها متفاوته  تیکن؛ ظرف عیانتظارت رو وس ی رهی_دا

 یمورد برا یکن یباله و تو کنارش آرامش رو تجربه م یاون به تو م ،یخودت رو از دست داد یگمشده  ی مهین یبد

 تو فقط به سارا وابسته شد، از دستش نده نادر لد نهایا یهمه  یتو ینکردم. ول یازدواج کم بهت معرف

 بلند رفتم سمت در رو بلند گفتم: ییحبس شده و گامها ینفس با

 _خداحافظ.

 

 عسل   

 

 دیسف یدیمروار ریزنج فیرد کیشده بودند.  دهیچیپ ییبایپهن سبز ز یبرگ ها انیبود که در م یسرخ یگلها یرو نگاهم

 بود. یهم قشنگ و خاص م دیعقد با یآمده بود. باالخره دست گل عروس سرسفره  نییسرخ تا پا یگلها یهم دور ساقه 

 یادی. کار زمیعقدمون افتاد یکرد، دنبال کارها ریاش تقد یبخاطره بد قول ایاز آر یلیس کیکه عمو همراه  یاز آن روز 

قشنگ  دیو روز پنجم ع میو جواب اون رو گرفت شاتیآخر سال آزما یو همون روزها مینامه از محضر گرفت کینبود 

 رقم خورد.  میزندگ یخاطره  نیتر

 . دیارز یبه قول خودش م یجانانه خورد ول یلیبابتش دو س چارهیخوب گرفت. گرچه ب ایآر ی نقشه

خب. البته به سارا هم زنگ زدم تا حد الاقل  یبود ول بانهیغر یلیو عمو خ ایسر عقد نبود و فقط من بودم و آر ایآر پدر

شد. مخصوصا  یباشه ول نیعمو و سارا ا یخواست آخر قصه  یخاموش بود. دلم نم شیگوش یول ادیب ایعقد من و آر یبرا

کنت  دایکردم. به عمو قول دادم هر طور شده کمکش کنم، سارا را پ یمعمو رو از رفتن سارا حس  یکه به وضوح ناراحت

من و سارا همان خط  یآدرس خونه اش در اصفهان رو هم نداشتم و تنها خط ارتباط ینبود. من حت شیب یروغد یول
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اش رو روشن  یدادم و با خودم گفتم؛ هر وقت گوش امیبار هم بهش پ نیشد خاموش بود. چند یم یبود که چند روز یلیموبا

 . نهیب یها رو م امیبکنه پ

صورت خسرو  یرو ا،یپدر آر دنیکه چشمانم با د میآمد رونی. از محضر بدیرس انیکه به پا ایمن و آر بانهیساده و غر عقد

 گفت :   ایتفاوت جلو آمد و به آر یب یخان خشک شد. با چهره ا

 .......یول امیچون بهت گفتم نم ومدمی_ن

 حرف ها بود که ادامه نداد و گفت : نیسخت تر سکوتش

 گهید یکیگم مقصر  یکرده و بازم م یکار نیتونم باور کنم که پسر من همچ یگرچه بازم نم .یخوشبخت بش دوارمی_ام

 است.

با خنده  ایگرفتم که آر نییبه خجالت سرم رو پا ختهیآم یو بعد نگاهش شامل حالم شد. با ناراحت دیتا گوش من رس صداش

 گفت : 

 غهیدروغ گفتم تا قبل از تموم شدن مهلت ص یمن فقط  د،یچون شما درست حدس زد ستی_بله حق با شماست. کار من ن

 .میمون زودتر عقد کن

همه  یزود نیبه هم ایمن که هنوز باور نکرده بودم آر یخسرو خان و حت یمتعجب و زل زده  یعمو چشم ها یعصب نگاه

 بود. که با خنده گفت :  خکوبیم ایصورت آر یرو لو داده بود، رو زیچ

 انداخت و گفت :  یزد و به خسرو خان نگاه ی. عمو پوزخنددی_ممنونم که حرف هام رو باور کرد

  میشازده پسرت و ما رو گذاشته سر کار من و تو هم باور کرد ریبگ لی_تحو

 

دوست  یبنوازه که عمو جلو ایبه صورت آر یقبل انیدوم رو بعد از جر یلیخان با حرص دستش رو باال برد تا س خسرو

 و گفت :  ستادیاش ا یمیقد

گفتن  یکه اگر چه دروغ بد یبهتره قبول کن دن،یخواستن رس یکه م یزیبه چ ناینداره ا یا دهیفا چیکارها ه نی_خسرو ا

 هستند. شونیزندگ اریبه من و تو فهموندند که فقط و فقط خودشون صاحب اخت رکانهیز یول

انداختم   نییو بعد به من دوخت. خجالت زده بازم سرم رو پا اینگاهش را به آر تیو با عصبان دیکش یخان نفس بلند خسرو

 عمو گفت : دمیو شن

 !؟ی_ پس تو هم خبر داشت

 _ به زحمت جواب دادم :

 _بله

 انداخت گفت : یم ایآر یشونه  یکه دستش رو رو یو بعد در حال دیبلند خند عمو

 . دیخوش بخت بش دوارمیپسر به هر حال ام ییبال یلی_ واقعا خ

 دادن به پدرش بود که به عمو گفتم : حیتوض ریهنوز درگ ایآر
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 نشد؟ ی_ از سارا خبر

 و جواب داد :  دیکش نهیهوا را به س قینفس.  عم کیاش تنگ  نهیپر از افسوس و آه شد و س نگاهش

 ....یهم دادم ول امیخاموشه، بهش پ شهیهم لشی_نه. موبا

من  دیرو کرد نکاریا ایآر شیدونستم که بخاطر موندن من پ یکردم؛ نم تیشما و سارا رو اذ یلیعمو من خ دی_من و ببخش

 کردم. تشیاذ یلیبه شما و سارا بدهکارم، خ یمعذرت خواه هی

 و گفت :  دیکش یقیباز نفس عم عمو

 .یزن یحرف ها رو م نیا یتو دار نهیبب ستی! حاال که ندهی_چه فا

 یشه م یکه نم ینجوریرو روشن کنه آخه ا لشیموبا یگفتم : _کاش برگرده کاش الاقل گوش نییشرمنده و ناراحت سر پا 

 ده؟حرف بزنم بلکه آدرس سارا رو به من ب یمن برم با استاد صالح دیخوا

 بسته است. التیبه تو آدرس بده، بعدش هم دانشگاه تا آخر تعط یخوا ینداره به من نداد م یا دهی_فا

کنت. اشتباه  دایموند. از ته دل آرزو کردم که عمو سارا را پ رهیدستم خ ونیسرخ م یگل ها یسر دادم و باز نگاهم رو یآه

 بزرگ. یکرده بودم. اشتباه

 حرفها رو بهش نسبت داده بودم.  نیو همه جا، بدتر یخبر از همه چ یدوستم حسادت کردم. ب نیبهتر به

 ام سبک بشه که نشد. نهیس یعذاب وجدان رو ینیتا سنگ دمیکش یآه باز

 دادم : امیخاموش سارا پ یروز باز به گوش همون

 

دلش برات  یلیتنهاست. خ یو االن عمو تنها میعقد کرد ایافتاد. من و آر ییدر نبودت چه اتفاق ها ینیتا بب یستیسالم ن»    

 «یتنگ شده.........ا کاش برگرد

 

 سارا    

 

 کردم. یم هیدادم گر یکه گوش م یگوشم فرو کرده بودم و با آهنگ یهام رو تو یهنذفر

 

  تویاز زندگ رهیقلبم م یکنیتکرار م 

 .رهید یلیرو که خ یباز نیتمومش کن ا رهیدلت آروم بگ دیمنو شا یشکونیتو م تویدندگ کی یتا بس کن کنمیانکار م من

 

پوشم کرد. نگاهم  اهیکه داغش س یاهیخاطرات گذشته به آن نگاه چشمان س یو سوختم. سوختم به وسعت همه  دمیآه کش 

 یاصفهان نداشتم به مادرم هم دروغ گفتم، گفتم م یبرا یطی. من به نادر دروغ گفتم. بلدیچیاتاق سوت و کور خوابگاه پ یتو

 «.یبرو تا راحت ش شیاز زندگ» به خودم دروغ گفتم  یخوام با نادر برم مسافرت که نرفتم. به همه دروغ گفتم حت
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کردم و از دستم  یم دیکه با یکار نیکردم تا آخر یاومد. از همه مخف رونیب نهینشدم، جون دادم. نفسم سخت از س راحت

اش داشت.  یبه بهبود یادیز دیانگار خودش ام یاومد را انجام بدم. بادکتر عسل صحبت کردم.حالش خوب نبود ول یبر م

عسل. از دکتر خواستم  یباشم برا یتونستم اهدا کننده ا یبود،م خوبمن هم  شاتی. آزمااستیوجود آر لشیدونستم دل یم

 به من انداخت و گفت: قیدق یبمونه. دکتر نگاه یمن و خودش باق نیراز ب نیکه ا

 نه؟ دمید یدیبار همراه خانم تمج دنی_من شمارو چند

 .دنشیاومده بودم د شونیا ی_بله من همراه عمو

 د؟یکن یم یکار نی_چرا همچ

 دوستمه._خب 

 اش رو هم اهداکنه؟ هیکل کیدوستش بمونه بلکه  یداره که حاضره  نه تنها پا یدوست نیهمچ یدیخانم تمج یعنی_

 اهداشده. وندیپ ستیاز ل دیاز طرف من بوده، بگ هیکه کل دی_من از شما خواستم فقط به اونها نگ

 مردد نگاهم کردو گفت : دکتر

 دیچطوره؟ شما دو روز قبلش با نیهفدهم فرورد دیع التیبعداز تعط یوقت عمل بمونه برا. دیهست لی_باشه هر طور که ما

 .دیبش یبستر مارستانیدر ب

 .ستین ی_باشه مشکل

 یدلم م یول میدی. من و نادر به هم نرسایازدواج عسل و آر یبرا یا هیعضو رو به عنوان هد یاهدا  یپُر کردم برگه  و

 بمونت.  ایخواست عسل کنار آر

 یتنها موندن داشتند. تمام اتاق ها خال یبرا یلیکه مثل من دل یبودم خوابگاه. تنها سه نفر در خوابگاه بودند. سه نفر برگشته

 کردم و باز گوش دادم. یبار پ ل نیصدم یر برا ینیآهنگ غمگ  ،ییخوابگاه تنها کیشده بود. سه نفر با 

 میدایبودم پ زیبرنگردم، اگر واقعا براش عز رمینادر هم بم یاز دلتنگ یدردم اشک بود. باخودم عهد کردم که حت یتنها دوا 

 کرد. یم

 

   یبهار وحس خوب ش 

    یبرام تو مثل  خونه ش خوامیم

   یعشق و جونش تمام

 .میقصه جور بش یتَه ها کاش

 م بهشرو گفتم باز موضوع

 باحرف عشق دیرس شهینم 

 راحت ولش کنمینم ندفعهیا

 تو کتاب نوشت . دیداستان و  تو رو با نیا  
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 گرفته از بغضم رو صاف کردم و تماس رو وصل. ییکرد مادربود. صدا دایپ یلرزش یکه گوش ختمیر یاشک م داشتم

 گُل من. ی_الوسالم مامان

 د؟یی_سالم کجا

 ده ببخش که تنهات گذاشتم. یم یفیشمال چه ک ی_جات خال

 _نادر اونجاست؟

 ؟یباهاش حرف بزن یخوا ی_آره م

 کردو گفت: یمکث

 ؟یکش ی_خجالت نم

 زد. خشکم

 شده؟ یزی_چ

 ؟یشده؟ االن زنگ زدم نادر حالت و بپرسم گفت ازت خبر نداره، تو به من دروغ گفت ی_چ

 گفتم: تیعصبان با

 من زنگ بزن. لیبابا مگه من نگفتم فقط به موبا ی_ا

 ؟ییاصفهان؟ االن کجا یایپس چرا نم یسه روزه خاموشه، اگه با نادر دعوا کرد لتی_موبا

خوابگاه  نیاومد سراغم هم یکه م ییجا نیاول دیو شا ستمیبود که اصفهان ن دهیر فهمخارج شد. حاال حتما ناد نهیاز س نفسم

 بود.

 زد: ادیسرم فر مادر

 ؟ییگم کجا ی_بهت م

 _خوابگاهم.

 انه؟ی یدینادر فهم شیپ یر یم ایاصفهان  یگرد یبر م ای_

 _مامان تو رو خدا...

 بلند شد: ادشیفر یصدا 

 یایچرا پس نم یکارتدت، چه مرگت شده تو؟ اگه باهاش قهر نیباا ینادر رو هم نگرون کرد چارهی_ببند دهنت و ب

 ؟یپس چرا خوابگاه یباش ششیپ یخوا یاصفهان؟ اگه م

 گفت:شد که یطوالن سکوتم

 دنبالت. ادیزنم خود نادر ب ی_االن زنگ م
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 گفتم : باعجله

 .کنم ی. التماس منجامی_مامان تو رو خدا جان  سارا خرابش نکن، بهش نگو من ا

بوق اشغال احتمالم رو  یگه و بعد صدا یکرد که احتمال دادم که آخرش به نادر م یخال یچنان نفسش رو داخل گوش مادر

 تر کرد. یقو

افتاد.  میگوش ی. نگاهم باز به صفحه ختیدر وجودم آم یگفتم؟ شوق و نگران یم یزد چ یتاب شدم. اگه زنگ م یب باز

 بار خوندم. نیهزارم یرو باز و برا امشیپ نیهام رفتم و آخر امیپ یسمت جعبه 

       

 .یسارا، تلفنت خاموشه نگرانم کرد»      

 «.میباهم حرف بزن دیبا ؟ینوشت هینامه چ نیا

 

 بوده. شیحس عذاب وجدان باعث نگران دمیشا ایباور کنم که دلش برام تنگ شده  یعنی

 کرد. چه زود دلتنگش شدم. ریشد جونم رو درگ ختهیآم ادشیکه به  یاش از خاطر یباز حس دلتنگ و

 

 سارا    

 

 اومد. مادر بود. میبه گوش یامکیشده بود که پ کیتار هوا

 «دنبالت. ادیداره م ستیوقتش ن سر سال نو  دیاالن بهش گفتم، اگه دعوا هم کرد نینتونستم به نادر نگم هم  »

 رانیهمان اسمش باز قلبم را و دنیزنگش بلند شد. نادر بود. با د یتخت که صدا یرو دمیرو کوب لمیگفتم و موبا یبلند أَه

 کرد طاقتم از دست رفت و تماسش وصل شد.

 _الو سارا.

 ام شد. یتاب یب لیدل صداش

 _ سالم.

 فرود اومد یگوش یتو نفسش

 گردم؟ یدارم دنبالت م یاز ک یدون یم ؟یبود کرد یچه کار نی_ا

 فقط سکوت بود. جوابم

 دم ها. یدستت م یکار هی یو گم و گور ش یدنبالت، به خدا اگه باز بر امی_االن دارم م

دونستم االن خوشحالم،  یقلبم بود که نم یام اونقدر حس تو نهیس یدرد قفسه  یشد برا یقطع کرد. اشک باز بهانه ا و

 مشتاق؟ ای قرارم،ینگرانم، مضطربم، ب
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 لمیکه اومد باز به موبا دیساعت نرس می. به ندمیبه صورتم کش یدست نهیآ یجلو دیلرز یکه م یشدم و با دست ها حاضر

 «در یجلو ایب»زنگ زد. معناش واضح بود. 

شدم و  نیمن سوار ماش دمیرو د نشیدرب خوابگاه ماش یداشتم رفتم جلو شیدر استوار یکه سع ییو آروم با قدمها آهسته

! فقط سکوت محض. نگاهم یو احوال ینه حال ،ینه کالم ،یسوار بر قلبم شد. براه افتاد. نه سالم  نیماش یفضا ینیسنگ

 ابانینبود تا در خ یکس گهید ده،یها خر یدنیشده بود و خر دهیها د یدنیاز تردد. د یخال یها ابانیسمت پنجره بود و خ

 بزنه. یچرخ

داشت،لحظه  یسکوتش حرف دمیشا میحرف بزن دینداده بود با امیداشت. مگه پ ییسکوت چه معنا نهمهیزد؟ ا ینم یحرف چرا

چهار راه پشت چراغ قرمز   کی. اخمش محکم و سکوتش سخت بود. سر ختینگاهش کردم. دلم ر یواشکیبرگشتم و  یا

 ا؟مد و گفت: شهیسمج کنار ش یرکرفتند. پس یم شیها چقدر کُند پ هی. ثانستادیبه اجبار ا

 بخر. یبسته دستمال کاغذ هی_آقا 

 گفتم : ینگاهش هم نکرد فور یحت

 _چنده؟

 _ دوتا پنج تومن.

 به پسرک داد و گفت: یاسکناس ده تومان هیحواله ام کرد و  یپول بردارم که نادر اخم فمیاز ک خواستم

 سال نو. یدیع شی_ ما بق

از دستش  یحرف چیه یرو سمتم گرفت که ب یدستمال کاغذ یاز جا کنده شد. جعبه ها نیبعد با سبز شدن چراغ، ماش و

 : دمیداشبورد. باالخره صداش رو شن یرا گذاشتم تو یکیرو باز کردم و  یکیگرفتم و 

 کنم؟ هتیتنب ی_ خودت بگو چه جور

 تمومش کن، منم گفتم چشم. یباش گفت هیتنب قینکردم که ال ی_کار بد

 زد : ادیسمتم برگشت و محکم فر یشد . نگاهش لحظه ا یخورد و عصب حرص

 ؟یبر یبذار یعنی_گفتم تمومش کن 

 و گفتم : نیبه در ماش دمیچسب

 تمومش کنم؟ یبمونم؟ پس چه جور یعنی_ 

 یتو خوبه باش یخوا یم ؟یکن یگنده، چرا محبت م نقدریرفتارم ا ینیب یم یرفتارت بود. وقت لیدل یمحبت ب نی_منظورم ا

 و من بده؟

 کنند. یکه واقعا عاشق هستن محبت م ییفقط کسا ست؛ین لیدل ی_محبت ب

 لبانش فوت کرد و گفت : نیرو از ب نفسش

 به مادرت قول دادم. یمون یمن م شیپ دیکنم تا روز آخر ع یم هتی_ بهر حال من تنب

 عقد کردن چرا بمونم؟ ایندارم؟ االن که عسل و آر گهیکه د یبشه؟بمونم واسه نقش ی_بمونم که چ
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 برگشت سمت من: سرش

 ؟یدونی_ تو از کجا م

 داد. امی_ عسل بهم پ

 و گفت:  دینفس کش محکم

 _ واسه خاطر من بمون.

 .دنیشن یتمام وجودم عطش شد برا ستادیقلبم هم تعجب کرد و از تپش ا یحت

 دارم. ازی_ فعال بهت ن

 گفت! یکردم چ یفکر م یچ نیهم

 

 سارا    

 

 بغض گفتم : با

 دارم. ازی_ منم به آرامش ن

دنده و نگاهش سمت من، لبخند  یرو گریو دست د دهیفرمان خواب یدست رو کیکرد   یم ییمن دلربا یکه برا یژست با

 زد و جوابم رو داد:

 ؟یندار ،ی_تو کنار من آرامش دار

وجودش  یدونست کنارش آرومم و ب یکنم. خوب م یدونست ازش دل نم یاون هم رو شده بود. خوب م شیپ یحت دستم

 آشوب.

 که باز گفت : ییرسوا نیاز ا دمیآه کش فقط

 اصفهان. یگرد یبرم ای یمون یمن م شیپ ایخودم؛ گفت  شیگردونم پ_ به مادرت قول دادم که برت 

 رو روشن. فیمن  بال تکل فیکرد و نه تکل یخواست نه اعتراف یرفتن! نه عذر نیکرد ا یا دهیفا چه

که باالخره نگه داشت. باز همان رستوران خاطره ساز، واقعا  میدیچرخ یها م ابانیخ یشده بود و ما هنوز تو کیتار هوا

 شد؟ یشام حل م کیبا خوردن  یهمه چ

 کرد باز قصد فرار دارم. یفکر م دیکه نگاهش مدام دنبال من است. شا اوردمین میرفتم. اصال به رو دنبالش

کردم تا صداش  یقلبم را سرکوب م یتر اومد. مدام تپش ها کیاو نزد ی. من با فاصله ولمیاز تخت ها نشست یکی یرو

 عالم و آدم رو بر نداره.

 کنم. یشام مهمونت م هی ،یناهار مهمونم کرد هی_ 

 گفتم :  یدلخور با
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 من زهره. یشام برا نیا دهی_چه فا

 را نشانم داد : اخمش

 _چرا؟

 یگ یخودت م یدل نبند ول یگ یم هیدل من چ فیتکلخواد.  یکه من و نم یکس یخوام پا برهنه بپرم وسط زندگ ی_ نم

 ست؟یمن ن یتو هست و برا یکه برا هیازیچه ن نیدارم. ا ازیبهت ن

 شد یسکوت تنها جواب م دیرس یم نجایبحث به ا یوقت شهیزد. جوابش سکوت بود، هم یپوزخند

 گوشم نجوا : ریبعد سرش را خم کرد کنار شانه ام و ز یسوال و پرسش چیه یغذا داد. ب سفارش

 خوابگاه. یذارم برگرد ی_امشب نم

 گفت : دیتا بتونم نگاهش کنم تعجب نگاهم رو که د دمیعقب کش ی. سرم رو کمختیر قلبم

 ؟یکن ینگاهم م ینجوریمن که ا یخونه  یایاولته که م ی_ مگه دفع

 خوابگاه.  رمیم ام،ینداره که ب ی_لزوم

 گفت : تیجد با

 خودم. شیپ ارمتی_ به مادرت قول دادم که م

 حرص گفتم : با

 .ید یم تیاز حرف من اهم شتریب گرانیبه حرف د شهی_ هم

 تابم رو صاحب شد. یلحنش رامم کرد و افسار قلب ب باز

 ؟یمگه دوستم ندار ؟یخوایمگه من و نم ه؟ی_جانم بگو حرف تو چ

در امان باشم که اعتراف کردم به آنهمه  رانگرشیحقارت. چشمانم رو بستم تا از نگاه و یشد برا یعشق ابزار نیا باز

 .یدلدادگ

 _چرا دارم.

 خنده گفت: با

 .یذارم وسط سالن بخواب ینم گهیالبته د ،یای_ پس با من م

شونه ام  یکه حالم رو خوب کنم که مهلت نداد و دستش رو رو دمیکش یبود. نفس بلند ادیقلب من ز یبرا جانیه نهمهیا

 حالم رو دگرگون بکنه. نیاز ا شتریگذاشت تا ب

 

 نادر    
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 یدوباره اش حت دارید جانیحضورش ه یبود برا یدلم آشوب یتو یرفته اخم کرده بودم ول نکهیا یخودم نبود. به تالف دست

خواستم هرطور شده همان شب اعتراف  یبر قلبم غلبه کرد. م میو خوشحال جانیکرده بود. اما کم کم ه ریقلبم رو هم درگ

اعتراف، بعد از اون هممه  یبرا یخودش کرده بود. دنبال راه بودم. راه ریکه من رو اس یکنم. اعتراف به وابستگ

نگاهش  یتفکر، گه گاه یبود برا یعامل خوب یداد ول یکه آزارم م ی. در سکوتمی! واقعا سخت بود. شام خوردیسرسخت

اومد که  رونیب نهیاز س یکردم. چقدر خدا رو شکر کردم که دوباره کنارم بود هر لحظه که نگاهش کردم نفسم به آسودگ

زدم و گفتم  شیبه پهلو یکرد. آروم تنه ا یم ینگاهش کردم. با غذاش باز یرچشمیباز هست. هنوز دنبال راه بودم. و باز ز

: 

 _ غذات و بخور. 

گونه اش اومد که  یبه رو یسمت چشمانش. اشک دیکه در گلو داشت، غذا رو زهرم کرد. چشمانم چرخ یبا بعض صداش

 قلبم رو فشرد.

 :گفت

 یمن و زجر م یبر ینه بذار تموم بشه؛ تو لذت م ریتحمل تحق یدارم ول ییکنم من تحمل جدا ی_ نادر بس کن خواهش م

 بشه و من فقط عذاب بکشم؟ نیمن تام یبه شکنجه  ازتیبمونم که ن ؟ید

فاش کنم  یتا رازم رو طور دمیدو یحالم را دگرگون کرد. چرا صبر نداشت؟ من فقط دنبال کلمات م یهاش بدجور حرف

 که قابل باور باشه.

 کردم و گفتم:  یبازوش خال یرو به بازوش گرفتم فقط فشار سر انگشتانم رو رو دستم

 االن غذات و بخور. میزن ی_بعد از غذا حرف م

 شد تا هم من رو آزار بده هم خودش رو. یباز سکوت زهر و

 یرو ادهیپ کی یاز عابر، وسوسه ام کرد برا یو خال ضیپهن و عر ی  رو  ادهی. پمیزد رونیاز غذا از رستوران ب بعد

 گرفتم و گفتم:برود که مچ دستش را  نیدونفره. خواست سمت ماش

 م؟ی_  قدم بزن

 دونستم. دشییلبش رو عالمت تا یرو رنگیبود که لبخند ب دشییهام منتظر تا چشم

 یکردم و سر انگشتان دستش رو در فواصل خال تیهدا فشیمچ دستش سمت انگشتان ظر یاومد. دستم رو از رو همراهم

 گفتم: میکه برداشت یانگشتانم جا دادم. چند قدم

پدر نداشتم. بچه بودم که پدرم  ادیم ادمی ی. از وقتدمیکش یسخت یلیخ میزندگ یسارا من تو یخبر یمن ب ی_ تو از گذشته 

 ازدواج مجدد کرد. یسالگ یبود، در سن س ادیاش با پدرم ز یسن یفوت کرد و مادر جوانم که فاصله 

تنها  ینبود ول یمرد بد یما سخت شد ناپدر یبرا یفقط پانزده سال داشتم و برادرم هفده سال. با ازدواج مادرم زندگ من

ام را کردم که  ی. تمام سعمیکن یمادر زندگ شیپ مینتونست ادیاعتقاد داشت کتک بود. ما ز یلیکه بهش خ یتیاصل ترب

کردم، کار کردم، درس  هیجدا کرا یخانه  هیبودند،  میه دوستان دانشگاهدانشگاه قبول بشم و شدم. با کمک جالل و خسرو ک

 برادرم مثل من نبود. یخوندم ول

 و باز ادامه دادم: دمیتلخ خاطرات کش یادآوریاز  ینفس
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 نادر   

 

زود عاشق شد و ازدواج  یلینکرد و در عوض خ دایپ یراه بندازه که کار یگرفت تا کار ی_صابر به زور از مادر پول

 دایبراش کار پ بتیکنه  با هزار مص نیگزیجا نگونهیداشت ا یبود و سع دهیکه از مادر ند یفقط از سر محبت یکرد. ازدواج

شد که باعث شد  ادیاومدن عسل، اختالف صابر با همسرش  ز ایبه دن زبعد ا یرو اداره کند ول شیکردم تا بتونه زندگ

اوضاع از فشار مشکالت، صابر معتاد هم  نیهم یدختر کوچولو که عسل بود. تو هیبر موند و همسرش ترکش کنه و صا

 یم تاکرد و  یم یرو سر عسل خال شیزندگ یبود که تمام زجرها نیا یکردم ترکش بدهم نشد. بدبخت یشد. هر کار

داشت.  یاَسف بار ینداشت. زندگ یا دهیفا یشدم ول ریبا صابر درگ یلیزد. بخاطر عسل خ یتونست عسل رو کتک م

به عسل  ی. اصال توجهرمیگرفت. مجبور شدم عسل رو از صابر بگ یمادرش رو م یکه بهونه  یدختر اد،یدرآمد کم، اعت

و پنج سالم  ستیخودم آوردم فقط ب شیعسل را پ یاحساس و سرد. وقت یآدم ب هیشده بود به  لیتبد ادشینداشت و بخاطر اعت

 هیمستقل از جالل و خسرو کرا یخونه  هیبهتر از قبل شده بود.  یلیرو گرفته بودم و وضع کار و بارم خ سانسمیبود. اما ل

عسل شباهت  یزندگکه از محبت پدر و مادرش محروم شده بود. درست مثل من  یدختر یدفعه شدم پدر برا کیکردم و 

اون نکشه. من براش هم پدر  دمیرو که من کش یرو وقفش کنم تا زجر میتمام زندگباعث شد که  نیبه من داشت هم یادیز

کنم  یوقت نداشتم. بلد نبودم پدر چیکردم که خودم ه یم یعسل باز ینقش پدر مهربان رو برا دیشدم و هم مادر،  حاال با

 اسطوره بمونه. شهیکه هم فوق العاده مهربان و فداکار یخودم رو در نقش پدر عسل جا دادم. پدر یفقط آرزوها

اصرار داشت که ازدواج کنم.  یلیوقت به ازدواج فکر نکردم اما جالل خ چیگذشتم و ه میبزرگ تر شد و من از جوون عسل

از فکرش هم  یشد که حت نیبه عسل بزند که مادرم با ازدواجش به من زد. ا یازدواج من همان لطمه ا دمیاما ترس

هر بار که فقط و فقط به اصرار جالل رفتم  یداد ول شنهادیبه من پ یادیز یجالل منصرف نشد، موردها یمنصرف شدم ول

 شدم: یسوالشون مواجه م نیداده بود آشنا بشم، با ا شنهادیکه پ یتا با دختر

 «د؟یکن یبعد از ازدواج با دختر برادرتون زندگ دیخواه یشما م»  

 ییجدا یخواستم عسل مثل من سخت یرفت تا بتوانم ازدواج کنم و من نم یم دیعسل با یعنیحرف داشت.  یل کلسوا نیا

کنه. پس باز صبر کردم. تا  تیعسل را اذ یکرد، نامادر تیام من رو اذ یخواستم همان طور که ناپدر یرو بچشه. نم

 چیبا عسل رو کرد. اما عسل اصال با ه ییدرخواست آشنا نبودشباهت به عسل  من  یب شیپسر خسرو که زندگ ایآر نکهیا

که بماند و  دندیرا د گریو عسل همد ایمن بودم و بس. به هزار ترفند باالخره آر شیدر ارتباط نبود. تنها مرد زندگ یمرد

 .یدان یشد که خودت م یهمان طور یگذاشت و همه چ ونیرو با جالل در م انیجر ایبعد آر

 .میزندگ رینفس گ یبودم به جا دهیحبس شد. رس نفسم

در تفکر  یاز هر کالم و حرف یو قلبم. سکوت کردم. باز کلمات از دستم فرار کردند و مغزم ته یورود سارا به زندگ به

و هنوز تمام حواسم به  ستین یناراحت لیبه سر انگشتان سرد دست سارا دادم تا بدونه سکوتم به دل یفرو رفت. تنها فشار

 اوست.

 من معنا نشده بود. یبود که برا یطور خاص هینگاهش  ستاد،یا

 :دیپرس

 ؟یاش رو بگ هیبق یخوا ی_ نم
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 که گفتم:  میدور شده بود نیاز ماش یلینگاهش کردم. خ یا هیثان چند

 گم. یاش رو خونه م هی_بق

 

 سارا   

 

خواد با  یم نکهیفکر رو مثل خوره به جونم انداخته بود. ا کینادر  یدلشوره ازجنس جنون. حرف ها هیداشتم.  اضطراب

 کنه. اّما من که خودم رفته بودم، پس چرا گفت دنبالم گشته؟ چرا دنبالم اومد؟ ییبه جدا یاستدالل و منطق من رو راض

داستان داستان  یگفتن مابق یفرصت برا نیاز ا دی. شامیتفکر دونست لیدل نیخود خونه اش هر دو سکوت رو بهتر تا

خانه رو  دیکل دمی. به خانه اش که رسدمیشیاند یگفتن م نیسکوت با تفکر، به علت ا نیکرد و من در ا یاستفاده م شیزندگ

 به من داد و گفت:

 .امی_شما برو من االن م

نگاهم فقط به  هیپوست صورتش نشسته بود که دوست نداشتم. چند ثان ریز یحس هینگاهش کردم. خونسرد بود. اّما  یکم

 موند که  از نگاهم لبخند زد و گفت : رهیچشمانش خ

 من؟ شیپ یکه امشب اومد یشد مونی_پش

 به دو طرف تکون دادم که باز گفت : یرو به عالمت منف سرم

 .امیم گهید قهیخونه، منم چند دق ی_پس برو تو

 ریخانه ز یرو که زدم، همه  یرائیبرق لوستر پذ دیمبهم بود وارد خونه شدم کل میتاملش برا نیکردم با اونکه علت ا قبول

 یمن درون تک گلدان رو یدور کامل گشت زد. شاخه گل پژمرده  هیتابش نور لوستر روشن شد. نگاهم در خونه اش 

زده بود و هنوز  نیبه ماش هینگاه کردم تک اطیرا کنار زدم و به ح ردهرفتم آروم پ ییرایپذ یبود. سمت پنجره ها شخوانیپ

ماست، باز به قلبم  یبه صالح هر دو ییکه جدا دیکند که چگونه به من بگو یحس که دارد فکر م نیکرد. ا یداشت فکر م

 یچ یسکوت برا نیا ،تفکر نیا ،یگکالف نیشد که به ذهنم راه بدم. ا ینم یگریفکر د چیفکر، ه نیچنگ انداخت. جز ا

و برهان من رو قانع کند که مبادا آه  لیخواست با منطق و دل یشکست و اون م یکه دلم رو م یگفتن حرف یبود؟ جز برا

 .رهیرو بگ شیکه دامن زندگ ادیب رونیام ب نهیاز س یسرد

نگاهش  یگذشت. باالخره دل از اون همه تفکر َکند. وارد سالن شد.  حت قهیمبل. چند دق یرو کنار زدم و نشستم رو پرده

 به قلبم انداخت. که گفت: ینکردم. اما صداش دلشوره ا

 _شما امشب اتاق من بخواب.

که من الاقل، سارا بودم. باز نگاهم رو از چشمانش منع کردم و از جا  شیچرا شما، باز صد رحمت به دو سه ساعت پ شما

کنار  یسلطنت یتخت دونفره  کی. دییگشود. نگاهم سرتاسر اتاق رو پا می. همراهم تا اتاقش اومد در اتاق را برابر خواستم

 کیرفت و از درون کمد  یوارید یاز کمد ها یکیسمت  یواریگر تماما ًکمد دیاتاق و طرف د ی دهیبلند و کش یپنجره ها

 گفت: دیکش یتخت م یملحفه رو رو کهیتخت گذاشت و درحال ی. بالشت رو رودیکش رونیملحفه ب کیبالشت و 

 کمک؟ یای_ نم
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 سارا   

 

تخت  یشد. لبه  دهیتخت کش یرو زیو تم دیسف یو ملحفه  ستادمیتخت ا ی گهیرفتن دادم. طرف د یپاهام باالخره اجازه  به

قدم هاش  ی. صدادیتاب ینازک اتاق، به داخل م یپرده  یکه نورش از البه ال یبه مهتاب رهیپنجره و خ ینشستم.  رو به سو

 . دمیرفت رو شن یکه سمت در م

 نفس گفتم: کی اریاخت یناگفته اش. ب یرازها ی! نه ادامه ی! نه حرفنیهم

 شد؟ یچ یکه قرار بود بزن یی_پس حرف ها

 پنجره.  یو من همچنان پشت به او، رو به سو ستادیقدم هاش قطع شد. ا یصدا

 فردا. ی_باشه برا

 فردا؟ یباشه برا یگیخونه، حاال م میباشه بر ی_امشب گفت

 و من... یشده خسته ا روقتی_د

 تونستم کنترلش کنم گفتم: ینم گهیکه د یرو قطع کردم وبا دلخور حرفش

اون خوابگاه  یفردا؟ من تو یبرا یرو بذار زیکه همه چدنبالم؟  یپس چرا اومد ؟یگشت یدنبال من م یچ ی_ پس برا

 فردا. یگ یبعدا، م یگ یشه م یمن به کالمت باز م یسوت و کور، راحت تر بودم تا کنار تو که هر وقت پا

همه چرا ها را.  اّما رفت و در  نیگفت علت  ا ی. کاش منشستیاومد کنارم م یاومد. کاش م یقدم هاش م یصدا کاش

بار  نیاول یام خالص بشم برا نهی. تا از شر بغض نشسته وسط سدمیکش ادیبسته شد. حرصم گرفت اونقدر که محکم فر

 . دمیکش ادیفر ینجوریا

 _خدا خسته شدم.

 شکست دلم رو خوش کرده بودم به اومدنش، چرا؟ بغضم

بند  میها هیرو با رفتنم مشخص کرده بودم! هنوز هق هق گر فشیبا گذشته داشت. من تکل یکه سکوت باشه چه فرق یاومدن 

 آمد؟ یرفت و ک ی. سرم برگشت. کدمیچشمم د ینور مهتاب، کنار تخت، از گوشه  ریرا ز یا هیبود که سا ومدهین

 قشنگش به من بود. جلو اومد و کنار من نشست.  اهیم قطع شد و فقط نگاهش کردم. نگاه سا هیگر 

 .گمیم ی_سخته برام سارا ول

 که گذشت وگفت: ییروزها یهمه  ی. به بلنددیکش یبود. نفس بلند ییوجودم حس شنوا تمام

جز عسل  یزن چیزن ها فرار کردم؛ ه یهستم که تا االن از همه  ی. من مرد چهل ساله ایخوام خودت انتخاب کن ی_م

مادرم  یام رفتم ول یناپدر یمادرم بخاطر ازدواج مجددش. من و رهاکرد. البته من از خونه  یمن نبوده. حت یزندگ یتو

نگ شدم، کنم س یمن رفتن به صالح است. حس م یبرا دونست، یخودش هم م دیهم اصرار نکرد برگردم شا کباری یحت

عسل تنها  میروز زندگ نیو محبتم را در خود کُشتم. فقط و فقط به خاطر عسل. خواستم تا آخر ازیسخت شدم، من احساس ن

 باشه که بهش وابسته شدم.  یکس
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 نفس بلند. کی باز

 نینفس و ا نیبود و سکوت. کالفه شدم از ا یپدر واقع کیمن از  تیکه تمام ذهن ی_من که بدون ازدواج پدر بودم پدر

 سکوت و سرم را سمتش برگرداندم و گفتم:

 _لطفا اصل حرفت و بزن. 

 سمت چشم هام باال اومد. چشم در چشم من گفت: اهیس ییها لهیت

 زن باشه؟  هی یاسطوره برا کیتونه  یم یمرد نی_خودت بگو، همچ

. با حرص ُرخ در ستمیتو ن یزندگ یمن اسطوره  یعنیکرد که از آخر به اول برسه؟ که  تیهدا یکالمش را طور چرا

 ُرخش گفتم: 

چرا  یبرس جهینت نیبه ا یخواست یتو که م ؟یستین یثابت کن یخوا یچرا م یمن اسطوره ا ی_من که بارها بهت گفتم برا

 یکه ما به درد هم نم یبرس جهینت نیحرفا به ا نیاز ا یخوا ی! اگه میدنبال من؟ من که رفته بودم تا تو عذاب نکش یاومد

 ؟یپس بگو چرا دنبالم گشت م،یخور

رو  میحرفها یکه هنوز حقش کامل اَدا نشده بود ادامه  یبا بغض اریاخت یاز جام بر خواستم و ب تیاز حرص و عصبان 

 زدم :  ادیسرش فر

 ؟یکن رمیکه بازم تحق نجا؟یا یمن و کشوند یداشت کارمیچ یزجرم بد ی_تو فقط بلد

 صورتم اومد. یرو یجا برخاست، اشک از

 !دیبهانه من رو بوس یصورتم آورد و ب یسرش رو جلو 

 

 سارا  

 

داشت خاص  یبه چشم هاش که درخشش رهیخ یمن سرد شد. خشک شدم. مجسمه شدم. مجسمه ا یخون در رگ ها یگرما

 .بایو ز

 تکان خورد : لبانش

 سارا؟ یکن ی_ با من ازدواج م

 کرد؟ یم تمینفسم هم بند اومده بود. انگار سکته کرده بودم. داشت اذ یحت

 دوم رو گفت : یدر نگاهش بودم که جمله  رهیحرکت خ یب یبود؟ هنوز مثل مجسمه ا یواقع ای

 _من عاشقت شدم.

 یاز دست رفت. با ضرب افتادم رو می. توان پاهاادیفر یام بلند تر از قبل و حت هیگر یزده شد و صدا میبه گلو یچنگ نباریا

 .دیاز شوق رو در قلبم دواند که آنهم اشک شد و از چشم هام بار یموج یخم شد و با نگران یکردم، فور هیو گر نیزم

 شد؟ یچ زمی_ساراجان عز
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 یزد که هنوز باورش برا یو حرف، حرف هیهمه سکوت و کنا من، بعد ازاون یتنها مرد زندگ میشد؟ بعد از دو ماه و ن یچ

 تک تک باور هام هم سخت بود. انگار مغزم قفل کرده بود.

 کرد. تیاش هدا نهی. دو زانو مقابلم نشست و سرم رو سمت سدیبهتر حالم رو فهم خودش

 ام زد و گفت :  یشانیپ یرو یامشب قصد جونم رو کرده بود. بوسه ا انگار

اما تو  هیبا کنا تیاز قلبم، از خاطراتم، با حرف با عصبان میاز زندگ یکه تونستم کردم تا بر ی_من وو ببخش هر کار

خودم راز قلب عاشقم رو ندونه اما رفتن تو  یکس، حت چیبه صورت دلم زدم تا ه یمن نقاب یحرف ها بود نیمصمم تر از ا

 کرد. ازو زبان قلبم رو ب ختیتمام محاسباتم رو بهم ر

 شد. یگوش من به ضرب نواخته م ریز ایحس آرامش دن نیام بلند نبود. بهتر هیگر یصدا گهیحاال د 

زد و  یاش برداشتم. لبخند نهیدادم و سر از س رونیب نهیکرد. نفسم رو از س یکه من رو آروم م یتند قلب یتپش ها یصدا

 گفت : 

 ؟یکن یبا من ازدواج م ؟ی_جوابم و نداد

 جوانه زد که ادامه داد: سمیصورت خ یرو لبخند

 یرسم عاشق دیکه شا یدوستت دارم، با مرد دیهر روز نتواند بگو دیکه شا یمحبت باشه. با مرد یکه فقط تشنه  ی_با مرد

 نکرده. یچون تا امروز عاشق ستیرو بلد ن

 دستم رو دو طرف صورتش گذاشتم و گفتم : دو

 بدم.  ادتیرو  یمن خوب بلدم رسم عاشق ی_ ول

از  میساخت یا رهیدادم. دستانش دورم احاطه شد. دا هیهد یمن به صورتش بوسه ا نباریو ا دمی. سرم رو جلوتر کشدیخند

 و گفت : دیعشق. سرش رو عقب کش

 چسبه. یم یلی_ حاال که حرفم و زدم خواب خ

 گفتم: طنتیش با

 _ البته کنار تو.

 رفت جواب داد. :  یکه سمت در م یجا برخواست و در حال از

 کنارت نباشم. میبهتره تا عقد نکرد ستین ی_به من اعتبار

 تخت چنگ زدم و سمتش پرتاب کردم : یبود به بالشت رو دیکه زد آب شدم. ازش بع یحرف از

 .ری_ شب بخ

 یو نگاهم رو به ماه دمیتخت دراز کش یسراسر آرامش. رو ی. خوابدیچسب یرو بست و رفت. حاال واقعا خواب م در

 گفت :  یزد و م یدوختم که انگار به من لبخند م

 .ی_مبارکت باشه، به سالمت

 خواب چشمانم رو پر کرد. و
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 داریکردند ب یبا هم جر و بحث م اطیح یتازه شکوفه زده  یشاخه  یکه رو ییگنجشک ها یسر و صدا یبا صدا صبح

و چشمان  یاز زور خستگ شبیمرتب کردم. د یرو کم میبه موهام زدم و موها یتخت نشستم و چنگ یرو یشدم. فور

 بودم اما حاال مانتو ام را در آوردم.  اوردهیدر نمانتو ام رو از تنم  یحت هیخمار از گر

 رفتم و صورتم رو شستم. ییتنم بود. سمت دستشو ییمویل کیتون کی

 کرده بود؟ یکردم که نادر از من خواستگار یباور م یعنیشدم.  رهیبه خودم خ ییدستشو ی نهیآ یتو

 

 سارا   

 

از پله ها  دیاز خاطرم گذشت و خط لبانم رو به لبخند کش یمن انگار هنوز هنگ بود. تمام اتفاقات شب گذشته مثل موج مغز

 یوارد آشپزخانه شدم پا نیتر است. پاورچ زیگفت که نادر از من سحر خ یدرون آشپز خانه م یرفتم. سر و صدا نییپا

. سرم دمیهوا از پشت سر درآغوشش کش یکه زده بود، دلم رو برد. جلو رفتم وب ییمرویتخم مرغ ن یبود بو ستادهیگاز ا

 دو کتفش. انیباز نشست م

 _سالم خانم من.

 شوق جواب دادم: با

 .ریصبحت بخ زمی_سالم عز

 ری_صبح شما هم بخ

تر شده بود،  روزها جذاب یکه انگار از همه  یعقب رفتم تا مهلت چرخش بهش بدم. برگشت سمت من و با چهره ا یکم

لقمه از نان  کی. زیو گذاشت سر م دیکش یدست شیپ یها رو تو مروینگاهم کرد. تعارف به نشستنم کرد. اطاعت کردم. ن

 درست کردم که گفت: زیم یداغ سنگک رو

 خبر مهم دارم. هی_

 ؟ی_چ

 دهانم گذاشتم که گفت: یرا تو لقمه

 شد. دایپ هیکل کیعسل  ی_برا

 نشست. به سرفه افتادم. میگلو یلقمه تو 

 شد؟ ی_چ

 گفتم:را باز کردم و میچند سرفه، گلو با

 ازکجا؟  ی_به سالمت

 الزم بود. میگم کردن رد پا یبرا یدونستم ول یکجا رو خودم م از

 .وندیپ ستی_از ل
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 _خب خداروشکر. 

 عقدمون هم فکر کردم. خی_درمورد تار

 نگاهم نشست: یتو یذوق

 ؟ی_ک

 پنجشنبه است. د،یع التیبعد از تعط نی_پانزدهم فرورد

شد. فقط نگاهش کردم که  یشرط م هیکل وندیپ یهمسر برا تیرضا میکرد یصورتش مات شد. اگر عقد م یتو نگاهم

 :دیپرس

 ست؟یخوب ن خشیشد باز؟ تار ی_چ

 ؟یهم صبر کن گهیمدت د هیشه  ی_م

 شد. متعجب

 ؟ی_مثالً تا ک

 .بهشتیاواخر ارد_خب، خب مثالً تا 

 شد: شتریتعجب نگاهش ب زنگ

 _چرا؟

 رو ندارم. شی_من...من آمادگ

 باور بود؟ ریحرفم غ نقدریا یعنیزد.  خشکش

 .میصبر کن گهیمدت د هی_خب...حاال 

 لب گفت: ریز یناباور درکمال

 صبر کنم.  تونمی_آخه من نم

 یحرفش، تمام خوش نیکه با ا یوا

 کاشتم و گفتم: یبوسه ا شیشونیبرخاستم و وسط پ زی. ازپشت مدیرو به من بخش ایدن یها

 . نیباشه به خاطر تو اواخر فرورد زمیعز رمیبم ی_اله

 گفت: یساختگ یاخم با

 !نیو من صبر کنم تا آخر فرورد یمن باش شیپ التیتا آخر تعط ی_دور از جون انتظار دار

 و گفتم: زیخنده ام تمام آشپزخانه رو پر کرد. دوباره نشستم پشت م یصدا

 ؟یستیسر عقدمون فکر اون ن ادیخب الاقل عسل بتونه ب ن،یو پنجم فرورد ستی_باشه به خاطر شما ب

 ؟یکه حاال به فکر عسل هست ی_مگر تو سر عقد عسل بود
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 خوام باشه. ی_خب دوستمه م

 دو دستش باال اومد. کف

 .نیفروردو پنجم  ستیب می_تسل

 

 عسل   

 

کاناپه  یچند روزه برگشتم. طبق معمول با همان مانتو و شلوار خودم رو رو یکوهنورد کیتنم درد بود. انگار از  تمام

اومد.  یباال م ینفسم هم به سخت یزدم و گُلسرم رو باز کردم و موهام رو آزاد. چشمانم رو بستم. حت یپخش کردم. فقط چنگ

 کشم. ینم گهیدونستم که د یخودم م

 _عسل.

 . سمتم اومد و گفت: ندیرو باال آوردم تا من رو بب دستم

 همه آلوده ست. نایکاناپه دراز نکش ا یرو زیالید یر یکه م ی_دختر خوب، چند دفعه بگم با لباس

 .ادیبذار حالم جا ب ای_ولم کن آر

 .دیچیصورتم خورد که زمزمه اش در گوشم پ یاونکه چشم باز کنم گفتم. نفس هاش تو یب

 شده. دایبرات اهدا کننده پ وندیپ ستیمن فقط دو هفته تحمل کن، از ل نیری_عسل  ش

 لج کردم و گفتم: ز،یالیخسته از اونهمه درد و د یدونستم ول یم

 به دو هفته نرسم. دی_ شا

 خانه رو هم جا به جا کرد. یم رو لرزوند بلکه ستون هانه تنها تن ادشیفر یصدا

 جنبه. یب ی_مسخره 

 موهام نشست و آروم موهام رو شونه کرد و گفت:  یدرنگ، سر انگشتانش البه ال یو پشتم رو بهش کردم. ب دمیچرخ

 دونم. یم یتحمل کن یتون ی. مستین یزیدو هفته چ ید ی_لجباز آخرش من و دق م

 یبرا یدیام چی. دوستش داشتم. اما همیتا برگردم. چشم در چشمش فقط به هم نگاه کرد دیسکوتم بود. شانه ام رو کش جوابش

 یدکتر را هم به من نگفته بود. ول یحرف ها یحت دیبده. شا دیخواهد به من ام یدونستم که فقط م یباهاش موندن نداشتم. م

من، بخاطر کم شدن  یچهار ساعته  زیالید یبود؛ انکار الزم نبود. وقت ح. واضستیدونست که حالم خوب ن یخودش م

 . قفل لبا هاش رو باز کرد و گفت: ستی. معلوم بود که حالم خوب ندیرس یم میساعت و ن کی یتوانم به دو ساعت و گاه

 .یبرمت اتاقت، راحت بخواب یم ای_ب

 ن.. ولم کای_توان ندارم آر

 رو به من کرد و گفت:  پشتش
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 کنم سوار شو. ی_کولت م

 اصرارش زدم و گفتم: نهمهیاز ا یپوزخند

 .یتون ی_نم 

 و من تونستم؟ یگرفت یاز من کول میکه همخونه شد یاول ی_چطور هفته 

 به لبم آورد.  یلبخند طنتم،یپر ش یگذشته  یو خاطره  ادی

 نداشتم. طنتیحال ش یحت گریوقت بود که د یلیخ

 . از جا برخاست. دلم برش گرفت.دمیزور نشستم و دستانم رو دور گردنش حلقه کردم و به کمرش چسب به

 .رهیگ ی_کمرت درد م

 _فدا سرت.

 رم. یتونم م یاصال خودم م نییبذار من و پا ای_آر

 برم. یاش رو هم م هیآوردمت، بق نجایتا ا گهی_د

 گوشش گفتم:  ریز

 _دوستت دارم.

 . با ذوق گفت: ستادیپله ها بود که ا یرو

 بگو. گهیبار د هی_خسته شدم 

 به شونه اش زدم و گفتم:  یضربه ا آروم

 _پررو نشو لطفا.

مانتوام رو  یمن بود. دکمه ها یتخت که فرود اومدم کنارم نشست. نگاهش رو یبرد. رو شیتختم پ ی. من رو تا رودیخند

 تخت و گفت: نییشانه ام افتاده بود گذاشت پا یباز کرد و مانتوام رو از تنم درآورد و همراه شالم که رو

 واسه شام درست کنم. ییغذا هیرم  ی_ بخواب، من م

 را گرفتم :  دستش

 بمون. شمیخوام پ ی_نه نرو، شام نم

غالب دستش داشت به  یدست سردم فشردم. گرما انیمتخت و دستش رو  یرو دمیبود. دراز کش یبمب انرژ موندنش

 .دیکه سرش رو باز جلو کش دیبخش یروحم گرما م یدستان ب

 صورتم خورد. یتونستم حس کنم. نفسش تو یبسته ام م یاز پشت پلک ها یاش رو حت رهیخ نگاه

 ازدواج؟ یبرا میریمراسم مفصل بگ هی ی_به نظرت ک

نفس بود. عسل  چشمانش شفا بخش بود و  کیصورتش تا صورتم تنها  یمنتظره بود. پلک باز کردم. فاصله  ریغ سوالش

 چشمانش گفتم:  نیریدر شهد ش رهیمن خ
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 خوام. ی_من مراسم نم

 کرد و گفت: یاخم

 _ چرا؟

 بزنم. از نگاه پرسشگرش فرار کردم و گفتم: یبودم حرف دلم رو چطور مونده

 لباس عروس رو داشته باشم. دنیپوش یکشم که بخوام آرزو ینفس م یتا ک ستی_معلوم ن

وحشتناک شده بود؛ باز پلک هام رو بستم  هیسخت و محکم شد. از ترس اون  چشمان با نفوذ که در کمتر از چند ثان اخمش

 گفت:  تیکه با حرص و عصبان

 ها. یکن یم تیاذ یدار یلی_خ 

 یزنده ماندن نداشت. ب یبرا یتوان گریکه د یخواستم حبسش کنم در بدن یرو حبس کردم. درست مثل جانم که م نفسم

 با بغض گفتم:  اریاخت

 ... من...ادهیدو هفته برام ز ستیدونم حال خودم، از خودم پنهان ن ینم یکن ی_فکر م

 ادب شدن! یگوشزد کردن محبتش، نه برا یبود برا یبه صورتم زد. اونقدر آرام که انگار فقط نوازش یآروم یلیس

 . دمیرو شن شیعصب یصدا

 .یعذابم بد ی_فقط بلد

 و با بغض گفتم:  دمیسرم کش یچنگ زدم و رو کدفعهیتخت رو  ی ملحفه

 .رونی_برو ب

 حرفم. یبه تالف دیو رفت و در رو محکم بهم کوب دمیزد رو شن رونیاش ب نهیکه از س یمحکم نفس یصدا

 

 ایآر   

 

دو هفته بد شده بود  یکی نیدادم. اونقدر حالش در عرض ا یعمل از دست داده بود.بهش حق م یاش رو برا هیروح عسل

زد، تمام اعصاب و روانم رو  زیالیکه اون شب بعد از د ییمشهور شده بود. با حرفها یزیالید مارانیب یهمه  نیب گهیکه د

بود  نیکه در سرم بود ا یکردم. تنها فکر یآخر فکر نم ی نهیبه گز ،در احتماالت محال ذهنم هم یکرد. من حت یخط خط

 یعذابم شده بود. فکر نینداره بزرگتر یبه بهبود یدیام چیخودش ه دمید یم نکهی. اما اریشد و الغ یخوب م دیکه عسل با

او و  تی. رضادمبود. به نادر زنگ ز یدیمف یخراب عسل، دارو ی هیروح یخورد که به نظرم برا یسرم چرخ م یتو

. اصال برام میمراسم ازدواجمان را برگزار کن د،یع التیخواستم هر طور شده در همان تعط یکرد. م یموافقتش کمکم م

. فقط برام مهم بود که عسل یخال یها یمسافرت باشن و تاالر پُر شود از صندل ،یاز مهمانان دعوت یلیخ دیمهم نبود که شا

و سالمتش  یبهبود یتعهدش به من برا ینجوریا دی. شارهیبگ هیمراسم، روح کی یذارلباس عروس و برگ دنیبا پوش

مراسم  یهم مهمانان دعوت و ستیشد. نادرخان موافق بود اما به من گوشزد کرد که هم پدرم هنوز کامال موافق ن یم شتریب

دادم، قبول کرد. به  حیرو توض وندیعمل پ یبرا شیمراسم و آمادگ نیگرفتن عسل از ا هیروح انیجر یشن اما وقت یکم م
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 ی  باز کیپدر  یبود و عسل را به عنوان عروسش قبول نداشت. طرح من برا نیپدر هم زنگ زدم. هنوز با من سر سنگ

مسخره بود. پس انتظار موافقت نداشتم فقط خواستم مطلع باشه تا اگر خواست در مراسم ازدواج تنها پسرش شرکت کند. و 

بشه. اما نادر خان کمک  برگذار بانهیمن وعسل غر یمراسمها یاصرار نکردم. انگار قرار بود تمام منپدر سکوت کرد و 

خواب و  سیرو داشت اما نادر خان اصرار کرد که مبلمان و سرو لیپدر تمام وسا یمن بود. با آنکه خانه  یبرا یبزرگ

 یبا فرشها یدست مبلمان فندق کیمن و نادر  ش،یماریعسل و ب طیاون شرا ی. توردیاز ظروف آشپزخانه رو بگ یکسری

ت کرد و  شیآرا زیبه همراه م یرنگ دیسف ی. تخت خواب دو نفره میسالن رو هم عوض کرد یپرده ها ی. حتمیهمرنگش س 

 یدر خانه موند. اما وقت زیالیاز عوارض د یناش یحوصله با خستگ یحال و ب ی. وعسل تمام مدت بمیدیهاش خر یپاتخت

 یبادمجون ی. قابلمه هادیارز یم ایدن کیشد، لبخند زد. لبخندش برام  باتریمبلمان و فرش و پرده ز ضیبا تعو ییرایسالن پذ

 نیبه آخر میدیشود. و رس بایآشپزخانه ز یتا نما میدیاش چ یفلز یها هیپا یرو هم رو میکرده بود یداریکه تازه خر یرنگ

اش  یحال یب یاش رو و غُرغُرها ی. حال  خستگدمیکش رونیاز خانه ب ورانتخاب لباس عروس به ز یمرحله. عسل را برا

رفتن را هم نداشت که با اخم و  شگاهیآرا یحوصله  ی. حتمیکرد هیولباس عروس را که انتخاب کرد، کرا دمیرا به جون خر

برده بودم وکت  شگاهیبه پا شد. عسل رو به آرا یمراسم نیشد و باالخره درست روز دوازدهم فرورد یمن راض تیعصبان

 یی! در تنهایبه خودم بود. چه داماد شیآرا زیم ی نهی. نگاهم درون آدمیبود رو پوش دهیرو که نادر خان برام خر یو شلوار

 ی. انگار ناف من رو از بچگدمیکش ی. آهییاهویو ه غیو نه ج ینه نُقل یرفت. نه ساقدوش یو دنبال همسرش م دهیلباس پوش

خواست  یم ایاومدم. اگر دن یمن کوتاه نم نباریبا پدرم، وحاال... اما ا ییبودن. جداشدن از مادرم، با تنها دهیبر ییبا تنها

 .شهیهم یبرا کباریاش بچرخه.  یشگیخالف رسم هم ایدن کباری نیگذاشتم. کاش هم یمن نم رد،یعسل رو از من بگ

 

 ایآر    

 

نگران چشمانم شد. انگار عسل  یعسل یحلقه ها ی رهی. نگاهم با خگلوم زدم ریز یکرواتم رو محکم کردم و عطر ی گره

ساده  نیرو برداشتم و رفتم ماش نیماش چییانداخت. سو یم ادشیهم رنگ چشم هام من رو به  دنشید یدر چشم من بود که ب

داشبورد رو هم پر از گل  یساده. تمام رو یبود ول بایعقب را پُر کرده بود، ز یکه صندل یرنگ یعروس با بادکنک ها ی

 عقب رفته بود که جلو رفتم وگفتم:  یمنتظرش بودم که اومد. شنلش کم شگاهیدرب آرا یکردم و رفتم سراغ عسل. جلو

 ؟ی_سالم بر عسل  من خوب

تر شده بود. حالت قشنگ موهاش جذبم  یخواستن شهیاز هم م،یمال شیپوست آن آرا ریبود. لبخند زد ز بایخسته اش ز نگاه

 وگفتم: دمیکرد. آروم شنلش رو جلو کش

 .میدار ادیامروز رو با حوصله باش کار ز هی_ 

جلو نشست براه  یصندل یرو یبشه. وقت نیدستم رو گرفت. کمکش کردم تا با آن دامن پف آلود و بلند بتونه سوار ماش 

 روز خاص است. هیکنم که امروز  یادآوریتا باز  باال بردم یرو کم نیضبط ماش یافتادم. صدا

 

 توئه یدل فقط جا نیا

 توئه یگوشم به حرفا 

 توئه ، عشقم یتو دستا قلبم



 IRBESTNOVELS.: ناشر                  گانهی هیمرض نویسنده :         نقاب دلرمان :                              بهترین رمان ها

251 صفحه                                       کنید برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 یحال من آرامش

 یآل من دهیا عشق

 ، عشقم یفقط مال من اما

 شهیدارم تو رو مثل هم دوس ت

 شهیکم نم گهیحس دلم نه د از

 

دستم گرفتم و  انیحالش نشسته بود. دست دراز کردم سمت دستش و دستش رو م یصورت ب یکردم. لبخند رو نگاهش

 جون دار به دستش زدم و همراه خواننده بلند خوندم. ی. بوسه ادمیسمت لبانم کش

 یچه نخوا یبخوا چه

 ارمیرو بدست م تو

 یچه نگ یبگ چه

 تو عالقه دارم به

 برسون  خودتو

 قرارم یدل ب به

ت دارم. آخه  من تو رو دوس 

 

 : دمیرا کم کردم و پرس نیضبط ماش ی. صداستینگاهش کردم. حس کردم حالش خوب ن باز

  ؟ی_عسل؟  خوب

 و بخاطرم لبخند زد و گفت: دینگاهش سمتم چرخ اهیس یها رهیدا

 کن. آهنگش و دوست دارم. ادی_ فعال خوبم، صداش و ز

 گفت خوبم تا حال من رو خراب نکنه. یم یبهش انداختم. خوب نبود ول یهضبط رو باال بردم و نگا یدوباره صدا باز

 

 یچه نگ یبگ چه

 خونم از تو چشمات یم

 یایچه ن یایب چه

 مونم عشق من پات یم

 تو گوشم حرفات چهیپ یم هنوزم
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 بخند بذار آروم شم بات. تو

 

خسته  یادیتا ز میبه هم انتخاب کرد کیرو نزد هیو آتل شگاهیخاص عسل، سالن آرا طینبود. بخاطر شرا یادیراه ز هیآتل تا

 حال و روز براش خسته کننده شده بود. نیبه هر حال با ا یکننده نباشه ول

 شیاز رنگ و رو یزیچ شینقاب آرا ریشد. ز قیصورتش دق یسرد بود. نگاهم تو ی. دستش رو گرفتم. کممیدیرس هیآتل به

 و فشارش افتاده. دهینبود که بگم رنگش پر دایپ

شانه هامون.  نیعکس پشت به پشت هم و دسته گلش ب نی. اولنیچند تا عکس هم یادگاری. فقط به رسم میشد هیآتل وارد

 در چشمانش. رهیتاج کاناپه، خ یو من از باال دیدراز کش دهیبه حالت خواب یکاناپه ا یعکس دوم رو

حس کرد که دست هاش  یدست هاش شونه هام رو ب یشونه هام. سرد یو دستانش رو دیام چسب نهیسوم سرش به س عکس

 سقوط کرد. نیام جدا شد و تنش به سمت زم نهیشانه ام افتاد. تا خواستم نگاهش کنم، سرش از س یاز رو

 

 عسل   

 

  شومیم گریجور د کی نمتیبیآخ...تام شومیمن خوب است اّما باتو بهتر م حال

 .شومیمعطر م باردیو باران که م اسی کندیگل م شتریتو حس شعر در من ب با

 

 ایجون دادن زود بود. منتظر آر یافتاد. هنوز برا یوارینگاهم به ساعت د گریبند اومد. سرم رو باال گرفتم وبار د نفسم

 زدم: یم بیبودم و مدام به تن خسته ام نه

 .ایامروز بامن کنار ب هی_

مراسم هُل  نیدونستم علت ا یگذاشته بود. خوب م هیچند هفته بخاطرم از جان ما نیرو بشکنم  ا ایخواست دل آر ینم دلم

دفتر شعرش  ینامه ام را هم نوشته ام و ال تیخواست من رو دلگرم کنه اّما خبر نداشت که وص یم ست،یازدواج چ یهُل

بود  ادیَسم خون من آنقدر ز دم،یفهم یحالم را م یبه زنده بودن نداشتم. خودم بهتر از هر دکتر یدیام چیکرده ام. ه یمخف

زدم  بیو از آن روز به خودم نه دمیشن زیالید مارانیاز ب یکیرا از  نیبشم و به کما برم. ا هوشیکه هر لحظه ممکن بود ب

 که

 نفس بکش. ایبه خاطر آر فقط

که  یاز عمو، از سارا، سارا وا ا،ی. از آردمیطلب یم تیحالل دیها با یلیداشت. از خ یکار احمقانه ام، تاوان سخت ی جهینت

ها را . انگار هر  تیدلم را، عشقم را، حالل ینامه ام نوشتم. حرف ها تیوص یرا تو زیچه حرف ها به او زدم. اّما همه چ

 شد. توان تحمل گذر زمان رو نداشتم که باالخره صدام زدند یمو گم  دافتا یاز پازل، جونم م یلحظه تکه ا

 . یدی_عروس خانم تمج     
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با دسته گل عروس، به  شگاهیکنار درب آرا ایاومدم. آر رونیب شگاهیسرم سوار کردم و از آرا یرو به زحمت رو شنلم

 یتر باشم دلم م بایز شهیچشمانش از هم یخواست تو یحرف اول نگاهش بود. دلم م یاستقبالم اومده بود. هنوز نگران

که خوب  ندیرو بب یحیمل شیالغر شده ام نباشه فقط آرا ورتچشمانم نکنه و نگاهش به ص ریز یبه گود یخواست نگاه

نقش  یتونم حت یکه حس کردم نم دیچرخیمن م ی. نگاهش اونقدر تند و تند رومیشد نیماش بود، سوار مارمیبر ُرخ ب ینقاب

 :دیبودم پرس یخوب یکنم. اّما باز هم دروغگو یخوب بودن رو باز

 عسل؟ ی_خوب

خوش از خودت  یخاطره  هیعسل، بذار  لیرفت و توانم لحظه به لحظه تحل یم جیشد. سرم گ یدروغ گفتم. نگاهم تار م و

از عروس و دامادها  یلی. به ظاهر مثل خمیدیرس هیخوندم. به آتل یبود که مدام در گوش دلم م یتنها حرف نی. ایبه جا بذار

به چشمانم نشسته بود  قایکردم. خواب عم یم یکه داشتم نقش زنده هارا باز مبود یاّما من ُمرده ا میخوشحال و شاد بود

دستش داغ  ا،ینگاه مهربان آر یعمرم خسته بودم، به زور خودم رو سر پا نگه داشتم. پا یتمام روزها یانگار که به اندازه 

هوسش گذاشت و فقط  یپا رو یمرد چقدر با من کنار اومد! همسرش بودم ول نی. اشونه ام نشست یو تبدار بود که رو

 یم هیبه جونم هد دیآوردم و اون تنها ام یام رو باخته بودم و مدام حرف از مرگ به زبان م هیروح پرستار تمام وقتم شد.

رو  یهمه محبت بودم و تالف نیا یشرمنده  ستاد،یاون بخاطر من مقابل پدرش ا یداد. پدرش مخالف ازدواجمون بود ول

روز  کیجونم رو سر پا نگه دارم بلکه همان  یتن ببود که  نیاومد ا یکه از دستم بر م ی. تنها تالفتمدونس یالزم م

 دینگاهم رو به جان خر کباریگاهم شد،  هیپناهم شد، تک کباریبراش خاطره ساز شدم.  نینگاه دورب ریباشم و ز ایعروس آر

دور کمرم  ایآر یقوت جان افتاد. دستان قو یرو بُرد و تنم ب جانمشونه هاش افتاد توانم رفت و  یبار آخر دستم از رو یول

 عذاب برزخم بود. شیادهایفر ی. صدادست هاش بمونم انیحلقه شد، اّما نشد که م

 نگاهم کن چشم هاات و باز کن عسلم. ای_عسل، عسل جان، جان آر

 یشه و من تجربه کردم. حت یاست که روح از آن خارج م یعضو نیگن گوش آخر یصداش هنوز درگوشم بود. م اّما

کالم  شینداشت رو درک کردم اّما گوش هام هنوز پ دنیتوان د گهیرا که کُند شد، حس کردم و چشمانم که د مینفس ها

 جا مانده بود.  اینگران آر

 بگو به خاطر من. یزیچ هی ز،ی_عسل تورو خدا عز

 .ملهج کیگفتن جز گفتن  ینبود برا یحرف

 . ای_حاللم کن آر

حرکت. قلبم داشت آروم  یجون و ب ی. بافتاده بودم هیسرد آتل یها کیسرام ی. روومدیتوان من بر ن یآن هم از زبان ب که

 یلی. جون دادن سخت است، خدیشن یزد، اّما گوش هام هنوز م ینم یکیزد و  یم یکیکرد.  یآروم ضربه هاش رو کم م

 بزنم :  ادیخواستم فر یکردم. م یکه تصور م یسخت تر از اون

 زند... ی...قلبم نمستی_ هوا ن   

زد، باعث شد تا همه فکر کنند از حال رفته ام  ینم رونیاصال از لبانم ب دیصدام که شا ی. خفگدیشن یرو نم ادمیفر یکس اّما

خانم عکاس که انگار به اُورژانس زنگ زده بود. که  ی...و صداایآر یناله ها دمیشن یمن جان داده بودم. اّما باز م یول

 باز شدن پلک چشمانم!  یو خواهش برا ماس. آن همه عجز و التدمیشن یکاش نم

 زد:  یبا اون همه سوز صدام م یکرد تا وقت یم یاریالاقل زبانم  کاش

 ات و باز کن._عسل جان، چشم ه
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 گفتم : یم

 _جان  عسل خوبم.

و گوش جونم رفته  دیکش یم رونیدر تن بود که فدا بشه و نه خوب بودم و روح ذره ذره، َرختَش را از تنم ب ینه جون اّما

 خاموش شد. ا،یقشنگ التماس آر یرفته با همان نوا

 

 ایآر   

 

و من پشت فرمان  دیجلو خواب یصندل یبردم. رو نیدستانم سمت ماش یاومدن اورژانس صبر نکردم. عسل رو رو تا

کنم تا از فشار اضطراب  هیکرد که گر ی. قلبم التماس مدیچرخ یصورتش م ینگاهم مدام رو نمش،ینشستم. طاقت نداشتم نب

 یعسل خوب م دیو به چشمانم اجازه به اشک نشستن ندادم. با دمکر یمن تمام التماس هاش را رد م یکم بشه ول میو نگران

ما  ی. نگاه همه رودمیدستانم بلندش کردم و دو یاورژانس رفتم. بعد رو یتا ورود نی. باماشمارستانیشد. رسوندمش به ب

بودند و به  ردهراه گم ک یبود، عروس و داماد بیها هم پرستار و دکتر عج یو بعض یمعمول یها با لباس ها یبود. بعض

 تاالر؟! یاومدند به جا مارستانیب

 : دمیکش یم ادیدستم بود ومن فر یبا اون لباس عروس رو عسل

 .دیکمک کنه، توروخدا به دادم برس یکی_

 بودند سمتم اومدند. زیمتما گرانیاز د دشانیپرستار خانم که با روپوش سف چند

 .دیاون تخت بزار یرو دیرو ببر شونی_آقا ا

 سرش اومدند که گفتم : یدرنگ اطاعت کردم. چند پرستار و دکتر باال یب

 .میهست هیکل وندیشه حالش بده منتظر پ یم زیالی_ د

 گفت:کشوند و یرو گرفت و من رو سمت در خروج میبازو ییآقا

 .دیبمون نجایکنند شما هم یم یدگیسهمکارانم ر د،ی_لطفا آروم باش

 و گفتم: دمیبازوم رو عقب کش تیعصبان با

 خوام کنار همسرم باشم. ی_م

دهانش گذاشته بودند. ضربان نامنظم  یرو یدوباره به بخش اورژانس برگشتم. ماسک«آقا »  یتوجه به تکرار کلمه  یوب

 لب گفتم: ریبه قلبم داد. کالفه ز یاعصاب  دستگاه حس بد یرو کیت کیو آن ت نشییقلبش، فشار پا

 .اری_عسل تو رو خدا طاقت ب

 خبر از حال خراب من، خفته بود!  یدر آرامش خواب ب حیصورت به خواب رفته اش بود. چه مل یرو نگاهم

ُرم  به دستش وصل کردند که جلو رفتم و بازصداش زدم: یس 

 بگو. یزیچ هیتورو جان من  یرو کُشت ایآر زمیعز ؟یشنو ی_عسل...عسل  من صدام و م
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 اومد و گفت: کینزد یپرستار خانم

 .دیسالن باش رونیشنون لطفا ب ینم یزیشدند، چ هوشیکامال ب شونی_آقا ا

 اخم نگاهش کردم وجواب دادم: با

 خورم. یمن از کنارش ُجم نم انهیبشنوه  ستیهم ن_برام م

به  یبود. باز التماس کردم. آروم دست دهیند نگونهیمثل من، ا چکسینگاهم کرد که انگار تا اون روز ه یطور پرستار

 . صورتش با قطرات درشت عرق سرد شده بود.دمیصورتش کش

و  رمیبم یاله یامروز روز تو بود روز عروس زمیرو از دست بدم، عز دمی_عسل جان  من، چشم هات و باز کن، نذار ام

 .نمینب ینجوریتورو ا

ام بلند شد وخواهش  هیگر یسر من خراب شد. صدا یعالم رو یاز دلم رفت. انگار همه  دی. اشک به چشمانم اومد و امنشد

 و التماسم بلند تر.

 _عسل توروخدا، جان عمو نادر...

 زدم: ادیفر تیجلو اومد که با عصبان ییآقا

 خورم. ی_من از کنار همسرم تکون نم

 گفت: تیمثل من با عصبان اوهم

 .دیبردار مارستانیب اطیرو از وسط ح نتونی_ماش

 یبه جهنم فوقش م ینبود ول یپارک خوب یپارک کردم. جا ابانیخ یرو به زور گوشه  نیناچار از سالن خارج شدم.ماش به

 . همان موقع نادر خان زنگ زد:نگیبردنش پارک

 شما؟ دییپس کجا ای_الو آر

 :دیباز ترک بغضم

 _عسل...

 ؟ی_عسل چ

 .مارستانی_از حال رفت، آوردمش ب

به  ینگاه. ستادمیسر عسل ا یبه کارم نداشت. باال یکار یکس گریتماس قطع شد. باز برگشتم به سالن اورژانس. انگار د و

ُرم دستش یسرش کردم ونگاه یباال توریمان  دیاش رو که د یاتیح میکه اومد. عال دیای.منتظر بودم که دکترخودش ، ب به س 

 رو به من گفت:

 برسونه. مارستانیزنگ بزنم به اهدا کننده تا زودتر خودشون رو به ب دیبا م،یندازیرو جلو ب وندیعمل پ دی_متاسفانه با

 موند:  رهینگاهم در صورت دکتر خ متعجب

 نشده؟ ی؟ مگه اهدا کننده مرگ مغز وندهیپ ستیاز ل نی_مگه نگفت
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به  دیرس که نادر خان هم دینکش یکرد! طول شتریبود که باز اضطرابم را ب یچه نگاه نینگاهم کردو رفت. ا یکم دکتر

. اّما حال من از اون ها خراب تر بود. با کمک نادر خان به می. نگران عسل بودمیداشت یحس مشترک یهمراه سارا. همگ

، زانوهام کردم و با دو دست به موهام چنگ زدم یرو خیدستانم م رنجنشستم و آ یصندل یسالن انتظار برگشتم. کالفه رو

 شونه ام نشست. نادر بود. بغض کرده نگاهش کردم که گفت: یرو یدست

 باش مرد ی_قو

 از حال رفت. یاونجور یتونم وقت یتونم، نم ی_نم

اه نگران سارا، نگ یو آب گلوم رو قورت دادم تا الاقل جلو دمیبه چانه ام کش یبود که دست دهیبه مرز شکستن رس بغضم

 نکنم. سارا هم جلو آمد و گفت: هیگر

 .دیایدکترش گفت االن زنگ زدند به اهدا کننده تا ب ی_نگران نباش

 .دیسرم سمت نادر چرخ یفور

تونه عسل رو بشناسه  یم یک یعنینشده، خودش خواسته اهدا کننده باشه  یدکتر گفت اهدا کننده مرگ مغز د؟یدی_شماهم شن

 باشه؟ هیکل یو داوطلب اهدا

 کرد و گفت: یخان اخم نادر

 بده؟ هیهداکننده خودش خواسته کل ؟ی_چ

 :دیسارا پرس یما بهم بود که نادر رو به سو یهردو نگاه

 ؟اهدا کننده خودش داوطلب شده یدی_تو از کجا فهم

 با مکث جواب داد: سارا

 _دکتر گفت.

 هام. یبه همراه سارا رفت تا با دکتر صحبت کنه و باز من موندم و نگران نادر

 

 سارا   

 

نزنه نادر سراغ دکتر را از پرستاران گرفت و من  ینادر حرف یکردم دکتر جلو یهمراه نادر رفتم. خدا خدا م مضطرب

 :دینشسته بود که نادر پرس زشیورود گرفت. دکتر پشت م یهمراهش به اتاق دکتر رفتم به رسم ادب در زد و اجازه 

 ه؟یاهداکننده خودش داوطلب شده، خواستم بدونم اهدا کننده ک دیدکتر فرمود دی_سالم ببخش

 کردم و گفتم: یادآوریقبل از جواب دکتر، خودم جواب سوال نادر رو به دکتر  یفور

 خب. دیخواسته شما بشناس ی_نادرجان حتماً نم

 متعجب نگاهم کرد و گفت: نادر

 ! شناسه یاهدا کننده آشناست و ما رو م میکه بگ میرو ندار ی_آخه ما کس
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 من انداخت و بعد به نادر گفت:به ینگاه دکتر

 .میکن یمعرف رندهیاهدا کننده رو به گ میتون ی_ما نم

 باز گفت: نادر

 خوام تشکر کنم. ی_فقط م

 جا به جا کرد و با تامل گفت: زیم یدکتر خودکارش رو رو 

 .دینی_خواست خود داوطلب بوده که شما او رو نب

 گفت: یبا اخم نادر

در حق عسل  یفداکار نیخواد همچ یشناسه و م یکه من و عسل رو م هیداوطلب ک نیحق منه بدونم ا نیآخه ا ؟یچ یعنی_

 کنه؟

 زد و گفت: یلبخند دکتر

 .دشیشناس یاالن هم م نی_شما هم

 گفتم: یو فور دمیرو گز لبم

 .زمی_نادر جان اصرار نکن عز

 ببرمش که دکتر صدام کرد: رونینادر رو گرفتم تا از اتاق دکتر ب یبازو

 .دیداشته باش فی_خانم فرجام، لطفا شما چند لحظه تشر

 رد گم کردن گفتم: یشد که باز برا رهی. نادر متعجب به من خدینادر و دکتر چرخ نیب نگاهم

 مادرمه؟ شاتی_ در مورد آزما

 تکون دادوگفت: یسر دکتر

 _بله

 وگفتم: دمیکش یدر رو پشت سرش بستم. نفس بلند نانیاطم یرفت و من برا رونیاز اتاق ب نادر

 .دیی_بله بفرما

 تا فردا صبر کرد. شهینم یدیخاص خانم تمج طیباشرا د،یبش یبستر دیاالن با نی_خانم فرجام شما هم

 فرار کنم. هیچشم بق یاز جلو یطور هی دیبا دیساعت به من مهلت بد هی_خب 

 موعظه گر نگاهم کرد و گفت: یبا نگاه دکتر

 بدانند؟ یزیچ یدیتمج یآقا دیخواه ی_چرا نم

 .یشخص لی_به دل

 ه؟یچ یدیتمج ی_نسبت شما با آقا
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 گفتم:گلوم رو قورت دادم و آب

 .میبا هم دار یکینسبت نزد دی_فقط بدون

 :دیپرس یجد یبالحن دکتر

 ک؟ی_ چقدر نزد

 _الزمه بگم؟

 داد و گفت: رونیب نهینفسش رو از س دکتر

 ما باعث دردسر بشه. مارستانیب یبعداً برا ،یدیتمج یخوام نسبت شما با آقا ی_خانم فرجا نم

 وقاطع گفتم: محکم

 د؟ینیشما شناسنامه ام رو بب نانیاطم یبرا دیخوا ی_م

 با تامل به حرفم فکر کرد و گفت: یا هیچند ثان دکتر

 .ستین یکه در شناسنامه ثبت شده باشه، پس مشکل ستین ی_نه اگر نسبت

 دیشدن کن یبستر یزودتر خودتون رو آماده  لطفا

 مه گفت:رو به من داد و در ادا تشیزیکارت و بعد

 .دیبش یدستور بدم بستر دتایریبا من تماس بگ دی_هر وقت آماده بود

 من، سمتم اومد و گفت: دنیبود. با د ایسالن انتظار کنار آر یاومدم. نادر تو رونیاتاق دکتر ب از

 .ضهیمادرت مر ی_نگفت

 .ستیبرم اصفهان، مادرم حالش خوب ن دیمن با یول یهست یطیبد شرا یتو دونمی_الزم نبود نگرانت کنم؛ م

 نگاهم کرد. نگران

 سرمون نازل شد؟ کدفعهیبد  یاتفاق ها ی_چرا همه 

 دستم گرفتم و گفتم: انیرو محکم م دستش

 خودم زنگ بزن لینگو  به موبا یزیکنم به مادرم چ یشه فقط خواهش م یدرست م زی_همه چ

 باشه؟

 به سر انگشتانم آورد و گفت: یفشار نباریزد و ا یکمرنگ لبخند

 هست؟ ادتیکه  نیو پنج فرورد ستی_مراقب خودت باش، زود برگردها ب

 سردادم وگفتم: یکوتاه یذوق زده خنده  شیادآوری از

 بره. ادمیشه  ی_مگه م

 در هوا فرستاد و گفت: یدرهم گره خورد.لبانش رو برام غنچه کرد و بوسه ا یا هیما چند ثان یهر دو نگاه
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 بهم زنگ بزن. منتظرم. یدی_به سالمت رس

 _چشم.

رفتم. از در  یکرد که پشتم رو بهش کردم و در امتداد سالن به سمت در خروج یبه عقب برداشتم. هنوز نگاهم م یقدم

 مارستانیب یو من در بخش نفرولوژ دیشدنم طول کش یبستر یم، کارهادکتر زنگ زد لیرفتم به موبا رونیسالن که ب

شب گرفته  یکه به تنم بود انداختم و سرم سمت پنجره  مارستانیرنگ ب یبه لباس صورت یشدم.شب شده بود. نگاه یبستر

 کردم که نوشته بود: افتیاز نادر در یامیاز حال عسل خبر نداشتم. تنها پ گهی. ددیاتاق چرخ ی

 من، یسالم سارا»   

 «؟یدینگرانت هستم. رس زم؟یعز ییکجا  

 

 شد. در پاسخ سخنش نوشتم: دهیدم« من یسارا» یکلمه  دنیدر قلبم از د یشوق

 «نگرانم نباش. دمیسالم نادر جان رس»    

از  ریغ یگریزدیچ چیخواستم خداروشکر کردم که نادر رو داشتم، نخواستم به ه یکه م یبودم به هدف دهینگفتم. رس دروغ

 به خودم... یبه نادر فکر کن حت دنیرس

 

 نادر   

 

 بود. ایحال  من و آر ی  نگران یبرا یدیحالش نبود، اّما ام یبر بهبود لیدل نیباالخره بهوش اومد. البته ا عسل

کاش در لحظات سخت عمل  یکردم. به خودش نگفتم ول یبه وضوح حس مرو کنارم  شیخال یهم رفت و من جا سارا

 بود تا با اعجاز گرم دست هاش آرومم کند. یپشت در اتاق عمل، کنارم م

از  یریدلگ یایدن کیشد، سارا به اصفهان رفت و من موندم  یعسل بستر خت،یو عسل بهم ر ایازدواج آر یساده  مراسم

 .ایکار دن

که  میداد دیو مدام به او ام میهمراه تختش تا پشت در اتاق عمل رفت ایاون روز عسل به اتاق عمل رفت. من و آر یفردا

سارا  یبرا بیعج یدلشوره  هینداد.  یامینزد و پ یزنگ گریو باخته اش سارا هم د فیضع ی هیروح یباشد برا یقوت

 سارا بود. یبه اون برا هیشب ای یمثل اضطراب و نگران بیعج یحس ریعسل باشد، قلبم درگ ریفکرم درگ نکهیا یداشتم بجا

 یمادرش اتفاق یخاموش بود؟ نگران شدم نکند برا شیزنگ زدم. خاموش بود. ساعت ده صبح گوش لشیموبا یگوش به

 زدم. که به خودش دادم به مادرش زنگ یافتاده برخالف قول

 د؟ی_سالم مادر جان خوب هست

 افته. یاتفاق ها م نیا یزندگ لیاوا گهید دیکرده؟ ببخش تتونیاذ یلیسارا خ د؟ی_سالم آقا نادر، ممنون شما چطور

 خواستم باهاش صحبت کنم. یم داره؟یکردم االن سارا ب تشیمن اذ دیدار اری_اخت
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 کرد و جواب داد: مکث

 ! ستین نجای_سارا، سارا که ا

 کرد. باز به من دروغ گفته بود؟ خی. تنم ستادیا قلبم

 د؟یباهم دعوا کرد شده؟ی_الو چ

 نداشتم گفتم حتماً اومده اصفهان. یبخاطر عسل، چون ازش خبر مارستانمیب ری_نه...نه... من درگ

 مالحظه فقط بلده همه رو نگران کنه. یب ینکنه باز رفته خوابگاه؟ دختره  ومدهی_نه ن

 نگرانتون کردم. دیرم دنبالش، ببخش یمن م دی_شمانگران نباش

 هاش. یدونم و سارا و بچه باز یمن م ی_به من هم خبر بد

 دم. خداحافظ. ی_چشم حتما خبر م

 رو که قطع کردم. خشکم زد چرا به من دروغ گفته بود؟ یگوش

نگران  یزدم. گاه یپشت در اتاق عمل فقط قدم م یکه بهش گفته بودم دوسش دارم پس چرا رفت؟ نگران و عصب نباریا

خواستم اول  یسر زدن به خوابگاه نبود. م یبرا ینبود اّما  وقت مناسب یخوب طیدلواپس سارا، شرا یشدم گاه یعسل م

دکتر از عملش  دیبه اتمام رس وندیبعد از چهار ساعت، عمل پ خرهازبابت عسل راحت بشه تا برم دنبال سارا. باال المیخ

اضطراب  نیاضطراب را در قلبم حس کردم. ا یها غیت چشیراحت شد. اّما پ المیعسل خ بود و من از بابت یراض یلیخ

زنگ  بهشبار  نیخارج شدم و سمت خوابگاهش رفتم در راه چند مارستانیاز ب یبود. فور بیسارا عج یمن برا لیدل یب

 یتنها به سمت خوابگاه روندم تا پاسخ ل،یدل یب یودلواپس یسکوت و خاموش نیباز هم خاموش بود. کالفه از ا یزدم ول

 سواالتم. یهمه  یبشه برا

 

 نادر   

 

 کند گفت: جیاز نگهبان خوابگاه خواستم اسمش رو پ یخود خوابگاه فقط نگران بودم اما وقت تا

 .ومدنیبه خوابگاه ن گهید نی_از شب پنجم فرورد

که خودم دنبالش اومده  نیخورد. شب پنجم فرورد وندیپ تینبا عصبا میشدم. نگران رهیزده به چشمان نگهبان خ خی یآدم مثل

 خوابگاه نبود؟ پس کجا رفته بود؟ یعنیبودم، پس 

ک کردم  دمیدو نیسمت ماش تیدگرگون شد. با عصبان حالم و سوار شدم. دوباره تک تک صحبت هامون رو در خاطرم چ 

 زدم که دلش رو شکسته باشه.  یحرف دیشا

 «دشیخواد شما بشناس یاهداکننده      نم دینادرجان، شا»     

 .وباز صداش در گوشم زنده شد دیرکشیت قلبم

 «شه لطفا به مادرم رنگ نزن... یدرست م زیهمه چ»    
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لب زمزمه  ریبه اجبار ز یکه از فشار ناباور دیرس یم یسارا داشت به پاسخ یهنم با رمز کلمات حرف هادرون ذ یمعما

 کردم:

 _نه امکان نداره.

 :دیچیدکتر در سرم پ یصدا یوقت اّما

 «دشیشناس یاالن هم م نیشما هم»    

 لب گفتم: ریبلندتر از قبل ز یبند اومد باز با صدا نهیس یتو نفسم

 _نه، امکان نداره. 

 زدم: ادیفر نباریکرد. ا یذهنم رو حل م یپازل معما یدکتر کنار هم تمام تکه ها یسارا و حرف ها یها حرف

 _نه امکان نداره.

رفتم اتاق دکتر عسل دراتاق رو چنان با ضرب باز کردم که دکتر متعجب  کراستیو نگران  ی. عصبمارستانیب برگشتم

 مقدمه گفتم: یصورتم بود که ب یبه تعجب دکتر رو ختهینگاهم کرد. نگاه آم

 _سارا فرجام...

 :دمیماند که به زحمت پرس رهیصورتم خ ینگاهش رو دکتر

 _اهدا کننده است؟

 و گفت: دیکش یفس بلندبرخواست و به سمتم اومد. ن زیاز پشت م دکتر

 د؟یبا خانم فرجام دار یشما چه نسبت ،یدیتمج یآقا دی_آروم باش

 _من نامزدش هستم.

 دکتر نشست. یشونیپ انیم یمحکم اخم

 نگفت. یزی_به من چ

 :دمیپرس تیخودم قصد باور نداشتم.با عصبان یبود ول دهیتمام سواالتم به جواب رس انگار

 به شما بگه؟ دی_چرا با

 گفت: یبا خونسرد دکتر

 نامه نوشتند، مجرد. تیبرگه رضا یتو شونیا یاهدا کننده شرطه ول یهمسر برا تیرضا یدیتمج یآقا دی_آروم باش

 :دمیرمق پرس یزدم و ب هیتک واریکرد به د ستیا قلبم

 _پس سارا اهداکننده بوده؟

 نزنم. یاصرار خودشان باعث شد به شما حرف دیباور کن ؟یدیتمج ی_حالتون خوبه آقا

 .نمشیخوام بب ی_م
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 ...یدر بخش زنان بستر شونی_ آخه ا

 زدم: ادیدکتر رو قطع کردم و فر حرف

 .نمشیبب دیکن یسرتون خراب نکردم، کار یرو رو مارستانیب نی_تا ا

 _آخه...

 بلند تر شد: ادمیفر یصدا

 .نمیرو بب مارستانیب ریخوام مد ی_م

 .دینیروبب شونیا دیمنتقل کنند تا شما بتوان یاتاق خصوص کیدم که خانم فرجام رو به  یم یبیترت دیخب آروم باش یلی_خ

 ماند. رهیصورت دکتر خ یمن رو یباالخره باال اومد. اّما نگاه عصب نفسم

 

 سارا   

 

با به خواب رفتن من از  زیهمه چ یگرفته بودم. ول چهیاز عمل، ترس داشتم اونقدر که از شدت ترس اضطراب دل پ قبل

که  یخانم ی. صدادمیشن یاز اطراف م یی. صداهابود که ترسم رو برد. اّما درد رو برام گذاشت یقیرفت. خواب عم ادمی

 زد: یداشت حرف م

مورد  نیا مارستانیهمراه بودن دادند وگرنه اگر بازرس ب یبه شما اجازه  ت،یریمددکتر و موافقت  ی_بخاطر سفارش آقا

 شه. یبد م یلیخ مارستانیب یما گذارش کنه برا یرا برا

در  یدرد چشیشده بودم و دردم شروع شده بود پ اریکه بسته شد. انگار هوش یکه سمت در رفت و در ییقدم ها یوصداها

. چشم باز کردم. نادر بود! تعجب و دردم دیآشنا به مشامم رس ینشست و عطر میشانیپ یرو یپهلوم رو حس کردم. دست

 :دمیپرس گرید یشد و باناله ا یکی

 ؟یکن یم کاریچ نجای_تو ا

 کرد و گفت: یاخم

 پرستار و صدا بزنم؟ یخوا یم یش یم هیتنب ینپرس، بعداً حساب یزی_فعال چ

 درد دارم. یلی_آره خ

 صورتم شد. هنوز اخم به صورت داشت که گفتم: ی هیسا نشیسرم رو زد و باز نگاه سنگ یباال جریپ ی دکمه

 نگاهم نکن. ی_اونجور

 گفت: یعصب یبالحن

 ؟یبه من نگ ینگاهت کنم؟ چطور تونست ی_چه جور

 بگم. چکسیخواستم به ه ی_نم
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 به گونه ام و گفت: یودست دیکش یآه

 !؟یبود کرد یچه کار نیآخه ا ؛یعذابم داد یلیسارا، خ ی_عذابم داد

 از شدت درد صورتم جمع شده بود گفتم: کهیدرحال

 داشت.  ازیمن ن شترازیب هیکل نیعسل به ا یدون ی_خودت بهتر م

 ناله ام بلند تر شد: یصدا و

 .ومدیچرا پرستار ن ی_آ

 سرم را زد و گفت: یباال یدکمه  دوباره

 باشه. یهمراه کس تونهیمرد نم هیبخش زنان  یخروج رو ندادن چون تو ی_به من اجازه 

 :دمیزدم و پرس پوزخندم

 ؟یکن یم کاریچ نجای_پس تو ا

 زد و جواب داد: یکج لبخند

 نکنم اجازه دادند. تیشکا نکهی_از ترس ا

 !تی_شکا

 گفت: تیبا عصبان باز

 نمیرا نب تشیچشمانم رو بستم تا عصبان ستم؟یمگه محرمت ن ستم؟یمگه من همسرت ن ؟یبه من نگ یتونست_واقعا چطور 

 لب با درد  زمزمه کردم: ریوز

 _نادر...نادر...

 گفت: بایبلندوز

 _جان  نادر.

 گفتم: گرید یبه ملحفه روم زدم و با ناله ا یکنم. چنگ هیگر ایاون همه درد، لبخند بزنم  انیدونستم م ینم

 صداشون بزن. گریبار د هی، تو رو خدا _درد دارم

 و در اتاق که باز شد. پلک هام رو باز کردم تا بگم دمیها شن کیسرام یمحکمش رو رو یقدم ها یصدا

 «نرو رونیاتاق ب از»

 ....که

 

 سارا   
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 :دمیرو از کنار چارچوب در شن ادشیفر یصدا

 ست؟یپرستار ن هیخراب شده  مارستانیب نیا ی_تو

 شد: دهیشن یاعتراض پرستار یصدا و

 .دیاین رونی_چه خبره آقا؟ مگه نگفتم شما از اتاق ب

 اومد وارد اتاقم شد که با نادر بحث کرد: شیسمت اتاقم پ تیبا عصبان پرستار

 د؟یزن یم ادیچرا فر مارستانه،یب نجای_ا 

 نادر بلند شد: یعصب یصدا

 واقعا! هیچه وضع نیا ادیرو زدم تا پرستارب جیپ ی_سه دفعه است دکمه 

 غُرغُر کنان گفت: پرستار

 .میهم برس هیبه بق دیما با مارستانهیب نیا ضیشما مر ضی_خب حاال مگه فقط مر

 نادر بلند تر از قبل شد: یعصب یصدا

 شما صحبت کنم. یدگیدر مورد رس تیریخوام برم اتاق مد یفتون؟می_اسم شر

 از ناله گفتم: یادینداشت با فر یبحث اون دو تا تمام انگار

 _نادر...

 سرم اومدوگفت: یباال عیمن شد. سر یتازه متوجه  انگار

 _جانم

 گرفتم و گفتم : یجان تازه ا باز

 _بحث نکن تو رو خدا حالم بده.

 گفت: و دیسرم رس یباال پرستار

 _بله خانم فرجام.

 .دیکن یکار هی_درد دارم تو رو خدا 

ن تزر هیفرستم بهت  یاست؛ همکارم رو م گهید قهیداروهات چند دق قی_تحمل کن ساعت تزر  کنه. قیُمَسک 

 دنیناخن هام چنگ زدم.  نادر با د ری. از شدت درد ملحفه رو زرفت رونیسمت نادر حواله کرد و از اتاق ب یاخم وبعد

ن شد. نیبهتر قیقشنگش تزر یو زمزمه ها دیآشفته ام کش یبه موها یو دست دیحالم لبش رو گز  ُمَسک 

 ارم؟یبه زور ب رمیبرم دست پرستار رو بگ یخوا یتحمل کن، م گهیکم د هی رمی_ساراجان عز

 :دیاز شدت درد از چشمانم چک یاشک

 کنند. یباهاشون بحث نکن لج م_نه تو رو خدا 



 IRBESTNOVELS.: ناشر                  گانهی هیمرض نویسنده :         نقاب دلرمان :                              بهترین رمان ها

265 صفحه                                       کنید برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 اسمشون رو گذاشتند پرستار. یکنند، پس واسه چ ی_غلط م

 وارد شد و گفت: ییموقع در اتاق باز شد و پرستار خوشرو همون

 زم؟یعز ی_سالم سالم به خانم فداکار بخش ما چطور

 . رمیمیدارم م ی_وا

 که نجوا کرد: دمینادر را شن یصدا

 _دورازجون. 

 گلم. یزنم راحت بخواب یواب آور م_االن بهت خ

ُرمم تزر یآمپول بعد  کرد و گفت: قیدر س 

 .زمیعز ریبره، شبت بخ یخوابت م گهید ی قهی_چند دق 

 گفت:چشمانم رو جمع کرد و یمهربانش آرومم کرد. با رفتن پرستار نادر با انگشت اشاره اش اشک گوشه  لحن

 من... زیعز ی  _سارا

 _جان.

 گفت: یلحن بامزه ا با

 نادر، ببخش من و.  زیبگم، جان  نادر عز دی_تو جان نگو جان رو من با

 _چرا؟

 اشک چشمانش رو گرفت. یکردم. به زور جلو نگاهش

 عذابت دادم. یلی_خ

 بلند شد: تیصداش با حرص و اشک و عصبان بعد

  ؟یقدر فرشته باش نیا دی_آخه چرا تو با

 ببره گفتم: ادمیرفتم که درد رو از  یم یکه داشتم به سمت خواب یلبخند با

 کنه. ی_بامن حرف بزن، صدات آرومم م

 .دمیصورتم شن یدستش رو زیجمله اش رو قبل از خواب به همراه نوازش دل انگ نیوآخر

 شهیاز هم شتریدادم، ب یزدم و تو رو از دست م یرو بهم م مونیشدم اگه نامزد یرو مرتکب م ایاشتباه دن نی_بزرگتر

 دوستت دارم سارا.

نادر  یعاشقانه  یحال نوازشها نیبا ا یدرد ول یکه درمان بود برا یلبم به خواب رفتم. خواب یبا همان لبخند رو همراه

 بود که معادل یینوش دارو
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 (ای)آر   

 

که بهش وصل کرده بودند و  ییو اون همه دستگاه ها وی یس یآ ی شهیبود و از پشت ش هوشیبه عسل بود. هنوز ب نگاهم

 .نمیصورتش رو بب یتونستم به خوب یدهانش بود، نم یکه رو یماسک

با من  وندیپس از پ دیشد ینفس راحت زود بود. دکتر در مورد مراقبت ها کی دنیکش یهنوز برا یول دمیکش یبلند نفس

 .میرو داشت شیسخت تر از قبل پ یصحبت کرده بود و حاال باز مرحله ا

 ییغذا میخودم ببرمش و خودم ازش مراقبت کنم. رژ یخاص عسل، به خونه  طینادرخان صحبت کردم تا بخاطر شرا با

عسل، اون رو در  یبهبود یهمه و همه باعث شد که بخوام برا یزدن ماسک، نرفتن به تجمعات عموم ،یرو ادهیمناسب، پ

 کنم. نهیخودمون قرنط یخونه 

گرفت. تمام برق ها رو روشن کردم بلکه  یبود که جونم رو م یعسل، زهر تلخ یبه خونه برگشتم. خونه ب مارستانیب از

 .نمیدوباره خاطرات گذشته ام، عسل رو بب ادیسالن و با  ینور چراغ ها ریز

 .دیچیگوش دلم پ یعسل تو یخنده ها یکاناپه انداختم. خاطره  یمهابا رو یرو ب خودم

 

 در هوا دراز کرد و با خنده گفت: یتلریسالم ه یدستش را به نشانه »     

 .ادیبهت م یلیخ ایآر تلریه ی_ ها

دونست که همه  یقشنگ عسل دلم خوش بود. گر چه او هنوز نم یبه خنده ها یبودم ول یعصب یتلریه لیاون سب دنید از

 یبود و من سع کیسالن ف یتو یمداربسته  نیدورب ی. حتستینامه و پروژه ن انیاز پا ینقشه است و خبر کیاز اول  یچ

 است. یوانمود کنم که انگار واقع یداشتم طور

 که عسل برام زده بود کردم و گفتم:  یتلریه لیو اشاره به سب نیبرگشتم سمت دورب لیدل نیهم به

 سرم آورده. ییکه برادر زادتون چه بال دینیبب دیی_بفرما

را اجرا کردم. تا خود سوپرمارکت  زیآخر آن کل کل بحث برانگ یو مرحله  دمیرو پوش راهنمیکه پ دیخند یهنوز م عسل

دونستند که با تعجب به من و اون  یها هم انگار من رو مسافر زمان م ی. بعضدندیآدم نگاهم کردند و خند یکل ابون،یسر خ

 شدند. یم رهیخ ل،یسب

نه گذاشت و نه برداشت و رک و راست،  دنم،یبود که با د ابانیسوپر مارکت سر خ یفروشنده  ز،یهمه بدتر نگاه آقا پرو از

 شد و گفت: رهیصورتم خ یبا خنده صاف تو

 ؟یکه زد هیلیچه مدل سب نیخان... ا تلریه ی_ به به سالم آقا

 گفتم: تیخاطر با جد نیشم به هم یدستش م یمضحکه  شتریشدم که اگر بخوام راستش رو بگم ب عیاون قدر ضا دمید

 کالس داره یلیدرست کردن، خ یتلریه یها نیمد شده بدجور اصالً کمپ یتلریه لیسب ؟یدی_ مگه نشن

 .تلریبره درست مثل ه یاُبهت مرد رو باالتر م گنیم

 گفته بودم که خشکش زد و به زحمت گفت:  یجد اونقدر
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 هم دارن؟ نی_واقعا؟ کمپ

 _آره به جان خودم.

 بودم. دهی_عجب! نشن

 برداشتم و  خونه برگشتم.  یسوپر مارکتش و دو بستن زریکردم و رفتم سراغ فر ییصدا یب ی خنده

 

 عسل برام پر رنگ تر شد. یخال یاز گذر خاطرات بر لبم موند و جا یلبخند

کاناپه انداختم. خسته بودم. چشم هام، قلبم،  یدسته  یرو رو راهنمیباز کردم و پ یگریپس از د یکیرو  راهنمیپ یها دکمه

باز خاطرات به سمتم  دمیتخت دراز کش یکه رو نیاما هم خواست. سمت اتاقم رفتم. یمغزم با اون همه فکر، خواب م

 .دندیدو

 

 ایآر   

 

 خواند:  یم فیکه ظر دمیرا شن شیپله ها که باال اومدم صدا از

       

 !ستیامروز، روز من ن»       

 خواب! نهمهیو خسته ام از ا رمیاس میشب ها یکیکند به جز من... من هنوز در تار یهمه طلوع م یبرا دیخورش

 «به صبح.    طلوعت. یکن داریشود مرا ب یم یک

 

 بود. ستادهیکرد. حواسش به من نبود و پشت به در ا یشعرهام رو مسخره م ی. داشت متن هادمیدر باز اتاقم رس دم

سمت من و  دیبه صورت آوردم که چرخ یرفتم. اخم یدر نقشم فرو م دیبود که دلم رو برد. اما با دهیپوش یو شلوارک تاپ

کارش چه  نیبخاطر ا نجایبودم ا زیزن ست یپسر یشد. فکر کردم اگر جا ریکرد و هم خودش غافلگ ریهم من رو غافلگ

نداشت.  یاما راه دمیقلبم رو شن ینعره ها یلیزدم و با اون س تشبه صور یلیس کیزد. که سر زد.  یاز من سر م یرفتار

 زدم:  ادیفر یلیحرصم رو به خاطر اون س

 ؟یدست بزن لمیبهت اجازه داد به وسا ی_ک

 زیهمه چ دم،ید یاشکهاش رو نداشتم. اگه م دنیکه قلبم فشرده شد. طاقت د دیفشار بغض لرز رینداشت، چونه ش ز یجواب

 دادم. یرو همان موقع لو م

 زدم و گفتم:  ادیخاطر فر نیهم به

 .رونیاتاقم ب_گمشو از 
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صورت  یضرب دستم برا دی. شااوردمیسوخت. اما بازم طاقت ن یقلبم بود و م یکه رو یو رفت و من موندم و زخم دیدو 

 ینجوریخواستم ا یباز از ترس خودش رو جمع کرد نم دنمیبود سراغش رفتم .کنج آشپزخانه نشسته بود.با د ادیز فشیلط

 با  اخم . ،البتهیلی. به جبران اون سذارمصورتش ب یا روبرداشتم ت زریاز فر یخیتکه  نمش،یبب

 

 یحس سراغ دفترچه  نیاز ا ییرها یسهم من باشه. برا یوانگید ،یخال یتخت نشستم. انگار قرار بود در خونه  یرو 

 احساسم رو، فکرم رو، خاطراتم رو در چند جمله: یشعرم رفتم. قلم برداشتم و نوشتم نوشتم همه 

 تو... یخانه دلش پُر است ب»    

و سکوت خانه را  ایزند ب یم ادیتو بر سرم فر یمن، ب یسکوت در خانه  ایدن هی... ندیگر یخاطرات به حال من م و

 «بشکن. 

بود.  یدفتر رو باز کردم. برگه ا انیصفحات دفتر افتاد. با سر انگشتانم، م انیم یها یکه چشمم به برجستگ دمیکش یآه

 مال من نبود!

 برگه خشک شد. یخط خوش آشنا ی. با تعجب برگه رو باز کردم و چشمانم روسمینداشتم شعرهام رو در برگه بنو عادت

 زمیعز یایآر»   

داشت، عشق داشت. اما من توان جسمم را بهتر از  ید، زندگبو دیمن ام یهمه و همه برا تینگاهت، صدا ت،یلبخندها تمام

و انوار پر  میرا به خودت بگو میآورم. اما نخواستم حرف ها یدوام نم وندیشناختم... من تا روز پ یم یهر دکتر صیتشخ

 .سمینو یم تیبرا د،یسف یکاغذ ی نهیس یرو نجایرا در قلبت خاموش کنم. اما ا دیدرخشش ام

نفرت کور  یبر رو یتا پا بگذار یو پابند اصرار به پا کرد یدانم از کجا و چطور عاشق شد ی... تو که نمزمیعز ممنونم

 من.

گم که  یخطاب کردم. البته هنوز هم م «وانهید»دستم رو نشد! و تو را  شیمان، نقاب  دلت پ ییآشنا لیببخش که اوا مرا

 .یکه مرا انتخاب کرد یبا جنون دار یوندیپ

پدر از خودش گذشت و تمام احساسش را  کیبهتر از  یکه پدرش نبود ول یکس یاز اندازه  شیلوس از توجه ب یدختر

خواهد دوام  ی. دلم میکرد یکردم و تو صبور تتیاذ میها یاحمق بودم که با لجباز یلیگذاشت. خ شیپدرانه به نما میبرا

نرود و شانه  تیمسئول نیبار ا ریترسم که تنم ز ی... میکنم ول ی، به عنوان همسر، زندگروز کنارت کیو الاقل  اورمیب

 .یخواهم مرا حالل کن یکند... ازت م یخال

 ام سرد از تپش شد، آه سارا، عذاب قبرم شود. نهیس یخواهم وقت یبطلب. نم تیحالل میعمو و سارا هم برا از

 کردم. یرا جبران م زیهمه چ نباریا دیشا د،یبخش یم یداد. دوباره زندگ یخدا دوباره مهلت م کاش

 حرف آخر...  یخواهش... برا کی و

نکن... دوستت دارم...  هیگر میاگر رفتم، برا ؟یکن اهپوشیکه رنگ عسل نگاهت را به خاطر من، س ستیچشمانت ن فیح

 .یاز آنچه تو تصورش را دار شتریب

 «عسل»        
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 ایآر   

 

 کُل خونه رو برداشت.  ادمیفر یصدا

 ....وونهی_د

 نیماش چیشونه ام انداختم و باز سوئ یرو رو راهنمی. پدمیدو نییدستم گرفتم و از پله ها پا ی. نامه رو تودیاز سرم پر خواب

 یبودم نه از عسل، از فکر یبستم. عصب مارستانیب ریرو او مس راهنمیپ یدکمه ها ی. حتنیرو برداشتم و رفتم سمت ماش

 انداخت  یمزد و به چشمم اشک  یم که به دلم چنگ

 تانمارسیبه ب دمی. آشوب بودم، طوفان بودم بغض داشتم اما تحمل کردم. رسراحت من، باز ناراحت شده بود الیخ انگار

رو زدم و درها رو قفل کردم. حاال کجا بود  ریاومد که دزدگ ادمیرو کجا پارک کردم. فقط  نیکه ماش ستین ادمیاصال 

 دونم... ی...  نمایدوبل ؟  ای ابان؟ی؟وسط خ

حال و روزم متعجب  دنیرو به من بده پرستار بخش با د وی یس یورود به بخش آ یقدر حالم بد بود که نگهبان اجازه  نیا

 شد و گفت:

... ی_آقا  مهرداد من که گفتم ساعت 

 و بغض کرده گفتم: یعصب ومحکم

 .نمشیخوام بب یحاال م نی_هم

 گفت: ی. بعد از مکثدیشد که از چشمانم چک یبه اشک رهیفقط خ یا لحظه

 .دیو ماسک بزن دی_باشه، لطفا گان بپوش

 وی یس یمخصوص بخش رو به پا کردم و همراه پرستار وارد بخش آ یها یی. ماسک زدم، دمپادمیپوش یرنگ یآب گان

 شدم که گفت:

نفس شما  یحت د،ینر کشینزد دشینیبب دیوقت دار قهیدق کیتونه حرف بزنه؛ شما هم فقط  ینم ادیز ی_بهوش اومده ول

 براش َسمه.

 _چشم.

اش وصل بود. اون  نهیبه س می. اون همه سدمشید یمثل قبل  م شهیشدم. کاش از همان پشت ش. خشک ستادیا یتخت مقابل

 ...وی یس یسرش بود و اون لباس خاص بخش آ یهمه دستگاه باال

 ماسک گفتم: ینفس کم آوردم. از پشت حفاظ پارچه ا یا لحظه

 ؟یشنوی_عسل...عسل صدام و م

زدم که انگار اصال لبخند زدن راو فراموش  یداغ قلبم شد. لبخند محو مارش،یلبخند زدم. نگاه ب اریاخت ی. بدیچرخ سرش

 خواستم رد اشک هام رو بپوشونم گفتم: یکه م یکرده. با لبخند

 ؟ی_خوب
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 :دمیزحمت صداش رو شن به

 .ای_آر

 ناله بود گفتم: هیکه شب ییته قلبم با سوزش اشکم و صدا از

 _جان  دلم...

با اشک  یتفاهم چیکه ه یشینما یبست و دوباره گشود و نگاهم کرد. باز لبخند یلحظه ا یهاش رو به عالمت بهبود چشم

 دستم رو باال آوردم و گفتم: انیم یلبم اومد. برگه  یچشم هام نداشت رو

 واسم؟ ینوشت هیچ نیانصاف، ا ی_ب

 گفت: یلبخندش واضح تر شد.به سخت فقط

 نامه. تی_وص

 کردم وبا حرص گفتم: اخم

 .نامه تیوص نیدونم و تو و ا یخونه من م ی_حاال بذار پات و بذار

 باال داد و گفت: یرو کم ماسکش

 

 _تو رو خدا...

 ؟ی_توروخدا چ

 کرد و ادامه داد: یمکث 

 نکن. هی_گر

 و بخندم؟ زمیشد التماس کنه و من اشک نر یم مگر

 و گفتم: دمیرو گز لبم

ش ینم یکه بگ یندار یحاال بهونه ا گهید یش ی، بهتر م_دست به ماسکت نزن نشم، توانت رو  وونهید یخوا ی. اگه میک 

 باال ببر.

سر انگشتانم زدم وبه سمتش  یهم فشرد که باز بغضم رو قورت دادم و بوسه ا یحرفم رو دییپلک هاش رو به عالمت تا 

 ام زدم و گفتم: نهیس یقفسه  یروانه کردم و کف دستم رو چند بار رو

 خوب شو. بخاطر من زم،یعز نجاستی_جات ا

 رو باز تکون داد که پرستار اومد و گفت: سرش

 وقت تمامه.  گهی_د

 جمله. هی_بله چشم فقط 

 بود که گفتم: ستادهیهمونجا کنار من ا پرستار
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 _دوستت دارم عسل.

 نکنه پرستار باز گفت: هیکه اشاره کردم گر دیاز چشم هاش چک یاشک

 فرهاد وقت تمامه. یآقا ن،یری_خانم ش

 اومدم که پرستار گفت: رونیبراش تکان دادم و از بخش ب یصدا. دست یب م،یدیحرف پرستار هردو خند از

چون  دیمورد خودتون کن یب یها یبه حال نگران یفکر هیشما بهتره  یوبه ولراحت باشه حالش خ التونیمهرداد خ ی_آقا

 رو به شما بدم. وی یس یورود به بخش آ یتونم اجازه  ینم گهیمن د

را کجا پارک کرده ام. هرچه فکر کردم،  نیاومد ماش ینم ادمیخارج شدم. حاال اصال  مارستانیلبخند تشکر کردم واز ب با

بردند.  نگیرو پارک نیصدده، متوجه شدم ماش سیاز طرف پل لی.گشتم و گشتم و گشتم تا آخر سر با زنگ موباومدین ادمی

 کرد. یبود که جبران م دهیبه تن خسته ام بخش یحال عسل توان الاقللبخند به لبم نشست.  یبه تنم موند ول یخستگ

 

 عسل   

 

 شد. زیآم تیمن موفق یبرا هیکل وندیخاص، اما خدا رو شاکرم که پ طیبا شرا ،یبه کند ،یگذره. دوسال به سخت یسال م دو

از خود دکتر  رتریسخت گ ایکردم. آر یخاص سپر طیکامل با شرا کسالیهستم.  ایآر غیدر یزحمات ب ونیرو مد نیا البته

داد و پشت در  یخانه را عمو نادر انجام م یدهایخر یمالقات با من رو نداد. حت یکس اجازه  چیقدر که به ه نیبود. ا

ام  یو آرامش قبل یو باز به زندگ اورمیشد تا توانم رو بدست ب عثبا یریهمه سختگ نیرفت. ا یگذاشت و م یم یورود

باز هم  یبود ول نیهم اومد. سرسنگ ایپدر آر نباری. امیگرفت یاصرار و خواهش باز مراسم یبا کل کسالیبرگردم. بعد از 

 .دگذر یو دو ماه و چهار روز از ازدواج ما م کسالی قایکرد و امروز دق یخدا رو شکر که آبرودار

نامه اش خم کرده  انیپا یبرگه ها یکنم که چطور سرش رو رو یمانده ام. نگاهش م رهیخ ایآشپزخانه هستم و به آر تو

 : میگو یو م ارمیاز پشت سر، گردنش رو آرام باال م ،یحرف چیه یرم و ب یاست. جلو م

 .رینگ نییپا ینجوری_گردنت شکست سرت و ا

 گفت: یکنه و م یبه باال نگاهم م نییپا از

 سم؟ینامه بنو انیدوتا دوتا پا دیمرتکب شدم که با یآخه من چه گناه کتریگردن  از مو بار نی_بذار بشکنه ا

 :میگو یخنده م با

خبرا نبود نه  نیاصال از ا ینامه ندارم ول انیرو اگه قبول کنم پا یپروژه استاد صالح یگفت ؛یبود که گفت ی_گناهت دروغ

 یکیت به همون آقا جالل، دس ای یخبر داشت که حضرت آقا با استاد صالح یکرده بود و نه حت نهیپروژه هز یدانشگاه رو

 خونه. نیا ید تویخبر از همه جا رو بکشون یکه من ب دیکرد

 ده: یکه جواب م ستمیا یم مقابلش

 هم همخونه! یهم محرم شد پیپسر خوشگل و خوشت هیبا  ینکرد فی_آخ شما هم که اصال ک

 کالم که : نیاخم من است و ا جوابش
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 .یبود یروان ی وونهید هی_چه حرف ها! تو واسم 

 پرسه: یکنه و م یرو تو هم م ابروهاش

 ؟یروان ی وونهید یگ یبه همسرت م ؟یچ گهی_بفرما نه بفرما، د

 گم: یزنم و م یبه صورتش م ی. بوسه اچهیپ یدر خانه م اریاخت یخنده ام ب یصدا

 .یبود یروان ی وونهیاون موقع د ،یسرور ،ییاالن که آقا زمی_عز

 گه: یکوبه و م یم زیم یشه و با حرص قلمش رو رو یآخرم، جمع م یجمله  دنیلبش با شن یرو لبخند

 .سینامه ات رو بنو انی_پس خودت پا

 کردم گلم. یمن شوخ زیجان، عز ای_آر

 ده:  یاندازخ و جواب م یبا جذبه و غرور مردونه باال م ییابرو

 شه. یم یچ نمی_حاال بب

 زنم: یم ادیفر سرش

 نشدم. یتا عصب سیبنو ای_آر

سارا رو هم من  ینامه  انیشما که سهله پا ینامه  انیپا سمینو یم ستیواست خوب ن تیعصبان ار،یخب جوش ن یلی_خ

 چطوره؟ سم،ینو یم

 .سیمن و بنو ینامه  انی_من به سارا چکار دارم شما فقط پا

 .یبخون ینیبش دیبا ،یدفاع کن یاونوقت که خواست یول سمینو ی_نوشتنش که م

 دونم چکار کنم گلم. ی_خودم م

 گه: یکنه و م یزنم که خودش رو لوس م یصورتش م یرو یا بوسه

 .دمیبرات زحمت کش نهایاز ا شتری_من ب

 گم: یکه م رهیگ یاز من م گرید ی. با خنده بوسه ااست یخوب ریباجگ

 لَک زده. اریسام دنید یدلم برا م،یعمو نادر دعوت یشب شام خونه  ای_زود باش آر

 :دیگو یکنه و م یو دست هاش رو دورم احاطه م دیسمت من چرخ ایآر

 ش؟ینیبب شتریکه ب میاالن بر یخوا ی_ م

نامه ام رو  انیکه پا میکرد یکنه. به هر حال ما با هم ط ینامه ام شانه خال انیبار پا ریاست تا از ز یدنبال راه فرار باز

تونستم به زور هم که  یپروژه دادم و حاال نم نینخواهم داشت، تن به ا ینامه ا انیفکر که پا نی. من از اولش هم با اسدیبنو

 .سمیشده بنو

 گه:  یلب م ریده و ز یسرش رو تکون م یبا حالت بامزه ا نهیب یرو که م اخمم

 .سمیبنو دی_بله مثل خر فقط با
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 خورد. یبا خنده گره م تمیو عصبان حرص

 .ای_آر

 خواد از شوق سکته بزنم؟ یصدام نزن، دلت م ینجوریصدبار بهت گفتم ا_جان 

 _دور از جون.

 کنم. ینوشته هاش نگاه م یسرش به برگه  یزنم و از باال یموهاش م یرو یکه بوسه ا رهیگ یقلم به دست م باز

 !ریت کیقلب و  کیو  دهیکش یموجیشکلک ا چندتا

 شه: یباز بلند م غمیج یصدا

 !یننوشت یچیدو ساعته؟ تو که ه یکرد ی_چکار م

 کنه یم میقا گهید یبرگه ها یدستش را ال به ال ریز یبرگه ها یفور

 به خدا آدمم خسته شدم خب. ستمیکه ن پی_بابا دستگاه تا 

 شم تا به پاس محبتش دستش رو ببوسم که گفت: یشو و خم م ی. باز مهربان مرهیگ یبراش م دلم

 م؟یدار یکنه ضعف کردم ناهار چ یسخته انگشت هام درد گرفته، آرتروز گردن گرفتم، سرم درد م یلی_خ

گفتنش « آخ»بلند  یرم صدا یسمت آشپزخانه م کهیشونه اش و در حال یزنم رو یشه که محکم م یسوء استفاده گر م باز

 نیمن رو با هم م،یراض یخورم ول یحرص م کنه. اونقدر که یم یاز حد، شوخ ادیز یشنوم. دوستش دارم اما گاه یرو م

 کارهاش عاشق کرد.

 

 سارا   

 

 زیخ میاندازم. ساعت ده صبح است! ن یم وارید یبه ساعت رو یبخوابم. نگاه یخواد کم یشده است اما هنوز دلم م صبح

 .نمیب ینادر رو م یخال یشم که جا یم

کنم اما  یبلوند روشنم رو شونه م یزنم. موها یبه صورتم م یشده است و سرگرم کارها، آب داریزودتر از من ب باز

موهام که  یرو. به انتها یکیوسط  یکی ر،یز یکیبافم.  یتخت و م یرو نمینش یباز گذاشتنشون رو ندارم. م یحوصله 

 اندازم. یشنه ام م یبندم و دُم بافته شده رو رو یاون ها رو م یرسم با کش گل رز یم

 شد. یم دهینادر واضح شن یرم، صدا یم نییرسه. از پله ها که پا یکنار پهلوهام م تا

 _جان  بابا، بخند... بخند.

شش سال  یشش ماهه به اندازه  اریسرگرم شده است. سام یکنم. حساب یو با لذت نگاهش م ستمیا یسالن م یورود کنار

اعتنا به نادر از  یکنم. ب یم یحسود اریبه سام یخود نادر است. اما من کم یگفته  نیپدرش رو جوان تر کرده است. ا

شم.  یاست، وارد آشپزخانه م اریبا سام یسرگرم باز نهایاز ا شتریمهمانم کنه. اما نه... ب یشم تا بلکه سالم یکنارش رد م

 وانی. به عمد لزمیر یم یخودم چا یدارم و برا یبرم وانیصبحانه رو جمع نکرده است تا من صبحانه بخورم. ل زیهنوز م
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رو بر  یمرباخور ققاش فیظر یو صدا رمیگ یشه. به رو نمارم. لقمه م یزنم. نگاهش جذبم م یم زیم یرو محکم رو

 کنه: یم رانمیو صداش باز و ادیکه به سمت آشپزخانه م نمیب یم. قدم هاش رو مکن یسر ظرف مربا بلند م

 .ری_سالم به خانم بداخالق  خودم، صبحت بخ

 .ری_صبح شما هم بخ

 رو برام خوند  یتکرار تیبافت موهام مونده بود که باز همان تک ب یکنه. نگاهش رو ینگاهم م قیو دق اپیم جلوتر

 موهات و نبافش گه،یخواهش د هی_

 و تابش چیلَک زده واسه پ دلم

 رهاته ی  پَس  موها ایدر هی

 شونه هاته ریخرمن تو مس هی

 دم: یکنم و جواب م یلبم گم و گور م یزور لبخندم رو رو به

 پسرتون. شیپ دیی_شما بفرما

 خونم: یبعد در جواب شعرش من هم م و

 دونه پسر دارم من هی_

 و عسل دارم من قند

 خوند : ارهیصورتم و م یکنه و سرش رو جلو یم لج

 خوام ینم ارویدن ییبایکُل ز ،یکه تو دار یی_با چشا

 خوام. ینم ارویدر ی  موج  خوش رقص ،یکه تو دار ییموها با

 زنه و گفت: یم میشونیوسط پ ی. بوسه انمیرو بب باشیکنم تا نگاه ز یآورم و سرم رو با لبخند بلند م یم کم

 امروز! یشد داریب ری_د

 خورد. یم ریبود و ش داریب روقتیتا د اریسام شبی_د

 !گهیشه د یپاره م شیمحافظ آتش خب بچه آت یعنیهم  اریسام ار،یاسمش و بذار سام یخودت گفت ستیدست من ن گهی_د

 ده : ینوشم که ادامه م یرو م میاز چا یدم و کم یسر م یا خنده

 اش رو دادم. یفرن ارمیکردم؛ به سام یریغصه نخور کارها رو کردم. خورشت قورمه بار گذاشتم، گردگ ی_ول

 .شهیهم یکن ی_ممنونم نادر جان شرمنده م

 رو گاز گرفت و جوابم رو داد. لبش

 .یهم دار یا گهید فیباالخره بعد از رفتن مهمان ها، وظا یخودت و خسته کن دیتو اصال نبا زمی_دشمنت شرمنده عز
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خواهد و من  یم ریپخش کرد. باز ش ،یبازرگان یها امیوسط حرفمون پ اریسام ی هیخندم که گر یکالمش م طنتیش از

 نخورده ام. شتریهنوز دو لقمه از صبحانه ام رو ب

 یدم و نادر برا یم ریش اریکنم. من به سام یرو باز م راهنمیپ یباال یآورد. به اجبار، باز دکمه ها یراگو م اریسام نادر

 گرفت. چقدر لقمه هاش خوشمزه بود.  یمن لقمه م

 .یکیندارم جز  ییآرزو ایاست، در دن زیدونست که چقدر برام عز یخودش هم نم یکنم. عاشقش هستم. حت یم نگاهش

. ادیآرزوم هم برسونه که مرگ من زودتر از نادر سراغم ب نیمن رو به ا دیکه نادر من رو به من بخش ییکه خدا نیآن ا و

 از دستش بدم. یاست که روز نیتمام ترس من، کابوس شبهام، فقط هم

 م.خوا یگم و م یم شهیو هم شهیشکرم، بعد از نمازهام، هم یمناجات هام، در تمام دعاهام، سر سجده ها تمام

رو  یبهتر از من عاشق ینبود. حت ست،یبلد ن یکرد رسم عاشق یکه خودش فکر م ی. نادر اون طورمیکنار هم خوشبخت ما

 از حفظ بود.

نعمت  نیکشم بزرگتر یاون رو دارم و کنارش نفس م نکهیدارد؟ ا یمن چه حکمت یبرا یخوشبخت نهمهیترسم. ا یم یگاه

 من است. یزندگ

 بکنه. دارشیخوام که پا یخدا م از

*** 

 یم نهیبه س یقیکرد، در خونه جا مونده. نفس عم یم یباز اریعسل که با سام یخنده  یها رفتند. اما هنوز صدا مهمان

 که گذشت. ییها یسخت یکشم به قدر همه 

 یباز شدن در اتاق رو م یمعصومش موند. صدا یچهره  یذارم. نگاهم رو یو من آروم درون تختش م دهیخواب اریسام

 گوشم گفت : ریکنه و ز یاومد. دست هاش احاطه ام م یکه سمتم م یدلبر یشنوم و قدم ها

 شم یم وونهیکه د ینجوریا یکنیم کاری_چ

 کم کمترش کن. هی تویدلبر ایب 

 اون! ایکنم  یم یبودم من دلبر مونده

 خندم که ادامه داد:  یصدا م یو ب آروم

 کنار همسرتون؟ دیارینم فیتشر دهیخواب ،یندار ارمیسام یبهونه  گهی_حاال د

 ...یحرف چیه یرم، ب یم همراهش

 

 و نبض دل  من به جهانم بسته است. زندیجهان به نبضش م کیاست که  یدارم تنها کلمه ا دوستت

 دارم نادر جان دوستت

 

 انیپا


