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 بسم اهللا 

دکتر  کی یاز زندگ یرمان تخصص کی نیا:سندهیچند کالم از نو

کار کردم،  مارستانیخوندم نه تو ب ینه رشته پزشک ست،منین

ساعت نداشتم تک تک لحظه ها رو ازش  ۲۴هم  یکس

 کیکه من  خورهیلطفا اگه دکتر ها به تخصصشون برم.بپرسم

 ردداشتم، رمان رو نخونن تا نه خودشون دلس یاشتباه لحظه ا

هاشون  تیجالب تر از موقع دیداستان شا یول!بشن نه من

 ...باشه

 :مقدمه

 چرخ جهان شعبده باز من و توست.نینازن

 معمار فلک غمکده ساز من و توست دست

 ره او ییو گو دمیظلم فلک د کهکشان

 دور و دراز من و توست یآوارگ قصه

 کمانخانه او ریبخت من از ت قامت

 رکوع و خم در وقت نماز من و توست چون

 دشمن عشق نیناز کن امشب که ا نیزننا

 ناز من و توست یاست که آزرده  یانیسال

 محزون بسپارش به چوپان غزل ین

 ساز من وتوست یدل نغمه  یکلبه  نیدر ا که
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 میبرو تیز وال دیبر ببند که با توشه

 نواز من و توست گانهیکه ب لیآن ا یسو

 اتینطق ح نیکه ا میعشق بخوان اشهد

 گذرگاه دالن برگ جواز من و توست در

 

 

 

 

 ...اول فصل

 

 

 ...نیدنگ د نگیدنگ د نگید...قهیدق یساعت ده و س -

 : باشم نگاه کردم و غر غر کردم داریبه ساعت ب یچش هی

 ...تو روح سازندت-

 یبلند ی ازهیخم...دست محکم رو دکمش زدم و خفش کردم با

دوباره داشت چشمام  ... دمیو دوباره پتو رو تا سرم کش دمیکش

 یبعد صدا... تق تق در اتاق رفت رو مخم یکه صدا شدیگرم م

 :ذره خوابمو پروند هیکال اون  یب یبلند ب

  ؟یشد داریب...  یمان-
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 یبا صدا...بزنم یگل نتونستم حرف یب یباش ب داریبه ب گهید

 : گرفته گرفتم

 ... بخوابم کمیجون ماندانا بزار  یب یب-

 ...امروز یلند شو ننه تنبل شدب...خواب بسه-

پتو  ریبه من که سرمو از ز...یباز کرد و چشاش شد قد نلبک درو

 : اورده بودم نگاه کرد و گفت رونیب

بلند شو صبونه بخور و ...سنگر جنگ؟پاشو ننه  ایاتاقه  نجایا-

 ... زشته برا دختر سن تو...اتاقو مرتب کن

صدا ...سرم انداختم یبهش نگاه کردم و باز پتو رو رو یچش هی

 ... شده بود  یپاش وغر غراش با هم قات

 ... یزنیبا سنگ حرف م یانگار دار-

 ... کنترل نشده داد زدم... دیرو محکم کش پتو

 ...ولم کن یب یَاه ب-

 : کرد و گفت یاخم

َشفت تا لنگ ظهر  یریصبح نم شهینم لیدل... نمیبلند شو بب -

 ... یبخواب

شدم و لپ پر چروکشو رو  زیخ مین...دادجاشو به خنده  اخمام

 : و گفتم دمیبوس
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 ادیدوما چرا دلت م... فتهیو ش ستیجونم اوال َشفت ن یب یب-

بودم قربونت  فتیسر ش شبی؟دیکن داریب میزییمنو از خواب پا

 ...ادیخوابم م...برم

 :دست منو از خودش جدا کرد و گفت با

... بلند شو... زارهیکه رو من اثر نم یدونینکن م یزبون نیریش-

 ...گهید دهیدم کش ییچا

 دمیکش ازهیخم...برد رونیزور منو از تخت جدا کرد و از اتاق ب به

 یبا حسرت به در اتاقم که ب... اوردم رونیو دستمو از دستش ب

بسته بود نگاه کردم و رفتم تا دست و صورتمو  یب

تو رفتم  میمستق نیهم یبرا رمیدوست داشتم دوش بگ...بشورم

و از پله ها  دمیچیپ مرو در ،حولهیاب باز قهیبعد ده دق...حموم 

سرش تو کار ...گل تو اشپزخونه رفتم یب یب شیو پ نییاومدم پا

 ...خودش بود

 !االن چه وقته حمومه-

 ... از پشت بغلش کنم که برگشت و بد نگام کرد اومدم

 .. .هیزیخجالتم خوب چ... صبونتو بخور  نیکارا بش نیبه جا ا-

 : مظلوم کردم و بهش نگاه کردم نگاهمو

 ...مامان جونمو بغل کنم خوامیچرا خجالت اخه؟بده م-
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بغض تو گلوم ...گفتم یچ دمیتازه فهم...تعجب بهم نگاه کرد با

سمتم اومد  یب یب... کردم  یباز زیرو م ییچا وانینشست و با ل

 : و بغلم کرد و گفت

 ... حتما قسمت نبوده...  یناراحت باش نمینب -

 ... نبوده چارهیقسمت من ب...آره  یه-

رو لپم کاشت و رفت سراغ تخم  یبوسه ا...تودلم گفتم  نویا

مامان و بابا تنگ  یدلم برا...شدیکه داشت رو اجاق ابپز م یمرغ

زدم  یلبخند...نییتا بغضم بره پا دمیکش یقینفس عم...شده بود

 : و گفتم

 ه؟یبرنامه امروزت چخانوم  یب یخب ب-

 : زد و گفت لبخند

برام نمونده تا بخوام برنامه داشته  یجون گهیکه د رزنیمن پ-

 ... میقرآن بخون کمیخانوم  الیل شیپ رمیم...باشم

 :نشستم و گفتم یصندل یرو

ماشاال ...و تو دونمیمن م رزنیپ یبگ گهیبار د هی یب یب یوا-

 ... تازه شصت سالته) زیم یزدم رو(

زدم و  یحیسرمو تکون دادم و لبخند مل...بهم رفت یغره ا چش

تا سه ظهر  خواستمیامروز م...سرد شدم خوردم ییاز چا یجرعه ا

 ... رونیبخوابم بعد با ساناز برم ب
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و به ساناز زنگ  میخوردن صبحونه رفتم سمت گوش بعد

که از  ییساناز با صدا... بعد از چند تا بوق باالخره برداشت...زدم

 : گفت ومدیچاه م ته

 ...دیریلطفا بعدا تماس بگ..باشدیمشترک مورد نظر خواب م-

 : خنده گفتم با

 ؟یکنیمخابرات کار م یرفت یاز ک یسان-

 ...غر غر ساناز بلند شد یاون طرف تلفن صدا از

و تو در  زنمیبهت زنگ م یوقت... شهیمعذرت خواه یجا شعوریب-

 یفحشه بعد وقت جواب سالمم چند تا یخواب ناز غرق شد

 ...خودتـ 

 ... کهیساعت  گهیپاشو د...خب حاال غروغرو-

 قهیَنه َنه االن شد پونزده د... و ستیو ب ستوین کیاوال ساعت -

 گهیساعت سه همد میدوما فکر کنم با هم قرار گذاشت...ازدهیبه 

  ه؟یبرا چ تیپاراز نیا...مینیرو بب

 : ناز کردم و گفتم یکم صدامو

 کنم؟ داریبده خواستم عشقمو ب-

... چسبهیوصله ها بهت نم نیاز ا...یمان یَاه َاه حالمو بهم زد-

 ... کشنیم یدوست پسرات از دستت چ

 ...و آلبالو بیدو س-
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ابرومو دادم باال ...چپ چپ بهم نگاه کرد یب یو ب دمیخند بلند

 :گفت*...ه؟یچ* یعنیکه 

خدا ...بلندت یخنده ها نینه به اون بغض صبحونت نه به ا-

 ... یهست یتو چه افتاب پرست دونهیم

 ... بهش زدم یو چشمک دمیخند

 ؟یخر پشت خط یالووو مان-

متر از خودم دور  هیرو  یمن که گوش...داره میبلند یچه صدا اوه

لحظه  هی رفتیچون داشت م دیشن یب یفکر کنم ب... کردم

 ... جواب دادم مویگوش...به تلفن کرد ینگاه میو ن ستادیوا

 ... یاالن منو به گناه بنداز یتونیم نیبب ایاه ب.... و  ویخر خودت-

  ؟یشده بهم زنگ زد یواقعا چ گمیم... خو حاال -

 ...تا بهم نه نگه ارمیدرب یلوس باز کمی خواستم

 ... جووون یسان-

 جووووون؟-

 .... یییجوووون یسان-

 ... گهیبنال د...اه برو بابا تو هم-

 ...ددر میحاضر شو بر...گمیم...ادب یب-

 ... کردیانگار داشت فکر م...ساکت شد نیم چند

 گه؟یناهار مهمون تو د-

 : برگردوندم و گفتم یبه حالت عصبان صدامو
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 ... پررو نشو گهید-

 ...دنبالم ایب... باشه باشه -

 : کردم و گفتم یا خنده

 ...دم خونتونم گهیربع د هی...خوب یبچه  نیافر-

 ... فعال...باشه-

 ...یبا-

 

 یاب یمانتو...گذاشتم و رفتم سمت اتاق تا لباس بپوشم ویگوش

رو در اوردم و  خوردیکه داشت تو کمد خاک م ینخ

 ...تا خودمو درس کنم نهیرفتم جلو ا...دمیپوش

 شیچند ماه پ...موهامو باز کردم تا شونشون کنم  کش

باال  پسیبا کل...دنبازم بلند شده بو یکوتاهشون کرده بودم ول

که مش کرده بودم رو کج  ییسرم جمشون کردم و دسته موها

پوستمو برنزه کردم و رژ لب ...سمت راست صورتم انداختم

به  اصال یدماغمو عمل کرده بودم ول نکهیبا ا...زدم مویصورت

بادوم  نیع یب یچشام به قول ب...باشه یکه عمل ومدیچشم نم

پشت چشام  هیسا...  زدیچشمک م توش یرنگ یآب ی لهیبود و ت

و  فیپولمو انداختم تو ک فیو مدرک و ک لیو موبا دمیکش

 ...ابونیبرداشتم و زدم به خ نویماش چییسو
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در شاگرد رو باز  هویجن  نیدم خونه ساناز تک بوق زدم ع دمیرس

 :باز کرد و گفت ششوین...ترس بهش نگاه کردم ای...کرد و اومد تو

 ...سالم کیعل-

 ...میالرحمن الرح... بسم ا-

 :تعجب بهم نگاه کرد و گفت با

 ؟یدیمگه جن د-

 ...خوردم یپس گردن هیتکون دادم و  یسر

 ...گردنم نصف شد یدستت بشکنه سان یاووخ اله-

 :خنده گفت با

 ...شهینم شیزینترس گردنت کلفته چ-

 :گفت...بهش رفتم یغره ا چش

گرگ  کنهیبا اون رنگش ادم فکر م...نکن ینجوریخو حاال چشتو ا-

 ...جلوشه

 ...و راه افتادم دمیخند

 ؟یکجا سان میحاال بر-

 م؟یکجا بر یدونیبعد نم یکنیتو منو دعوت م-

 :زدمو گفتم یثیخب لبخند

 پاتوق گربه ها؟ میبر-

 :کرد و گفت اخم

 ...نه اونجا چرتو پرته...شیا-
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 :بهش انداختم و گفتم ینگاه مین

 چرا اونوقت؟-

 ...خب-

 دمیفهم...چش غره بهم رفت...زدم رو دستش یکیو  دمیخند

به لبخند شد و به  لیخارجه خندم تبد یاز مود شوخ گهیاالن د

 :ادامه دادم و گفتم میرانندگ

به ترانه  یکافه سر میاول بر یموافق...خب حاال قهر نکن دوستم-

 ...ناهار میاقوام بر میبعد زنگ بزن...میبزن

دو تا دختر عمو که پرستار بخش ...بود یتارا و طال قلوب منظورم

 :چشاش برق زد و بهم نگاه کرد... ما بودن

 اقوام؟-

 :دمیخند...فکرش تا کجاها رفته دمیفهم

حوصلشون سر  ستنیَشفت ن...و طال یتر... خره گمیارتان رو نم-

 ...رفته البد

 :تعجب بهم نگاه کرد با

 َشفت؟-

 ...کرد تیحرف زدنت به منم سرا نیا یب یب یوا...گرفت خندم

 ...فتهیمنظورم ش-

 :و گفت دیخند

 ... یاوک-
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 :رو عوض کردم  دنده

 ...میبزن بر-

 

 

 یاهنگ اومد رو پل نیاول...سمت ضبط برد تا روشن کنه دستشو

به  میکدوم اهنگه شروع کرد میدیبعد پخش شدنش فهم

و  دمیخونیاشتباه م یه میبلد نبود ادیچون ز یول...خوندن

 ...میدیخندیم

 تو رو دارم نکهیاز ا خوشحالم

 دارمیتو تموم شبو ب کنار

 خنده هاتم بیفر مجذوب

 محو اسمون نگاتم شهیهم

 درخشهیمست تو داره م یچشا

 هوا پخشه یتو تو بیعج عطر

 منم تهیباز یلیکه مجنونه ل یاون

 تنم رهیگیگر م یشیمن م کینزد

خلوت بود و جز چند ...داخل میو رفت میشد ادهیکافه ترنم پ کنار

 ...اونجا نبود یتا پسر کس

 ...معرفتم یب یسالم بر دو تا مشتر-

 ...طرفش میباز شد و رفت شمونین...میدیو ترانه رو د میبرگشت
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 ...سالم ترانه جون-

 د؟یومدیچند هفتس ن دیدونیم...معرفتا یب -

 :با دست به من و خودش اشاره کرد وگفت ساناز

 ...گهیممکلت سرشون شلوغه د یترانه جون خب دکترا دیببخش-

 :به ما کرد و گفت یفهیعاقل اندر س نگاه

 !یساناز تو که پرستار...اره جان خودتون-

ترانه دستامونو گرفت و مارو کنار ...چپ چپ نگاهش کرد ساناز

 :خودش نشوند و گفت زیم

 ادیپس سفارشاتون ز...دیجبران خسارت بد دیخب حاال با-

 ...دیهاشم سفارش بد ژهیو...باشه

 :من گفتم...میدیخند

 !ناهاره ها گهیدو ساعت د یتر-

 میتونست یهر چ یول کنهیم یشوخ دونستمیپررو نبود م ترانه

 ...ارهیتا سفارشمونو ب میو منتظر بود میسفارش داد

دو تا ...که تو کافه بودن نگاه کردم ییگردوندم و به کسا چشم

نگامون  یچش ریباال تر از ما نشسته بودن و ز زیپسر دو تا م

 ...کردنیم

بور و  یمن نشسته بود موها یکه سمت چپ رو به رو شونیکی

هم  یکیاون...جذاب بود ینداشت ول یخوب کلیه...یعسل یچشا

بدم چه  صیچشاشو نتونستم تشخ یبودول یموهاش قهوه ا
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 بیداشت و خوش ت یدرشت کلیبرعکس اون بوره ه...هیرنگ

رفت  یساناز بزنم که اشتباه یبه بازو خواستمیبا ارنجم م...بود

 ...تو پهلوش

 ...خر یمان....یییا-

 عیضا...ابرو اومدم که ساکت شه و به اون دو تا نگاه کنه چش

دراورد و کال سرو گردن و دست و پاشو برگردوند طرفشون  یباز

 عیضاپسرا هول کرد و بلند شد تا  ینگاه بهت زده  دنیبا د...

فکر کنم  یخندمو خوردم ول...وفتهیبود ب کینزد یصندل...نشه

 یچش غره ا...باد کرده بود هچونم از خند...دراوردم  یباز عیضا

رفت سمت ... دیبهم رفت و با چش و ابرو برام خطو نشون کش

 ...ییدستشو

حواسم پرت کردم و به اون ...تا نخندم گرفتمیلبامو گاز م منم

چه هم ...کافه نشسته بودن نگاه کردم یوشه که گ یدختر و پسر

از  یپسره پشتش به من بود ول... کردنیرو هم نگاه م گهید

داشتم  یچ نیهمونطور ع...جذاب بود یلیهمون پشت هم خ

هول شدم و ...دکه دختره متوجه من ش کردمیم زیپسره رو انال

افتاد که داشت  ییچشم به گدا...کافه نگاه کردم رونیبه ب عیسر

اگه نگاهمو برگردونم  یول...شانسه من دارم ییییییا... زدیقدم م

رد ...نگاهش کردم یچش ریز...زارمیدارم خرش م فهمهیدختره م
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زد و سرشو باال اورد و  یلبخند... دیرس اروینگامو گرفت و به اون 

 :گفت

 ترانه؟-

رو دستش نگاه کرد فکر کنم ساعت بود چون  یزیبه چ پسره

 :گفت عیسر

 ...کارخونه تا بابات اخراجم نکرده رمیم...شد رمیمن د -

و حواسمو به  زیسفارشو محکم گذاشت رو م ینیترانه س هوی

 ...خودش جلب کرد

 هیخدا بزار  یرو محض رضا ؟تویزنیچش م یرو دار یماندانا ک-

 ...یدیم یفرار امونویمشتر یه...میاریلقمه نون درب

 :و گفتم دمیخند

 ...ِجلِفت دارم یایمشتر نیبا من چه کار به انه با-

فکر کنم بلند گفتم چون اون دوتا پسر روشونو به سمتم ... اوپس

بهشون رفتم و با  یچشم غره ا...دنیبهتر که شن...برگردوندند

 ...لبخند گشاد به ترانه نگاه کردم

 ...کارت داشتن زیترانه انگار اون م-

که دختره نشسته بود اشاره  یزیبه سمت اون م دستمو

 :به دختره نگاه کرد و گفت نجایترانه از هم...کردم

 جانم ؟-

 :جواب داد دختره
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 ...بزن به حساب  دویرس.-

ترانه  یدائم یمشتر نامیمعلومه ا...تکون داد و رفت یسر ترانه

با تعجب ...رونیبه من تکون دادو رفت ب یدختره سر...بودن

داشتم  یادینکنه ز!بود؟ یدنش چسر تکون دا...نگاهش کردم

ساناز ...نمیواسا بب...بابا  الیخیاوووف ب...اوردمیدرم یباز عیضا

 بسازه؟ ییرفته دستشو

چشممو دور ...نبود یاونجا کس...نگاه کردم ییسمت دستشو به

با اون پسر بوره سر ... اوه اوه اوه...کردم داشیسالن گردوندمو پ

چقدر  ؟یمخ زن یریزه من ماجا یب کرد؟کهیم یچه غلط زیم هی

 !عیسر

 

 

 

 

مثل ...وا کردم لشویبرداشتم و رمز موبا یرو از رو صندل فشیک

 ...کیتا  شیش شهیهم

خودم  یبا گوش... کردم ویزاد س کیخودمو به اسم دکتر ن شماره

 ... ششونیزدم و بلند شدم و رفتم پ لشیبه موبا یتک زنگ

 ... اِِهم-
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به ساناز ر فتم و  یچش غره ا...به من جلب شد حواسشون

 : دادم دستش و گفتم لشویموبا

 ... امیم نویتا ماش رمیم نیم هیمن ...اومده سکالیبرات م ایب-

شدم  میقا نیپشت ماش...نگاه کنه لشویمبا نکهیرفتم تا قبل ا بدو

اون ساناز اگه خودم بهش زنگ  دونمیمن که م...و منتظر بودم

 ... دهیمبزنم جواب ن

زنگ  میگوش هویکه  دمیکشیفکر داشتم براش خط و نشون م تو

صدامو مردونه کردم ...بدون نگاه کردن رو صفحه برداشتم ...خورد

 : و گفتم

 بله؟ -

 ... چرا زنگ زده نیا...عاطفه شوکه شدم یصدا دنیبا شن هوی

 شما؟ دیببخش-

 یبا صدا...کنم تشیاذ کمیبود بزا  ختهیحاال که کرمشو ر خب

 ...مردونم ادامه دادم

 ... دیشما تماس گرفت -

 : بود دیپر از شک و ترد صداش

 ست؟یدکتر رنجبر ن یشماره شماره  نیمگه ا دیببخش-

 ... لحظه هی...دیگیآهان بانو ماندانارو م-

 ... کنم لو دادم منم چون داد زد فکر
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 ایته زدم خداسک...تیشخص یب...(...)و نفهم و  شعوریب یماندانا-

 ... من بهش زنگ زدم هیک نیا

خداروشکر ...دهیهم م ییچه فحشا... دختر ریاووو نفس بگ-

 ... ستین کریرو اسپ میگوش

 ... سکته زدم نکبت-

جواب  ینجوریا یجرئت دار مارستانیمن موندم چطور تو ب-

 ... یتلفن بد

داده چون ساکت شد و صدا نفساش  یسوت دیکنم فهم فکر

 : آروم گفت..ومدیم

 ... دیاون پرستار کَفَتره فک کنم شن...یگفتیزود تر م یمردیم-

 ؟یگیم ویک-

 : عشوه گفت با

 ... همزادت سعادت-

 ... بلند گفتم  نیییه هی

 ؟یدهن لق حرف زد یجلو اون لوس-

 از خودمونه...نه بابا -

 ؟یحاال چرا زنگ زد -

 ... هیچ یدونیآهان خب م...؟یچ-

 ...  فتیبرم ش دیمن با یعنی زدیرف مح ینجوریا یوقت

 ه؟یطرف ک-
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دکتر ...یزنیخودت رو هوا م یدار شنهادایپ نیاز ا نقدریاوه ا-

 ... یظهور

 ؟ !؟من به جا اون چوب شوره برم؟!؟یچــ-

 ... کنه فتیش ضیتعو خوادیبار در عمرش م هی هیخب چ-

  ه؟یک فتشیخو حاال ش-

گفتن ساعتش چشام درشت شد کم مونده بود بزنه  با

 مارستانیهمه ب نویمن از کاربعدازظهر متنفر بودم ا...رونیب

 فتیش ضیتعو گفتنیوقت بهم نم چیه نیو برا هم دونستنیم

 یها فتیهم ش مارستانیب سیدکتر کارروشن رئ یحت... ایظهر ب

 ...ذاشتیهفت روز ظهر م تیمن رو نها

 ... زارمیب یبعدازظهر فتیمن از ش یندویعاطفه تو که م-

 خوادیخودش گفت فقط از چهار به بعد م...یمان ایجون من ب-

منم  یحوصله ...شهیهم که تموم م میساعت هفت و ن...بره

 ... کردم فتویتعر یتازه کل... سر رفته  نجایا

  ست؟یمگه همزادت ن...یتو غلط کرد-

 ... به جاش سعادت اومده گهیاونم رفته د -

 ...شده فتیهم ش یدلم برا عاطفه سوخت با اون لوس اوه

 ... روش کنمیخو حاال فکر م-

 ... نه تو رو خدا االن بگو آرشام منتظره-

 ... جون هم بهش بچسبون هی...آرشام گهیهم م یاو چه خودمون-
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 ... یایم گمیبهش م...یاورد ریتو هم وقت گ یاِاِ مان-

 : گفتم یعصب هوی

 فتیبازم برام ش نمیخداشاهده بب یول امیباشه م...یکنیغلط م-

 ... خوامیعذرتو از کارروشن م گهید یاورد ریظهر گ

 ...  دمیقول م گهیچشم چشم د یقربونت برم ابرومو نبرد-

 ... نیافر-

  یبا...شمیمزاحمت نم گهیخب د-

 ... خدافظ-

 ... دمیکش یفیخف غیج هویجن  دنیو با د برگشتم

 ... یشیجن همه جا ظاهر م نیع یه یریساناز بم... خدا یا-

 :دینازک کرد و مشکوک پرس چشم

  زدن؟یحرف م یخانوم داشتن با ک-

 : عشوه اومدم و گفتم براش

 ... عشقم-

 ...عرضه ها هم نداره اخه نیاز ا-

 :کردم و گفتم اخم

 ... انگار بهت خوش گذشته یمگه چمه؟ول...درد-

 ... برعکس ماجراست دمیمفه دیکش یاه

 ... هیاون پسره هم مثل بق ینه بابا چه خوش گذشت-

 : لوچ کردم و گفتم چشامو
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 ؟یخوایلقمه چرب تر م...نه بابا-

 نازک کرد چش

 ...ادیبدم نم-

 :در اومد غمیج...بقره انگشتاشو تو بازوم فرو کرد نیع ییهوی بعد

 ؟یچرا هار شد...لعنت به جدت ساناز یییوو...آخخخ-

 :کرد و گفت یاخم

 نکن؟ فمیاجازه دست تو ک یمگه بهت نگفته بودم ب-

 :گفتم...هیاوضاع خطر دمیاوه فهم اوه

 ...یمنو نگا کن کردمیم کاریخب چ-

 :نازک کرد و گفت چش

 ...منو ببوس ایب یحاال برا عذرخواه...بار اخرت باشه-

به  شتریزد که ب یحیلبخند مل...لپشو ماچ کردم...واه چه غلطا واه

 : و گفت دیدستمو کش... خوردیم یثیخب

و تا داد ترانه  میسفارشامونو بخور میبر ایب...مادر به قربانت-

 ... ومدهیدرن

رو  یو بستن کیتو و با هم اون همه ک میو رفت دمیخند

 ...میخدا کنه ناهار جا داشته باش...میخورد

 

 ...دوم فصل
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زنگ زد  یگل هر چ یب یب...ناهار رستوران میتارا و طال رفت با

 ... کار کنه  ادیز خواستمینم... خونمون قبول نکردم  ارمشونیب

تعارف با اونا فرستادم و خودم رفتم  یناهار سانازو با کل بعد

مخصوص خودم پارک  نگیتو پارک نویماش...مارستانیسمت ب

 ... رفتم داخل  مارستانیکردم و از پشت ب

غر غر  یسر راه ه.... شدبار خواب ظهرم حروم  نیاول یبرا

 ...کردمیم

وقت  نیآخه منو چه به ظهر کار کردن؟همش شلوغه المصب ا-

 یچ نیبشره سرشو ع یهر چ هیمالقاتا وقت کنفرانس خبر

الاقل ...نه ای رهیمیم ضمیخانوم دکتر مر یو ه نییپا ندازهیم

کاروانسراست واسه  نجایا یزیچ هیبود  یخصوص مارستانیب

 .. اصلـ...  ضایمر نهیاه حال ندارم برم معا... خودش 

منو متوقف کرد و به سمت صدا  یمردونه ا یخنده  یصدا

 ...بود کزادیدکتر حسام ن...برگردوند

 شیقهوه ا یموها... برابر بود  مارستانیب نیکارمون تو ا سابقه

گذاشته بود  ایگکه تاز یشیبود و با ته ر ختهیر شیشونیپ یرو رو

 نیهم داشت که رنگش ب یخوشگل یچشا...خوشگل شده بود

 ...بود  رییدر حال تغ یسبز و آب

 : باز گفت شیاسکنرمو از سر تا پاش گرفتم که با ن نگاه

 م؟یمورد پسند واقع شد...به به ماندانا خانوم -
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 : ادامه داد...گفتم و بهش چپ نگاه کردم یشیا

متنفر  یتو که از ظهر کار...شد انینما زین مارستانیگل بود به ب -

 ...یبود

 : نازک کردم و گفتم چشم

خانوم متخصص و باالمقام درست صحبت  هیبا  ینگرفت ادیاوال -

 ... یو سالم کن یکن

 ... سرمو تکون دادم و ادامه دادم...و سالم کرد دیخند

عاطفه (یبه خاطر اون تقو...گفته که االن خوشم اومده یدوما ک-

 ... نجایا امیمجبور شدم ب نیریخود ش)گمیرو م

اسمشو  دیبا کزادیبه جا ن...خنده رو بود شهیهم...دیخند دوباره

 ... خوش خنده ذاشتیم

کمک کردنش براش  دونستیاگه م چارهیب...دلت چقدر پره ازش-

 دهیند شیبا ارا یراست... رفتیکارا نم نیسراغ ا شهیبد تموم م

 ... میو خبر نداشت یشگل بودچقدر خو...بودمت

باعث شده بود جو  نیبا همه راحت بودم و هم مارستانیب تو

من و حسام حدود  یول...بشه  جادیمن و پرسونل ا نیب یمیصم

 کردنیها فکر م یبعض نیهم یبرا...میساله با هم دوست بود هی

 !مینامزد

 :سوت زدنو درآوردم و گفتم ینگاه کردم و ادا بهش

 ...یبزنم به تخته روز به روز دار...الیخیرو ب یحاال اون عاط-
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 ... ادب یب دیحرفم پر وسط

 ... دونمیم شم؟ممنونیخوشگل تر م-

 : زدم و گفتم یثیخب لبخند

 ... یشیتر م ریپ...زمینه عز-

 یشوخ دیفهم دیلبخند منو د یتعجب منو نگاه کرد و وقت با

 : گفتم...کنمیم

 نیذوق کردنت رو بزار برا چند م...رکیه سخب حاال انگار اومد-

بزا برم ... کارروشن صدات زد یدید هویمن االن شارژ ندارم  گهید

 امیرو بفرستم و بازم م یلباسمو عوض کنم برم اون دکتر ظهور

 ... ازت رمیگیپول م ندفهیا یول

 نیاز ا کمی ایخدا...یخندیم نقدریا یریتو بم یا...دیخند بازم

 ...رو بده به ما نایا یخنده 

منم بدو بدو رفتم ...تکون داد و به سمت اتاق کارش رفت یسر

راس هر  ریاتاق من در ت...اتاق استراحت تا لباسمو عوض کنم

مانتومو در ...لباسو اونجا عوض کرد شدیمحرم و نامحرم بود و نم

 نشیس یرنگ خوشگلمو که رو دیاوردم و به جاش روپوش سف

 ...به تنم کردم اسم من دوخته شده بود

ماندانا ...دادیکار م زهیبهم انگ کردمیوقت به اسمم نگاه م هر

واقعا رنج رو از ...خوردیبه قول ساناز اسمم به شغلم م... رنجبر

 ...  یرنج منو دور کنه؟هع یک یول کردمیدور م مارایب
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 لیحال با وسا نیو در هم کردمیفکرا رو م نیبا خودم ا داشتم

 مونیکنار در اتاقم منش... رفتم سمت اتاقم تا اونا رو اونجا بزارم

زندان بان داشت به اطرافش نگاه  هی نیساکن شده بود و ع

 کمیو رفتم تا  دمیخند...اسلحه کم داشت هیفقط ... کردیم

 ...کنم تشیاذ

 ...یبه به خانوم منش-

که  یدنبا اون همه رقص گر...دونمیم دیبع...بود دهیمنو ند انگار

 :از جاش بلند شد و گفت هوی...حواسش به من نبوده باشه کردیم

 ...سالم خانوم دکتر-

 :و گفتم دمیخند

 افراه؟ یتو فکر بود..سالم کیعل-

رو تو  یبشر چیحق داشت بنده خدا من ه...تعجب نگام کرد با

صدا  یلیبه فام مارستانیب سیو رئ یاز دکتر ظهور ریبه غ نجایا

کارروشن  یرابطم شکرآب بود ول یته با ظهورالب... کردمینم

راس من نبود تا همکالم بشم  ریدر ت ادیخودش ز

 :خودشو جمع کرد و جواب داد...باهاش

 ...خانوم دکتر یچیه-

 اسلحه بدم خدمتتون؟-

 :دیپرس...رو گذاشته بودم سرکار  چارهیب...و مات نگام کرد جیگ

 اسلحه چرا؟-
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 نایپر دونستمیم...دنیخندم اومد باال و شروع کردم به خند گهید

به  یو سر رمیخودمم نتونستم جلو خندمو بگ یجنبه نداره ول

 ...تکون دادم و با خنده وارد دفترم شدم الیخیب ینشونه 

 دهیرو ند نجایتا حاال تو روز ا...چقدر اتاقم گردوخاک داشت اووف

به مسئول  دیبا...به چهار بود ربع هی...به ساعت نگاه کردم...بودم

گوشه گذاشتم و  هی لمویوسا...سر به اتاقم بزنه هیبگم  یزکاریتم

 ...زکننیاتاقمو تم نیایگفتم زنگ بزنه ب نایبه پر

سنگر  یب یبه قول ب ایاتاق خودم  ادی... جووون یب یب یواا

در اوردم و به  عیسر لمویمبا..کنه زیبازم تم یب ینکنه ب...افتادم

 ...بعد دو بوق تلفنو برداشت ...خونه زنگ زدم

 ن؟ییبفرما-

 ...جون یب یسالم ب-

 ...سالم دخترم کی؟علییتو یمان-

حواسم نبود اتاقمو مرتب کنم  یب یب دیببخش...گل یب یاره ب-

 ...کنمیخودم مرتب م... بهش  یزنگ زدم بهت بگم دست نزن

با اون همه ... یستیبا هم وا فتویاخه دخترم تو که قراره دو تا ش-

اتاقت  لیدست به وسا یکه تو برا دو ساعت رفتن دار یخستگ

 زیاومده اتاق تو رو هم تم هینگران نباش مادر تهم...یزنیمین

 ...کرده
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بار درست عمل  هی هیتهم نیخداروشکر ا...دمیکش یقیعم نفس

خونه رو هم انجام  یبود که کارا یب یپرستار ب هیتهم...کرد

شوهر کرده دو بار در هفته اونم بدون  یاز وقت یول...دادیم

 ...رهیگیکه م یاون حقوق فیح... ادیم یهماهنگ

 یب یب ستمیمن ن یها حرف زدم وقت هیبا همسا نیهم یبرا

برا غذا اونا رو دعوت کنه تا تنها نباشه  ایجون بره خونشون 

 ...شدیحت مخودش خبر نداشت وگرنه نارا...گهید

 ...من برم سرکار ...یگل یب یخب باشه ب-

 ...خدا پشت و پناهت...مراقب خودت باش ننه-

 ... خدانگهدارت...زمیقربونت برم عز-

 ... یو رفتم به سمت اتاق دکتر ظهور بمیگذاشتم تو ج لویموبا

 

 شتریب مارستانیب نیتو ا شیکار یدو سال سابقه  یظهور دکتر

 پیخوشت میو از حق نگذر افهیوش قمرد خ... از من بود

نه الغر بود نه ... فضولم یلیخ یلیمن خ دیفکر کن دیونیمد..بود

 ...تهیچاق به قول ساناز نرمال

با اون  تونستمیچرا نم دونمینم کردمیم یکه با همه شوخ من

به همکالم شدن با من  یلیهرچند خودشم انگار تما...راحت باشم

و  دیبا من متفاوت بود د شیکار فتینداشت و چون ش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يپرنا اسد  –دشمن عشق 

wWw.98iA.Com ٢٩ 

که  ییتا اونجا یول... بود یدر حد سالم و خداحافظ دمونیبازد

 ...رضا کترد یراحت نبود ال یچکیآمار دراورده بودم تا ه

من با دکتر ... متاهل بود  یرضا هم همسن خودش بود ول دکتر

 ییوقتا کردمیم یحال هی...اونم طرف من بود کردمیم یرضا شوخ

و  نداختیم کهیدکتر رضا بهش ت زدیمن حرف م با یکه ظهور

من  دونستنیهمه م... منظورم از نظر کالسه ها...دیکشیمنو باال م

خوشحال کردن همه  الاز کارام ندارم و فقط دنب یقصد چیه

 ادیدکتر رضا ب نیهم شدیوقتا م یبودم باهام راحت بودن و گاه

کف  ذاشتمیم رفتمیمنم راحت م...با من درمورد زنش صحبت کنه

 داره؟ یواال چرا مرد جماعت با زنش رودرباست... دست زنش 

آرشامه رو مرخص  نیچقدر فکر کردم خسته شدم بزا برم ا اووف

 یا...  یبگو دکتر ظهور هیآرشام چ یوا...کنمیبازم فکر م رمیکنم م

نداره  بیتو ذهنم ع الیخیب...عاطفه هم کارشو کرده بود نیبابا ا

 ...ش کنمصدا کیبه اسم کوچ

و در اتاقشو  دمیکش یقینفس عم یفکر یها یریاز خوددرگ بعد

 ینگاه میسرشو باال اورد و ن...وارد شدم دییبفرما یبا صدا...زدم

سالم کرد و جواب سالمشو دادم ...به من انداخت و بلند شد

 یحوصله  گهیمنم د...پسر خوب تو جات تو بهشته  نیافر...

 ... کردن با تو رو ندارم  یشوخ
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 یخوب شدنش با من انجام دادم ول یراهکار بود برا یچ هر

که معلوم بود  یو فقط به لبخند زدیخودش دست رد بهشون م

 : گفت... چوب شور مغرور...دادیاکتفا م هیشینما

 ... مزاحم شما شدم دیببخش-

 هینداره من  بیحاال ع - رو تکون دادم و خواستم بگم سرم

به موقع جلو خودمو گرفتم و با همون  یول- کنمیوزو تحمل مامر

 : جواب دادم دادیکه خودش جواب م یلحن جد

 یکمک تونمیم نکهیخوشحال شدم از ا...دکتر یاقا ستین یزحمت-

 ...بهتون کنم

اهان ...شد رهیبه من خ هیلحظه جا خورد و چند ثان هیبرا  انگار

 : و گفت خودشو کنترل کرد... تو بکش کممیحاال 

باز جبران  تونیعروس شاالیا...امیم فتیشما ش یشب به جا-

 ...کنمیم

نه آه ...بود دنیآخه االن موقع اه کش...رمیجلو آهمو بگ نتونستم

 ؟  رونیرو از کجا اورد ب یعروس نیا الیخیرو ب

 ... فعال...دکتر  شمیمزاحمتون نم...یمرس-

کردم  یاحترام یب دونمیم...رونیبزنه اومدم ب یحرف نکهیاز ا قبل

جلو خودمو  تونستمینم یرفتم ول شیخداحافظ دنیو قبل از شن

همش ...گهیظهر کار کنم د خوامینم نهیبرا هم...پکر شدم...رمیبگ

من  یخوب کرد جا یول...هم هست یظهور فتیش...هیفاز منف
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 خواستیطرفم و م دیدو دیدعاطفه منو از دور ...ادیب خواستیم

تو دلم به ...پکر من تو ذوقش زد افهیفکر کنم ق یبغلم کنه ول

 ... دمیخند عشیضا افهیق

 ... سالم ماندانا-

 ... سالم-

 ...تعجب نگام کرد با

  ؟یچرا َپکر-

 یعاط نیسر ا دینبا... به خودم اومدم  یبهش بگم ول خواستمیم

 : گفتم یشیکنم و با لبخند نما یخال

 ... طلبم یکیباشه  ادتی...رفتم تو فکر کمیبابا  یچیه-

عاطفه هم رفت ...چرا دونمیحسم رفته بود نم... تکون داد یسر

 ... سراغ کارش

 هی... شد یته دلم خال یگفت عروس یظهور یچرا وقت دونمینم

 یچ دونستمیحس ترس و اضطراب اومده بود تو وجودم که نم

 ...بهتر بود بهش فکر نکنم االن یول...بود

دنبالشون کرده از کنارم رد  وونیو انگار حدسته ادم بدو بد هی هوی

چرا  نایا...چشامو فشار دادم و با تعجب بهشون نگاه کردم...شدن 

حتما ...حسامه دمیفهم شونیکیهولن؟از نوع لباس  نقدیا

منم بدو ... عجله داشت  نقدیاومده که ا شیپ یماریبرا ب یمشکل

 زدیم دیکه کنار در داشت د یپرستار... چه خبره نمیبدو رفتم بب
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بود هنوز اسم  تیپر جمع مارستانیب نیا نقدیا...صدا کردم 

 ... رفتیم ادمی ای کردمیم یپرستارا رو رو قاط

 چه خبره؟ -

آروم ...که حسام رفته بود توش اشاره کردم یدست به اون اتاق با

 : گفت

 ...هیمشکل چ ننیهم رفتن بب کزادیدکتر ن دونمینم=

تکون دادم و وارد  یسر...خودش کار جور کرد یم برابه حسا به

 : گفت یحسام عصب...شدم

 ... تو ادین یمگه نگفتم کس-

خندش گرفت  دمیترس افهیفکر کنم از ق...با خشم بهم نگاه کرد و

 : کرد خندش رو کنترل کنه و گفت یسع یول

  ؟یمان یکنیم کاریچ نجایا-

صداشو برا من بلند ...لب گفتم درد ریبهش رفتم و ز یغره ا چشم

افتاب پرست  یب یمواقع به قول ب نجوریا...ضیجلو مر کنهیم

 ضیاخم کردم و به سمت مر...کردمیو اخالق عوض م شدمیم

 ... رفتم

 ه؟یمشکل چ کزادیدکتر ن-

 عیسر نیکنه کتکه رو خورده برا هم یبود االن اگه شوخ دهیفهم

 :گفت
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 دیبا چهیدر ضیتعو یدارن و برا یقلب ییمشکل نارسا شونیا-

رفت و  یامروز عمل کنه ول یقرار بود دکتر ظهور...برن اتاق عمل

 ...میما هم اجازه عمل ندار

رو به خطر  یکیچرا به خاطرش جون ...رفته که رفته یظهور

 : نشست میشونیرو پ فیظر یاخم...میبنداز

 ... اتاق عملو اماده کنن  نیبگ نیبر -

 : بزنه که دستمو باال بردم وگفتم یحرف خواستیم

و اتاق  دیبر عیسر...عمل کنم تونمیتام دارم و م اریمن خودم اخت-

 ...دیعمل رو حاضر کن

اگه  دیکه من االن داشتم شانس اورد فهم یاون اخالق و لحن با

 یزندگ یپا...  کشمیم شیمخالفت کنه کل آبو اجدادشو به ات

هم محل  مارستانیب سیبه رئ یباشه من حت ونیدر م یضیمر

خوب شد اومدما معلوم ...خوش خنده هیچه برسه حرف  دمینم

 ...کنه کارینبود حسام چ

مهال  ضیاسم مر... و من نشستم کنار تخت  رونیرفت ب عیسر

 دیفهم شدیم افشیاز ق...هیکه بستر شدیم یدو روز...پاک بود

چشاشو باز کرد و منو نگاه  یکم...و چهارسال داره ستیب

 : زدم و گفتم یلبخند...کرد

  ؟یخوب...سالم مهال خانوم-

 :دستشو گرفتم و گفتم...به نشونه نه تکون داد سرشو
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تا زود خوب  میعملت کن میببر میخوایم...زمینگران نباش عز-

 ... که یترسینم نمیبب...یش

دستشو نوازش ...نشست شیشونیدرشت شد و عرق رو پ چشاش

 : کردم و گفتم

 خوشگل خانوم؟ یترسیم-

 ادیمنم کال ز...گفت زشته شهینم ینبود ول ریچشمگ ادیز افشیق

 ... حرف بزنه کردیم یسع... پاچه خوار بودم 

 ... عمل جون مامانمو گرفت نیهم...ترسمیم...اره-

تو گلوم  یبغض...حرف از طرف اون شوکه شدم نیا دنیشن با

مادرشو از دست داده  شیجوون نیتو ا چارهیدختر ب...نشست

مادر و پدر و برادرم که تازه قرار بود ...  کردمیکامال درکش م...بود

 نکهیبا ا... ایرفتن اون دن یلعنت یبه خاطر اون جاده  رانیبرگرده ا

 یهنوز هم اون صحنه ها یسال گذشته بود ول نیچند

 دینبا یول...شدیحالم بد م ومدیم ادمیکه  شونیخاکسپار

به هم  شیمهال متوجه حال خرابم بشه وگرنه روح اشتمذیم

بهش  یو لبخند آرامش بخش دمیکش یقینفس عم...  خورهیم

 ... زدم

 شهیهم شاالیخدا مادرتو رحمت کنه ا... نگران نباش مهال خانوم -

 ... روحش شاد باشه

 : شد و گفت یجار اشکاش
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  شه؟یم...مامانم  شیبرم پ خوامیم-

خواستم ... کرده باشه رییفکر نکنم حالت لبم تغ یول...زدم یلبخند

خودم  ادیمنو ...حال خودم بدتر بود یبدم ول یدواریبهش ام

گونش افتاد رو پاک کردم و  یکه رو یاشک...  نداختیم

 : بغلش کنم که حسام مزاحم وارد شد و گفت خواستمیم

 ... اتاق عمل آمادس...دکتر رنجبر-

 : دم و گفتمدست مهال رو ول کر!عیسر چقدر

فکر  نیاالن به ا یول ششیپ یریم یروز هی زمینگران نباش عز-

که پدرت تنها  یخواینم... یکن که دستت پر بشه تا سربلند بر

 بمونه؟

دو تا پرستار اومدن تا ببرنش ...به چپ و راست تکون داد سرشو

گرفته  جهیفکر کنم فشارم افتاده بود چون سرگ...یهوش یبرا ب

 : دینگران پرسحسام ...بودم

  ؟یخوب...ماندانا -

حالم بد شده ...تونستمینم یسرمو تکون بدم ول خواستمیم

 :دراورد و گفت بشیشکالت از ج هی نیبرا هم دیاونم فهم...بود

 گفت؟  یزیماندانا؟چ یشد ینجوریچرا ا-

نگاهمو  نیحالمو بفهمه برا هم خواستمینم...نگاه کردم بهش

خواستم ... نه تکون دادم یبه نشونه  یازش گرفتم و سر عیسر

 :بلند شم تا برم مهال رو عمل کنم با دستش مانع شد و گفت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يپرنا اسد  –دشمن عشق 

wWw.98iA.Com ٣٦ 

 ...کنمیعملش م رمیخودم م...یبهتره تو بر-

حسام هم ...االن امیاز پسش بر ب تونستمیبهتر من واقعا نم چه

از خدا خواسته بلند ...مثل من بود نهیزم نیکه تخصصش در ا

 یتکون داد و لبخند یسر... کردم تیوفقشدم وبراش ارزو م

 ...دمیرفتم و به سمت اتاقم دو رونیاز اتاق ب عیسر...زد

تو فکره  ای نمیا...مشغول تلفن بود و حواسش به من نبود نایپر

و  زمیرفتم تو اتاق و نشستم پشت م... رهیور م لشیبا مبا ای

 یمدام صحنه ها یچم بود ول دونمینم...زیسرمو گذاشتم رو م

 ...ومدیخانوادم جلو چشمم م یخاکسپار

بودم و گفت  یکه توش بستر یکه عموم اومد تو اتاق یروز

و بهش  دمیکشیم یغیمادر و پدرمو دفن کنن چنان ج خوانیم

ارامبخش بهم زدن تا اروم  یکه کل زدمیم ییتهمت دروغگو

که  کردمیداشتم به قبرکن نگاه م اهیدو روز بعد با لباس س...رمیبگ

 نشونییهم پا ماین... قبر مامان و بابا رو کنار هم بکنه  خواستیم

نه  نییپا ادینه اشک داشتم که ب گهید... صبح دفن شده بود

مجسمه متحرک بودم و با سکوت به  نیع... حنجره که زار بزنم

 یک دمینفهم...کردمیافراد دوروبرم نگاه م یها ادیها و فر هیگر

 دمینفهم...ر روشون گذاشتنسنگ قب یک دمینفهم... دفن شدن

خواست  یب یب... میگل تنها شد یب یهمه رفتن و من و ب یک

زد تو ...داد زد...صدام زد...خوردمیتکون نم یمنو بلند کنه ول
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نوجوون  کی یبرا... عکس العمل من هیاز  غیدر یول...گوشم 

 ...سخت بود یلیاتفاق خ نیتحمل ا

 یسخت یلیگرفتم و خ پلمیبه اونا فکر نکنم زود د نکهیخاطر ا به

اصال ... رو تموم کردم  یعموم یو چهار سالگ ستیتا تو ب دمیکش

شاد ...دمیخندیم...گهیماندانا د هیبودم و شدم  یفراموش کردم ک

از  ریغ...کنم یغم بزرگمو مخف امیکردم با خوشحال یبودم و سع

 ...شت من خبر ندا تهدرباره گذش یساناز هم کس

از  شیب...از چشمم اومد رو گونم نشست یاشک نایا یاور ادی با

 ... ده سال از اون اتفاق گذشته بود

 

 

 

خسته بودم  نقدیبازم ا یتو اتاقم بودم ول یکنم چند ساعت فکر

لعنت به من چرا قبول ...میشش و ن...به ساعت نگاه کردم...که نگو

بلند کردم و به سمت در  زیسرمو از رو م... نجایا امیکردم ظهر ب

که پدر مهال بوده  یکه از دور داره با مرد دمیحسامو د...رفتم 

مرد هم انگار خوشحال ...موفق شده ودمعلوم ب...کردیصحبت م

رفتم ...کردیو از حسام تشکر م کردیبود و خداروشکر م

 :حسام که متوجه من شد رو به پدر مهال گفت...ششونیپ
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 میمجبورمون کرد دخترتونو عمل کنکه  هیهمون دکتر شونیا-

 ...بخش عمل سیرئ یاجازه  یاونم ب

 :مهال به سمتم برگشت و گفت پدر

مادر و پدرت باال  هیسا شهیهم شاالیا...ممنونم دخترم یلیخ-

واقعا ممنون که ...ینبر ییوقت از غم بو چیه شاالیا...سرت باشه

 ...مدخترم زجر بکش یدوباره حسرت بخورم و از دور ینزاشت

رو لبم خشک شده بود و فقط داشتم به مرد نگاه  لبخند

تکرار  یحرفش تو گوشم ه هی...گهیم یچ دمیفهمینم...کردمیم

 ...`مادر و پدر` شدیم

کرد و اومد طرفم  یمردو راه نیبرا هم هیبو برده بود خبر حسام

... 

 ماندانا؟-

عکس  تونستمینم یول دمیدیم...برد نییرو صورتم باال پا دستشو

 ...کردینگام م یداشت با نگران...العمل نشون بدم

 ؟یدکتر رنجبر؟ماندانا؟مان-

رو  یب یب...دمیدیاصال حسام و نم...جوابش سکوت بود بازم

نشستم صدا  مایسنگ قبر ن یکه داره منو که رو دمیدیم

چپم حس  یرو گونه  یاثر دست هویشد  یچ دونمینم...زنهیم

ستمو گذاشتم رو گونم و بغضم شد و د یعاد یهمچ هوی...شد
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من  کحسام با اش...همه سال نیباالخره بعد از ا...شکسته شد

 :هول شد و گفت

... تکونت دادم ... کنم کاریچ دونستمینم... دیببخش...  دیببخش-

 ...ناخداگاه زدم... صدات کردم

 :بهش لبخند زدم و گفتم ومدیکه اشکام م همونطور

 ...ممنون-

 ییجواب گذاشتم و به سمت دستشو ینگاه پر سوالشو ب و

 ... رفتم

 

 ...سوم فصل

تو اتاق  ونیدرم یکیو  زدمیقدم م مارستانیخودم تو راهرو ب برا

 یکه تو یرو که درباره اتفاق ایصدا پچ پچ بعض...  رفتمیم ضایمر

رو همه جا  گفتنیمن و حسام افتاده بود م نیراهرو ب

 نیا یهمه جا یس یب یب یرشگر هاماشاال گزا...دمیشنیم

 نیاول یکارروشن برا ی، آقا مارستانیب سیرئ... ختنیر مارستانیب

 شیات مارستانیتا اونجات که خبر داشتم ب...بار اومد تو اتاقم 

 :گفت... ومدینم رونیدنجش ب یاز اون جا گرفتیهم م

 اومده؟ شیپ یخانوم رنجبر حالتون خوبه؟ مشکل-

هم به تو  دونستمیاگه م... خندم گرفته بود شیفضول از

 :باشم و گفتم یکردم عاد یسع یول...گفتمینم
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بار به  هیکه  یدکتر؟چه سعادت یبهتون کردن آقا مویچغول-

 ...نیاورد فیاتاقمون تشر

 ییو منم گفتم برامون چا زمیتعارف نشست کنار م یب

 :گذاشت و گفت بشیتو ج لشویمبا...ارنیب

چت شده ...تا بفهمم یاب بخور هیکه کاف یمحبوب نقدریواال ا-

 ...دست بلند کرده روت کزادیدکتر ن دمیبود امروز؟شن

 :به دکتر کارروشن گفتم...رونیرو اورد و رفت ب ییچا نایپر

 نجایاز قصد نزد وگرنه االن ا کزادیدکتر ن...دکتر هیاثار دلتنگ-

 ...نبود

 ...لوچ کرد و بهم نگاه کرد چشاشو

 خونه؟ یبر یخوایم...یدلتنگ یزیاره معلومه از چ...عجب-

 :زدم و گفتم یلبخند یمنتظره منه ول یبگم تو خونه ک خواستم

 ...نه دکتر کارروشـ-

 :و گفت دیحرفم پر وسط

 ...محمد صدام کن...راحت باش ماندانا خانوم-

 :سرمو تکون دادم و ادامه دادم...عجب چه

 ...فعال مونمیم...نه آقا محمد-

 :تکون داد و بلند شد و گفت یسر

که اتو  یدونیم...اومد حتما بهم بگو شیپ یاگه مشکل یباشه ول-

 ...شهیدست پرستارا غوغا م یبد
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 ...رونیو رفت ب دیخند

که  رضایپسر کوچولو به اسم عل هی...مورد عالقم ضیمر شیپ رفتم

پسر  یجا...بود یبستر نجایا یمدت هیداشت و  یمشکل تنفس

 :به در چند تا ضربه زدم و گفتم...خودم دوستش داشتم

 ؟یخوایجون مهمون نم یعل...تق تق-

 ...دیکش غیو ج دیخند دیمنو د تا

 ...شمیپ یباالخره اومد...سالم خاله ماندانا-

رفتم رو تختش ...بود نیریپسره ش نیکه چقدر ا یوا...دمیخند

 :نشستم و گفتم

 ؟یخوب...زمیسالم به رو ماهت عز-

 :تکون داد و گفت سرشو

 یظهرم اومده بود دمیفهم یشم؟وقتیپ یومدیچرا ن...اره خاله-

 ..ناراحت شدم یسراغمو نگرفت یول

سرمو تکون دادم و دستشو گرفتم و  یسر یظهر افتادم ول ادی

 :گفتم

 کردمیعمل اماده م یجون ظهر داشتم مهال رو برا یعل دیببخش-

 ...امیو نشد ب

 :گفت

 زاد عملش نکرده؟ کیعمو ن مگه-

 ...چقدر فضول بود...بهش رفتم یغره ا چش
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 ؟یاریآمارا رو از کجا م نیتو ا-

 :وا شد و گفت ششین

 ... خانوم سعادت بهم گفت-

 

باهاش حرف زدم و  گهید کمی...و گونشو ماچ کردم دمیخند

 ...خوابوندمش

ناخداگاه ...رخ به رخ شدم یکه با دکتر ظهور رونیاتاق اومدم ب از

 :رو صورتم نشست و گفتم یاخم

 ...سالم-

اخموش معلوم  ی افهیاز اون ق...از من نداشت  یدسته کم اونم

 :گفت یعصب... بود

 ...یدستور عمل داد یاجازه رفت یب دمیشن...سالم خانوم رنجبر -

و دکتر  ستمیخانوم رنجبر هم ن...رهیگیم میچه جبهه ا او

خواستم حرف بزنم که ...رمیگیکارامم از تو اجازه نم یابر...رنجبرم

 غیبود ج کیکرد و نزد زیدکتر رضا منو سوپرا یصدا هوی

 رهیساناز فکر کنم م...امروز شنیِجن ظاهر م نیچرا همه ع...بکشم

 ....خودش نیهمه شدن ع کنهیرو مسموم م نایا

 ...خودشون اجازه دارن ...رنیاجازه بگ دیبا شونیگفته ا یک-

اونم سرشو ..تشکر تکون دادم ینشانه  ینگاه کردم وسر بهش

 :گفت یدکتر ظهور...تکون داد و لبخند زد
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چه  دیبا ومدیسر خانوم پاک م ییاگه بال یدونستیدکتر رضا م-

 یکه اجازه  یکس نکهیا م؟مخصوصایدادیبه خانوادش م یجواب

 ...عمل رو به عهده نگرفتهخودش )به من اشاره کرد(عمل داده 

 یینه خدا...خرفت رمردیپ یغرغرو...نداشتم دنشوید حوصله

هم برام اعصاب گذاشته بود با  یلیخ...خرفته یول ستین رمردیپ

عمل  یموندیم یکردیشما اون کارتو ول م... اخالقش  نیا

سمج تر از اون بودم بدون  یول!یکه االن طلبکار نش یکردیم

 :گفتم...برم یرکردن اون ظهو عیضا

 نیاجازه انگار دار یب دیگیم یجور هیاوال منم مثل شما دکترم و -

از  شیقابل توجهتون من تا حاال ب... نیزنیتازه کار حرف م هیبا 

فکر نکنم به خاطر نبودن ...پنجاه تا عمل موفق داشتم و کار بلدم

غر غر  یبه جا...کردمیم یچشم پوش ضیمر هیاز درد  دیشما با

 ...ادین شیبحث پ نمونیتا ب نیایب ترو درس فتاتونیکردن ش

خداروشکر ...رضایحرف زدن رفتم تو اتاق عل یدادن اجازه  بدون

برا خر  دادیو لو م کردیم غیج غیخواب بود وگرنه ج رضایعل

گوشمو رو در گذاشتم تا حرفاشونو ...گذاشتنشون اومدم داخل

 :پچ پچ دکتر رضا اومد...بشنوم

 به خونت تشنه شده؟ نقدریا یکار کرد یاوه آرشام چ-

 دیمادرم با ادتیرفتن به ع یفکر نکنم برا...نیرامت دونمیواال نم-

 ...رمیاجازه بگ یقنار نیاز ا
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حرفات به گوشش برسه  هیکاف...بگو طاووس...آرشام هیچ یقنار-

 نیهم یدونیم..رهیبه فنا م یاعتبار و ابرو دار یاونوق هر چ

 ...رنجبر چقدر موذماره

 ؟یدیچش منو دور د...ادب یب. پررو...لب گفتم موذمار عمته ریز

 ...موذمار باشه به من چه-

 :اومد) دکتر رضا(نیصدا رامت...سکوت هیثان چند

خودکارو ول کن االن  ؟اونیشیم یچرا عصب گهیتو د-

 ...شیشکنیم

 :گفت یعصب

 میسرخود تصم... تسیفکر اصال به فکر کاراش ن یاخه دختره ب-

چه  کنهینم تیاصال رعا...انگار نه انگار بزرگ ترش هست...رهیگیم

 ...داشته باشه دیبا یرفتار

دختره هم انقدر  نیپدر ا ؟خودیشیم یعصبان نقدیا یمگه باباش-

 ... نجایا ومدیبارم ن هی یحت یدید...کارش نداره

بود  یچه روز نحس...بابا اشک تو چشام نشست دنیشن با

نکنه قراره منم برم  ایخدا...بارهیبرام م واریاز در و د...امروز

؟کنترل خودمو از دست دادم و محکم درو باز کردم و  ششونیپ

 :گفتم یبا لحن عصبان...دمینگاه متعجبشونو به خودم د

 نمیبینم لیو دل یدکتر ظهور کنمیبا فکر م کنمیم یمن هر کار-

- یاحترام بزرگ مونمیساکت م یه من... رمیاز شما اجازه بگ امیب
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ظهر متنفرم به  فتیاز ش نکهیو امروز هم با ا زارمیم یکیکوچ

انجام کارام  یو بعد من هم برا... خاطر شما از کارم زدم و اومدم 

 ...اگر پـدر داشـ 

 زیموندن رو جا...بغضم شکست...حرفمو ادامه بدم نتونستم

برام  نقدیخدا چرا امروز ا... دمیدو ییندونستم و سمت دستشو

 ...بده

نگاه  نهییو رومو شستم و چند لحظه به خودم تو ا دست

وقت بود  یلیحق داشت خ...چقدر چشام پف کرده بود...کردم

چند مشت اب سرد به صورتم زدم که پف ... نکرده بودم هیگر

تو اتاق ...ساناز که تازه اومده بود شیچشام بخوابه بعد رفتم پ

 رشاممن ا یبهش گفتم جا...کردیت لباس عوض مرست داش

اصرار کرد بهش بگم  یهر چ... خونه رمیو من م فتیاومد سر ش

رفتم تو اتاق کارم تا لباسامو عوض کنم و برم ... چمه نگفتم

 ...میشگیپاتوق هم... رونیب

 یرستوران ستن هی...شدم ادهیپارک کردم و پ نگیتو پارک نویماش

چه ...میخوردیو غذا م نجایا میومدیام مبا دوست مایبود که قد

اونجا من و ساناز  نکهیا یاور ادیبا ...مینداشت نجایخاطره ها که ا

 نقدریروزگار چرا ا یا...اومد رو لبم یلبخند میکردیچقدر پسر خر م

 ؟یدویتند م
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 یب یبه ب...رو دوست داشتم ییتنها یول امیبار بود تنها م نیاول

 رید دیگفتم بخوابه من شا..نجایزنگ زدم و گفتم اومدم ا

 اطیرفتم داخل ح...شهیمادرمه نگران م یباالخره جا...امیب

گارسون اومد و سفارش ...تخت نشستم یرستوران و رو

اون که  دمیکه با د گردوندمیخودم چشم م یداشتم برا...دادم

 ...نشسته و تو فکره شکه شدم زیم یرو

بلند کرد و منو نگامو حس کرد چون سرشو  ینیکنم سنگ فکر

بلند شدم و بهش ...زد و بلند شد و اومد طرفم یلبخند...دید

 :دیجواب سالممو گفت و پرس...سالم کردم

 ؟ینبود فتیش ؟مگهیمان یکنیم کاریچ نجایا-

 :نازک کردم و گفتم چشامو

 ...رهیگفت جا من م یظهور رینخ-

چش غره بهش رفتم ...و پررو پررو رفت رو تخت نشست دیخند

 :لب گفتم ریو ز

 ...کنهیچه خودشو دعوت م...پررو-

بار  هیبا همکارمون  میخوایم نیبش ایحاال غر غر نکن دختر ب-

 ...هیفازش چ مینیبب میشام بخور

بده  مریالزا نیلطفا به ا ایخدا...کردم یباز فمیبا دسته ک نشستمو

 :فکرگفت...نپرسه یزیدرباره اون اتفاق چ

 ...یمهال کال عوض شد شیپ یرفت یامروز چته ماندانا؟از وقت-
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بهش بگم؟نکنه بره به همه ...دعا کردم؟ رید ایخدا...کردم نگاش

عاطفس؟  ؟مگهیحسام و دل لق یخاک تو سرت مان یوا...بگه

 :زد و گفت ینه لبخند ایدارم بهش بگم  دیترد دیفهم

 ...االن فکر کن دوستتم نه همکار...گمینم ینترس به کس-

 گهیساعت د میسفارشا رو تا ن دونستمیم...دمیکش یقیعم نفس

دو  ریت هیبا ...کردن فیشروع کردم به تعر نیبرا هم...ارنینم

 ...زدمینشون م

 ...ها هیطوالن...باشه-

 :تکون داد و منم شروع کردم ستیمهم ن یبه نشونه  یسر

و  اریاومدم و با پدرم ماز ایتهران به دن...یشناسیخب منو که م-

 ...بـ یو ب مایمامانم دانا و برادرم ن

 ...اسم مامان باباته بیچه جالب اسمت ترک-

 : تکون دادم و ادامه دادم یسر

 یگل زندگ یب یبا اونا و ب...گفتمیداشتم م...اره خب -

 ...کردمیم یعنی...کنمیم

 : دیبا تعجب پرس... گرد شده چند لحظه بهم نگاه کرد یشا با

 ؟یکردیم-

 :محارش کردم و ادامه دادم یتو گلوم نشست ول بغض

 ...فوت شدن-

 :گفت یدستپاچگ با
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 یعنی...کردمیاصال هم فکرشو نم...دونستمینم...واقعا متاسفم-

 ...یدردو داشته باش نیحدس زد ا شدیواقعا از اخالقت نم

 :زدم و گفتم یپوزخند

و منم  کردنیچون ترحم م...نفهمه یچکیخودم خواستم ه...اره-

فکر نکنه  چکسیکردم شاد باشم تا ه یسع...از ترحم متنفر بودم

 ...شه کیبهم نزد شیدارم و به خاطر دلسوز یتو زندگ یکمبود

 :دیمن من پرس یکم با

ـُ  یچجور-  ....فـ

 :بپرسه وسط حرفش گفتم خوادیم یچ دونستمیم

مامان و بابا ... میشدیاماده م مایتولد ن یبرا میداشت یوقت -

چون برف بود ...ومدنیازجاده چالوس داشتن م...رفتن دنبالش 

 ...بود و بعد زیجاده ل

شروع شده بود؟حسام بلند  یک...هقم اجازه نداد ادامه بدم هق

شونمو  خواستیم...بهم داد یشد و کنارم نشست و دستمال

من اعتقادم هنوز جلو  دیفهم...که با دست مانعش شدم رهیبگ

 ...ادامه دادم...با فاصله ازم نشست نیبرا هم دارهیع پاجم

ازشون نشد نگران  یشد و خبر روقتید یاونشب وقت -

 مارستانیعمو خواست به ب یحت...میبه همه جا زنگ زد...میشد

 یول...اونا اونجا باشن دینه چرا با زدمیمن داد م یزنگ بزنه ول

 گهیو دره درفته ت نیتلفنم زنگ زد و گفتن ماش یگوش یوقت
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داد  یاد صدایم ادمیکه  یزیچ نیاخر...کنترل خودمو نداشتم

بودم و همش  مارستانیتو ب یچند روز...بود یب یماندانا گفتن ب

 زدمیفقط داد م کردمیچشامو که باز م...شدمیم داریبا کابوس ب

هر دفعه فقط تن خودمو سوراخ  یول...اونا زنده ان...که دروغه

 یدفنشون کنن با مرده فرق خواستنیم یوقت گهید...کردمیم

 ینتونستم برم و فقط لحظه ها ماین یرخاکسپا یبرا...نداشتم

 یکار چیه گهیاون روز د یاز فردا...دفن شدن مادر و پدرمو رفتم

که تو کوچه  یینایبه ماش شستمویخونه م یکنار پنجره ...کردمینم

و باهامون بود  مایمن و ن هیگل دا یب یب...کردمینگاه م ومدنیم

 یسع...من هیشد زندگ یب یبعد از مرگ اونا ب... کردیم یزندگ

به زور شبانه روز درس ...امیاون هم شده به خودم ب یکردم برا

دانشگاه با ساناز  یتو...رو تموم کردم یو زود عموم خوندمیم

و پوک  کیدوستم بود و از ج نیاون بهتر...اشنا شده بودم

 اد؟یم ادتیاول رو  یروزا...خبر داشت میزندگ

 

 

 :فکر کرد و بعد با لبخند گفت یکم

محمد هم جرئت  یکه حت یبود یو عصب یجد نقدریاره ا-

 ... یکاسکو بود نیع...ادسمتتینداشت تنها ب
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ادب  یب یپسره ...من ساکت شد یو با چشم غره  دیخند

 : ادامه دادم...گهید ستیادم ن...کاسکو عمته

وب نبود چون بعد از مدت ها اومده خ ادیخب اونروزا حالم ز -

بود کنار مادر و پدر  یکه همه تجربه  یاجتماع...بودم تو اجتماع

کردم عوض شم و  یمدت سع هیبعد از گذشت  یول...رو داشتن

با همه خوب شدم و محرم همه ...متولد شد گهیماندانا د هی

... و بچه ها بهم نگن وفتهیب مارستانینبود که تو ب یاتفاق... شدم

 رفتمیخودمو فراموش کرده بودم و فقط دوشنبه ها م یمنم دردا

 ... کردمیسر قبراشون و باهاشون دردودل م

 :دلم گفتم تو

 ...ادیاز دوشنبه ها بدم م نیهم یبرا-

 :دیپرس یکنجکاو با

 خب امروز چت شد؟ -

 :گفتم...دمیکش یاه

 ... مادر خودم افتادم ادیمهال گفت مادرشو از دست داده  یوقت-

 : زدم و گفتم یلبخند...منم ادامه ندادم...نزد یحرف گهید

ناراحتت  خواستمینم...امروز تو رو هم خراب کردم دیخب ببخش-

 ... یکنم ول

 : اشارشو گذاشت رو لبشو و گفت انگشت
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اتفاقا خوشحال شدم منو محرم ...حرفو نزن نینه دختر ا-

خودمون  نیمطمئن باش ب...یو دردتو بهم گفت یدونست

 ... مونهیم

 : بهش زدم و گفتم یچشمک

 ... دمیچه عجب ناراحت بودنت رو هم د... زیدم خودم ج یول-

 : و گفت دیخند

 ... کاریچ خوامیتو رو دارم دشمن م-

اه ...به غذا حسام نگاه کردم...و باالخره غذا رو اوردن دمیخند

حوس جوجه کرده بودم ...من جوجه...سفارش داده بود یاریبخت

... اب دهنمو قورت دادم...دهنم اب افتاد یاریبخت دنیبا د یول

 :و گفت دیخند دیمنو د

 ... یخوایم کمی...یمان هیچ-

 : پررو پررو لبخند زدم و گفتم منم

 ... ادیرد کن ب-

کامل جوجه رو  خیس هیمن  یگذاشت ول خشوینصف س برام

 : تعجب کرد و طلباکارانه گفت...دمبهش دا

 ... بهت بدم مویاریکل بخت یخوایاوو نکنه م-

 :وا شد شمین

 ... بخورم تونمینم نمینه بابا من هم-
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وبعد  میحسام غذامونو خورد یخنده و سر به سر گذاشتن ها با

 : دمیازش پرس

  ؟یکنیچه م نجایا ینگفت-

 :دستمال دهنشو پاک کرد و گفت با

 یبعد اون همه ساعت کل کل و عمل و غرغرا یچیه-

 ...یخسته شدم و اومدم خوشگذرون) یهوشیبخش ب(شاهرخ 

 : و گفتم دمیخند

 ... یگفت یاگه شاهرخ بفهمه چ-

 : بهم رفت و گفت یغره ا چش

 ... بهش بگه یتا ک-

 یبه اصالح باال را نگاه کردن برا!(look up...حرف ساناز افتادم ادی

 )یکار ایرف ح هیدر رفتن از 

به  خواستمیم...بکشم ونیقل کمی خواستمیغذا تموم شد م یوقت

همه جذبه  نیاخه بده دکتر با ا... شدیروم نم یول...حسام بگم 

 یزیچ خواستیانگار اونم م...بکشه ونیکنار همکارش قل

 ... میرو صدا کرد گهیهمزمان همد...بگه

 .. حسام-

 ... ماندانا-

 : و گفتم میدیخند

 ... اول تو بگو-
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 :شل شد و گفت ششین

 ... نه خانوما مقدم ترن-

 : من کردم و گفتم من

 ... بدونم خواستمیم...هیچ یدونیم...خب-

 : بگم تا حرف گفت تیپاراز نجوریمن قراره هم دونستیم انگار

 ... یدوست دار ونیقل گمیم...بزا من بگم اول-

 : با تعجب به من نگاه کرد و گفت...خود به خود باز شد شمین

 باشه؟ یدکتر جماعت دود یدیند...هیچ-

 ... نه کزادویدکتر ن یچرا ول-

 : و ژست مدال رو گرفت و گفت دیخند

 ... خب حرفتو بگو...نیحاال بب-

  ؟یکشیم ونیبگم قل خواستمیمنم م-

 رهیمگس مببند اون دهنو االن ...دهن باز بهم نگاه کرد با

مگس رفته تو دهنش از خنده منفجر  نکهیاز تصور ا...توش

 : اخم کرد و گفت...شدم

  ؟یدیمگه دلقک د-

 ... دمینه حسامو د-

هفتاد ساله ها گفت درد  رزنیپ نیا نیلب ع ریز...دمیخند بازم

 ونی، گارسونو صدا زد و قل شهیازم گرم نم یمن اب دید... یریبگ

 ...سفارش داد
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 ینشستم رو با سرفه  نیسنگ یخانوم ها نیع هوی...یوا یا

 دمیبد خند یلیخ...بپوشونم مویزیکردم ابرور یسع یمصلحت

 ونویبچه مثبت ها منتظر بودم تا قل نیجور ع نیهم...

رو چشم  یبقل زیداشت م زدینم یحسام هم حرف...ارنیب

نشسته  ششیخانوم باوقار پ هی یخاک تو سرش وقت یعنی...زدیم

رو اوردن دست  ونی؟قل!کنه؟یم زیشاش همه جا رو انالاون چ چرا

 هیزیخجالت هم خوب چ...دید رهیرو برداره که نگاه منو خ یبرد ن

 : رو طرف من گرفت و گفت یزد و ن یلبخند...واال

 ... اول شما-

دهنمو رو به ... پوک محکم زدم هیرو گرفتم و  یزدم و ن چشمک

فقط دودشو  ونیاز قل...رونیسمت حوض گرفتم و فوت کردم ب

 خواستمیبود چون نم نیتنها خالف من هم...دوست داشتم

خواستم سر ... از عوارض گشتن با ساناز هم بود...باشم زهیپاستور

 :رو عوض کنم و بدم بهش که گفت ین

  اد؟یبدت م یاز دهن-

 : گفتم ؟باتعجبیچ یهان؟برا

 ... نه-

 ...پس عوض نکن -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يپرنا اسد  –دشمن عشق 

wWw.98iA.Com ٥٥ 

 یبا چشا... رونیزد و حلقه داد ب دستم گرفت و پوک محکم از

... ستیهم اونقدر ن یوسواس نینه بابا ا...گرد شده نگاهش کردم

 ...اوردم حسام خان ریازت گ ییچه اتو... وا شد  شمین

اوج ...  میزدیو حرف م میدیکشیم ونیقل میداشت ینوبت نجوریهم

وگرنه  دیما دو تا رو با هم ند مارستانیشانس بود که از همکارا ب

به ساعت ...اونم حراج و بدون پس گرفتن شدیوا م عهیبازار شا

بلند بگم نصف افراد اونجا بهم زل زدن  یینگاه کردم و با گفتن وا

 : گفت محسام آرو...دروغ نگفتم

 ... یوا یبلند گفت نقدریچته ا-

اونا سرشون رو برگردوندن با اخم به  نکهیبعد ا...خجل زدم لبخند

 :حسام گفتم

 ... بهتره برم خونه...شبه کیساعت -

و رفتم تا حساب کنم حسام مانع  میتکون داد و بلند شد یسر

 : گفت ثیبهش اعتراض کردم و خب... منو حساب کرد نهیشد و هز

 ... به اون در نیا-

دعوتش  شیکه دو روز پ هیمنظورش قهوه ا دونستمیم

 !بهتر من که سر گنج ننشستم...کردم

و من  میکرد یبا هم خداحافظ نگیکنار پارک...تشکر رفتم  بدون

خواب بود وگرنه تا  یب یشانس اوردم ب...خونه شدم هیراه

 دادمیدود هم م یتازه بو...کردیچه کارا کردم ولم نم دیفهمینم
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لباسامو عوض کردم و حولمو برداشتم و به سمت حموم ... بدجور

 یب یچون ب مارستانیگرفتم فردا صبح برم ب میتصم...رفتم

ساعت حموم  هیبعد از ...یپز یبرا نذر مونیکمک همسا رفتیم

آخ که چقدر دلم ...مینمدار رفتم خواب ی، خسته و کوفته با موها

 یک دمیچشامو بستم و نفهم...برات تنگ شده بود بالش من

 ... خوابم برد

 

 

 ...چهارم فصل

کرده بود  نشیمعا یدکتر ظهور...گذشتیهفته از عمل مهال م هی

 یمنم سع...اعتراض عمل به کارروشن نداشت یبرا یو بهانه ا

تو  یزیچ هی دمشیدینشم چون اگه م یجلو اون افتاب کردمیم

 یهر چ یحرص ول اینفرت بود  دونمینم... زدیدلم وول وول م

با سر اومدم تو  دید هوی...کنم کشیتحر ومدیبود خوشم نم

 ...چوب شور غرغرو!شکمش

هم مثل  مارستانیاون ب...  مارستانیب یکیدم اون رفته بو صبح

 یبودنش همه شجره نامه  یبود و به خاطر خصوص یکینیا

مجردش  یبه مردا کردمیم یاونجا سع...  میرو داشت گهیهمد

 ستادهیو من فال گوش وا کوینشم چون اونجور که ن کینزد

ده بودن یهمشون دختر ند... نبودن یجالب یادما ادیز میبود
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کار داشت  یبا دکتر مارستانیب ومدیم یدختر هیواال هر دفعه ...

تنها ...بود دشونیجناب دوست دختر جد میدیفهمیفرداش م

 شیعروس یکه بو فیح یبود ول ییکویدکتر خوب هم دکتر ن

وگرنه معلوم نبود چه  کنهیم یخداروشکر عروس... ومدیم

 ...هیموذمار

 ماریب یول کردمیعمل داشتم که خودم عملش م هیاونجا  صبح

کردم برش  یسع یهر چ... بود و فوت شده بود وردهیدووم ن

استرس  نقدریا... سندشو مهر کرده بود  لیانگار عزرائ یگردونم ول

 دهیخبرو به خونوادش بدم که رنگم پر نیبرم ا یداشتم چجور

برا  رسمتیاز مرده م کردیمزه هم فکر م یب یاون ملک... بود 

رو بکشم  دیپارچه سف خواستمیتا م...  کردیم تمیاذ یلیخ نیهم

خالصه ... ال اله اال ا...  یپسره ...ماندانا نخورتت یوا گفتیم یه

به  یکه اصال ربط-و عشوه دکتر رادمنش  یزبون نیریش یبا ک

من برم  دونستمیم... رو فرستادم تا بهشون بگه -ماجرا نداشت

التماس کرده بودن و  یکل ضهیهمراه مرچون  شمیم عیضا یکل

موقع  یکه ب یبر دهان یوا...وا کردم یاضاف یمن برا خودمم پپس

گل هم با  یب یب... خودمم فلنگو بستم و رفتم خونه... باز شد

 : نگاه کرد و گفت دمیاسترس به صورت رنگ پر

 شده ننه؟ یچ-

 :مبل ولو شدم و گفتم یول کردم و رو نفسمو
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 ... دست من جون داد ریز یکیجون  یب یب یچیه-

 : و دستشو گرفتم و گفتم دمیزد رو گونش که از جا پر محکم

 ... هیچکار نیا یب یا ب-

 : گل گفت یب یب

 یچ یخونوادشو چ ؟جوابیاروم نقدیا یننه جوون مردمو کشت-

 ؟یدیم

و  دمیذره قرمز شده بود رو بوس هیکه  یزدم و گونه ا یلبخند

 : گفت

با (که روبه روته یدکتر نیاتفاقا ا...ازقصد که نبود جون یب یب-

جراح قلب و عروق هست  نیبهتر) باز به خودم اشاره کردم شین

 لویانگار خدا عزرائ یول...کنهیاشتباه عمل نم چوجهیو به ه

 رمیبگ لویعزرائ قهیبرم  تونمینم گهیفرستاده بود تا اونو ببره من د

 ...شیبگم برو به خدا بگو چرا برد

 : گفت یعصب یب یب

 ...استغفرا -

 : و گفتم دمیخند

 ... خب حاال-

 :به سمت اشپرخونه چرخوندم و گفتم سرمو

 ... ادیم یخوشمزه ا یبوها هی...اووووم -

 : باالخره لبخند زد و گفت یب یب
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 ...ینیزم بیس گیبا ته د یاستامبول... مورد عالقته  یغذا-

حمله  چارهیزده ها به بشقاب ب یقحط نیبه هم زدم و ع دستامو

بعد ...  دمیخواب شیرو خوردم و رفتم تا ش رغذایدل س هی... کردم

بود برا  لشیفام یساناز امروز عروس... مارستانیهم اومدم ب

عطا  وبیبه من صبر ا ایخدا...اومده بود یجاش سور نیهم

 ...بفرما

با ...خوندیدانشجو بود و همراه با کار کردن درس م یسور الله

جون هممون شده  یو بال نجایکارروشن اومده بود ا یباز یپارت

پرنده کوچولو  نیا نیع...دست منو که از پشت بسته بود... بود

نبودا  یالبته دختر بد...کردیم کیج کیبقل گوش همه ج یها ه

به اون  کردیجرئت م یموندم چطور یول! گفتم یچ...بد بود یول

 یانگار... قضا اونم اعتراض نکنه بشه و از  کینزد یدکتر ظهور

از  مویپزشک یو گوش خوردمیداشتم حرص م...خوششم اومده تازه

ظاهر  نیخداروشکر به ا...دور گردنمم دراوردم که الله ظاهر شد

 : گفت...عادت کردم ییهوی یشدن ها

 ... سالم ماندانا-

که  یبهش نگاه کنم خودمو مشغول خوندن پرونده ا نکهیا بدون

 : تو دستم بود کردم و گفتم

 ... سالم کیعل-
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 دیکشیشدشو به رخ م یارتودنس دیسف یباز که دندونا شین با

 :گفت

 ...یخسته نباش-

با ...رو ندم یکیبرم کل خونه مونو اب و جارو کنم به تو  حاضرم

 :لحن سرد گفتم

 ... یرو بگ نایفقط ا نجایا ینگو اومد...ممنون-

 : با بهت گفت... آها حقته...خورد  جا

جشن  یتو رو برا)کاغذ دراورد  هی فشیاز ک(خواستم...نه نه -

 ...دعوت کنم مینامزد

 : و گفتم هیطرف ک دمیبه به کارت نگاه کنم فهم نکهیا بدون

 ... نیرشیهم پ یبه پا...مبارک باشه-

 نیکارت دعوتش از ا... زد و کارت رو تو دستم گذاشت یلبخند

 نیچقدرم سنگ!یدار هیما میدیابا باکالس فهماوو ب...بود  ایچوب

 : گفت...بود

 ... نمتیبیپس سه شنبه م...یمرس-

بودن اون برا  یجد نهمهیاوه پس ا...تکون دادم و الله رفت یسر

... هم انتخاب کرده بود پولدار و  یچه لقمه ا...دل الله بود

 :از حرص سرمو تکون دادم و گفتم...شترهیب اقتشیل

 دیهم جوون مرگ ش یبه پا... نیبدبخت ش... اصال به من چه-

 .... شـیا
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 :اومد و گفت یخنده ا یصدا

 ...ماندانا خانوم یکنیم نینفر یدار ویک-

باز  شیابرومو دادم باال و با ن...دمیپشت سرم د نویو رامت برگشتم

 :گفتم

 زیگوش و حلق گوشاشون ت یخود متخصصا کردمیفکر نم-

 ...باشه

 :و گفت دیخند

 ...ینگفت...خداست یاز لطف ها گهید-

 :و گفتم دمیخند

مرغا اونم با  یدوست جونتون قراره بره قاط دمیبرادر شن یچیه-

 ...لـ 

بزار حرفم تموم ...دیوسط حرفم پر یاحترام یداد باال وبا ب ابروشو

 :گفت... که رمیشه خو جناب دکتر من در نم

 ... ـیوقت از دختر چیمنظورت ارشامه؟اون که ه-

 :گفتم... حاال تو ساکت...بردم باال  دستمو

که شما رو هم سرگرم  هیگریفکر کنم خوب باز یول دونمیاره اره م-

 ...کرده

از راهرو  یبگه که دکتر ظهور یزیچ خواستیم... دیخند

 :بهش نگاه کرد و گفت نیرامت...اومد

 ...بود رتیذکر خ...به اقا ارشام-
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موقع شب عمل  نیبود؟نکنه ا فتیاونم امشب ش مگه

 :به هردومون کرد و گفت یزد و نگاه یارشام لبخند!داشت؟

 شرم؟ ای رمیذکر خ-

و  دیفهم مویفضول لب خون نیرامت...لب گفتم شر که کمته ریز

از ... رهیبا دست جلو دهنمو گرفتم تا منم خندم نگ...منفجر شد

 یلیخ... رفتیم نییاال پاو شکم گنده اش ب رفتیم برهیخنده و

 :زور زدم تا بگم... خنددار بود

شبه همه ...دکتر رضا تو رو محز ارامش روح عمت ساکت باش-

 ...خوابن ضایمر

که از اون طرف ارشام خندش  رهیجلو خندشو بگ کردیم یسع

 یبا لب خندون اخم! خنده درست شده بودا رهیزنج... گرفت

 :کردم و گفتم

 ... تا کارروشن با لگد منتقلمون نکرده گهیجا د هی میبر نیایب-

با هم به سمت ...میبود فتیانگار نه انگار ش...تکون دادن یسر

گفت براموش  نیو رامت میبخش بود رفت کیکه نزد نیاتاق رامت

 ...دیچبیم ییاالن واقعا چا شیآخ...ارنیب ییچا

اومده بودم  یظهور نیبا ا یمن ک یوا...نمیبب ستایوا

هنوز بابت اون حرفاش ...سرمو تکون دادم و اخم کردم...نجایا

حاال اون حرفا به کنار ...خودشم بفهمه خواستمیدلخور بودم و م

باهاش راحت باشم که  خواستمیم یفکر کرده من به چه قصد
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نگام و  نیسنگ نگارا...زنهیتازه غرشم م کردهیم ینیاونقد عقب نش

هم همونور داشت  نیرامت...سرشو باال اورد دیپچ پچ کردما رو شن

 :رو به ما گفت دیخندیم

 دینبا یشیمتاهل م ایتو ذهن بعض یارشام خجالت بکش دار-

 رسونهیماندانا م نیا...نکن برادر من انتیخ...یبهشون زل بزن

 ...دست زنتا

 :با اخم گفتم نیدادم باال و رو به رامت ابرومو

 یدهن لق خودت-

 :منم گفتم...کرد وبا سر بهم اشاره کردارشام نگاه  به

تو ذهن من قراره مراسم  یفکر نکنم دکتر ظهور نیاقا رامت-

 ...بهتون گمیم کیتبر یظهور یآقا)رو به ارشام کردم ...(رنیبگ

و ارشام با تعجب با سر بهش اشاره کرد که بگه  دیخند نیرامت

 :گفت نیرامت...هیماجرا چ

 ...الله مراسم تو و اللس یمراسم نامزد کردیخانوم فکر م-

و داشتم به ارشام که  لیچشام شده بود قد نارگ...خنده ریزد ز و

مبل ولو شده بود نگاه  یداشت از خنده و تعجب رو پشت

 :گفتم میاخم کردم و با همون لحن دکتر...کردم

 ه؟یاصال ماجرا چ...چه خبرتونه-

 :بهم نگاه کرد و حق به جانب گفت ارشام
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نامزد کنم؟اصال  یگفته من قراره با خانوم سور یماندانا خانوم ک-

 خوره؟یبه من م

نه بابا من اشتباه !!گفت ماندانا خانوم؟..ستایوا...باکالس بابا

از گفتن اسمم از طرفش هنگ کردم لبخند زد  دیفهم...البد دمیشن

 :و گفت

 ...توئه یآثار چراغ سبز نشون دادنا...نگاه نکن یاونجور-

من چراغ سبز نشون ...بزرگ تر شد شیاز چند لحظه پ مامچش

چون  نمایهم که انگار اومده بود س نی؟رامت!دادم خودم خبر ندارم

 یچشم غره ا...دیخندیو م کردیبه من و ارشام نگاه م اقیبا اشت

 :گفتم نیبه ارشام رفتم و به رامت

 ...مایستین گریبدم خدمتتون؟ما باز الیپف-

 :گفت..نه تکون داد یبه نشونه  سرشو

 گره؟یارشام باز گفتیتو راهرو م یک-

 :گفتم یبلند شدم و جد.گفتم و  یشیا

 ...نیاقا رامت ییممنون بابت چا-

 :چرخوندمو گفتم یبه سمت ظهور سرمو

 ؟یظهور یشده اقا رید نیکنیکارا فکر نم نیبرا ا-

که  یخانوم رنجبر یتالف خواستمیم...کردم دیقسمت اخر تاک یرو

تاسف تکون دادم و  یبه نشانه  یسر...ارمیبهم گفته بودو درب
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کردم االن  یتالف شیآخ...اونا رو با نگاه متعجبشون تنها گذاشتم

 ...سبک بودم

 ...ومدیصداشون م... ستادمیپشت در وا ینبودم ول فضول

 :گفت نیرامت

 چش شد؟  هوی نیا-

 :گفت ارشام

ازم  شیفته په یفکرکنم به خاطر ماجرا...دونمینم-

 خواستیصداش کردم م کیبه اسم کوچ یوقت یدید...دلخوره

 ...منو بخوره

 : اومد و گفت نیخنده رامت صدا

 ... ومدیبهت م دیشا یکردیتو هم تستش م-

فحش دادن  یصدا ارشام جلو...پررو نبود نقدری؟دکتر رضا ا!جانم؟

 :منو گرفت

 ... سرش داره ریچند تا ز شناسمیکه من م ینیا-

 ... انگار عاشقشه گهیبا حسرت م یجور هی...برو بابا -

 :خنده ارشام اومد که گفت صدا

 ... چرا که نه-

پا  یصدا دمیصحبتاشونو بشنوم چون د یادامه  نتونستم

 یداشت شوخ ؟حتمایچ یعنی...بلند شدم عیسر..ادیم

... رضایرفتم سمت اتاق عل... مزه ها یب...گهیمردن د...کردیم
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دوست داشتم  یباشه ول داریب دونمیم دیبود بع ازدهیساعت 

 ... کردمیهم فراموش م یاون رضا و ظهور یحرفا...نمشیبب

 

*** 

 ارینوشته بود کام...دراوردم و خوندم بمیدعوت الله رو از ج کارت

با پسرخالش ازدواج  خواستیپس م...یکارروشن و الله سور

 دهیبار با دکتر کارروشن اومده بود د هی...یکام چارهیب...کنه

 نجایبه پا پزشکا ا یبه نظر من خوشگل بود ول... مشیبود

 یتو لباس داماد اریکام دنید..رفتمیم دیپس حتما با...دیرسینم

خب خوبه ...زمانش مال سه شنبه ساعت هفت بود....داره دنید

 بدون...نه ای ادیسانازم م نمیدوست داشتم بب...من نبود فتیش

 ایچون اکثر پرسونل مرد بودن و خانوماشم  دادینم فیاون ک

االن رفتم تو نخ  نیاز هم...سال داشتن یباال س ایدانشجو بودن 

خوشش  یکه از مهمون یب یب...بپوشم یبپوشم چه رنگ یچ نکهیا

پسرعموم آرتان رو ... کردمیبرا خودم همراه جور م دیبا ومدینم

لب با خودم  ریز...مناسب نبودن  ادیز هیچون بق کردمیخر م دیبا

 :گفتم

 ...انگار چند نفر هستن هیبق یگیم یجور هی-
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بود خودش  داریاگه ب...تک به ارتان زدم هیدراوردم و  مویگوش

 عیسر... اومد میگوش برهیصدا و دینکش قهید هیبه ...زدیزنگ م

 : برداشتم و جواب داد

 الو؟ -

 ...یسالم بر استاد گرام-

 : گفت...کردم دارشیخواب بود ب یاله...اومد ازشیخم یصدا

استاد  ادیچه عجب باکالسا ...خانوم یبه به احوال مان-

 ...کالساشون افتادن

 :گفتم یثیلحن خب با

 ... ارتان جان دیدر قلب نداشته ما شمع بود شهیشما هم-

  ادیبنال خوابم م...برو همسن خودتو خر کن-

 ... یسرت استاد دانشگاه ریخجالت بکش خ)دمیخند(-

 ... بخوابم خوامیکارتو بگو م...دونمیم-

 ... جون یارت گمیم-

 جون؟ -

 ... با زمزمه مرض ارتان ادامه دادم دمویخند

 ؟یپارت میبر یسه شنبه هست گمیم-

 هست؟  یک-

 ...  مارستانیپسر ب ینامزد-

 : فکر گفت یو با کم دیخند
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 یجنابال یشد و دوستا یالبد مهمون...مبارکشون باشه...عجب-

 ... ادیتا ب یمثل من قراره التماس کن یکه به بزرگ دنیهم ته کش

بود که همه دوست داشتن  یتو حرص خوردن من چ دونمینم

 : گفتم یعصب...ارنیدرب

خوشگل کن ...دنبالم ایب شیسه شنبه ساعت ش...زیارتان مزه نر-

 ... جمع کنم داریبرات خر کمی خوامیم

تماسو قطع  دمیبهت خبر م کنمیو با گفتن فکر م دیخند

از ...دمیخواستم برم تو اتاقم که دو تاچشم زل زده به منو د...کرد

اخم کردم ...دمیقدم عقب رفتم و حسامو روبه روم د هیترس 

 : درعوض حسام با خنده گفت

 ... یزاریقرار مالقات م دمیجون؟شن یاحوال مان-

 : نازک کردم و گفتم چش

 ... باشه یلم کفضو -

لبخندش محو شد و ...قدم اومد جلو و باعث شد برم عقب هی

سرم به ...کنه کاریچ خوادیم...ادب یپررو و ب یپسره ..بازم اومد

و اونم قشنگ  واریبه د دمیرس دمیبرخورد کرد فهم یسرد زیچ

با اخم ...خل شده بود ...اومد دستاشو با فاصله کنار بدم گذاشت

 :بهش گفتم

 ... کنهیفکر بد م نهیبب یونور حسام زشته کسبرو ا-

 : سرشو اطراف تکون داد و گفت...کر شده بود انگار
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 ... ستین یفعال که خبر-

 : گفتم دیترس و ترد با

  ؟یکن یخوایم کاریچ-

با فاصله چهار انگشت از صورتم  بایچشاش بهم زل زد و تقر با

... احمق خل نشه نیخدا صد تا صلوات نظر االن ا ای...قرار گرفت

 هینکنه ...دمیترسیم یول نمیبرق خنده رو توش بب تونستمیم

کرد محکم بکوبم به  یدستمو مشت کردم که اگه کار...بکنه یغلط

 ...شکمش

خوند چون جلو خندشو نگرفت و بلند  افمیکنم از ق فکر

محکم  یکیشدم و  یعصبان کردیم تمیداشت اذ دمیفهم...دیخند

مچ دستمو گرفتم و ...خودم درد گرفت که دست نشیزدم رو س

 : ماساژدادم و اون با خنده گفت

 یب یبامزه شده بود لعنت فرستادم چرا اون گوش افتیق نقدیا-

 ...صاحابو گذاشتم تو اتاقم

 : دمیلب غر ریز

منو سکته داده برا من داره  ایح یمخ ب یب شعوریب یپسره -

 ... زنهیحرف از بامزه بودن م

 : چپ نگام کرد و گفت چپ

 ... یگفت یچ دمیشن-

 : غره رفتم وگفتم چشم
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 ... یمنم گفتم تا بشنو-

 :مظلوم کرد و گفت خودشو

بهت بگم من  خواستمیم...خب حاال دختر کوچولو ناراحت نشو-

 یخواستم تالف یتو رزرو کرد دمید یهمراه ندارم ول یبرا مهمون

 ... کنم

 : گفتم یکردم و عصب اخم

  ؟یتالف یگیم ایکثافت کار نیواقعا من موندم به ا-

 : برق زد و گفت چشاش

 ... کاش ...انگار خوشت اومدا-

خشم دراگونم  یب یبه قول ب...تموم نشده جوش اوردم حرفش

درد گرفت ودندونامو  میشونیکردم که پ یچنان اخم...متولد شد

دستامو مشت ... با سر نرم تو شکمش دادمیرو هم فشار م

هم خورده بودم  یاز دست ظهور شبیکه د یحرص...ردمک

 : حسام هم با ترس بهم نگاه کرد...باهاش جمع شد

 ...شد یوحش...ژنیامام زاده ب ای-

 یچون کفشام سر بود ول دمییندو...در رفت و منم دنبالش یسر

 یاروم و عصب...گمش کردم عیکه سر رفتیم یاون با چنان سرعت

 :گفتم

 ...رونیب یایبهتره ب یحسام جونتو دوست دار-

 : صدا اومد یپشت در از
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 ادیبه اون ماندانا خله بگو ب...گفتم غلط کردم...یوحش الیگودز-

 ... کنم یخودم عذرخواه

 : و گفتم دمیکش قیعم نفس

 ...ندارم تیکار...اریدرن یمسخره باز ایب-

 قول؟-

 :تکون دادم و گفتم  یسر

 قول-

رفتم سمتش و ...رونیرو باز کرد و اومد ب یرخوردر ناها واشی

 : و گفتم دمیخند...دفاع گرفت عیدستمو اوردم باال اونم سر هوی

 ؟یریگیشالمو درست کنم چرا جو م خوامیم-

 شیییآخ...محکم زدم رو شکمش نییدستاشو اورد پا نکهیاز ا بعد

 : دردش گرفت 

  یوحش...بدبخت شوهرت...آخ چقد دستت محکمه-

 :نازک کردم و با عشوه گفتم چشم

 ... زمیعز ندتهیهمسرآ یوحش الیگودز-

تو  یرو زانو نشست و با صدا هوی...تکون داد یو سر دیخند

 : گفت یدماغ

 ...یوحش الیگودز یکنیبا من ازدواج م-

 :و بعد مظلوم گفت دیاونم خند...بزنمش ایبخندم  دونستمینم

 ...برم یمن با ک یحاال جد-
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که از اتاق رست اومد  دمیرو د یدوروبر چرخوندم و لوس سرمو

 : صداش کردم... زدم یثیلبخند خب...رونیب

 ... نجایا ایلحظه ب هی یلوس-

دختره ...خودشو رسوند  عیبه خاطر حسام سر شتریکنم ب فکر

 :گفت... پررو

 بله ماندانا خانوم؟ -

 : اشاره کردم و گفتم یبه حسام با سر به لوس رو

 چطوره؟ شونیا-

تکون داد و  یسر...شد یاول تعجب بعد عصب نگاهش

 : گفتم کردیکه با دهن باز بهم نگاه م یو به لوس دمیخند...رفت

 ...برو به کارت برس یچیه-

از  نشویمنم رفتم دنبال حسام و آست...تکون داد و رفت سرشو

 : و گفتم دمیپشت کش

 ... امیباهات م...کزادیخو حاال قهر نکن دکتر ن-

 : و گفت برگشت

  ؟یجد-

 :دادم باال و گفتم ابرومو

 رمیبعدا باهاش م گمیعشقم م زنمیزنگ م...یپ ن پ شوخ-

 ... سکوید

 : بهم زد و گفت یو چشمک دیخند
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 ...نمتیبیپس م...از خداشم باشه-

خواستم برم اتاقم که عاطفه  کارمیب دمیمنم د...تو اتاقش رفت

 ... بدو اومد دنبالم

 ... حالش بد شده ۱۳۴اتاق  ضیمر... تو ییابابا کج یمان-

مرور کردم و  ضایمر یاسام...طرف اتاق میبدو با عاطفه رفت بدو

بود  هیبه اسم هان یریپ رزنیتو اون اتاق پ...دیلحظه دلم لرز هی

 کردمیدعا دعا م...میمهربون بود همه بهش وابسته بود نقدیکه ا

 ...اون نباشه

 

 ... پنجم فصل

 

دلم ...زدم و فاحته خوندم هیسنگ قبر هان یسنگ دو بار رو با

دل تمام همکارا و من براش ...اصالحش کنم ای...شدیبراش تنگ م

 ...شدیتنگ م

از اون ...مارستانیبا دست پاک کردم و بلند شدم تا برم ب اشکمو

خط صاف و  هیجون شده  هینوار قلب هان دمیفهم یشب وقت

 یکیصبحشم که ...دلم گرفته بودنتونسته بودم برش گردونم 

جرئت نداشتم دست به  گهید...دست من مرده بود ریز گهید

 یخاکسپار اسممر میهمه رفته بود روزید...و عمل ببرم نهیمعا
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رنگ و بوش عوض  مارستانیفکر کنم امروز ب نیهم یو برا هیهان

 ...شده

از ...راه بود مارستانیساعت تا ب مین...روشن کردم  نویماش

و با خودم فکر کنم که دو سه روز  رونیقبرستان اومدم ب نگیرکپا

... واقعا خسته بودم...شمال یالیبرم و یب یو با ب رمیبگ یمرخص

بدون ...زنگ خورد میمشغول فکر کردن بودم که گوش نجوریهم

 : نگاه کردن بهش جواب دادم

 ... الو-

 ... ساناز نفسمو ول کردم یصدا با

  ؟یخوب...یسالم مان-

 ؟یخوبم خوب...سالم  کیعل-

 ... سراغتو گرفته یماندانا؟دکتر ظهور ییکجا...اره خوبم یمرس-

 : دمیتعجب پرس با

  ؟یچ یبرا-

 :گفت

 ...داره و ازین ضایاز مر یکیعمل  یهمکار یبرا یکیدنبال  -

 : حرفشو ادامه بده نزاشتم

 ... ستمینه بهش بگو من ن-

 چرا؟-

 : بعد با خنده گفت...ساکت شد...دمیکش یاه
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 ...  یکه بچه مردمو کشت ینکنه به خاطر اون عمل-

 : و گفتم دمیخند

 ...اره-

 :گفت یدار دیلحن ترد با

 ... یگینم یجد-

روز دو نفر به  هیتو ...برم اتاق عمل گهیجرئت ندارم د...چرا اتفاقا-

 ... خاطر من مردن

بوده چرا خودتو  نیاونا قسمتشون ا...نگو  یور یماندانا در-

  ؟یدونیمقصر م

 ... دونمینم -

 بگم؟  یچه به ظهور یحاال جد-

 ... گمیبهش م رمیخودم م... مارستانیبزار برسم ب-

  نمتیبیپس م...باشه-

 ... فعال-

 یجلو ه رفتمیمتر م مین یه...اورده بودا ریمنو مسخره گ کمیتراف

ساعت بدو بدو رفتم سمت راه  هیت شد ساع مین...رو ترمز زدمیم

بدون سالم ...کردمیروپوشمو با مانتو عوض م دیفقط با...پله 

رفتم سمت  دمویرفتم داخل اتاقم و روپوشمو پوش ایکردن به پرن

نفس ...درو باز کردم دیبفرمائ یدادر زدم و با ص...یاتاق ظهور

 : نفس زنان گفتم
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 ... شد رید)فسن(دیببخش..یر)نفس(دکتر ظهو)نفس(سالم-

 : تعجب جواب سالممو داد و گفت با

 ... بـیسالم ماندانا خانوم ع-

 : چش غره رفتم و گفتم...خانوم و مرض ماندانا

 ...رنجبر -

 ... رو صورتش نشست و اصالح کرد اخم

 ... عمل یبرا میبر دیاماده ا...باشه...دکتر رنجبر-

چوب  نیرسما جلو ا گهیبرم عمل اونوقت د نیکم مونده با ا نه

 : تکون دادم و گفتم یسر...زدمیشور گند م

 ... عمل کنم ویاالن کس تونمینم یول خوامیمعذرت م یدکتر ظهور-

 :  دیبهت پرس با

 اومده؟  شیپ یمشکل-

 : بله تکون دادم و گفتم یبه نشونه  سرمو

مدت  هیگرفتم برا  میکه انجام دادم تصم یعمل نیبعد از آخر-

 ... عمل نکنم ویکس

 چرا؟ -

بگم؟نگم؟بگم؟اه نه بابا ، نکنه بگم بعد با خودش بگه من  بهش

 تمویموقع نیجلو ا رمینه من بم...زدمیفقط ادعا داشتم و الف م

 : نه تکون دادم و گفتم یسرمو به نشونه ...کردمیخراب نم
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 ادیبگم ب کزادیبه دکتر ن تونمیم یول...بگم تونمینم-

 فتشونیش... من سابقه دارن یهم به اندازه  شونیا...کمکتون

 ...هم هست

از  دمیاز اخم کردنش فهم...بزنه بعد منصرف شد یحرف خواست

 یکوبیاز اخمش تو دلم پا... ادیوسط خوشش نم نیا یزیچ هی

جوابش با اجازه گفتم و رفتم  دنیبدون شن...حقته... راه انداختن

داشت کتاب شعر  شیکاریطبق معمول در مواقع ب...اتاق حسام

 نیاز جاش ع...کردم  ازب ییهویبا خنده درو ...خوندیعاشقانه م

چنان غرق شعر ...و باعث شد از خنده منفجر شم دیقوربانه پر

درو باز کردم فکر کردم معتاد  یشده بود که وقت یخون

 کردینگام م یکردم چون بد جور یرو ادهیاوه فکر کنم ز...جلومه

 : غر غر کرد...ه بودمانگار ارث باباشو خورد

من برهنه باشم تو  دیشا یگینم...پررو یدختره  یرو اب بخند-

 ... یکنیاتاق و درو باز م

 : و گفتم دمیخند

 ... یکارو بکن نیا یجرئت ندار-

 : زد و گفت یثیخب لبخند

 بهت ثابت کنم؟ یخوایم-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يپرنا اسد  –دشمن عشق 

wWw.98iA.Com ٧٨ 

باز دستشو برد رو دکمه ها  شیبا ن...تعجب نگاش کردم با

کنه  کاریچ خوادیم دمیفهم...و شروع به بازکردنشون کرد رهنشیپ

 :با دستم چشامو بستمو و گفتم

به  چیه کی... باشه تو غول جرعت...مرده شوره جرعتتو ببرن-

 ...سودت

 :و دکمشو رو بست و من با حرص نگاهش کردم و گفتم دیخند

 ...که کارروشن عذرتو بخواد یبرسه اون روز یاله-

 :گفت...نشست زشیپشت مزد و رفت  یچشمک

 ... نجایا یجن اومد نیبود ع یکارت چ...خب حاال-

 :لب گفتم جن عمته بعد با لبخند پر عشوه گفتم ریز

 ...حسام جون-

 :داد باال و گفت ابروشو

 ...بگو...طفره نرو -

بعد ...و سرمو رو به رو سرش اوردم زشیگذاشتم رو م دستمو

 ...ادامه دادم

 ؟یستیخسته ن-

 :گفت دیبا ترد...ب بهم نگاه کردتعج با

 ؟یبرا چ-

 :پر عشوه مو مظلوم کردم و گفتم نگاه

 ...اتاق عمل یبا دکتر ظهور یریم-
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 :لب گفت ریبعد اخم کرد و ز...کنم شوکه شد فکر

 ...برا من کنهیم میچه دکتر ظهور-

 :گفت بعد

 بعد؟ یریبعد چرا خودت نم-

 :و گفتم نییانداختم پا سرمو

 ...ترسمیم...تونمینم-

 :گفت...بهت بهم نگاه کرد با

 ؟یترسی؟میچ-

 ...بلند شد و و اومد کنارم همزمان

 ؟یاز چ-

و  نییدوباره انداختم پا...بلند کردم و به چشاش نگاه کردم سرمو

 :گفتم...به سمت در نگاه کردم

 ریو ز وردیدووم ن ضیمر کردمیداشتم عمل م یوقت... میعمل قبل-

به  کردمیم یداشتم سع یوقت هیشبشم هان...دست من مرد

 ...یضیجرئت ندارم برم سمت مر...برگردونمش مرد یزندگ

 :با التماس بهش نگاه کردم بعد

 گه؟ید یریم-

 ...نگام کرد یتکون داد و با نگران یسر

 ... باشه-
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رفتم سمت در و ...کردم تیموفق یلبخند زدم و براش ارزو بهش

 ...بزنم غیبود ج کینزد ییهوی رونیاز اتاق اومدم ب

پشت در خم شده بود و با در بازکردن من دو قدم عقب  یظهور

همه مدت پشت در بود و  نیا یعنی...نکنه...شدم یعصبان...رفت

 د؟یحرفامونو شن

 :کردم و با تاسف بهش نگاه کردم و گفتم یظیغل اخم

 ...یبود دکتر ظهور دیازتون بع-

 :و گفت رونیبزنه که حسام اومد ب یحرف خواستیم

 ...شهیماندانا م-

 :دیپرس...حرفشو خورد یاخم من و دکتر ظهور دنید با

 ...اومده شیپ یمشکل-

 :به حسام نگاه کردم و گفتم یبودم ول یعصب هنوز

 ...زاد کینه دکتر ن-

 :به هردوشون انداختم و گفتم ینگاه مین بعد

 ...دیموفق باش-

دکمشو زدم تا ...به سمت اسانسور رفتم یا گهیکار د چیه بدون

 خواستمیو م دمیکش یقیدر باز شد نفس عم یوقت...نییپا ادیب

از ...توش و دکمه رو زدن دنیهوا پر یدسته ب هی هویبرم تو که 

من  ننیبیم!تیشخص یب یادم ها... پرستاره رو شناختم  نشونیب

 یاهبا نگ...فرهنگ  یب یاادب ه یب!!دو ساعت پشت اسانسورما
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 نیا نیگفتم و ع تیتسل یگرام یبه سمت راه پله ها به پاها

 ...پله رفتم نیکه از جنگ شکست خوردن به سمت اول ییکسا

پنجاه  دیالبته فکر نکن-از باال امدن از پنجاه طبقه با اسانسور بعد

نفس نفس کشون به به سمت اتاق دکتر کارروشن -!طبقه بودا

نه به قبل که ...پررو شده بودا یلیهم خ یدکتره ظهور نیا...رفتم

نه حاال که معلوم  دادیجواب سالممو نم کردمیتا نگاهش نم

ن محمد هم دفترش باشه وگرنه یوات ِد فازه؟خدا کنه ا ستین

از هفت  یکیجلو چشش که  ارمیهفت نسل اباد بعدشو م

 دیبفرمائ یبا صدا...در اتاقشو زدم...جونامو به خاطر پله ها گرفته

 ...دینگاهشو اورد باال و منو د...د و وارد شدم وا ش شمین

 ...مارستانیب سیسالم بر رئ-

 :و گفت دیخند

خسته  نقدیا یاز جنگ برگشت...مارستانیب یسالم بر سوگل کیعل-

 ؟یا

 :زدم و گفتم یشخندیتابلو بود؟ن نقدیا یعنی...بردم باال ابرومو

 ...ازتون بکنم یدرخواست هیاومدم ... ستمیخسته ن-

 :داد و گفت  هیتک شیصندل به

 ...شنومیم-

 کمی نمیشیبه جهنم خودم م...نمیادب تعارف نکرد بش یب

 :نشستم و گفتم...خجالت بکشه
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 رم؟یبگ یدو سه روزمرخص شهیم-

 :مکث گفت یبعد کم...گردو شدش منو نگاه کرد یچشا با

 ؟یاونوقت برا چ-

 :گرفتم و گفتم نفس

 هینگرفتم بلکه به جا بق یمن از اول سال نه تنها مرخص...خب -

 ...ماشاال نیدیتازه حقوقم هم که نم...هم اومدم

 :زد و گفت یلبخند...گفتم یشوخ نویا البته

پولشو از ...نداره یبه من ربط یومدیم گرانیبه جا د نکهیا-

 ...ریخودشون بگ

 :اخم بهش نگاه کردم و گفتم با

 چرا ؟-

 :اال انداخت و گفتب شونشو

 دم؟یحقوق م ینیگزیمن به خاطر جا-

کشک بود؟اگه  ومدمیهمه م نیا یعنی...غره بهش رفتم چشم

 :گفتم...شدم نیگزیجا گهیمن د

 یحق مرخص نجایدکترا ا هیمنم مثل بق...الیخیخب حاال اون ب-

 ...دارم

 ...تکون داد یسر

 ...درسته-

 :برگه از کشو در اورد و سمتم گرفت هی بعد
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 ...پرکن  نویا ایب-

با خودکار شانسم پرش  عیسر...رمایبگ خواستمیم یمرخص هی

 :مهر کرد و گفت...کردم و دادم دستش

 یمرخص گهیتا سه برج د گهید یول یبرو مرخص کشنبهیباشه تا -

 ...ایندار

ه هم نیگه؟ایم ینجوریچرا ا نیا...خوردیداشت خونمو م خون

گلدونشو بکوبم به  نیبزنم ا...رنیگیم یمرخص هیبق

 ...دمیکش قیدستامو مشت کردم و نفس عم!مخش

با اخم از جام بلند ...خندش گرفت خورمیدارم حرص م دیفهم

 :شدم و رفتم سمت در که گفت

 یچه زود رنج شد...کردمیم یداشتم شوخ...قهر نکن حاال-

 ...ماندانا

 :دیفکر از دهنم پر بدون

 ...زارنیبرا ادم اعصابم م نجایدکترا ا نیمگه ا-

 :محمد با اخم بهم نگاه کرد...جلو دهنمو گرفتم هوی

 کنه؟ تیجرئت کرده تو رو اذ یک-

! درونم فعال شد طانیش یناگهان ماندانا...کردم لبخند بزنم یسع

 :رم؟گفتمیرو نگ یچرا حال ظهور

انگار دکتر ...کنهیم یبرا من امر و نه یهع یدکتر ظهور نیا-

 ...هیعیسم
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 :زد یلبخند

 ... رسمیخودم به حسابش م-

از من ...یرابیگفتم ز یوا...خودم یرابیبه ز کیبار...باز شد شمین

 :گفتم...ارزششو داشت یبود ول دیبع

 ...نیبه خانومتون سالم برسون...من برم گهید-

 

از تو  یحال هیارشام من ...رونیتکون داد و از اتاق رفتم ب یسر

به سمت اسانسور  نجوریهم...از کجا گرفتم یدیکه نفهم رمیبگ

کله به کله  یبا لوس دمیکشیو براش خط و نشون م رفتمیم

 :با خنده گفتم...بود گهید ایدن هیانگار اونم تو ... شدم

 ..حواست کجاست-

 :گفت  یحواس پرت با

 ؟یدیحسامو ند...سالم-

 :تعجب گفتم با

 ؟یدار کارشیچ-

 :گفت دیمانتوشو صاف کرد و با ترد ی گوشه

 خوادیبهش بگم امشب نم خواستمیم...  داشتیبرنم شویگوش-

 ...امیمن نم ادیب
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امشب ...*حرفاشو تو ذهنم تکرار کردم...شده بود قد گردو چشام

ابروهام گره .... بود و  یالله سور یامشب نامزد*ادیب خوادینم

 :لب گفتم ریخورد و ز

 ...دارم برات-

 :دیپرس جیگ یلوس

 ؟یبا من-

 :کنم میزدم تا حرصمو قا یپهن لبخند

اومد خودم بهش ...عمل یراستش االن رفته با دکتر ظهور...نه-

 ...زمیعز گمیم

 ...کرد یزد و گونمو تف مال یخوشگل لبخند

 ...واقعا عجله دارم زمیعز یکنیلطف م-

 :به سمت دفتر محمد رفت و گفت بعد

 ...فعال -

بزار حسام رو ...با دست تف گونمو پاک کردم...تکون دادم یسر

پررو  یپسره ...من روغن روش باشه هیبراش بپزم  یاش...نمیبب

 رهیبعد م دهیشب منو سکته م ادیم...  هیفازش چ ستیمعلوم ن

در  لمویمبا بمیگفتم و از ج یاوف...زارهیقرار م گهید یکیبا 

که کالس  دوارمیام...کردم کثاسم آرتان چند لحظه م یرو...اوردم

بعد چهار بوق ...تماس رو برقرار کردم و منتظر موندم... نباشه 

 :ارتان اومد یخواستم قطع کنم که صدا
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 ها؟...نیخدا از دست ا یا-

 :گفتم یکردم و با لحن عصبان اخم

 سالمته؟ یجا...ها و هامپر -

 :از پشت تلفن اومد یخنده ا یصدا

 د؟یریبا ما تماس بگ دیدچه باعث گر...سالم کیعل-

گل  شیکه ارتان شوخ ییبه حال وقتا یوا...دمیکش یقیعم نفس

 ...کنه

 نه؟ ای یایم یتو قرار نبود بهم خبر بد نمیبب...سالم-

 ...بزارمت یتو خمار خواستمینه م-

 ...مزه یب-

 ...امیب ریدارم ممکنه د یکار هیفقط من ...تو با مزه-

 ...ساعتم نگاه کردم به

 ساعت چند؟ مثال-

 ...هفت یدوروبرا-

 ...ایفقط خوشگل بپوش...باشه-

 ...برام انتخاب کن ایتو ب یخوایم-

 :خندش باز از پشت تلفن اومد یگفتم و صدا یشیا

 ...نمتیبیم...گفتناتم ُدِخ عمو شیا نیاصال عاشق ا-

 ...خدافظ!دنبالم یایم میساعت هفت و ن-

 ...یبا-
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و  شدیتموم م فتمیش گهید قهیده دق...بمیگذاشتم تو ج مویگوش

 یمهمون یبازار چون لباس مناسب برا رفتمیم دیزود با

اسانسور رو زدم و چهار طبقه رو با پله اومدم  دیق...نداشتم

 لمویلباسمو تو اتاق عوض کردم و رفتم دفتر تا وسا...نییپا

که  ایبه پرن ادمگذاشتم و د ادداشتیحسام هم  یبرا...بردارم

 ...بهش بده

 : بردارم که ساناز صدام زد نویتا ماش نگیسمت پارک تمرف

 کجا؟  یمان-

 : سمتش و با تعجب گفتم برگشتم

 ...نبودم  فتیامروز ش-

 : بود بچم نفس نفس زنان بهم گفتم دهیدو انگار

 ؟یحسام بر) نفس(قرار نبود با ) نفس(مگه -

 : به هم گره خورد و گفتم ابروهام

 ... رمیم ییخودم تنها گهینه د-

 : دیباال برد و پرس ابروهاشو

 اومده؟ شیپ یمشکل-

 : زدم و گفتم یعصب یلبخند

براش ...رمیم گهید یکیخودم با  ؟فقطیچه مشکل ینه سان-

 ...فهمهیگذاشتم خودش م ادداشتی
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تکون دادم و  یخدافظ یتکون داد و من دستمو به نشانه  یسر

از  نویماش...دمیدیکاش بودم و واکنش حسامو م یا...رفتم

شماره  هی یشانس...اوردم و ضبطو روشن کردم  رونیب نگیپارک

 : زدم و اهنگ پخش شد

 یتونیمرگ رو دوشم طلوعم کن تو م غروبم

 یتونیشروعم کن تو م پوشمیم هیسا تمومم

 ایمغرب در ونیغرق خون م دیخورش شدم

  ایبازت ببر تا مشرق رو یبا چشما منو

 فهمهیبا هر تپش با هرشکستن داره م دلم

 رحمه یهر اندازه خوب عشق همون اندازه ب که

 ستین یکه رفتم تا بفهمم جز تو راه ییراه ها چه

 ...ستین یهست و گاه یکه گاه ییکن از عشقا خالصم

به ادم منتقل  یخاص یعالقه  هی...دوست دارم یلیخ صداشو

م شروع کردم من...خاص یاقا گنیحق دارن بهش م...کردیم

 ...باهاش خوندن

 سکوتو از اونم بهتر  یشناسیخوب سوختنو م تو

 خاکستر ریکن نمونم ز یکار هی شمیات من

 شم  یمثل همون روزا که بارون بود و ابر خوامیم

 ...شم  یتو مثل چشمات ابر ریتو حر دوباره
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کاش ساناز !وسط هفته هم شلوع بود یحت...}...{به پاساژ  دمیرس

و  یپارت نکهیبا ا...کردمیباهام بود اونوقت راحت تر انتخاب م

همکارا  شتریب...خب فرق داشت نیا یول رفتمیم ادیز یمهمون

مغازه رو رفتم تو  نیاول...کردن نداشتم حاال دیحوصله خر...بودن

 ...فتلباس چشمو گر هیو همون اول 

سه ربع و طرف  نیطرف است هی... م بود رون یحداقل رو شیبلند

و  یبنفش و صورت بیرنگشم ترک... یبند نامرئ هیبا  گشید

به درد ...ومدیطرح دارم م یمشک یبا جوراب شلوار...بود یمشک

همونو برداشتم و رفتم ...رمشیبد نبود بگ یول خوردینم یمهمون

پسر از مغازه دار که ...بود  کیکوچ زیسا هی...تو پرو تا بپوشم

تک  نایگفت ا...ارهیترشو ب کیکوچ زیسا هیجوون بود خواستم 

 یو رفتم مغازه  رونیمنم دست از پا دراز تر اومدم ب...زهیسا

 ...هم خوشگل بودن نایخدا ا یوا...شیکنار

 

 ...ششم فصل

 

 یبرداشتم و تو صندل دویخر یها سهیک تیاز سر رضا یلبخند با

 دیاز خر نکهیبا ا...گذاشتم و نشستم پشت فرمون نیماش یپشت

 ...کردم یولخرج یلینبارخیا یو پول خرج کردن متنفر بودم ول
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 اهیس یشلوار ل هیقرمز و با  یکفش پاشنه کلفت هشت سانت هی

سه ربع  نیاست ریبلوز حر هیو  -تو خونه داشتم نکهیبا ا–رنگ 

 هیهم داشت و  یتاب مشک هیبا پولک و طرح گل که  یمشک

بار به قول  نیاول یبرا...دمیتا کمرم بود خر شیکت قرمز که بلند

 ...ساناز ترکوندم

ساعت نگاه کردم باعث شد هول شم و با سرعت به سمت  به

درو با سروصدا باز کردم ...فقط سه ربع وقت داشتم...خونه رفتم

 : دادش دراومد یب یکه ب یجور

 ؟ یمگه سر اورد یچته مان-

بوسه کوچولو کردم و همونطور که  هیرو لپشو  عیباز سر شین با

 :باال گفتم رفتمیاز پله ها م

 یحاضر شم االن ارت عیسر خوامیکردم م دیخر یکل یب ینه ب-

 ...ادیم

منم اول رفتم ...بد نگام کرد و رفت تو اشپزخونه  یب یب

که دست و رومو بشورم و بعد با حوله خشک کردم و  ییدستشو

 :و شروع کردم به خوشگل کردن شمیارا زیت منشستم پش

فرشون  یدورم و با ِفرمو کم ختمیموهامو باز ر... دمیپوش لباسمو

و  ملیبه پشت چشمم زدم و بعد با ر یبراق یتوس هیسا... کردم 

پوستمو  یبا کرم کم... افتادم  میاب یخط چشم به جون چشا

رژ لب ...قرمز لپامو پررنگ کردم یبرنزه کردم و بعد با رژگونه 
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خط لب دورشو پرنگ کردم که  او ب دمیقرمزمو هم رو لبام کش

ها و قرار ها  یبود مهمون میشگیعادت هم...گنده تر به نظر برسه

با مداد ابرو ابروهامو پررنگ کردم و ...کردمیم شیارا یکل دیبا

 یالاز تو کشو ست ط...به نظر برسم یکردم تا جد زیتهشو ت یکم

دراوردم و گوشواره ها و گردنبند و دست بندمو  مویحلقه ا

و بعد از کشو جوراب رنگ پامو برداشتم و پام  دمیوشپ

وا  شمین...تمام قد و خودمو برانداز کردم ی نهیرفتم جلو ا...کردم

پررنگ  یادیاوه اوه رژ لبم ز...کرده بودم شیقد عروس ارا...شد

 ...کمرنگش کردم یبود با دستمال کم

در اوردم و رفتم تو تراس تا  اهمویس یقرمز و الک طراح الک

 ...نکنه تیرو اذ یب یبوش ب

 فیظر قهیبعد پنج دق...گهیحتما ارتان بود د..اومد فونیا یصدا

رو ناخونام، دستامو رو هوا تکون دادم و فوت کردم و از پله  یکار

 ...درجا خشکم زد دنشیبا د...نییها اومدم پا

 یرنگ یکت و شلوار مشک...بود دهیبار خوشگل پوش هیعجب  چه

با ...  میکامال ست کرده بود...قرمز و کراوات همرنگش راهنیبا پ

 : باز رفتم سمتش و گفتم شین

 ... به به اقا استاد-
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حق داشت بنده خدا من ...به سمتم و چشاش گنده شد برگشت

و  اخم کرد...ها یبرا مهمون دمیپوشیوقت بلوز شلوار نم چیه

 :گفت

 ... یمان یکرد شیارا یلیخ-

 فیهرچند تعر...بود فشیتعر ینکبت جا...حال خوردم ضد

تکون دادم  ستیمهم ن یسرمو به نشونه ...خودشه نیکردناشم ع

 : دادم و گفتم شیمانکنا خودمو نما نیو ع یب یو رفتم سمت ب

  ؟یب یچطوره ب-

 : جلوشو گرفت و گفت یتو چشماش جمع شد ول اشک

 یعروس ش...بزا اسفند دود کنم برات... ماشاال دخترم ...اال ماش-

 ... شاالیا

ژر رو لپش  یکه کم یجور دمیدردناک زدم و لپشو بوس یلبخند

 ... موند

 ...مهربونم کنه  یب یب یخدا منو فدا-

 : و گفت دیسرمو بوس اونم

 ... زمیخدا نکنه عز-

 : رو به ارتان کرد و گفت بعد

 ... ایارتان مواظب دخترم باش-

 : زد و گفت یلبخند ارتان
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نگران نباش ...یگل دخترت تا حاال صد بار رفته مهمون یب یب-

 ...مراقبشم

سر راه سوار شدن ...رونیب میو ما دو تا رفت دیسر اونم بوس یب یب

 : ارتان گفت نیماش

از  یتا اخر مهمون...یخوشگل شد لیخ میاز حق نگذر یمان-

 ! ایخورین جم نمم شیپ

 کردنیم شیکه ارا ییباز شد چون معموال ارتان از دخترا شمین

 : حق به جانب گفتم...ومدیبدش م

 ...یخوشگل بودم اقا ارت-

 : لب گفت ریمنو نگاه کرد و ز یچشم ریز

 ... فتهیخودش-

 : بلند گفت بعد

  ؟یست کرد پوشمیم یرنگ نیمن ا یدونستیتو از کجا م یراست-

 : دادم و گفتم هیتک یصندل یبه پشت نهیبه س دست

 ... سوالو از تو داشتم نیمنم ا-

منم منتظر نموندم دستم رفت سمت ...جواب نداد یزد ول لبخند

پخش  نیتو ماش یمیمال تاریگ یصدا...ضبتش و روشنش کردم

 :شد

  نمیفقط عاشق ا من

 قلبتو بدونم  حرف
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 میبگم جدا ش یالک

 ... تونمیکه نم یبگ تو

 : کردم و رو به ارتان گفتم یاخم

 یاومده صدا یاهنگ قحط...ییفکر نکن خوش صدا یلیخ یارت-

  ؟یزاریخودتو م

 : اخم بهم نگاه کرد با

 ؟یصدامو دوست ندار یعنی-

 : تر کردم و گفتم لبامو

که رو  یاروم یاهنگا نیخب االن با ا یول...نه که دوست ندارم -

 ...رهیگیادم دلش م یفلشت دار

 یاز داشتبرد دراورد و گذاشت تو ضبط،صدا ید یس هیو  دیخند

 ...بهتر بود یچیاز ه..پر کرد نویماش یشیقم

 

 گرفته حالم یوقت ینوازشم کن شهیم

 بالمو آخه شکسته بالم یببند شهیم

 مویخستگ ینیبیبهت م گمیم یچ یفهمیم

 مو یزندگ یتو چند روز شیبزارم پ شهیم

 یشعر برام بخون هی شمویپ ینیبش شهیم

 یبمون شمیپ شهیتنها شدم م کمی امشب

 شهیتو گلوم داره شکسته م یبغض هی انگار
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 شهیباز و بسته م یتو ه یکه پلکا ینجوریا

 گرفته حالم یوقت ینوازشم کن شهیم

 …بالمو آخه شکسته بالم یببند شهیم

قشنگ  تمشیر...خوندمیخودم اومدم داشتم باهاش م به

منم دست بردم ... کنهیم یداره با لبخند رانندگارتان  دمید...بود

 ... اهنگ رو از اول بردم تا دوباره باهاش بخونم

شما  میدونیبگه م ستین یکیاخه ...به باغ میدیرس باالخره

کارت دعوت ...ابونیوسط ب یاریمارو ب یحاال مجبور بود یپولدار

به نگهبان نشون دادم و با ارتان وارد  موییو کارت شناسا

اهنگش ...ومدیاهنگ ارکستر م یسر هم صدا نیاز هم...میشد

 ...ینامزدمراسم ختم بود تا  هیشب شتریب...بود میمال

به به ...به سمتشون رفتم ... کردم دایدکتر رضا و ساناز رو پ عیسر

مشغول حرف زدن بودن و ! بودن دهیخانوما چه به خودشون رس

اول با تعجب . ..من با تک سرفه توجهشونو به خودم جلب کردم

 : دیبا شک پرس - همسر دکتر رضا- ایبه من نگاه کردن بعد تان

  ؟ییماندانا تو-

ساناز هم منو  یحق داشتن بنده خداها حت...باز کردم شموین

 :وگفتم دمیخند...بود دهیند ینجوریا

 ... نه من همزادش هستم-

 :گفت نیرامت...خندشون بلند شد یگفته صدا نیا بعد
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 ...یچقدر خوشگل شد...اصال نشناختمت یمان یوا-

نگاش  یزد وبا دلخور نیرو کمر رامت یکی شیدست فیبا ک ایتان

 :کردم

 مگه قبال خوشگل نبودم؟ -

 : زد و گفت یلبخند

 ... یانسان ها شد هیشب شتریاالن ب-

زدن جلو  یاز پس گردن یشنوات اسالم لیکردم و به دل اخم

 :گفت یطونیبعد ساناز با لحن ش...کردم یریگ

 ؟یکنینم یمحترمو معرف یاقا نیا یمان-

و مارو  ستادهیماست وا نیمتوجه شدم ارتان همون جور ع تازه

 : زدم و گفتم یثیلبخند خب...کنهینگاه م

 ...شوهر بنده اقا ارتان هستن شونیا-

اونا و البته نگاه خندان ساناز با  یگرد شده  یمقابل چشما در

 : دمکر شونیمعرف بیدست به ترت

دوستم ساناز  نیهمسر دکتر رضا و ا ایهم تان نایا زمیعز-

 ... هست

خونسرد دستشو به  نیهم یبرد برا یمن پ یبه نقشه  ارتان

 : دراز کرد و گفت نیسمت رامت

 ...خوشبختم-
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مکث دستشو گذاشت تو  یبا کم نیرامت...تو شوک بودن هنوز

همون  خواستمیمن م...کرد یدست ارتان و با سر ابراز خوشبخت

منو  تیساناز هم ن...هنوز زود بود یلحظه از خنده منفجر شم ول

... رقص نگاه کنه و نخنده ستیبه پ کردیم یبود سع دهیفهم

با اجازه ارتان رو با  گفتنارتان رد کردم و با  یبازو نیدستمو از ب

و کادوشونو  میبگ کیتبر اریبه الله و کام میخودم کشوندم تا بر

 : راه ارتان کنار گوشم گفتسر ...بدم 

 ... زمیبا من روراست باش عز...یهست یعجب موذمار-

بازوش دراوردم و جلو خودمو  نیگرفتم و دستمو از ب منظورشو

 : بعد با چشم غره گفتم...گرفتم نزنم پس کلش

 ... یارت یجنبه باش یب نقدریا کردمیفکر نم-

 : و دستمو به زور گرفت دیخند

به من برسه  دیهم با یزیچ هیوسط  نیا یول...کردم یبابا شوخ-

 نه؟

 : لبخند گفتم با

 ...یشام مجان-

 : بهم نگاه کرد و گفت یچشم ریز

 ... بهتر زیچ هینه -

 : گفت یثیبا لبخند خب...شک بهش نگاه کردم با

 ... اون دوستت بود-
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  گه؟یکدومو م...فکر کردم یکم

 ساناز؟ -

 : تکون داد و گفت سرشو

 ...ومدیم یبه نظر دختر خوب-

 ... از ابروهامو باال انداختم یکی

 ... خودت برو خرش کن به من چه-

هاشو باال انداخت و خواست برگرده که جلوشو گرفتم و  شونه

 : گفتم

 ... گمیبزا بعد مراسم بهش م...باشه بابا -

ارتان به سمت الله رفتم و با لبخند کامال  ی روزمندانهیلبخند پ با

گرم تر احوال  اریبا کام... گفتم  کیو کالم سرد بهش تبر یصنوعم

پاکت کادو رو به ...کردم یخوشبخت یکردم و براشون ارزو یپرس

 مارستانیب یبود پس ک نجایهمه ادم تو ا نیا... محمد دادم 

 بود االن؟

محلش ندادم ...به سمت ساناز برم که حسام وارد شد خواستمیم

که از  یکیارتان هم رفته بود تا با ... و راهمو ادامه دادم

ساناز  شیرفتم پ...کنه یبود احوال پرس یدوستاش که تو مهمون

نظر  ریهم ارتان هم حسام رو ز یچش رینشستم و ز یصندل یرو

 : صدام زد دیکه منو مشغول د ایتان...داشتم

 ...یغرق نش یانم-
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 : لبخند بهش نگاه کردم و گفتم با

  ... هست نجاینژاد ا قینترس غر-

  

 این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا

) wWw.98iA.Com(ساخته و منتشر شده است 

 

کرد خندشو  یساناز سع...خنده ریگفتم که زدن ز یچ دونمینم

 : مهار کنه گفت

 ...نژاد هست قیغر یهمسر جنابال لیپس فام...شوهر پرست یا-

من ... منم از خندشون خندم گرفت...شدم میمتوجه سوت تازه

-اتشفشان...نجات-نژاد...گفتمیکلمات رو اشتباه م شهیهم

 : گفتم...بودم یکالم یسوت یکال خدا...اتشنشان 

 ... داشتما یاشتباه لفظ هی...خب حاال -

 : زد و گفت یلبخند ایتان

 ... ادیداره م یک دینیبب یه-

حسام اب  یدراگون یچهره  دنیخنده سرمو برگردوندمو با د با

ساناز با مشت به جون ستون فقرات من ...تو گلوم دیدهنم پر

فکر کنم نتونم برم شمال دو سه تا مهره ام جا به جا ...افتاد

و  دمیکش یقینفس عم... نزنه  گهیدستمو اوردم باال که د...شد

با ...خودم حس کردم یچهار جفت نگاه نگران و متعجب رو رو
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البته به ...بهشون نگاه کردم ستین یزیکه نشون بده چ یلبخند

حال ارتان خان  نیدر هم...ننداختم شترینگاه ب مین هیحسام 

 : نگاه به من کرد و گفت هی...اوردن فیباالخره تشر

 حالت خوبه؟-

 میبلند شد...بود با سر بهش فهموندم خوبم دهیکنم رنگم پر فکر

 یتا حسامو بهش معرف ستادیو ارتان اومد کنار من وا

 :ت داد و به سمت من برگشت و گفتدس نیحسام با رامت...کنم

 باشن؟ یک شونیا-

 : لبخند به ارتان اشاره کردم و گفتم با

 ... ارتان-

 : به اون نگاه کنم با لبخند گفتم نکهیبدون ا بعد

 ... هستن کزادیهم دکتر ن شونیا-

به ...نکردم یتعجب کردن من حسامو به اسمش معرف همه

هم  هیتعجبشون توجه نکردم و نشستم باعث شد بق

... اریبهم رفت و رفت سمت کام یحسام چشم غره ا...ننیبش

 اقیاهنگ اومد باعث شد دست ارتانو بکشم و با اشت یصدا

 : گفتم

 ...میبرقص میپاشو بر یارت-

اهنگ ...جیوسط است میرو گرفت و رفت نیهم دست رامت ایتان

 ...من و ارتان بود ییعمو یدخ–یمناسب رقص پس
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 دوماد میپسر دار شا

 عروس میو عسل دار قند

 دوماد میتر دار نقل

 عروس میو غزل دار شعر

 مبارکه و مبارکه هیشب عروس امشب

 مبارکه و مبارکه هیشب رو بوس امشب

 میاریو شمعدون ب نهینقل و نبات ا میاومد

  میدوماد بذار یعروسو تو دستا نیا دست

اومدن وسط صحنه و ما کنار  ادیو الله هم با اصرار ز اریکام

و بچه ها دور تا دور عروس  زدنیم غیهمه دست و ج...میدیکش

 ...کردنیو دومان ورجه ورجه م

 شبه نیهم تیزندگ یشب تو شبا نیبهتر

 شب امشبه نیعروس و دومادقشنگ تر واسه

 مبارکه و مبارکه هیشب عروس امشب

 و مبارکه مبارکه هیشب رو بوس امشب

 نیبزن یو م نیبزن یم نیاریو گل ب نیاریب گل

 نیبزن یو ن نیرقص و هلهلس دف بزن موقع

 ینگاه ینیکه سنگ مینشست یرو صندل میدو تا خنده کنان رفت ما

بهش  یوقت یفکر کردم حسامه ول...خودم حس کردم یرو رو
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پس نگاه ... رقصهیدختره داره اون وسط م هیبا  دمینگاه کردم د

 بود؟ یک

چشام قد گردو درشت شد  دنشیبا د...دمشیگردوندم و د سرمو

چشامو چند بار ...نفسم حبس شده بود...و حس کردم داغ شدم

 ...ومدیاشنا م یلیخ...بازو بسته کردم

 ...کرده بود رییتا اسمون تغ نیزم

فکر کنم اونم اونو شناخت ...دیرد نگامو گرفت و به اون رس ارتان

 : مو گرفت و گفتدست دیچون با ترد

 ... ماندانا-

مگه نگفته بودن اون ...زبونم بند اومده بود یتکون دادم ول یسر

مرده؟مگه سر قبرش رفته بودم؟مگه نگفته بودن مطمئنن خودش 

و باعث شد با  دیکش یریت هی کنه؟سرمیم کاریچ نجایبوده ؟پس ا

تو  نگاهامون...ارهیارتان رفت تا برام اب ب...دست سرمو فشار بدم

نصف  ایخدا...شه ریاشکم سراز بود کینزد...هم گره خورده بود

 ...فقط االن خواب نباشه دمیجونمو م

پس هنوز منو نشناخته  کردیبا تعجب داشت منو نگاه م اون

قلپ ازش  هیکرد و به زور  کیبه لبم نزد وانویو ل دیارتان رس...بود

تو شوک ...کنم یکار تونستمینم... شونمو ماساژ داد ... خوردم 

 ...بودم
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که خودم  یشگیهمون عطر هم....همون بو...سمتمون اومد به

 : صداش گوشمو نوازش داد...براش کادو گرفته بودم

 ... شما رنــ  دیببخش-

که افتاد  یبلند شدم جور یجلو خودمو نگرفتم از صندل گهید

فکر کنم ...تنگ شده بود یلیدلم براش خ...و بغلش کردم نیزم

 ...شدشوکه 

موهامو  گهید یکیکمرم و  یدستش رو هیگذشت بعد  یکم

 : کردمیلب زمزمه م ریز...کردینوازش م

 ... خوابه؟  ؟نکنهیزنده ا ؟توینه؟ خودت یخودت-

اروم  یول...داشت ارومم کنه یو سع کردیم شیه شیلب ه ریز

 : گفتم...بره دمیترسیهر لحظه م...شدمینم

 ... حرف بزن ماین -

 : گفت یلحن اروم کننده ا با

منو ...ذارمیتنهات نم گهید...زمینکن عز هیگر...منم خواهرکم-

 ... ببخش

که ارتان ما رو از  زدمیزار م مایچقدر و چطور تو بغل ن دونمینم

همونجور که به ... جدا شم  خواستمیمن نم یهم جدا کرد ول

راه سر  دمیشن...بودم ما رو برد قسمت خلوت باغ دهیچسب ماین

گفت بعدا  هیک نیمن چمه و ا دنیحسام و ساناز ازش پرس

 ماین...بود  کیکوچحوض  هی میکه رفت ییاونجا... دهیجواب م
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از  یحوض نشوند و دستامو گرفت و تو اب کرد تا کم یمنو لبه 

نگران نگام  ماین... چرا دونمینم سوختمیداشتم م...تبم رو کم کنه

 ... کردن

 ماندانا؟-

خواب ...خواب نباشه ایخدا...از دست دادم مویاریهوش یکم

 ...رفت و بدنم خنک شد یاهیچشمام س...خواب نباشه... نباشه

 

 ...هفتم فصل

 

 شیهوا گرگ و م...  کردیداشت صورتمو نوازش م یخنک مینس

خوشحال و ...میو مامان و بابا دوباره کنار هم مایبود و من و ن

منم هر دفعه به ...میریکنار جاده چالوس راه م میخندون دار

 ...زارمیو سر به سرشون م چسبمیم شونیکی

 راندازیجا تو دره ز نیبابا گفت هم قهیبعد از چند دق باالخره

... بودم نداشت دهیکه د یبه اون جاده ا یشباهت چیه...میبنداز

اصرار کردن که  یول ترسمیم یبیمن از سراش دونستنیم نکهیبا ا

منو  نیهم...معلوم نبود یزید و چته دره مه الود بو... امیب

تو بدنم بود که داشت  دنشیبا د یبیحس عج هی...ترسوندیم

 ... وفتهیقراره ب یاتفاق بد هی کردمیحس م.. .سوزوندیمنو م
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 امیانداز رو باز کردن و از من خواستن ب ریبا خنده ز نایا بابا

اومد به سمتم و ...  نییپا ارهیمنو ب ادیبلند شد که ب ماین...نییپا

درخت رو گرفت و دستشو به  یاومده  رونیب ی شهیبا دست ر

 ... سمتم دراز کرد

 ... ماندانا -

به باال نگاه کردم وبا ...حس کردم نیرو زم یبیلرزش عج هوی

 ... دمیکش غیطرفم ج ادیکه با سرعت م ینیماش دنید

 ... مــــاینـــ-

و خودشم  گهیطرف د هیسمتم و منو هول داد  دیپر هویهم  ماین

داره به سمت  دمیرو گرفتم د نیرد ماش...شد زونیاز شاخه او

 ... داد زدم...رهیمامان و بابا م

 ... مــــامــــان.... بــــابــــا -

با شدت بهشون برخورد کرد و همشون  نیماش...شده بود رید

  :دمیکش یبلند غیناگهان ج...پرت شده تو دره

 ...نـــــــه-

 ...شد ریاز گونم سراز اشک

دو جفت چشم نگران ...باز کردم و رو تخت نشستم چشامو

اشکام شروع به ...دمیدوباره کابوس د...کردیداشت منو نگاه م

 : اومد رو تخت نشست و منو در آغوش گرفت مایبارش کرد و ن

 ...نجاسیا ماین...نجامیمن ا...نترس...کابوس بود -
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پارچ  زیهم از رو م یب یب...سکوت اتاق شد نیگزیاهقم ج هق

رد اشک رو  تونستمیم...ختیبرام ر وانیل هیاب رو برداشت و 

 کیرو به لبم نزد وانیاومد کنار تختم و ل...  نمیگونش بب یرو

 ...کرد

داشت جلو چشم رژه  تیواقع نیصحنه ها ع...بودم دهیترس هنوز

وقت بود با  یلیخ...یشگیدوباره همون کابوس هم...رفتیم

سرمو تو ...دوباره شروع شده بود یقرص جلوشو گرفته بودم ول

با هق  زدمیضربه م نشیفشار دادم و با مشت به س ماین ی نهیس

 : گفتمیهق پشت سر هم م

مدت پر پر  نیمن ا دیگید؟نمی؟چرا تنهام گذاشت دیکجا بود -

 شدم؟چقدر مردم و زنده شدم؟ 

همونجور رو  یب یب...زدیو حرف نم دکریدست سرمو نوازش م با

 ...کردیمارو نگاه م شیاشک ینشسته بود و با چشا یصندل

 ماین...کردمیفقط هق هق م...دیاشکام ته کش گهیگذشت د یکم

 ...کم کم چشام گرم شد و خوابم برد... کردیهم اروم نوازشم م

 

 وقفه یب یسرما نیکم کم تو ا زنمیم خی دارم

 

 دستات مثل سقفه یروزا ول نیجا برفه ا همه

 کم کم به آغوشت برم گردون زنمیم خی دارم
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 بارون نیاز اشک نزار گم شم تو ا سیچشمامو خ نخواه

 باورش سخته شهینم یستیباور کنم ن نذار

 آخرش سخته شهیاولش خوبه هم شهیهم

داشت کنارم  یکی...ادیصدا از کجا م نمیچشممو باز کردم بب هی

 نیخب ا...کجام چشم گردوندم  دمیوز نفهمهن...زدینفس نفس م

 ...یول...خودم شیارا زیم...که اتاق خودمه

سرمو اوردم باال ...تکون خورد کمیتختم ...تا چشمو باز کردم  دو

 :کردیداشت به من نگاه م یتوس-یدو تا چشم اب

 ...سالم خانوم کوچولو-

که از  یطرف شوکه شد جور...دمیکش غیدرشت شده ج یچشا با

تند تند پتو رو اوردم تا ... و اخش رفت هوا نییتخت افتاد پا

 :کردمیم غیج غیج... لباس بودم یگردنم انگار ب

 ی؟ارتان؟ایب ی؟بیکنیم کاریاتاق من چ ؟تویهست یتو ک-

 ...دزد...کمک انیجماعت ب

ها گوشه  دهیجن د نیا نیع دیمنو د...درو باز کرد  عیسر یب یب

که داشت کمرشو مالش  یو به مرد زنمیم غیتخت گز کردم و ج

نگاه  کردمیتخت رو گرفته بود نگاه م یو با دستش لبه  دادیم

 :با دست زد رو گونش و گفت...کرد

 کنه؟یرفتار م ینجوریادم با برادرش ا یمان...خدا مرگم بده یوا-
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 یکج کردم و با تعجب تمام به اون که داشت با کمک ب سرمو

و از  دمیکش غیج هوی ماین دنیبا د...نگاه کردم شدیبلند م یب

 ...نییتخت اومدم پا

 ... ننه رووحـــح یـــیوا-

 ریگ لیشارژ مبا میپام به س هویکه  رونیبدو خواستم برم ب بدو

طبقه  هیخداروشکر در بسته بود وگرنه ...کرد و با کله رفتم تو در

 ...نییپا شدمیپرت م

با تعجب و ترس ...بلند شد مایو روح ن یب یب یخنده  یصدا

 ...زدمیهنوز نفس نفس م...برگشتم و بهشون نگاه کردم

 : اومد سمتم و گفت روح

 روح و جن؟  میشد...کهیکوچ یابج گهیدست شما درد نکنه د-

 یب یب....گفتمیلب ذکر م ریبه در و ز دمیدادم باال و چسب ابرومو

 : گفت اقیکه خندش تموم شده بود با اشت

خورد و داداشتو  یرفتنات هم به درد یمهمون نیا نگاریا یمان-

 ...شمونیبرگشته پ...زندس ماین...یکرد دایپ

 : دمیپرس یشک و تک زبون با

 ماس؟ین...  مــین... نیا...  ـیا... یعنی... عـی-

 : باز گفت شیبا ن ماین

 یاون سقوطت تو حوض مختو ابکش ایاد؟یم ادتی شبویاصال د-

 کرده؟ 
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جرقه  هی ییهویگن؟یم یچ نایا...سرمو ماساژدادم با دست یکم

 : گفتم غیتو سرم زده شد و با ج یا

 .... ـــمــــاینـــ-

دستاشو از حصار  خواستیاونم با خنده م...تو بغلش دمیپر

هم خوشحال  یب یب...چارهیزور نداشت ب یدستام رها کنه ول

 : گفت

من برم ...یپسرمو برگردوند نکهیشکرت به خاطر ا ایخدا-

 ... صوبحونتونو اماده کنم

 : به ساعت نگاه کرد و گفت نییبره پا نکهیقبل از ا بعد

 ... یبر خوادینم... یایبگو نم مارستانیتو هم زنگ بزن ب یمان-

 : و گفت دادیگوش م یب یب یبا تعجب داشت به حرف ها ماین

  ؟یبرا چ مارستانیب-

 : باز گفتم شیم و با نسرمو اوردم باال و به چشاش نگاه کرد من

 ... رانهیا یپزشک ها نیاز برتر یکیخواهرت  ماین ییکجا-

 : داد باال و گفت ابروشو

 ...نبوده یالک تیبچگ یها یانگار دکترباز...نه بابا-

 :اخم کرد  بعد

 گهیتو د یفشارا نیماندانا اگه من تو اون تصادف نمردم با ا-

 ... دستاتو باز کن حداقل کمی...رمیمیدارم م
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و سرفه  نیافتاد رو زم هوی...و کال دستامو باز کردم دمیخند

و دستامو  نینشستم رو زم...چش شد هوینگران شدم ...زد

 : دمیگذاشتم رو شونه هاش و پرس

 شد؟  یچ-

 : و گفت دیخند

 تیوص...نکردم شیب یدر حق تو بد... من را ببخش ماندانا -

 ...صف از ان به بهره تو برسدهر چه دارم ن کنمیم

با مشت به بازوش زدم و ...ارهیدرم یداره مسخره باز دمیفهم

 : حال گفتم نیدستشو گرفتم تا بلند شه در ع

 ... مسخره-

 : و گفت دیو دستمو کش دیخند

جن  ادیادم  نهیتو برو اول دست و روتو بشور ادم تو رو بب-

 ...  وفتهیم

چراغو روشن کردم و ...ییسمت دستشو دمیبلند گفتم و دو یوا

 : اومد ماین یخنده  یصدا...زدم غیصورت خودم ج دنیبا د

 ...مرد یمان-

از داخل کشو حولمو برداشتم و در حمومو باز کردم و رفتم  عیسر

برام  گهید یوا...شده بودم ینجوریا شبمینکنه د...دوش گرفتم

رده بود و رژ ک اهیو خط چشم کل گونمو س ملیر...موندیابرو نم

 ...شده بودم ایزامب نیا نیع...رنگ چونمو قرمز کرده بود نیلبم ع
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و اومدم  دمیچیگرفتم و حوله رو دور خودم پ یا قهیده دق دوش

هم برداشتم تا موهامو باهاش خشک  یکاله حوله ا...رونیب

لباس رو زدم و همونجور با حوله اومدم  دنیپوش دیق...کنم

 ...نییپا

تو آشپزخونه داشت نگاش  یب یپه نشسته بود و برو کانا ماین

و دستامو گذاشتم  مایرفتم سمت ن واشی...کردیم یو اشپز کردیم

 : رو چشش و گفتم

 ... تق تق-

از دستم  یشکونیو هیو با ناخون  دیخند...بود مونیشگیهم یباز

 : گرفت و گفت

 نجاس؟یا یک-

 : خنده گفتم با

 ...لولو خورخوره-

 : هم گفت ماین

 ... گهیلولو بزرگ شده د-

به صورتم انداخت و بعد  ینگاه هی...و گونشو ماچ کردم دمیخند

 :اخم کرد و گفت...نگاهش رفت سمت بدنم

 ... برو لباس بپوش ؟بدویگردیهنوز هم تو سرما با حوله م یمان-

 :به چپ و راست تکون دادم و گفتم سرمو

 ...اول بخورم خوامینوچ گشنمه م-
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 : تو گف دیکش یاه

 ... یشیوقت عوض نم چیتو ه-

 ... ختیر ییچا وانیل هیبرام  یب یاشپزخونه که ب رفتم

هم به زور تبتو  شبید...یخوریننه برو لباس بپوش سرما م-

 ... نییپا میاورد

 :دمیو پرس یدادم به صندل تکه

 شد؟  یچ یگیم...ادینم ادمی یزیمن از شب چ یب یب-

دستاشو گذاشت رو شونم  هویخواست حرف بزنه جن  یب یب تا

 ...بکشم یفیخف غیو باعث شد ج

 :گفت یب یهمونجور با خنده نشست رو به روم و رو به ب ماین

  ؟یزیریم ییچا هیمن هم  یزحمت برا یب یب یب-

 : هم با لبخند گفت یب یب

 ...حتما پسرم-

رفت  یب یتشکر کرد و ب ماین...زیو گذاشت رو م ختیرو ر ییچا

 : برداشت و سر کرد و گفت یچادرشو از رو چوب لباس

 ... گردمیحواست بهش باشه من زود برم ماین-

 : دمیتعجب پرس با

  ؟یب یکجا ب-

 : و گفت داشتیخونه رو برم دیکه کل همونجور

 ... امروز چهارشنبه هستا-
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 مایبعد رو به ن...رونیتکون دادم و رفت ب یسر...گرفتم اهان

 : گفتم

 بگو؟تو -

 :خورد و گفت شوییقلوپ از چا هی

 ... ویچ-

 : گرفتم و گفتم یاز صندل مویتک

 ... یهمه چ-

 : ناراحت بهم نگاه کرد و گفت یبا نگاه...دیکش دنیاز نوش دست

 ... تا بهت بگم اطیتو ح ایبعد ب...تو فعال برو لباس بپوش-

منم بدو ...یپشت اطیمنتظر بمونه رفت سمت ح نکهیبدون ا بعد

سرم و  یبستم باال رهیو موهامو با گ دمیبدو رفتم لباس پوش

 اطیح کیتاب کنار استخر کوچ یرو ماین... اطیرفتم سمت ح

که از  یبا تعجب به دود...بود گارینشسته بود و تو دستش س

درو بستم و ...نبود یگاریس ماین...نگاه کردم رونیب ومدیم گاریس

 یاومدم و رو...برگرده به سمتم و از تاب بلند شه مایباعث شد ن

و با  نیانداخت زم گارشویهم س ماین...درخت نشستم ریز یصندل

 : دمیبا اخم پرس...پا خاموش کرد

 ؟یکشیم گاریتو س-

 : دیکش یاه

 ... به همون روزا گردهیبرم-
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 ...مکث کرد یکم

 تشیاذ خواستمینم...کنه فینزدم تا بتونه راحت تعر حرف

 کردیم ییگرد و غبار روش خودنما یبه اب استخر که کم...نمک

 : شد و گفت رهیخ

برگشتم به علت پر بودن پروازا  هیکه از ترک شیچند سال پ-

به بابا گفتم که گفت خودش ... شم  ادهیمجبور شدم تو شمال پ

مخالفت  گهید...استقبالم ادیدنبالم و خودشم دوست داره ب ادیم

 طیفردا شبشم بل...نمشیبینکردم و اتفاقا خوشحال بودم زود م

به بابا اس ام ...مقصد هب دمیرسیشد که ظهر م نیداشتم و هم

داره و با مامان  ریتاخ یاون زنگ زد و گفت کم یاس زدم ول

 ...ومدیکاش نم یول...ادیم

از توش دراورد و روشنش  گاریس هیباز کرد و  گارشویس پاکت

 : بهش زد و ادامه داد یپوک...کرد

 دمیگرفتم د لیشدم و چمدونمو تحو ادهیپ مایاز هواپ یوقت-

خوشحال از ...کننینگام م شهیمامان و بابا دارن از پشت ش

چرا  دمیهنوز خودم رو لعنت م...ششونیرد شدم و رفتم پ یبازرس

 میناهار نموند یندادم و برا تیمامان اهم یبه حرف ها

 ... خب یول...نمیدوست داشتم تو رو بب یلیخ...اونجا
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دستمال رو دراورد و به سمتم  بشینگاه کرد و از ج بهم

رو حس کردم  یگرم یسیخ... دمیرو گونم کش یدست...گرفت

 :دستمالو ازش گرفتم و گفتم...

 ... خب-

 : بهش زد و گفت گهیپوک د هی

 از شهر که خارج ...میو راه افتاد میشد نیبا عجله سوار ماش-

 رمونیو ازش خواستم سوار شه چون مس دمیدوستمو د میشد

رستوران  هیبه  میدیو رس میهمونجور رفت...بود یکی

بخرم تا  یزیچ هیبابا از من خواست برم ...یسرراه

 ریچون مس...نذاشتم یول ادیدوستم رضا هم خواست ب...میبخور

 زننیجلو تر بعد دور م رنیشلوغ بود اونا گفتن م یکم

 یصدا هوی...منم رفتم داخل و منتظر موندم تا برگردن...انیم

 ...  دمید رونیب دمیدو یاومد و وقت یوحشتناک

کردم صدام  یسع...الزم نبود ادامه بده گهید...نیرو زم نشست

 : نلرزه و گفتم

  ؟یرفت ؟کجایخودت چ-

 دیکش یاه...انداخت و با پا خاموشش کرد نیرو زم گارشویس ته

 : و گفت

منو برد  یکیانگار ...شدم هوشیاون صحنه ب دنیبعد د-

راستش ...کجام دونستمیبه هوش اومدم نم یوقت... مارستانیب
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از حافظمو از دست  یکه بهم وارد شده بود کم یبه خاطر شوک

بهم کمک کرد حافظه ام  شناختیاز اونا انگار پدرمو م یکی...دادم

...  یب یو مامان و ب اباب نطوریهم...ومدیم ادمیتو رو ...برگرده

 میبا اون مرده همه جا گشت... ازتون نداشتم یزیچ یادرس یول

گرفتم بازم  میاون مرده فوت کرد تصم یوقت...دینبود یول

منو به مراسم  اریاز دوستام به اسم کام یکی نکهیتا ا...بگردم

تو و  نیکه ع دمیدو نفرو د یاونجا وقت... دعوت کرد شینامزد

شک  یکم دنیخندیو م دنیرقصیم دیبود هچب یارتان وقت

راستش هنوز مشکوک ...دمید افتویو ق ینشست یوقت... کردم

 ...بودم

 :نگاه کرد و ادامه داد بهم

 یبود چطور یو بلوز شلواره فرار شیارا یکه از هر چ ییماندانا

مطمئن شدم  دمیچشماتو د یوقت...کرده رییتغ نقدریا

 یکه هر وقت شاد بود تیا لهیت یهنوز همون چشا...یخودت

 ..دیدرخشیم

با لبخند نگام ...هامو بقل کردم و سرمو گذاشتم روشون زانو

 :ادامه داد...کرد

 خواستیدلم م یکرد هیتو بقلم و گر یدیاونجور پر یوقت-

با ... یسوختیاز تب م یداشت...دمتیدینم ینجوریو ا مردمیم

 یوقت یول میارومت کن یسمت حوض تا کم متیکمک ارتان برد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يپرنا اسد  –دشمن عشق 

wWw.98iA.Com ١١٧ 

درت  یوقت...تو اب یو افتاد یرو لبه تعادل نداشت ینشست

باشه  ومدهسرت ا ییبال نکهیمن از ترس ا...یبود هوشیب میاورد

از مهمونا که انگار دکتر  یکیکه  نیهمونجور بردمت سمت ماش

 ...کرد نتیبود اومد و معا

 :مکث کرد و گفت یکم

رو برگردونه  یگفت مهمون اریبه کام...فکر کنم اسمش حسام بود-

حسام ما ...خونه  متیاورد یوقت...خونه متیسرجاش و ما اورد

هم  یب یب...نشده باشه تیزیکنه که چ نتیکرد تا معا رونیرو ب

چه کارا که ...یمدت تو چقدر داغون شد نیکرد تو ا فیبرام تعر

 ... یردنک یکه سپر ییو چه شب ها ینکرد

 خیاسم حسام س دنینکه نشسته بودم با ش همونجور

هوا ...کردیم فیتو حال خودش بود و داشت تعر ماین...نشستم

مظلومش بهم نگاه  یبا چشما ماین...شدیکم کم داشت سرد م

 : کرد

 ...ماندانا منو ببخش-

طاقت اشک برادرمو ...سمج از چشمش دراومد یاشک

 ... بلند شدم و در اغوشش گرفتم...نداشتم

 ... ینکن داداش هیگر...تو نبود ریتقص...ییماینگو ن نویا-

 یب یب...میو داخل خونه رفت میدر بلند شد یصدا دنیشن با

 : نگاه کرد و گفت ماینگران به ن
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 ؟یبهش گفت-

منم رو ...باال تو اتاق مهمون یتکون داد و رفت طبقه  یسر ماین

 ... کاناپه نشستم و به حرفاش فکر کردم

کمک  یب یبه ب نکهیبعد ا...کاش مامان بابا هم زنده بودن یا

زنگ بزنم  کویرو جا به جا کنه رفتم تو اتاقم تا به ن دایکردم خر

 میریفردا م...حال نداشتم تا اونجا برم گهید...رهیبگ یبره مرخص

 ... سه نفره!اونم نه دو نفره...شمال

 

 ...هشتم فصل

 

 :مبه زور بلند کردم و داد زد چمدونو

 ...کمک ایب ماین یهو-

هم با صورت خندون اومد و چمدونو از دستم گرفت و  ماین

 :گفت

دو روز  ؟فقطیاریبا خودت ب لهیوس نهمهیا یخب مجبور-

 !مایبر میخوایم

 :و گفتم ستادمیبه کمر وا دست

 ...برم شنا  خوامیبعدشم من م...و چهار روزه ستیاوال دو روز ن-

 :و گفت دیخند

 ؟یباش شیشنا تو دوم رهیسرما م نیا یتو یاخه خله ک-
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 :زدم و گفتم ییدندون نما لبخند

 ...خودت  شیاول-

 :بلند شد یب یاعتراض ب یصدا

 د؟یایب دیخوایشما دو تا نم-

خل  نیاونم مثل ا...حسام افتادم ادی...دیخندیهمون جور م ماین

همه پنجره ها رو چک کردم و در اتاقا رو ...گهیخان بود د

 یتوشه  خچالیاز ...خاموش کردم وزویگازو بستم و ف ریش...بستم

روشن  یصدا...رو قفل کردم یراه رو دراوردم و در پشت یخوراک

 داسمویاد یکتون کفشکه اومد بدو بدو رفتم  نیشدن ماش

جلو رو  ی شهیداشت با پارچه ش ماین...و درو قفل کردم دمیپوش

و ذکر  شماردیم حیداشت تسب نیداخل ماش یب یب...کردیپاک م

باز  شیبا ن...پست فرمون نشستم مایمن زود تر از ن...گفتیم

اول با اخم نگام ...عالمت دادم سوار شه مایکمربندمو بستم و به ن

 :سمت پنجره اومد و گفت بهکرد و بعد 

 ؟ینیجلو بش دیگفته شما با یخانوم خانوما ک نمیبب-

 :افتخار گفتم با

 ...میشو تا به شب نخورحاال زود سوار ...خودمه نیماش-

 یبه نشانه  یسر...نداره دهیبا من بحث فا دونستیم ماین

 نگیپارک موتیر...تاسف تکون داد و سمت کمک راننده سوار شد

خودمم ...بره درو قفل کنه مایدادم ن دیکل...رونیرو زدم و اومدم ب
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طول  دونستمیم...اهنگ گشتم ید یتو داشبرد دنبال س ادیتا ب

کرد تا  یباز یباهاش باز دیداشت و با ریگ کمیچون در  کشهیم

سوار ...موذمار زود قفلش کرد و سوار شد ماین یول...قفل شه

 ...شدن اون همزمان با بلند شدن اهنگ شد

 منم بهتر شدم انگار یخوبه تو هم خوب هوا

 دارید نیاول ادیعاشق شو به  گهیصبح د هی

 بستمیم تو ادیکه با  ییچشما شهیروت وا م به

 بهتر تو خوابم عاشقت هستم نیاز ا یاحساس چه

 :صدا رو کم کرد و گفت کمی ماین

 ؟یشروع کرد ومدهین-

 :زدم و گفتم یشخندین

 ...دهینم فیاهنگ ک یب-

 :برگشتم و گفتم یب یسمت ب به

 بانو؟ شودیسرعت داده م یاجازه -

 :کرد و گفت یاخم یب یب

 ...کن اطیفقط احت-

نازک شده  یترسو رو دراورد و با صدا یدخترا نیا یادا ماین

 :گفت

 ...فقط مادر یاروم برون یمان-

 :دستشو گذاشت رو شکمش و بازم ناز کرد بعد
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 !شهیبچم سقت م-

 هیهم سرشو تک یب یب...دمیبه شونش زدم و خند یکیدست  با

 ... شهیداد به ش

 گهیهم د ماین...کردم ادیرو بردم سمت ضبت و صداشو ز دستم

 :ور رفتن لشینداشت شروع کرد با مبا یرکا

 شمیبه دور من کنارت شعله ور م یچرخیم تو

 ...شمیمن بهت وابسته تر م یشینم یتکرار تو

ضبطو کم کردم  یصدا...زنگ خورد لمیسر اتوبان که مبا میدیرس

 ...نگاه کردم لیو به صفحه مبا

 :سرحال جواب دادم... بود کوین

 َزم؟یعَ  یچطور...بانو کیبه به ن-

 ددر نه؟ یریم ییتنها...اوالخ یحنجرت مان یسالمت تو حلق ب-

 :و گفتم دمیخند

 ؟یسرخور ببرم که چ هی امیاوپس نه بابا ب-

 هی دیاز داداش جونت چه خبر نکبت؟با نمیبب...برو گمشو-

 !ایبد ینیریش

 :رو عوض کردم و گفتم دنده

معلومه  کتیج کیاز ج...کنه تو گلوت انشاال ریگ شینیریش-

 چه خبر؟ - }hospital{ مارستانیمخفف ب–از هاس  نمیبب...یخوب

 :مکث کرد و گفت یکم
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 ازدواج کرد؟ ییکوین یدونستیم یراست...یچیواال ه-

 :اومد ماین یصدا

 ... یتلفن حرف بزن یخوایماندانا بزن بقل من برونم اگه م-

 :دور کردم و گفتم یبهش انداختم و گوش ینگاه مین

 ... اق داداش حواسم جمعه الیخیب-

بزرگم  کهیخواب بود وگرنه ت...انداختم یب یبه ب ینگاه نهیا از

 :رو گذاشتم رو گوشم و گفتم یدوباره گوش...گوشم بود

منو  یایقرار بود ب یخر یلیبزن تو گوشش بگو خ یکی؟یا جد-

 ... که یریبگ

 -: و گفت دیخند کوین

 یناقال ک...صدا مرد یره؟راستیرو بگ قهیعت یتو ادیاون ب...بابا برو

  شته؟یپ

 : گفتم یلحن دلخور با

 فوضول به تو چه؟ ! از ما خوشش اومدا یکیبار  هی کوین یوا-

 : اومد بعد گفت یخش خش یصدا

ازدواج  شیهمون سه سال پ دیبود با ینجوریاگه ا...برو بابا-

  اد؟یخوشش م رزنیپ هیاالن از تو یک...یکردیم

 : گفتم یعصبان

 ... مهیتازه اول چلچل...دلتم بخواد...حسود یعمته دختره  رزنیپ-

  ؟یایم یک...خب حاال منو نخور-
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 ... برمـ  نمیرو بب ایحاال بزا رنگ در-

ام چه  افهیق دونمینم...صحبتم قطع شد ستیتابلو ا دنید با

 : خنده ریزد ز مایشد که ن یجور

 ...خانوم یحقته ابج-

 : گفتم عیمنم سر...شد ادهینگه داشتم و پ نویماش

 ... زنمیبعدا تل م...داد ستیبهم ا سیپل کوین-

 : و گفت دیخند کوین

 ... فعال...یحقته تا پشت رل حرف نزن-

حرف  سیداشت با پل ماین...ندادم و مدارکو برداشتم جوابشو

 ...نشون دادم سهیرفتم سمتشون و مدارکو به پل...زدیم

االن که  یول نمیبب کیاز نزد سویذوق داشتم پل نقدیبودم ا بچه

همشون ...خوردیحالم به هم م کردمیم ارتشونیپنج بار ز یماه

 نیپولم داشتم برا هم فیتراول تو ک...سرهنگ بودنا شهیهم هم

هم  مهیالمصب جر...نیسمت ماش میرو داد و رفت مهیجر ماین

 ...چقدر گرون بود

 شیهم همونجور با ن مایرفتم نشستم پشت فرمون و ن دلخور

 ... کردیباز داشت بهم نگاه م

 من برونم؟ یخوایم-

 : بهش رفتم و گفتم یغره ا چشم

 ... شما به دوست دخترت برس-
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 : تعجب گفت با

 دوست دخترم؟ -

 :زدم کیگرفتم و دنده  کالجو

 ... گرمه یلیواال سرت خ-

با تعجب برگشتم سمتش ... اورد جلو چشمم لویو مبا دیخند

مبارک  یبه رو...ارمیمن که کم نم...باعث شد دوباره بخنده

 : وردمین

سرت چهل سالته  ریاخه خ...بازم کاش دوست دخترت بود-

  ؟یکنیم یبرندز باز یانگر ینیشیم

 : داد و گفت هیتک یصندل یپشت به

 نیا یوقت به پا چیدوما دخترا ه...و هفت نه چهل یاوال س-

 ...کنهیبهتر سرگرم م نیا...رسنینم یباز

حرف  گهیکردم و د ادیاهنگو ز یبهش رفتم و صدا یغره ا چشم

 ماین...بلند باهاش خوندم یاهنگ که شروع شد با صدا...نزدم

 : بود شهیهم که غرق شکوندن چوب و ش

 یشد یکی ومدهیبا تموم قلب من ن تو

  یشد یگتموم زند یقصد کشتن اومد به

 جنون بده یبه قلب عاشقم بهانه  ایب

 تو هم به من نشون بده یمثل من عاشق اگه
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 از همه به اعتماد بودنت دمیکه بر من

 کنم واسه به دست اوردنت کاریچ دیبا گهید

 از خودم رمینم رونیب دمتیکه د یلحظه ا از

 عاشقت شدم یبشه بفهم یقراره چ گهید

 یرحم یعاشقتم چون ب یفهمیم یمنو ک درد

 یباش یعاشقتم هر چ یش ایازم تا رو یدور

 تو با تموم من برو میرسیبه هم نم اگه

 من بسه که ارزو کنم تو رو  یبرا نیهم

 یکنیمن که فکر م به

 من بسه یبرا نیشدن هم یکیاز  شمیم پر

 به من یکنیفکر م که

 یرحم یعاشقتم چون ب یفهمیم یمنو ک درد

 یباش یعاشقتم هر چ یش ایازم تا رو یدور

 لیمنج ریمس شهیو مثل هم...اتوبان تموم شد باالخره

پشت ... ملت همه انگار امروز اومده بودن شمال...کیتراف

حوصله ام ...کردیترمز م هیکردم که هر دو ثان یحرکت م یونیکام

  ؟یبندیراهو م یاخه ادم کُند رو مرض دار...سر رفته بود 

اونورم همش ...  رمیموندم اون طرف خلوت شه سبقت بگ منتظر

 ریهم که سر به ز مایهم که در خواب ناز بود ن یب یب...شلوغ بود

 هی ادیب یبعد نیتا ماش...اوردم  ریفرصتو گ نیبهتر...بود بچم
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جلوم  ونیگازشو گرفتم و از دو تا کام عیفرصت داشتم سر نیم

 ... سبقت گرفتم

دنده رو عوض کردم ... گشنم بود ... غر کردساعت دلم غر مین بعد

 :زدم ماین یو با دستم به پا

 ...گشنمه ماین-

 :همونجور گفت وردیباال ن سرشو

 ...منو بخور ایب-

اگه  یول هیبگم مگه برج زهرمار هم خوردن خواستمیم...کردم اخم

 :با لحن مظلوم گفتم...موندمیگشنه م الیتا و دیبا کردمیقهر م

 ؟ییماین-

 :اصال نگام نکرد تیترب یب

 ... هوم-

 :ناز دوباره گفتم با

 جون؟  ماین-

 هوم؟ -

 : گفتم یعصب

 ... گشنمه...دایهوم و هو-

 ... باال انداخت شونشو

 ... به من چه-

 :پوست کنده جلوم ظاهر شد بیس هی هوی
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 ... شهیگرم نم یاب ماین نیاز ا...ننه ایب-

شده  داریب یک...گرفتم بویتشکر کردم و س یب یباز از ب شین با

و  زدیلبخند م...نگاه کردم یواشکی د؟بهشیبود؟نکنه سبقتامو د

 ...خوبه حواسش نبود...گرفتیپرتغال پوست م

 : گذاشتم و گفتم یمیاهنگ قد هی

 ...گل جونم یب یبه ب میتقد نیا-

 ... سرعتمو کم کردم بعد

*** 

شانس اوردم ...الیبه و میدیباالخره رس کیاز دو ساعت تراف بعد

 نیماش...پر بود ایدر کیوگرنه همه هتل ها نزد میرو داشت الیو

 : دمیرو کش یو ترمز دست اطیرو بردم داخل ح

 ییالیو یخانه  اطیما االن در ح زیمسافران عز..میدیخب رس-

گراد و ساعت  یسانت یهوا ده درجه  یدما...میرنجبر فرود امد

ارزو  تانیرا برا یخوشاوقات ... قهیو چهل و هشت دق ستیب

 ... میمند

باالخره  ماین...شدم و صندوق عقبو باز کردم ادهیبا خنده پ بعد

دو تا چمدون و ...برداشت و اومد کمک لشیدست از سر اون مبا

 یقفل کردم و وارد خونه خاک گرفته  نویو ماش میسبد رو برداشت

 ...میشد یجد اندر جد

 : کرد و گفت یکه وارد شد سرفه ا یب یب
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 ؟یمگه مستخدم نفرستاد یمان-

 : اوردمیمبارک ن یحاال به رو...رفته بود ادمی یوا

 ... رهیگیخاک م... گریخانه است د یول... یب یچرا ب-

دو  نجایاومد ا ادمیتازه ...و رفت سمت اتاقش دیکش یاه یب یب

با من  زدیم دیکه داشت خونه رو د مایبه ن...نداره شتریتا اتاق ب

 : من گفتم

  ما؟ین...گمیم-

کردم  یمن رانندگ...دمیدیخوابو تو چشاش م...سمتم برگشت

 : گفتم...رسمیبه حسابش م یحاال برگشتن...خسته شده شونیا

 ...یرو کاناپه بخواب دیتو با-

 :انداخت باال و گفت ابروشو

 چرا اونوقت؟-

 :سمت اتاق رفتم

 ... دو خوابس نجایچون ا-

تو و خودشو پرت کرد  دیپر عیسر مایدرو ببندم که ن خواستمیم

پررو برا من تخت صاحب  یپسره ...شدم یعصبان...تو تخت

 : خواستم بزنمش که گفت...شهیم

 ... نصفش مال من نصفش مال تو...تخت دو نفرس نیا یمان-
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تخت  هی یخل خان رو نیمن عمرا با ا!پرروهه یادیز ییخدا نه

وصله کل کل کردن نداشتم وگرنه ح...روز تمام بخوام شیش

 : رفتم و گفتم یچشم غره ا...تو ساحل بخوابه کردمیشوتش م

 ... بخواب نجایباشه بابا تو ا-

هم دو سوته  ماین...باز کردم و لباسارو گذاشتم تو کمد چمدونمو

به هم خورد قاشق و قابلمه خبر از شام  یصدا...خوابش برد

 ...دادیامشب م

املت  دیامشبو با هی... رو تنها گذاشتم و رفتم تو اشپزخونه ماین

بعد خوردن شام ... میریبگ ییبازار و مواد غذا میتا بر میخوردیم

که راحت لباساشو عوض کرد و  ماین..داخل اتاقامون میهمه رفت

که  کردیبه من نگاه م یچش ریز دمیدیم...دیرفت رو تخت خواب

 ...کنمیم کاریچ نهیبب

بالشت و مالفه از کمد دراوردم و رفتم تو  هیو  دمیکش یاه

 دیالاقل امشبو نبا...شهینم شیپسره احترام حال نیواقعا ا...هال

 ... نجایا دیخوابیم

 ...زود خوابم برد ایدر یبستم و به خاطر صدا چشامو

 

 ... نهم فصل
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درجا ..شدم یاالتیالبد خ...خورهیکردم کاناپه داره تکون م حس

چش راستمو باز  مین...خورد یگرم زیزدم که دستم به چ یچرخ

که فکر  دمیکش یغیرخ به رخ من ج مایصورت ن دنیکردم با د

 ...دیهم شن اینجات لب در قیکنم غر

 !ـــمـــاینـــ-

 : و گفت دیمن در جا جه غیج یبدبخت خواب بود با صدا ماین

 شده؟زلزله اومده؟  یچ-

 :گفتم تیرو خاروندم و با عصبان سرم

 ...کانـ  ؟مگهیکنیم کاریچ نجایتو ا-

نگاه  مایرنگ اخم کردم و چپ چپ به ن یاب یروتخت دنید با

 ... کردم

  ما؟ین-

 :دیهنوز تو فاز خواب بود چشاشو بست و رو تخت کپ ماین

نصف  یکشیم غیچرا ج...شده یزیفکر کردم چ یریماندانا بم-

 شب؟ 

همون ...ساعت پنج صبح بود...نگاه کردم یزیساعت رو م به

که داشت کم  مایبه ن...شدمیم داریکه من پنجشنبه ها ب یساعت

 : گفتم شدیم هوشیکم ب

 نجا؟یا یمنو چرا اورد-

 ... و منو رو تخت خوابوند دیکش دستمو
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 یبر سرت اگه بگ ترسه؟خاکیکنار برادرش م دنیادم از خواب-

 ... دیخوابیم شمیپ یسالگانگار عمم بود تا پونزده ...اره

 ادیز ونیزیتو خواب ه ماینه ن...انداختم باال  ابرومو

 : شه اریهوش یاز دستش گرفتم باعث شد کم یشکونیو...گفتیم

 ؟ هیچ-

 : دمیپرس اروم

 ... نجایا یچرا منو اورد-

 : زد و پشتشو به من کرد یچرخ

بزور بلندم کرد گفت  یب یبخوابم ب ییواال من از خدام بود تنها-

 ... تو اتاق ارمتیبرم ب

 : به کمرش زدم و گفتم یمشت

 یم به فکر منه ول هیمنو کشته دا تتیاصال احساس مسئول-

  ؟یداداشم چ

 غیمنم بعد اون ج...دادیخروپفش خبر از خواب بودنش م یصدا

مثل ... شدم رهیاز پشت بهش خ...بردیخوابم نم گهیبنفش د

 کجا؟ نیکجا و ا مایاون ن یول دیخوابیملخت رو تخت  شهیهم

حداقل  شدیباعث م کلشیه نیکال هم...الغر نبود گهید کلشیه

 یبود ول پیو خوش ت افهیالبته خوش ق...چند نفر نگاهش کنن

 رونیب کردمیاگر داداشم نبود شوتش م... ومدیخوشم نم یکیمن 

تو دلم نذاشت بنده خدا رو  یاحساس خواهرانه ا هیخب  یول
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شه  داریب یب یکه ب یتا ساعت خوادیم یحاال ک...کنم خوابیب

 دراز بکشه؟ نجایا

 یلیتو خواب خ... زد و صورتش به سمتم برگشت یغلت ماین

زدم و از خدا ممنون بودم داداشمو ازم  یلبخند...شدیمظلوم م

 ...نگرفته بود

چشمم رو ساعت بود که  هیشدم و  رهیجور بهش خ نیهم

 ریج ریج شهیکه مثل هم -دمیرو شن ییتشودر دس یباالخره صدا

به سرعت به سمت اشپزخونه رفتم ...نییپا دمیاز تخت پر -کردیم

 ...ادیو اب رو گذاشتم جوش ب

 : وا شد و گفتم شمین یب یب دنید با

 ... بانو ریسحر بخ...جون خوشگلم یب یبه به ب-

 : و گفت دیچشاشو مال کمی یب یب

 ...یشد زیسحر خ...سالم به رو ماهت-

و مربا و  ریباز کردم تا پن خچالویو لپشو ماچ کردم و در  دمیخند

 ... ارمیکره رو درب

از ساعت پنج  ماین یجفتک زدنا نیواال از دست گل شما و ا-

 ... دارمیب

 :و گفت دیخند یب یب

تا دو روز کمرت خم  یو کاناپه شبو سحر کن ذاشتمیخو اگه م-

 ... یگفتیمو زمان ناسزا  نیو به زم شدینم
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هم باالخره رخ نشسته اش را  ماین...کردم دییسر حرفشو تا با

زد  یکی یب یب...یکرد و خواب الود اومد نشست رو صندل انینما

 : شونش و گفت یرو

 ...یدیباالخره خوب خواب نمیبیم...ریصبحت بخ-

 : غر غر کنان گفت مایو ن دیخند بعد

تا صبح فقط }دستشو سمت من گرفت{خله نیا...یچه خواب-

ما رو  دیکش غینصف شب هم ج زدیو غلت م نداختیجفتک م

 ...رو کاناپه بخوابه ها یگفتم بزار...کرد خوابیب

 : نگاه کرد و گفت مایبا تعجب به من و ن یب یب

  نداخت؟یباالخره کدومتون جفتک م-

 :میدو همزمان گفت هر

 ... اون-

هم نصف خواب  ماین...ختیر ییچاو برامون  دیخند یب یب

و  برهیخوابش م زیسر م ارویاون کارتونه افتادم  ادی...دارینصف ب

 ...کاسه سوپ کجا بود حاال...تو کاسه سوپ رهیسرش م

با چشم غره  مایحالت خندم گرفت که ن نیدر ا مایتصور ن از

 : گفت

 ؟یدیمگه دلقک د...برو خودتو مسخره کن-

 : خوردم و گفتم مییاز چا یقلوپ

 ...دمینه داداشمو د-
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 :گفتم یب یبه ب بعد

  ؟یایتو هم م...بازار میبر میخوایجون بعد صبحونه م یب یب-

 : تکون داد وگفت یسر یب یب

 ... سر راه کم اوردم یدید هوینه واال من پاهام جون نداره -

 : همزمان گفتم مایو ن من

 ...خدا نکنه-

 : دیپرس ماین بعد

 کار؟یچ یبمون ییتنها-

 : و گفت دیکش یاه یب یب

 ...روش نمیا...گذرونمیواال االن پنج ساله روزو تنها خونه م-

 نیتو ا یب یبودم ب دهیفهم نکهیاز ا... ناراحت بهم نگاه کرد ماین

 شیسالگ یاز س یب یب... دمیشده خجالت کش تیمدت اذ

 ..ما هدر داد و ازدواج نکرد یپا شویبود و جوون شمونیپ

شوکه شد  یب یب...و بلند شدم و رفتم بقلش کردم وردمیطاقت ن.

 : دیچون پرس

  ؟یچت شد مان-

 : کردم صدام نلرزه و گفتم یسع

 ... کردم تتیاذ یلیمدت خ نیا یب یب دیببخش-

 یبا صدا...روش گذاشت یو بوسه ا دیسرم کش یرو یدست

 :ارومش گفت
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 یماه نیبه ا یاز خدامم باشه پسر دختر...یتیچه اذ زمینه عز-

 ...نمیبیدارم م تشونویرو بزرگ کردم و از بدو تولد تا موفق

بعد چند ...زدینم یهم ساکت بود و حرف ماین...گرفته بود بغضم

 : با خنده گفت یب یب قهیدق

زود ...بخور سرد شد توییچا نیبش...یخفم کرد یمان گهیبسه د-

 زمیرو بر ایشن و ماسه در دیبعد با میندار یزیکه برا ناهار چ دیبر

 ...تو حلقتون

 شوییهم صبحونشو خورد و چا ماین...گرفت و بلند شدم خندم

 نهیا یو جلو دمیمنم رفتم تو اتاق و مانتومو پوش...دیسر کش

 ... کردم  شیشروع به ارا

 ینگاه مین...وارد شد مایکه ن دمیکشیرژ لبمو رو لبام م داشتم

 : اومد ماین یصدا...بهش انداختم و کارمو تموم کردم

  ؟یکنیم شیارا یماندانا از ک-

 ... نگاهش کردم نهیتعجب از ا با

 ...وقته یلیخ-

 : گره خورد و گفت ابروهاش

و حداقل  یزدیتو رژ لبم به زور م ادیم ادمیکه  ییتا اونجا-

 ... یختیریموهاتو داخل شالت م

 : وگفتم دمیکش یاه...دهنمو قورت دادم اب

 ... بود گهیماندانا د هیاون -
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 : کنارم و با دست شونمو گرفت و گفت اومد

ازت  شهیم...مهیقد یکه جلومه هم همون ماندانا ییماندانا نیا-

 کنم؟  یخواهش

 :به سمتش و گفتم برگشتم

 ... بگو-

 ...لبخند نگام کرد با

 ...وداداش ش یهمون فرشته کوچولو-

تکون  یسر...بود یچ یبرا دونستمینم...دمیدیم یچشاش غم تو

و با  نهیبرگشتم سمت ا...کردم میدادم و موهامو داخل شالم قا

بعد با لبخند به ..چشممو کم رنگ تر کردم هیدستمال رژ لب و سا

 : نگاه کردم ماین

 حاال خوبه؟ -

... هنوز اون غم تو نگاهش بود یول... تکون داد و لبخند زد یسر

پس اصرار به دونستنش نکردم و به  گفتیبود بهم م یزیاگه چ

 ...رفتم اطیسمت ح

 : راه سمت هال برگشتم و گفتم سر

 ...بگو بخرم یخوایم یهر چ یب یب-

سرشو ...خوندیسر سجاده اش شسته بود و داشت قرآن م یب یب

 ... تمن نگاهش رنگ تعجب گرف دنیبلند کرد و با د

  ؟ییماندانا تو-
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 : گفتم عیزدم و سر یلبخند

 عوض شدم؟  نقدریا-

 :زد و گفت یلبخند

 ... یامورزتیمادر خدا ب هیشب شتریاالن ب... اره -

 : و گفتم ششیپ رفتم

بگو ...میداغ دلمونو تازه نکن نقدریا التیخب حاال وسط تعط-

  ه؟یچ دیخر ستیل

رو برداشت  حیو گذاشت رو سجاده بعد تسب دیقرآنو بوس یب یب

 : و گفت

 ...خوردن و تخم مرغ و برنج و تن ماهـ  یو گوجه و سبز اریخ-

دراوردم  یکاغذ و مداد فمیاز داخل ک...تعجب بهش نگاه کردم با

 : و با خنده گفتم

 ...دوباره بگو یب یب-

باز  شیزود تر از من با ن ماین...اطیرو نوشتم رو رفتم تو ح ستیل

چشم غره ...پشت رل نشسته بود و بهم اشاره کرد که سوار شم

 :دیپرس ماین...بهش رفتم و سوار شدم یا

 بانو؟  میکجا بر-

 : نگاه نکردم و گفتم بهش

 } ...{بازار میبر-

 : تکون داد و من دستم به سمت ضبط رفت یسر
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 درد جهان ساختم اما یبا همه  من

 در حال نبردم هیدرد تو هر ثان با

 عمر کی نهمهیاز منو با ا یدور شد تو

 فکر نکردم یبه کس یتو حت ریغ من

 ییتاوان جدا نهمهیخسته ام از ا من

 ییخبر از حال من امروز کجا یب یا

 وفتمیروز ب نیصبر نکردم که به ا من

 ییاینگو صبر کنم تا تو ب انقدر

 ییدوست کجا یا

 که راحت به خودم سخت گرفتم انقدر

 دنیعشق شده باور من درد کش از

 من خاک شد از تو ی ندهیهمه آ رمیم

 بکنم من دیتو چه با یخاطره ها با

 ییتاوان جدا نهمهیخسته ام از ا من

 ییخبر از حال من امروز کجا یب یا

 وفتمیروز ب نیصبر نکردم که به ا من

 ییاینگو صبر کنم تا تو ب انقدر

 ییدوست کجا یا

 :غر غر کرد ماین...اومدم رونیغازه باز م دیدست پر خر با

 ... یمان یکنیم دیچقدر تو خر...انگار سر گنج نشسته-
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 : و گفتم دمیخند

 نیا... کنمیبخوام باهاش م یپول خودمه هر کار...غر نزن غرغرو-

 ... تموم شد گهید...شهیاخر

 : دست پرشو به سمت اسمون گرفت و گفت ماین

 ...از کت و کول افتادم گهیمن د...شکرت ایخدا-

خوشگل گرفتم تا با  یخنده وارد مغازه شدم و دو تا روسر با

 کردیهم فکر م ماین... که گرفتم ست شه یمانتو ساپورت قهوه ا

 نیداده بود ا تیرضا نیمتنفرم برا هم دیمن مثل قبل از خر

 ...من کال عوض شدم  دونستینم یول مینیپاساژ هم بب

و خودم رفتم سوپر مارکت تا  نیمت ماشخنده هولش دادم س با

 ...رمیشکر بگ یو کم یتن ماه یب یاز قول ب

 ...عقب یرو گذاشتم رو صندل دایشدم و خر نیماش سوار

 : بهش نگاه کردم و گفتم ...نگام کرد رغضبیمثل م ماین

 ؟ هیچ-

 : روشن کرد نویگفت و ماش یاوف

پرتت کنم  نینباشه از ماش دتیخر نیاخر نیاگه ا خورمیقسم م-

 ... و از روت رد شم رونیب

 : و گفتم دمیخند

 ...یکن یکار یکه من دارم عمرا بتون ینیماش نیبا ا-
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 رهیبه جلوم خ یاز همه چ یبهم رفت و من راض یغره ا چشم

 : گفت ماین هوی...شدم

 ... اسکله میریبگو اماده باشه ناهار م یب یماندانا زنگ بزن ب-

 : گفتمبچه ها ذوق کردم و  نیع

 ... یما؟مرسین یجد یوا-

 یدر اوردم و شماره  مویگوش مایتوجه به تعجب نگاه ن بدون

 ... رو گرفتم الیو

 *** 

 شدیدو سال م...اب پرت کردم یبرداشتم و تو نیاز رو زم یسنگ

اون باال  یتخت سنگ یهم رو یب یب...بودم ومدهیاسکله ن

و باقاال  کردینگاه م ییرو به رو یباربر ینشسته بود و به کشت

 ...خوردیم

هم رفته بود شرطو براورده کنه و پشمک دست فروش رو  ماین

بود  نیباخت و شرط هم ا مایو ن میکرد یباز نتونیبدم... رهیبگ

تو  گهیسنگ د هی...رهیهم شده پشمک بگ ایاونور دن یتا بره حت

دراوردم و طبق  بمیاز ج...اومد لمیمبا یاب پرت کردم که صدا

 : گفتم کوههین ایساناز  نکهیادت اع

 هان؟-

 : گفتم عیسر یکوفت مردونه ا یصدا دنیشن با

 ... فکر کردم دوستمه دیببخش یوا-
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 : و گفت دیخند

 ...یمان میجوابات عادت دار نینگران نباش ما هم به ا-

 : کردم و گفتم یاخم...حسامه دمیفهم

 هندستون کرده؟  ادی لتیشده ف یچ-

 : و گفت دیخند

 ... اول سالم عرض شد-

خوب ناراحت بودم بابت  یول...گفت ازش دلخور بودم شهینم

 : بودم ونمیبهش مد یول...یاون مهمون انیجر

 ...امرتون...کیعل میریگ-

 :گفت یدلخور با

 ه؟یرفتارات چ نیا لیبدونم دل شهیماندانا م-

 : کردم و گفتم یاوف

 ... یدونیخودت بهتر م-

چرا سعادت ...دمینفهم یخوندم ول ادداشتتویمن صد بار اون -

  ام؟یبه من بگه که شب ن دیبا

 : دمیتعجب پرس با

 ... یمگه قرار نبود تو اون شب با لوس-

 : خندش بلند شد یصدا

 مارستانم؟یمگه من تنها حسام ب...ماندانا یوا-

 : دمیپرس دیترد با



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يپرنا اسد  –دشمن عشق 

wWw.98iA.Com ١٤٢ 

  ؟یمنظورش تو نبود یعنی-

باهاش  ادیخوشم ب قهیاون عت هیمن از چ...ونهیمعلومه که نه د-

 ؟یبرم مهمون

 : گفتم یعصبان

 ...اون عمته قهیعت...حسام درست صحبت کنا-

 ... به هر حال منتظرم...خب حاال-

  ؟یکه چ-

 ... یعذرخواه-

 هیبودم؟به هرحال  دیشا ای...مقصر من که نبودم...فکر کردم یکم

 ... کنهیرو عوض نم یزیچ یتلفن یعذرخواه

 ... دیباشه بابا ببخش-

 : و گفت دیخند

 نیبرا جبران ا...به نفع تو چیه کی شهیکه م ینجورینه ا-

که داداشت هم برگشته  دمیشن...یشام بد دیقضاوت عجوالنت با

 ...ایدن نیبه ا

 ... موضوع رو لبم نشست نیا یاداوریاز  یلبخند

 یکار...ببرم التمویتعط نیا ضیبرم ف گهیمن د...قبول نمیباشه ا-

 ؟یندار

 : و گفت دیخند
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اونورا  گهینژاد د قیغر یغرق نش اینه مراقب باش تو در-

 ... خدافظ...ستین

از  گهید نیا...فحش بارونش کنم قطع کرد نکهیو قبل ا دیخند

جن ظاهر شد  نیع... از کنارم اومد  ماین ی؟ صدا دیکجا فهم

 ...بود پرت شم تو آب کینزد

 : دینداد و پرس تیاهم یغره بهش رفتم ول چشم

 بود؟  یک-

 : و گفتم بمیگذاشتم تو ج مویگوش

 ... کزادیدکتر ن-

 : زد و گفت یپوزخند

 ... زاده کیجلو من دکتر ن...عجب-

 : دمیتعجب پرس با

  ه؟یمنظورت چ-

 : باال انداخت و چوب پشمکو داد دستم و با خنده گفت شونشو

 ... یاز عوارض شرط بند نمیا-

اونم از اون ...زدم میبه پشمک صورت یماچ کردم و گاز گونشو

 : زد که با دست زدم رو دستش و گفتم یسمت پشمک گاز

 ... پشمک خودمه نیا...مینداشت گهینه د-

 :  یب یبزنه که ب یحرف خواست

 ... ندارم تویحوصله پرستار...نخور دختر نقدیماندانا ا-
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با ...کرد و نصف پشمکمو کند یا روزمندانهیپ یخنده  ماین

 ...پشمکو تو دهنم چپوندم هینگاش کردم و بق یدلخور

 میقدم زد نیدست در دست به سمت ماش مایو ن یب یبا ب بعد

 ...خونه میو رفت

 

 ...دهم فصل

 

با ...کردیمظلوم داشت نگام م...نگاه کردم  مایحرص به ن با

 :گفتم تیعصبان

 ... اصال فکرشم نکن-

اومده تو ....بزنم پرتش کنم بره تا السکا یا...انداخت باال شونشو

تا اخر  یب یبا ب خوادیم گهیاتاقم راست راست تو چشام زل زده م

رو تخت  ماین! من کار دارم شاغلم گهینم...بمونه نجایماه ا

 : نشست و گفت

تا اخر هفته تنها  یو سه سالته عرضه ندار یدختره گنده س-

 ؟  یخونه بمون

دستم رو هوا خشک  هوینه کردن موهام بودم که حال شو در

 : اروم به سمتش برگشتم و گفتم...شد

 د؟یبمون نجایا... تنها... یب یتو و ب یخوایم یعنی-

 : باال انداخت و سرشو تکون داد ابروشو
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 ... ینه پس دکتر مملکتم کارشو ول کنه و بمونه خوشگذرون-

بلند  دیبا ترد ماین...و بلند شدم و پالتومو برداشتم دمیورچ لب

 : دیشد و پرس

  ؟یقهر کرد -

 : گفت...نه تکون دادم  یبه نشونه  یسر

 پس کجا؟-

 : چشاش نگاه کردم و گفتم به

 ... فقط تا اخر هفته ها یول...دیباشه قبول شما بمون-

زور  ؟بهیاحساسات نقدریپسر ا...زد و بلند شد و بقلم کرد لبخند

 : دمیجداش کردم و پرس

 ساحل؟ یایم ماین-

 : رو تخت پرت کرد وگفت یعقبک خودشو

 ...نه برو خوش بگذره-

خودم  یموافق بودم ول نایا مایبا موندن ن... رونیاتاق رفتم ب از

 دنیتو اشپزخونه مشغول ابکش یب یکردم؟بیم کاریچ ییتنها

 : گفت عیسر دیمنو د... برنج بود

 ...نشده برگرد کیتار یمان-

 یلومتریک هیتا ساحل ...دمیمو پوش ییگفتم و دمپا یا باشه

و  لیمبا...نبودم یزیاالن هم خلوت بود نگران چ...راه نبود شتریب

 ..پالتوم دراوردم و هدفونا رو گذاشتم رو گوشم بیهدفونمو از ج
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بچه ها تنگ شده  یدلم برا...تهران گردمیبودم فردا بر م خوشحال

از بس هم اهنگ ... هاش یحسام و خل باز یمخصوصا برا...بود

 ...بگوشم حاال یچ دونستمیبدبخت نم یبودم تو گوش ختهیر

اهنگ شروع شد ...رو زدم یپل ینجوریخودکارو زدم و هم ستیل

 دونمینم... خوندمیبلند بلند م ستین یکس نکهیا یو منم به هوا

 الیخیب...یتو پل ومدیم نیغمگ یچرا خود به خود اهنگ ها

 ... صدارو عشقه

 کبود یکرانه  نیا یکجا بمویشب غر نیا یکجا

 ... که از غزل چراغ ماه قسمتش نبود یشب نیا یکجا

به سمتم منو جذب نگاه کردنش کرد  ومدیکه م یدیسف یموجا

 سیخ یماسه ها یرو...مقدم کردم یرو ادهینشستن را بر پ... 

 ... کردم ادیهدفونو ز ینشستم و صدا

  دهدیام که اسمان نشان نم یابر شهیهم نیا یکجا

  دهدیهم امان نم هیسکوت به گر یول رسمیم هیگر به

 ام به ناکجا؟ هیگر یهوا کشدیشبم که م نیا یکجا

 خدا  یاِ  ستیکه ن یبرد به خانه ا یکه م میخراب نیا از

 که خانه زاد توست یمن مگر غم ینمانده پا به پا یکس

 من که شعر سر به مهره  زیسرمه ر یصدا مگر

 ...توست ـــادی



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يپرنا اسد  –دشمن عشق 

wWw.98iA.Com ١٤٧ 

تا حاال بر خالف قبل تو  شیاز پنج سال پ...بود یاهنگ قشنگ کال

از  یو مرد تاریگ یصدا... دادمیگوش م نیخلوت به اهنگ غمگ

 : پشتم بلند شد

  یکنیبه من سفر نم یول یغربت من یتو پا به پا-

  یکنیطوافمو شب مرا سحر نم شب در هزار

 رو  شیتقاص مانده پشت سر هزار شب نشسته پ یکی

 شبانه ام ؟بگو نیا یکجا یمرا سحر نکن ول شب

شده  رهیکه به من خ ماین دنیبا د...تعجب به پشتم نگاه کردم با

دارم  دید... چقدر صداش عوض شده بود ...لبخند زدم خونهیو م

 ...ادامه داد کنمینگاش م اقیبا اشت

 ام به ناکجا  هیگر یهوا کشدیشبم که م نیا یکجا

 خدا  یا ستیکه ن یبرد به خانه ا یکه م میخراب نیا از

 که خانه زاد توست یمن مگر غم ینمانده پا به پا یکس

 توست ادیمن که شعر سر به مهره  زیسرمه ر یصدا مگر

ن بلند شدم و پشت پالتومو تکو...براش زدم یذوق دست با

 : کرد و گفت میاونم از آجر بلند شد و تعظ...دادم

 ... من متعلق به همتونم...دینکن قیتشو-

 :و گفتم دمیخند

 دم؟یاهنگو گوش م نیا یدیاز کجا فهم-

 :بود اشاره کرد و گفت زونیهدفونم که از گردنم او به
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 ...ومدیصداش تا خونه هم م-

اونم منو محکم بقل ...رفتم تو بقلش ینجوریو هم دمیخند

 : اروم گفتم...کرد

  ما؟ین-

 : لحن مهربونش گفت با

  ؟یجونم خواهر-

 : رنگ غم گرفت صدام

 به گذشته ها؟ میبرگرد شدیم یچ-

و  ایموج در...بود اینگاش سمت در...سرمو اوردم باال...نداد یجواب

سکوت  ومدیم رونیب یهدفون که داشت به زور از گوش یصدا

 ...شکستیرو م نمونیب

ازش جدا شدم و ...لرزهیداره م ماین دمید...لحظه گذشت  چند

 : گفتم

 ...یکرد خی...خونه میبهتره بر-

دستش بر خالف بدنش گرم ...تکون داد و دستمو گرفت یسر

 ... بود

 نکهیبا ا...فتیگرفتم فردا صبح زود برگردم تا شب برم ش میتصم

شامو ... خب ساناز هنوز بود یدن ولرو جمعه مرخص کر رضایعل

کردم و رفتم تو  یخداحافظ مایو ن یب یزود خوردم و با ب

 ...دیخوابیعاقل شده بود و امشبو رو کاناپه م ماین...تخت
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 دمیگذاشتم دم در و خز...توش ختمیدر اوردم و لباسامو ر ساکمو

 ...تو تخت

*** 

 یقبل از هر کار...شدم خزدهی یتو در انداختم و وارد خونه  دیکل

 هیسماورم روشن کردم تا قبل رفتن  ریز... رو روشن کردم یبخار

و تک زنگ  ختیریکرم م قهیساناز هم دم به دق...بخورم ییچا

حرصم در  گهیدفعه اخر د...برم دنبالش دیکه بفهمونه با زدیم

 ... خاموش کردم لمویمباو  دمیتلفنو کش میاومد رفتم س

... بچه ها رو دراوردم یساکو باز کردم و سوغات باز رفتم شین با

زود راه افتادم چون ...شدم نیو رفتم سوار ماش دمیلباس پوش

 گهید...شیبره و منم راننده شخص ییجا خواستیساناز انگار م

 ..گرفته بود ینکبت تعارف منو جد کنمیاصال بهش تعارف نم

و  رونیب دیجلو خونش و دو تا بوق زدم که از خونه جه دمیرس.

 :بلندگو قورت داد ومدهین...سوار شد

 ؟  یدیجواب نم لتویچرا مبا...معرفت یچلغوز ب یمان -

 : و گفتم دمیخند

همه ابراز  نیممنون از ا... منم دلم برات تنگ شده بود -

 ... اصال اب شدم رفتم تو فاضالب...عالقه
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 نیع هویبه زور جداش کردم ...کرد یو لپمو تف مال دیخند اونم

عقب رفت و صورتم  یجنزده ها چشاش درشت شد و کم نیا

 : دیبا شک پرس...نگاه کرد

  ؟یمحجبه شد یاز ک یمان نمیبب-

 : زدم و گفتم یحیمل لبخند

 ... میقراره کفنت کن دمیشن یاز وقت-

 ه؟یخبر...یکردیکارا نم نیتو برا مسجدم از ا...برو گمشو باو-

 : رفتم و گفتم یغره ا چشم

 ... ن داداشهخا ریتقص-

 : انداخت باال و گفت ابروشو

برم پاشو ببوسم ...یشد تیقزم هیشب شتریاالن ب...جونم داداش-

 ... بوفالو شه هیتو فهیتونسته حر

 : زدم غیج

 ... و هفت نسل بعدت  یبوفالو خودت-

 :روشن کردم و گفتم نویماش.... دیخندیم نجوریهم هم ساناز

  ؟یبکپ یخوایم یخو حاال کدوم قبرستون-

 :بهم رفت وگفت یغره ا چشم

 ... شمیننت کفن نم شیمن تو رو شوت نکنم پ-

 یکدوم گور...برم هاس خوامیساناز حال و حس ندارم م-

 ؟یبر یخوایم
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 : کرد و گفت اخم

 ... همون هاس میبر...نخواستم...اوه اوه بداخالق-

 یحت...بود شیشگیعادت هم...اجازه داشبردمو باز کرد یب بعد

 غشیج هوی...کردیبازم باز م ذاشتمیتوش سوسک و موش م اگه

 : رفت باال

 ... کادو یجونم یییوااا-

 : برگشت سمتم و گفت ایبچه دبستان نیا نیع

 ؟یرو خر کن یک یخوایاالغ م یمان-

الگورشده گرفته  هیبرا تو...با نه یحواسمو پرت کن یتونیم نیبب-

دودشون  تیقزم هیکه برا تو خورمیرو م یبودم االن حرص پول

 ...کردم

 ... شد یزد تو سرم و دوباره لپ بدبخت من ابکش یکی

 زیسوپر یلیخ یمرس...قربونت بره انشاال تیسگ همسا-

 ... کنه تو حلقت  ریپولت گ...شدم

رو در اوردم و  یدستمال کاغذ...پاک کرد گهید شهیبا دست نم نه

 : لپمو پاک کردم

 زنهیم سیسگا ل نیا نیع...بکنن دتیخاک بر سر کادو ند-

 ... حداقل درست ماچ کن ادم عق نزنه...ادمو

 ...جلوم ی شهیشوت شدم تو ش...محکم زد تو کلم یکی
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 یندار اقتیبهت فحشت بدم ل دیفقط با... ال اله اال ا... سگ و -

 ... مثه ادم ازت تشکر کنم

اخر باالخره راه فرارمو  میزد گهیتو سر همد نقدیا

تنگ شده  نجایآخ که چقدر دلم برا ا...مارستانیب...دمید

 رنیغذا بگ دونیکه م ییکسا نیا نیو من ع میشد ادهیپ...بود

 : صدا غر غر ساناز بلند شد...سمت اسانسور دمیدو

 ... باال یریم یبا ذوق دار نقدیاز من محبوب تر شده ا یحاال ک-

 : لبخند دندون نما گفتم با

 ... جـــون یلوس-

 ... عـــق-

الکل و  یدوباره بو یوا...کــارم زیم یوا...تـــاقــما یوا

کردم و بعد دادن  یاحوال پرس ایبا پرن...کننده یضدعفون

 یوا...رفتم داخل اتاقم-دفترچه باحال بود هیکه -شیسوغات

 ...گردونم یصندل

 کردیفکر م دونستینم یکس...و خودمو پرت کردم روش دمیخند

 تیرفتن رضا رونیزدن اتاق به ب دید یبعد کل...مخم تاب داره

هفتادو  یالبته نه برا...سهیتو ک دمیدادم و کادو بچه ها رو چپ

 ...ایشش پرسونل فقط برا جون جون

 یتحفه ...از همه رفتم دفتر کارروشن و اعالم حضور کردم اول

البته ...کله به کله شدم یمرد هیکه با  رونیاونم دادم و خواستم ب
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داشتم با محمد  ریبود و منم سر به ز گهیاون حواسش جا د

 ...کردمیم یخداحافظ

پخش  ارویاون  یکاغذا یول نیبود شوت شم زم کیکه نزد من

 : با خشم گفتم... شد نیزم

 ...حواست کجاسـ -

دو تا چشم ...کپ کردم دنشیاوردم باال و با د سرمو

 ... صورت خوش فرم ...رو به باال یقهوه ا یموها...اهیس

 خوبه؟ حالتون  -

 : هول گفتم..مات دراومدم از

 ...نه ممنون خوبم -

 یخم شد و کاغذشو برداشت و سر...رو لباش نشست یلبخند

 ... تکون داد و رفت دفتر کارروشن

چند ...خمارا بودم  نیا نیکنم ع ؟فکریدیبود افر یچ نیا خدا

و به  دمیکش قیرفتش نگاه کردم و بعد نفس عم ریبه مس قهیدق

اول از همه ...نییحال نداشتم با پله برم پا...سمت اسانسور رفتم

 یرو...در زدن درو باز کردم یرفتم سمت دفتر حسام و بازم ب

بنده  هی یداشت پرونده  ربا نیاول ینشسته بود و برا زشیم

 ...با اخم سرشو اورد باال...کردیرو نگاه م ییخدا

 ... نجـیمگه ا-

 : خندش گرفت از جاش بلند شدمن  ی افهیق دنید با
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 ... میدیعجب دختر رنگ رخت رو د ؟چهییتو یاوا مان-

 : باز کردم و گفتم شموین

 ... یکن ارتیگفتم بهت سعادت بدم که من رو ز -

 : و گفت دیخند

 ...میمشتاق سعادتمند شدن شهیما هم-

 : ساعتم نگاه کردم به

 ... االن عجله دارم  فیح-

 : انداخت باال و گفت ابروشو

 دارن؟ یخانوم چه عجله ا-

 :گرفتم سمتش و گفتم کادوشو

 ... شما یتحفه  نمیا...کردم دایبرم جار بزنم فضولمو پ خوامیم-

اون  نکهیا هیهنوز تو خمار..رونیو تشکر کرد و منم زدم ب دیخند

 یمیساناز که تو بخش داشت با دکتر عظ... مونده بودم اروی

 ... کردم  ادیپ زدیحرف م

 شویکردم و سوغات یو با شاهرخ احوال پرس ششونیپ رفتم

 : دمیاز اتاقا و پرس یکیبعد سانازو کشوندم سمت ...دادم

 اورده بود؟ نیگزیمن جا یرو جا یکارروشن ک یسان-

 : گفت یلحظه فکر کرد و بعد با لحن با عشوه ا هی ساناز
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 نقدیقص نداشت ااصال ن یوا... رو اورده بود که یکی یمان یوا-

خوشگل و خوش اخالق بود من در حسرتم که چرا تو لشتو 

 ...بمونه شتریب یو نذاشت یاورد

 : زدم تو سرش و با حالت قهر گفتم یکی

 برگردم؟  یناراحت-

 : و گفت دیخند

 ...خوب بود یلیسپهر خ ییخدا یول... اه برو بابا لوس-

 :انداختم باال و گفتم ابرومو

 هی...طرف مرد بوده...بهتون خوش گذشته یلیاو نه بابا انگار خ-

 ...جون هم بگو

 :باز کرد و گفت ششوین

صداش  کیبه اسم کوچ ذارهینم...ناقص القعل شهیلیسپهر فام-

اون  گهید شهیباورت نم...  میبهش پا بد ذارهیاصال نم...میکن

 ... نیبه ا دنیزادو ول کردن چسب کیو ن یظهور ایعشوه ا

 م؟یکن ارتشیما هم ز ادینم-

 ...گفت که اومده امروز هیسم-

 ...رفت رو دستم برهیساناز و هویتکون دادم که  یسر

 ...اونه اوناش...اوناهاش یمان یوا-

 بلند گفتم ییجورا هیبرگشتم سمتش و  یعصبان

 ...کنده شد ؟دستمیکنیساناز چرا ناناش ناش م یوا-
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 ...خانوم ناصح ریعصر بخ-

که همون خوشگله  نیا...چشام گرد شد...سمتش برگشتم

 ...من تعجب کرد دنیاونم از د...بود

 ...دیپرستار باش کردمینم د؟فکرییشما-

 :دلم گفتم تو

 ... روپوش تنمه ینیبینم یمگه کور-

 :زود گفت گمیبهش م یزیچ هیاالن  دیفهم ساناز

همون دکتر رنجبر هستن که به جاشون  شونینه دکتر سپهر ا-

 ...دیداوم

 :چون گفت گهیم یکرد ساناز الک فکر

 ...دارن فیفکر کردم دکتر رنجبر االن مسافرت تشر-

 :بزنم لهش کنم؟بــزنــم؟؟؟با اخم گفتم ایخدا

 ...بنده خودم دکتر رنجبر هستم-

چش  فهینه خدا نکنه ح یوا...شاالیا یکور ش...تعجب نگام کرد با

 :تکون داد و گفت یسر...یبه اون خوشگل

 ...دیباش یجوون نیکردم شما به ا یفکر نم...  خوامیمعذرت م-

 :با اخم گفتم همونجور

 تا حاال؟ نیدیمگه دکتر جوون ند-

 :زد و گفت یلبخند

 ...خورهیراستش اصال بهتون نم-
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 :دیسانازو صدا زد و وسط حرفم پر یکیجواب بدم که  خواستمیم

 ...دکتر دیخسته نباش...برم دیمن با دیببخش-

به سرم غر بزنه  ستیرفت و ن دمیمنم د...تکون داد و رفت یسر

 :رو به دکتره گفتم

 ؟ینیخودب یلیبهت گفته خ یتا حاال کس-

حق داشت منو که ...انداخت باال و با تعجب بهم نگاه کرد ابروشو

 ...شناختینم

 د؟یببخش-

 :اعتماد به نفس جواب دادم با

 رنجبر باشم؟ خورهیاونوقت چرا بهم نم...و چهار سالمه یبنده س-

 :زد و گفت یحیمل لبخند

 ...کم کم چهل سالتونه کردمیفکر م دمیکه شن ییفایواال با تعر-

وقت چرت و پرت  هی وردمیدر م دیکرده بود؟با فیازم تعر یک

 ...دربارم نگفته باشن

 ...ایروک یلیخ-

 :باال انداخت شونشو

 ...ترسمینم تیمن از گفتن واقع-

 :زدم و گفتم یثیخب لبخند
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درضمن من ماندانا رنجبر ...به هر حال خوشبختم-

به  ادینه کال بدون من خوشم نم ایبهت گفتن  دونمینم...هستم

 ...صدا شم لیفام

 :و گفت دیخند

 ...فعال با اجازه...باشه ماندانا خانوم-

 :دمیرفت که ناخداگاه پرس مارستانیب یسمت ورود به

 ؟یاینم گهید نمیبب-

 :و گف دیخند...حساب وا شود یرا که ب یدهان رنیگل بگ یا

 ...نمتیبب شتریب خوامیحاال که باهات اشنا شدم م...حتما-

از من خوشش  یعنیگفت؟ یچ نیا...قند تو دلم اب کردن یعنی

اسممو  یبودم که کس یپرداز الیجور در حال خ نیهم...اومد

 :صدا کرد

 ؟یشد د؟جنزدهیکنیبه در نگاه م قسیماندانا چرا پنج دق-

نگاه  بیغر بیجور عج هیداشت ...دمیو حسامو د برگشتم

 :گفتم...کردیم

 ؟یدیتو هم سپهر رو د-

 :گرد شده نگاه کرد و بعد با اخم گفت یچشا با

 ؟یکردیبه اون فکر م یداشت نجایدو ساعت ا یعنی-

 :دلخور نگام کرد و بعد گفت...تکون دادم یسر

 ...و هشت صدیبرو اتاق س ایب-
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منم ...رفت سمت اتاق صد و هفتاد و سه! بود امروزا یقات نمیا

 ! راه پله...میمیرفتم سمت دشمن قد

 

 ...ازدهمی فصل

 

گرم و نرم خودم بودم که دوباره تلفن زدن شروع  یپتو ریز

 یاز رو عسل یلب به گراهام بل فحش دادم و گوش ریز...شد

 :داد زدم بایبرداشتم و تقر

خدا ...قهیکپه مرگمو پهن کنم دو دق دیبــعــلــه؟ اگه بزار... بعله-

 ؟یهست هیک گهیتو د امورزهیاون پدرتو ب

حتما سر ...شد جادیدر پشت تلفن ا یچند لحظه سکوت برا

 :داد زدم...هیکار

... چشم و رو  یمزاحم ب...اختراعش نیبر قبر گراهام لعنت با ا-

 ...خدافظ

 :دیبا شک پرس یکیقطع کنم که  خواستم

 دکتر رنجبر؟-

ابروم ...از همکاراس یکی نیا یوا یه...شدم خیسر جام س عیسر

 ...رفت

 یبود خفه شم ول کینزد...و سرفه کردم میتو نا دیدهنمو پر اب

 :و گفتم دمیکش یقینفس عم...اب کنارم نجاتم داد وانیل
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 شما؟-

 :صاف کرد و گفت صداشو

 ...انگار مزاحم شدم...سپهر هستم -

بهم  یحت گهیحرف زدم؟د ینجوریا نیبا ا...خاک بر سرم شد یوا

 :با پت پت گفتم...کنهینگاهم نم

نه ...فکر کردم بازم اونه شهیاز بس دوستم مزاحمم م دیببخش-

 ...امرتون نیبفرمائ

از مخم رد شد و باعث شد  عیسر انیجر هی هویگذشت که  یکم

 :بپرسم

 د؟یاورد ریشمارمو از کجا گ -

 یدر مورد موضوع خوامیاگه بشه م...از خانوم ناصح گرفتم -

 رون؟یب دیایب دیوقت دار...باهات صحبت کنم

 :گفتم عیداشت؟سر کاریباهام چ یعنی...قلب گرفتم تپش

 کجاست؟ دیدونیم... کافه ترنم...حتما-

 :مکث کرد و گفت یکم

 ادرسش کجاست؟...شناسمیتهرانو نم ادیراستش من ز-

 دیخواب از سرم پر...دادم و گفت ساعت پنج اونجا باشم ادرسشو

 ...و از جام بلند شدم
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دست و صورتمو  نکیسماورو روشن کردم و تو همون س ریز

راه  یوگرنه حلواخور ستین یب یشانس اوردم ب...شستم

 ...نداختیم

فکر لحظه  هیکه  شمیرفتم باال و دست بردم سمت لوازم ارا عیسر

 االتیموقع ظهر خ نیبابا ا...دمید نهیرو تو ا ماین ی افهیکردم ق

افتاده انداختمشون تو کشو و به  یبا شونه ها... برم داشته بودا

 هیو  یمانتو قهوه ا هیبا  ینخ یشلوار ل...دادم تیکرم رضا یکم

 ...دمیکردم و پوش ابهمرنگش انتخ یروسرو

ساناز اگه ...برداشتم و به سمت کافه راه افتادم نویماش چیسوئ

 قهیده دق...کنهیکافه رو رو سرم خراب م رمیدارم م ییبفهمه تنها

 دنیترانه با د...پارک کردم و رفتم داخل ابونیکنار خ نویبعد ماش

 یبا ترانه احوال پرس... یساناز جات خال...من به اطرافم نگاه کرد

 نجایاز ا کلیواال اون ه...کردم داشیو پ ندمکردم و چشم چرخو

 یرفتم سمتش و سرفه ... نبود  میالبته تحفه ا...هم معلوم بود

اداب معاشرت با خانوما رو  دیبا... کردم که بلند شه  یمصلحت

 : من بلند شد و گفت دنیسرشو برگردوند و با د... بلد باشه

 ...دینیبش دیبفرمائ...سالم ماندانا خانوم-

و نشستم  رونیب دمیرو کش یروبه روش صندل رفتم

 : اومد سمتمون و گفت) خواهر ترانه(ترنم...روش

  د؟یسفارش اماده ا یاالن برا-
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به ...میسفارش داد نویتکون داد و هر دومون کاپوچ یسر سهپر

 ...بزنه یدادم و منتظر بودم حرف هیتک میصندل

به ساعتم  ینگاه مین...  کنهیم یداره با قندون باز دمید

تو دلم هم  یحس فضول...بود فتمیش گهیسه ربع د...انداختم

 : دمیطاقتم سر اومد و پرس...کردیم یباز نگیداشت جامپ

 ؟یکارتو بگ یخواینم -

تا امروز فکر ...دمید شویاب یبلند کرد و من دوباره چشا سرشو

 یسگ هی نیچشا ا یمن خوشگله ول یفقط چشا کردمیم

 :دیش جنبباالخره زبون...داشت

و قبول کردنش برات سخت  دنشیشن دیشا دونمیراستش م-

 ...باشه

 هیمنتظر به دهنش نگاه کردم و ...رفت یلیو- و-لیگ شتریب دلم

 : گفت...خوردم نومویقلوپ از کاپوچ

وابسته ش  یلیخ مارستانیب ومدمیکه م یمدت نیا -

 دایپ نجایبود که تونستم ا یمارستانیب نیراستش بهتر...شدم

از ...فکرم مشغول شد یکم دمیبعد هم که شما رو د...کنم

شما نسبت به کارتون وابسته  دمیفهم دمیکه از شما شن ییفایتعر

 ... نیهم سرش دار یادیز یریمثل من و سختگ نیا

درونمو فعال تر  یاسترس ومدیم رونیکه از دهنش ب یکلمه ا هر

 : گفتمیتو دلم م...کردیم
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 ... تا نمردمبگو ...المصب گهیبگو د-

به  فتاتونوینصف ش نیخواستم ازتون درخواست کنم که بزار-

 ...امیجاتون ب

 یدستمال عیسر...تو گلوم دیپر نویو کاپوچ دینفسم بر هوی

... سپهره هم هل شد ... برداشتم و شروع کردم به سرفه کردن

 ...بلند شد  عیسر

ترانه هم حالت موت منو ...پشتم  زدیاروم م یلیساناز خ برعکس

 : برام اب اورد و گفت عیسر دید

 ... چت شد یمان...خاک عالم-

 یقیبعد تموم شدن سرفم نفس عم...زور دو قلوپ ابو خوردم به

فکر کردم ... فرهنگ  یشعور ب ینکبت ب یپسره ...دمیکش

 رتیوقت زن گ چیه شاالیا...بده یدرخواست دوست خواستیم

 ...ادین

تشنه بودن بهش نگاه  یکه به خون کس ییخون آشاما نیع

 : گفتم...کردم

 بود؟  نیخواستتون هم-

 : برداشتم و گفتم فمویک...تکون داد یترس سرشو کم با

دنبال کس ...کنمیوجع ترک نم چیسپهر من کارمو به ه یآقا ریخ-

 ... نیباش یا گهید

 : گفت ناراحت
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 ... نیخودتونو ناراحت نکن...بود شنهادیپ هیفقط  نیا-

 : بلند شد و گفت بعد

 ... دیممنون که اومد یول-

ضد حال خوردم ...رفتم رونیتکون دادم و با اخم ب یسر

تمام نقشه ... بزنما غیج خواستمیشدم م نیسوار ماش...بدجور

 ...منو نقش بر آب کرد یها

... دادم غر زدم و حواسم نبود جواب نگهبانو ن یه مارستانیب تا

رو چک  ضایمر یحوصله رفتم پرونده  یو ب دمیروپوشمو پوش

 ...کنم

که تازه اورده بودن حرف زدم و از اتاق اومدم  یضیبا مر یکم

مرده بدم  یاز هر چ...از پشتم اومد یمردونه ا یصدا...رونیب

که داره با تعجب  دمیبا اخم برگشتم وحسام رو د...اومده بود

 :کنهینگام م

 لنگر انداختن؟چته امروز؟ اتیکشت-

 :حوصله جواب دادم یب

 مهمه؟-

 :کرد و گفت اخم

 ...نمتیبب ینجوریا ادیخوشم نم-

 :برم که گفت خواستم

 به خاطر اون سپهره نه؟-
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 :زد و گفت یپوزخند...رو انداختم باال و بهش نگاه کردم ابرومو

 ...باشه دکتر رنجبر...دل آزار شهینو که اومد به بازار کهنه م-

 دمیکه د رمی؟االن گفت دکتر رنجبر؟ خواستم جلوشو بگ یچ

 ایاصال خدا... اضافه شد نمیاون سپهر خر کم بود ا ایب...ستین

 ؟یدیبود افر یمرد چ

... کردمیم هیتخل دیبا عیکرده بود که سر ریتو گلوم گ یغیج هی

 یباال یباز لهیالم وسع هیکه  ییاز اونا... خواست یدلم شهر باز

 برم؟ یبا ک یول... دیکش غیج شدیراحت م...دارن جدهیه

 ی شهیعاطفه هم هم... حرفا بود نینکبت که ترسو تر از ا ساناز

و  نیرامت نطوریهم... بود یخوب ی نهیگز کوین... مرگش کار داشت

 ...تو دلم گفتم...ایتان

 ...ومدیحداقل حداقل اون آرشام م ایکاش حسام -

 ..مبهم بود یآرشامم کال موجود...که قهر بود انگار  حسام

 یبا صدا...و بر خالف عادتم در زدم نیرفتم سمت اتاق رامت.

شاد و شنگولش  یدرو باز کردم و با چهره  نیرامت نیبفرمائ

 نجایا نیا...کردمیگرد شده بهش نگاه م یبا چشا...مواجه شدم

  ن؟یاونم با رامت

پس کلش و بعد  زدمیم یکینشده بود احترام هنوز کشف  اگه

 :جلوشو گرفت نیخب رامت یول...رونیب رفتمیم
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ما قدم رنجه  یشیشد به اتاق درو یچ...به ماندانا خانوم-

 ؟یفرمود

 :زدم و گفتم یظاهر لبخند

بد موقع مزاحم  نکهیمثل ا...ماشاال تاج طالس هیچ یشیدرو-

 ...شدم

 :به سپهر انداخت و بعد رو به من گفت ینگاه نیرامت

 برادرت چطوره؟ نمیبب یشه؟راستیم تیتو مزاحمت حال-

 ...حرف نزن ینجوریا نیننت جلو ا یتو رو محز رضا نیرامت

 د؟یکاریفردا شب ب یراست...رسونهیخوبه سالم م-

کردم اصال به سپهر نگاه  یسع...فکر کرد یکم نیرامت

 :گفت نیرامت...نکنم

 ؟یبهمون شام بد یخوایم...اره -

 : و من گفتم دیخند

 ...یشهر باز میبر...بهتر زیچ هی هیشام چ-

 : تکون داد و گفت یسر نیرامت

 ... هم بگم ایبزار به تان...ستین یفکر بد...اوووم-

رو هم  نهیبوز نیا نینزار رامت ایخدا...روشو کرد سمت سپهر بعد

 : آرزو کردم ریانگار د...دعوت کنه

 ؟یایتو هم م رادیه-
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 رادیبشر ه نیا راد؟اسمیه...نگاه کردم نیتعجب به رامت با

 ...آسمان یخوش صدا...سپهر رادیبود؟ه

 ... شمینه مزاحمتون نم-

شونمو ...بگم یزیرو به من اخم کرد و اشاره کرد چ نیرامت

 : نگرفت نیرامت یول...ادیمن از خدامه ن...انداختم باال

با سر {نویا یکه هوا میخوایرو م یکیا اتفاق...هینه بابا زحمت چ-

 ... ترسهیم ییتنها ایتان... داشته باشه}بهم اشاره کرد

 رهیبا تعجب بهش خ رادیو من با چشم غره و ه دیخند

 : تکون دادم و گفتم یسر...میشد

 ... دیپس خبر بد-

 ... رونیاز اتاق اومدم ب بعد

... که تو کافه افتاده بود یگرفته بود از حرف حسام و اتفاق دلم

من به خاطر  یدوست دو ساله ...نگران حسام بودم شتریب یول

به محمد  رآبشویبرم ز گهیم طونهیش... باهام قهر کرده نهیبوز هی

 ...محو شه مارستانیبزنم کال از ب

 یگل مصنوع هیو  مارستانیب رونیب کیکوچ یسمت مغازه  رفتم

اون  ادیمن خوشم نم ومدیم دیباحسام هم ... گرفتم و اومدم باال

 ...من شه یهمباز رادیه
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فکر کردم ... سر راهم سبز شد نهیاتاقش رفتم که دوباره بوز سمت

صداش منو به سمت خودش  یول میبه هم خورد یتصادف

 :برگردوند

 ...ادیچرا از من بدت م-

 : اد؟گفتینه پس از تو خوشم ب...کردم و برگشتم اخم

 ...نداشتم یتو کافه بود؟به خدا منظور ینکنه به خاطر حرفا-

 : راستمو انداختم باال و گفتم ابرو

 ... دکتر سپهر ستیمهم ن-

 ... یاخالقتو خوب کن دیبا امیاگه قراره ب... صدام کن رادیه-

 خوامیم اهیمن صد سال س...چقدر پررو...یبودم تو بگ منتظر

 هیشب یزیچ هیو  دیکش یآه زنمینم یمن حرف دید...یاین

به گل تو  ینگاه... زمزمه کرد و رفت سمت اتاقش دیببخش

 ... گرفتم شیحسام افتادم و راه اتاقشو پ ادی...دستم انداختم

 دنیبا د...حسام سرشو اورد باال...اتاقشو زدم و بعد وارد شدم در

 : زود اخم کرد و گفت یمن تعجب کرد ول

 امرتون؟-

نگاهشو ازم گرفت ...رو به روش قرار گرفتم قایو دق کشینزد رفتم

منم دستمو از پشت اوردم ... دستش نگاه کرد ریز یو به پرونده 

اورد باال و قبل  عیسرشو سر...دماغش بردم کیجلو و گل رو نزد

 : بزنه گفتم یحرف نکهیا
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 ینجوریو ا یباهام قهر نمیبب خوامینم...حسام حرف نزن شییه-

 ... یزنیحرف م

پررو منتظر بود ...چپش باال رفت یابرو...کردیداشت نگام م هنوز

 : کوتاه اومدم نبارویا... خب  یول...ادامه بدم

 ...بود دایبد دیند نیچند روز ع نیاگه رفتارم ا دیببخش-

گل رو گرفت ...کرد یآشت...ذوق کردم...رو لباش نشست یلبخند

 :بعد گفت...

 ... شده بمیمثل تو نص یچقدر خوشحالم دوست یدونینم یمان-

 : زدم و گفتم یحیلم بخند

 ... برو دو رکعت نماز شکر بخون-

 : و گفتم دیخند

نه  یبگ!یظهر فتیش... یشهرباز یایفردا شب با من م...یراست-

 ... کنمیخودم باهات قهر م

 : داد باال و گفت ابروشو

  ؟یی؟تنهایشهرباز-

 : تکون دادم و گفتم سرمو

 مارستانهیاز دوستامم که تو اون ب یکی... انیهم م ایو تان نیرامت-

 ...و ... هم هست

 ...شک کردم یکی نیگفتن ا تو

 ... ادیسپهر هم م-
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 : گفتم عیبگه که سر یزیکرد و خواست چ اخم

دعوتش کرد من صد  نیرامت...ستین یکنینه اونجور که فکر م-

 ...ادین خوامیم اهیسال س

 : اومد مارستانیب کروفونیم یصدا...داد هیتک شیصندل به

 ... دکتر رنجبر به بخش-

 : سمت در و گفتم رفتم

 ... فعال...برمتیبا زور لگد م یومدیحسام ن-

 ... دمیبود که شن یزیچ نیخندش اخر یصدا

 *** 

بلند شدم و رفتم  زنهیتک م یساناز بهم ه دمید...دفترم بودم تو

که در  رفتمیهوا داشتم م یمنم ب...باز شد هویسمت در که در 

 :و گفتم میشونیدستمو گذاشتم رو پ...محکم خورد به صورتم

 ... آخ-

از زور درد چشامو رو هم فشار ...چشام اشک جمع شده بود تو

بودم  دهیهنوز ند... ادیتا اشکم درن گرفتمیدادم و لبامو گاز م

 :گفت یمردونه ا یصدا...باز کرد هویدرو  یکدوم احمق

 حالتون خوبه؟...ماندانا خانوم دیببخش یوا-

به زور چشامو باز ...یبعله دکتر ارشام ظهور...شناختمیم صداشو

 : هوا گفتم یکردم و ب

 ندادن؟  ادیبهت در زدن -
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آرشام ...دوباره بهش رو دادم یوا...لبمو گاز گرفتم عیسر دوباره

 : کرد و گفت یاخم

 یاونجور... نبود در بزنم ادمیشد  یعجله ا یچرا دادن ول -

 ... زدم یچه خسارت نمیدستتو بردار بب...نکن

تو  دیبرق شد هیرفتم سمت دستم و با برخورد دستاش  دستش

 : بلند گفتم... دستشو کنار بزنم عیو باعث شد سر دیچیبدنم پ

 ...ستین میچیه...به من دست نزن-

و با اخم  ستادمیصاف وا...قدم رفت عقب هیمتعجب  بدبخت

 : گفتم

 ه؟یحاال کارت چ-

 :بهم نگاه کرد و گفت دیترد با

 ... یایعمل خواستم باهام ب یبرا-

افتادم و  ریاون روز پر مرگ و م ادیمن؟ ... انداختم باال ابرومو

 : خواستم بگم نه که گفت

 ...ستین فتشیامروز ش کزادیدکتر ن...خواهشا نه نگو-

 : تکون دادم و گفتم یسر... دست تنها بود... یاخ

 ... میبر...باشه-

- کردیکه بو الکلش حالمو بد م–گان رو ...به سمت قتلگاه شیپ

عمل  دیپسره جونو با هیبازم ...داخل اتاق عمل میو رفت میدیپوش
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ارشام گند  نیجلو ا ویکی نیتو من ا دیبه ام ایخدا..میکردیم

 .. نزنم

المصب ...باالخره تموم شد قهیساعت و چهل و چهار دق هی بعد

از ساختمون پرت  ای شهیرد م نیروشون ماش ای نروزایهمه ا

 دیبا یکار زیر یتو لوزالمعدشون با کل رهیرگشون م... شنیم

 ...خون و عروق یاخه رشته بود من برداشتم؟ ه...مینجاتشون بد

تو اتاقم  نیمثل اون رامت خورمیحسرت م نقدیوقتا ا یبعض

 : پاک کرد و گفت شویشونیارشام عرق پ...پرونمیمگش نم

 ... یخسته نباش-

 : تکون دادم و گفتم یسر

 ...نیهمچن-

 میکه باهامون تو عمل بودن رفت یارشام و دو سه تا پرستار با

و  یمن ولو شدم رو صندل رونیاونا رفتن ب نکهیبعد ا...اتاق رست

جون سرپا موندن نداشتم برا ...ارشام مشغول در اوردن گانش شد

دکتر متخصص رو نگه نداشتم  کیوقار  نیجلو ا گهید نیهم

به من انداخت و بعد با  اهنگ هیارشام ... یرو صندل دمیوخواب

 :خنده گفت

 ... ایخسته شد یلیانگار خ-

 : تکون دادم و گفتم سرمو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يپرنا اسد  –دشمن عشق 

wWw.98iA.Com ١٧٣ 

 رنیم قهیپسرا چرا دم به د نیموندم ا...بود یطوالن یلیاخه خ-

 یخوایبهشون بگه اخه عادم عاقل م ستین یکیاخه ...لب مرگ

 ... هیکارا چ نیسرنگ بزن ا هیشهر  نییبرو پا یریبم

 : بعد گفت...از خنده دیحرف من ارشام ترک نیا با

 ...  رنیانگار از خداشونه بم یگیم یجور هی -

 :نشستم و گفتم یرو صندل راست

تو خونه  ننیبش...کنن یباز یبا زندگ دیبدونن نبا دیبازم با-

 ...کنن یباکسشونو باز کسیا

هم از تنم  یخستگ شیاخ...و سرشو تکون داد دیخند

ارشام پشتش به من بود و داشت صورتشو اب ...دراومد

 یول...خوشگل تره نهیچقدر از اون بوز نمیبیاالن دارم م...دیکشیم

 ...چوب شوره یلیخ فیح

 هی نیحاال به ا...افتادم  یشهرباز ادیکه  رونیخواست بره ب ارشام

 ... کردمیتعارف م

 ؟یندارشب کار -

 :گفت...شد و متفکر نگام کرد متوقف

 چطور؟.-

 :روپوشمو بستم و گفتم ی دکمه

 ...یایب میشیخوشحال م...یشهرباز میبر یسر هیبا  میخوایم-

 :سمت در و گفت رفت
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 ...شهیم یچ نمیبب-

 ...رونیاز اتاق رفت ب بعد

*** 

 قینفس عم...پارک کردم و در خونه رو باز کردم نویماش عیسر

 ومدمیهر وقت م ریبخ یب یب ادی...به آه شد لیتبد...دمیکش

رو برداشتم و  یناچار گوش...کردیغذاهاش مستم م یخونه بو

 دونستمیم...کاناپه لم دادم یخودم غذا سفارش دادم و رو یبرا

مورد  یشبکه ...شهیپخش م یباحال یینمایس لمیموقع ف نیا

و اوردن من ساعت غذام میبعد ن...شدم لمینظرو اوردم و محو ف

رفتم و  عیسر نیهم یاز دست بدم برا لمویمجبور شدم نصف ف

اووف ...باال دمیبدون چک و چونه پول غذا رو دادم و جه

 ...زدیخداروشکر هنوز اون پسره داشت حرفشو م

چقدر گذشت که  دونمیو نم دمیدیم لمیو ف خوردمیرو م غذا

 یفکر شهرباز هوی...من تموم یتزایبخش شد و پ شیانیپا تراژیت

اومد سراغم و از ذوق امشب زود تلفن خونه رو برداشتم و به 

 :در جا خواب داد...زنگ زدم کوین

 ...بنال-

 :و گفتم دمیخند

 ؟یدیخواب تیباز رو گوش-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يپرنا اسد  –دشمن عشق 

wWw.98iA.Com ١٧٥ 

بکپ  ریبگ...خوابم برد خوندمیداشتم رمان م ؟باباییتو یمان...َاه-

 ساعت چنده؟ یدونیبابا م

 ؟یشروع کرد تویخون بازم رمان...شستم رو بنده-

منم وسوسه کرده  کنهیم فیدرباره رمانا تعر نقدرینگار ا... نوچ-

 ...برم بخونم

 ؟یخونیم یحاال چ-

 ادیتو خوشت نم-

 ؟یفتیامشب ش-

 :و گفت دیکش ازهیخم

بازم برم برات  یخوایم هیچ...تا لنگ ظهرخوابم خوامینه بابا م-

 رم؟یبگ یمرخص

 ...یشهرباز میبر ایخواستم بگم ب...نه بابا-

 هستن؟ ایک...ام هیمن پا زیدروغ؟ بابا دمت ج...یا-

 ...یشناسینم-

 هان؟-

 ...یشیباهاشون اشنا م یایم...هان و هامپر-

 اونم هست؟...اها ساناز...بود؟ یک...اون دوستت-

 ...خاطره بد داره... ادیاون عمرا ب...نه -

 : و گفت دیخند

 ؟یچه خاطره ا-
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 :کردم فیو مشتاق تعر دمیخند

مجبور  شهیسوار چرخ و فلک بود چرخو فلکه خراب م یوقت-

جرعت نداره  گهیبچم د... سه ساعت اون باال باال ها بمونه  شهیم

 ...ادیب

 ... چارهیب-

 : و گفتم دمیخند

 هوی ایاریب فیال یزیا کوین... میسوار ش جدهیباال ه میخوایم -

 ... یاونجا ابرومونو نبر

 ... زدیم غیاز اونور ج کویخنده رو مبل افتادم و ن از

که  یاون... کنن  تتیترب یخاک بر سر ب....فرهنگ یشور ب یب-

 ... ادب یب...ونهید...یروان... یچلغوز قاطر هیالزمه تو فیال یزیا

 ...یکرد یخال چارهیفحش بود رو سر منه ب یهر چ... خو حاال -

 یایامشب هم م...انگل جامعه...برو گمشو...هم کمته نایهم-

 ... یبا...دنبالم

من  یول... حق داشت بدبخت ...جواب قطع کرد دنیشن بدون

 ... ستمین یراننده شخص

پرت  هیرفتم  رفتمیم برهیاون صحنه و یاداوریجور که با  همون

 ... بزنم

 

 ...دوازدهم فصل



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يپرنا اسد  –دشمن عشق 

wWw.98iA.Com ١٧٧ 

 

نگاه  یباز لیسوار بر وسا یباز داشتم به مردم ترسو شین با

 ... زدنیم یغیچه ج...کردمیم

جلو در منتظرشون  کویبودن من و ن دهینرس هیبق هنوز

پشتشم ... دمیحسام رو د نیماش قهیبعد گذشت چند دق...میبود

که حدس زدم  کردیحرکت م نشونیهم ب نیماش هی...  نیرامت

 ...رادهیه

 : گفتم کویدست تکون دادم و به ن براشون

 ...سرساعت اومدن قایدرسته؟دق نمیچقدر تخم یدینق نقو د-

با  عیسر ایتان...کردم یرو بهشون معرف کویشدن و من ن ادهیپ

اصال بدون توجه به ما برا  قهیمچ شدن و بعد دو دق کوین

حسام ...حاال من بودم و سه مرد...خودشون رفتن سمت پارک

 : دیپرس

 ... میسوار ش یخانوم چ یخب مان-

 : به سمت سورتمه دراز کردم و گفتم ودستم

 اد؟یجرعت داره با من ب یک-

 : دستاشو اورد باال و گفت نیرامت

 ... ستمیمن ن...که رفتم برا هفت پشتم بس بود یقبل یدفعه -

 :زد رو شونش و گفت یکی حسام

 !نه بابا-
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 : گفت رادیه...میدیخند

 ...مشتاقم سوار شم یلیمن که خ-

 : محسوس بهش رفت و گفتنا یچشم غره ا حسام

 ...امیمنم م-

 نجوریا...نگاه کنه دهیم حیگفت ترج کوین یول ادیهم گفت م ایتان

 ... رنیبگ طیرفتن چهار تا بل رادیبود که حسام و ه

 یو وقت...میکردیبحث م میداشت مینیکجا بش نکهیسر ا ایو تان من

بچه ها  نیو ع میگرفت طامونویبل عیاومدن سر رادیحسام و ه

 ... هامون یسمت صندل میرفت

حسام ... کنار من نشست عیسر رادیه یزود تر اومد ول حسام

 ایتان شیکرد و رفت پ ینگاه هیبزنه اما فقط  یحرف خواستیم

 نیکنارم برا هم هیک دمیذوق داشتم نفهم نقدریمن ا... نشست

 :ناخدا ها رو دراوردم و گفتم یادا

 ...آماده حرکت یچ یدودو چ... همه کمربندا بسته-

 دیبا شدمیم یزیهر وقت سوار هر چ...بود میکالم بچگ تکه

 ...گفتمیم

خورد و راه  یها تکون یهمه نشستن و صندل هیثان یس بعد

 ... نبود یدار غیج زیچ...دادم هیبه پشتم تک...افتاد

 غیکم رودمو پشت دنده هام حس کردم و ج کم

و حسام  ایتان غیج یصدا...رفتیتند م یلیالمصب خ...دمیکش
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رو گرفته بود و  لهیم... یچیبه ه یچیاصال ه رادیه...ومدیهم م

 ...دیخندیم

 رادیه یناخداگاه دستم دور بازو...ارمیحس کردم االنه باال ب هوی

 :و داد زدم دمیچیپ

 ....ــــمــــاینــــ یواااا-

بعد هزار دور ...رادهیه ستین مایکه کنارمه ن یاون دونستمینم

 ...ستهیداد وا تیباالخره سورتمه رضا دنیچرخ

... کردمیو ناهارمو تو گلوم حس م رفتیم جیبد جور گ سرم

نفسم باال ...لهیچشامو چند لحظه بستم و سرمو گذاشتم رو م

 ...سوختیگلوم داشت م...سبک شده بودم یول...ومدینم

 یهمراه نییمنو به سمت پا...بازومو گرفت و بلند کرد ریز یدست

گذشت تا چشام  یکم...میکرد و از اون دستگاه سرعت دور شد

 :اومد رادیه یصدا...نرفت جیو سرم گ نهیتونست بب

 حالت خوبه؟-

 هوی...اوردم رونیتکون دادم و دستمو از دستش ب سرمو

بودم و  دهیچسب رادیه یتمام مدت به بازو...افتمی تمویموقع

 ...گرفتم رادویدست ه نییپا میاومد یوقت

که  ایتان...هیقدم ازش فاصله گرفتم و نگام رفت سمت بق هی

 فیرو تعر یزیچ هی کویو ن نیرامت یداشت با ذوق برا

 مکتین یرو دمیچشم چرخوندم و د...حسام نبود یول...کردیم
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فکر ...گاه قرار داده و سرشو گذاشته روش هینشسته و دستشو تک

 ...دت نداشتعا ایجور باز نیکنم به ا

هم داشت  رادیه...دنبال شکالت گشتم تا ببرم بهش بدم فمیک تو

 :کردینگام م

 ؟یگردیم یزیدنبال چ-

 :ندادم و به کارم ادامه دادم تیحرفش اهم به

 ...اوهوم-

حسام  شیفاصله گرفتم و رفتم پ رادیاز ه...کردم داشیپ باالخره

 :و دستمو گذاشتم رو شونش

 ؟یحسام خوب-

نشستم کنارش و پوست شکالتو ...بلند نکرد یتکون داد ول سرشو

 :باز کردم و گفتم

 ...بخور نویا ایب...فشارت افتاده-

 یکیحالش بد بود وگرنه  فیح...ادیاصال دستش جلو نم دمید

دستمو بردم سمت دهنش و شکالتو گذاشتم ...زدمیپس کلش م

 ...نزد یحرف گهیتشکر کرد و د...توش

سورتمه که دوباره راه افتاده بود نگاه کردم و  به...کنارش نشستم

 :با خنده گفتم

 یلیخ یتندرو بشن؟ول نیهاس سوار ا یدکترا کردیفکرشو م یک-

 فاز داد نه؟
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 :اخم کرد هویبعد ..زد و سرشو تکون داد یلبخند

 ...خوش گذشت یلیبه شما که انگار خ-

 :منظورشو خوب گرفتم...چپ نگاش کردم چپ

 چرا بد بگذره؟-

به پهلوش  فمیو با ک دمیخند...دمیشنیم شوینفس عصب یصدا

 :ضربه زدم

کم با  ؟منیریگیگارد م رادیه نیجلو ا نقدیتو چرا ا...یبابا عصب-

 ...خود تو گردم؟نمونشیمذکر م یدکترا

 یچه گند دمیفهم هوی...بهم رفت و بلند شد یغره ا چشم

 ...برابر کردم نهیبوز هیدوست دو سالمو با ...زدم

فکرو  نیصد در صد حسام ا ینبود ول نیمن البته ا منظور

بلند شدم و با ...شدیخودش بعدا درست م...شدم الشیخیب...کرد

 :بلند اعالم کردم یصدا

 !یوتریکامپ یها یبه سمت باز میبر... اند جلتلمنز زیدیل-

 :گفت پسیبا دهن پر از چ کوین

 ... میبر...اره موافقم-

رو به من تعارف کرد و من پررو بسته  یو جعفر ازیپ پسیچ بعد

 کیچشم غره رفت و از پالست...دمیاز دستش کش پسویچ ی

 ...برداشت گهید پسیه چ نیدست رامت
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 دهیتا قسمت سرپوش ایو تان کویمن و ن یو شوخ یخنده  با

 هی یشد نفر نیقرار بر ا میدیرس یوقت...دمیو خند میپارک گفت

 ...میجمع کن کتیت میتونیو تا م میریکارت شارژ بگ

 :سمت خودم و گفتم دمیاز همه من حسامو کش قبل

 ...یو رام یتان...رادیو ه کین...یمن و حس...میشیدو به دو م-

 :بگم ایسرنظام نیا نیکردم ع یبه ساعتم نگاه کردم و سع بعد

جمع  زهیجا یدم دکه  میراس ساعت نه و ن یافراد همگ-

نزد ما  کتیصد ت یبا باال دیاگر جانتان را دوست بدار...میشیم

 ...دیگردیباز م

و هرکس رفت سمت ...شد یکی کیما با موز یخنده  یصدا

 :مونده گفتم یحسام تو دودل دمید...قسمت مورد عالقش

 نیمن شانسم تو ا...میگردونه رو انجام بد یباز میما دوتا بر ایب-

 !خوبه ایباز

کشوندمش سمت  عیبهش اجازه بدم فکر کنه سر نکهیا بدون

بعد خطاب به حسام ...گردونه و کارت شارژمو وارد دستگاه کردم

 :گفتم

 ...شمارش معکوس برو...یمان نیا کنهیحاال چه م-

 :با خنده شروع به شمارش کرد حسام

 ...شـ . هفت . هشت . نه . ده -

 :داد زدم...من عجول تر از شمارش کُند اون بودم یول
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 ... ـــــکــــــی-

 نییکمه استارت رو زدم و محکم دسته رو پاد بعد

 :گفتمیم عینگاهم رو صفحه بود و سر...دمیکش

پنجاه ...کتیده ت...کتیپونزده ت...کتیده ت...یاهان لعنت...بجنب-

 ...کتیت

از خود  هوی...رفت کتیفلش سمت پونصد ت... حبس شد نفسم

 ...باال دمیخود شدم و از جام پر یب

 ..من یخدا یوا...کتیپونصد ت...پونصد-

 ...اومده از دستگاه نگاه کردم رونیب یها کتیبه ت مشتاق

 یطلبکارا به مسئول نیا نیچرا چهار تا؟ع...اخم کردم... کتیت چهار

 :مسئوله هول شد و گفت...بود نگاه کردم ستهیکه کنارم وا

برا شما رفت رو  یول...گرفتیپونصد قرار م یرو قایفلش دق دیبا-

 ...مرز

رد شده  کرومتریم میفقط ن قایدق...صفحه نگاه کردم به

فقط ...ستیانصاف ن نیا...ـــغیجــ...بزنم غیج خواستمیم...بود

 چهار تا؟

 :گفت دیکه خشممو د حسام

پونصد هم  کیمن اصال نزد.. یمان ستین یمهم زیحاال چ-

 ... ارمینم
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بعد از کسر شدن پول ...کارتشو دراورد و وارد دستگاه کرد بعد

با بغض به ...برد نییدکمه شروع رو زد و دسته رو محکم پا عیسر

 ...صفحه نگاه کردم

پونزده .. کتیده ت...کتیپنجاه ت...کتیده ت...کتیت ستیب

 فمویدسته ک...رفت سمت پونصد...کتیپنجاه ت...کتیده ت...کتیت

 :فشار دادم و گفتم

 شه؟یپونصد م یعنی-

 :دستگاه اومد غیج یصدا هوی

-you win 500 tickets! 

 :حمله ور شدم و گفتم ییجورا هیسمت حسام  به

 ...یدار ولیا...فرهنگ یخر شانس ب...پونصد تا یوا-

 :و گفت دیخند

 فرهنگ؟ یچرا ب-

 :نازک کردم و گفتم چشم

 ...گفته باشم یچ هیخواستم -

 شتریب هیخب فکر کنم تا االن از بق...برداشت کتاشویو ت دیخند

دو  یشش بعد نمایچشم چرخوندم و س...میه باشگرفت کتیت

 :به حسام گفتم...دمینفره رو د

 !میترس رو امتحان کن میبر-
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نگاه پرسشگرانه به من نگاه کرد و من با سر به اتاقک دربسته  با

 :لبش نشست و گفت یرو یثیلبخند خب...اشاره کردم یا

 ...میبزن بر-

بره توش رفتم توش و پشت سرم  یکس نکهیبدو قبل ا بدو

 ...حسام اومد و همون اول کمربندشو بست

 ...تو بود کارت خودتو بزن شنهادیچون به پ-

رو  لمیف...بهش رفتم و کارتمو تو دستگاه گذاشتم یغره ا چشم

 ...دادم هیتک یانتخاب کردم و به صندل

*** 

 :و گفت  دیخند نیرامت

 خوش گذشت ؟-

 :نگاه کرد و گفت درایبا لبخند به ه کوین

عالمه  هی یبسکتبال و اسب دوان میرفت رادیبا اقا ه...یاصال عال-

 ...میبرد کتیت

 :دراورد و گفت کتیپر از ت کیپالست هی فشیاز ک ایتان

 یاقامون که عرضه نداشت همراه...جانب نیدست رنج ا نمیا-

 ...دادیکنه فقط پول م

از ...زبونشو براش در اوردهم  اینگاه کرد و تان ایچپ به تان نیرامت

 ...دو تا خندم گرفت نیا یخل باز
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منم ...ارمیها رو درب کتیبهم نگاه کرد و اشاره کرد ت ثیخب حسام

 :کنم کاریچ دیگرفتم با

 د؟یچقد جمع کرد ینفر نمیبب دیحاال بگ-

 :گفت رادیه

 ...یما که صد و خرده ا-

 :اورد باال و گفت کشویپالست ایتان

 ...و پنجاه ستیحدود دو-

 :زد رو دستم و گفت کوین...چقدر کم برده بودن... دمیخند

 ؟یکم اورد ؟نکنهیخندیچرا م-

 :خندم گفتم وسط

 ...میمن و کم؟اتفاقا من و حسام رکوردتونو شکست-

پز بدم زود  خوامیکه من م دیحسام د...تعجب ما رو نگاه کردن با

 :گفت

 ...کتیاز هزار تا ت شیحدودا ب-

ساعت  هی یتو کتیهزار ت...حق داشتن...دهناشون وا موند همه

 :گفتم نیهم یبرا...ممکن بود ریغ یو خرده ا

 یشانسمون خرک یوتریکامپ یها یگردونه شانس و باز یتو باز-

 ...برد کتیاول پونصد تا ت قهیحسام که همون دق...بود

ته نوشابمو هم خوردم و بلند ... کرد دییتا یحیبا لبخند مل حسام

 :شدم
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 ... زهیدکه جا میبر-

 :آبشو برداشت و گفت یبطر ایتان

 ...میسر جات بچه ما هنوز تموم نکرد نیبش-

 :مو باال بردم و گفتم شانه

 ...حسام پاشو...رمیم ییخب خودمون تنها-

مشغول نشون داد انگار اصال  تزاشیخودشو با ثلث پ حسام

 :با اخم گفتم...هدیصدامو نشن

 ...موننیغذا نخورده ها م نیا نیع-

به سمت دکه  کتیبا دست پر ت ییگفتم و خودم تنها یشیا

کارتم پول  یو وسوسه شدم برم ول دمید یباز یسر راه کل...رفتم

 :گذاشتم رو دکه و رو به مسئولش گفتم کتامویبا غرغر ت...نداشت

 برداشت؟ شهیم یچ کتیبا هزار تا ت-

رو  ینگام کنه کاغذ نکهیادب بدون ا یب...بود لشیتو موبا سرش

 :گذاشت جلوم و گفت

 ...نوشته شده نجایا-

 هوی یکی یصدا...بهش رفتم و کاغذو نگاه کردم یغره ا چشم

 ...کرد رمیغافلگ

 !نره ادتینصف نصف -

دستامو رو ...دمیبه کاغذ د رهیقدم عقب رفتم و حسامو خ هی

 :کمرم گذاشتم و گفتم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يپرنا اسد  –دشمن عشق 

wWw.98iA.Com ١٨٨ 

 ؟یبردار یعروسک خرس یخوایبد مال-

 :و گفت دیخند

 خو مگه من دل ندارم؟ هیچ-

 :ازش گرفتم و گفتم کاغذو

 ...یکال مغز ندار یچیشما دل ه-

 :توجه رو به مسئول گفتم یب و

 ...دیبد ۵۰۰ یها ینیدو تا از اون عروسک ماش-

گشتن  یبعد کل...گرفتینم لشیاصال نگاهشو از صفحه موبا اروی

رو گرفتم رو به  شونیکی...دو تا عروسک خوشگل انتخاب کردم 

 :حسام و گفتم

 ...تو هینصف سهم نمیبفرما ا-

که دارن به سمتمون  دمیرو د کویو ن ایتان...لبخند تشکر کرد با

 :و گفت دیزودتر رس کوین...انیم

 شم؟یبرنده م یبه نظرت من چ یمان-

 :گرفتم جلوش و گفتم کاغذو

 ...نیخودت بب ایب-

تنها گذاشتم و با  -که مشغول انتخاب بودن -رو کویو ن ایتان

خودشو با  نیریخودش رادیه...میرفت زمونیحسام به سمت م

دوست داشتم  یا...زدیحرف م یمچ کرده بود و از هر در نیرامت
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منو به  تونستیم دی، چوب شور اومده بود شا نهیبه جا اون بوز

 !کنمیم ییاعجب فکر...خودش جلب کنه

 :و گفت دیعقب کش شویصندل حسام

 ...به دکتر رضا و نیدوباره برگشت نمیبیم-

 :صداش کم کرد اقیاز اشت یکم

 ...دکتر سپهر-

 :و گفت دیخند نیرامت

شد دست ماندانا رو از پشت بسته  دایپ یکیخب بعد سال ها  -

 ...میبهره رو ببر تینها دیبا...

دست منو بسته؟غلط کرده مردک خوش  نهیبوز نیجااانــم؟ا

 :رفتم و گفتم نیبه رامت یچشم غره ا...صدا ینه نه ب...صدا

 که دست منو از پشت بسته؟-

 :گفتم یو با لحن جد زیو دستمو گذاشتم رو م ستادمیپا وا سر

گرده بنده ام تک  نیثابت کرده زم وتونین یمحترم تا وقت انیاقا-

 ...مونمیم

لب گفتم و  ریز یزهرمار...ر شدن از خندهحرف من منفج نیا با

 :به دکه نگاه کردم و گفتم...برداشتم فمویک

 نن؟یبب نیخانوما رفتن ماش نیا-

 :به مردا گفتم رو

 ...بخوام خوامیدارم م فتیفردا ش دیپاش-
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نگاه به هم کردن و دوباره  هیخندشون بند اومده بود که  تازه

 :احترامو کنار گذاشتم و بلند گفتم ندفعهیا...دنیخند

 ...نمیبب دیبلند ش...زهر مار -

 نیمنم ع...ارهیرو ب کویو ن ایرفت تا تان نیبلند شدن و رامت عیسر

و رفتم  دمیکش یقیعم ی ازهیخم یبرف دیسف یتو یخوابالو

کنه به  نیع نهیبوز...خودشو به من رسوند رادیه...یسمت خروج

 :گفت...چسبهیو اون م نیا

 ...واقعا خوش گذشت...یدیبرنامه رو چ نیا نکهیاز ا یمرس-

لبخند ...باالتر بود نهیدرجه از بوز هینه بابا ...چپ نگاش کردم چپ

 :زدم و گفتم ییدندون نما

 ...خوش گذشت یلیخ کویاره با ن-

 :و گفت دیخند

 ...از لطف نبود یهم خال شونیبا ا ییاره اشنا-

 :جن از پشت دستمو گرفت و با ذوق گفت نیع کوین ناگهان

 ...بردم یچ نیبب یمان یمان-

 تیبنفش رنگ رو رو یلیجا مبا هیجلو اورد و من  دستشو

 :دل بچمو نشکونم گفتم نکهیا یبرا...کردم

 ...مبارکت-

تو دلم  ییندا هوی...کنهیرو نگاه م کوین نیداره با ناز ا رادیه دمید

 :گفت
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 ...*خوش به شانست یا...یمان یافتاد یعروس-*

گرفتم و به صورت کارگاه گجت از کنارشون  حمویلبخند مل یجلو

هم  نهیو اون بوز کردیتشکر م رادیکه داشت از ه کوین...رد شدم

شدم بهش  مونینه پش یاخ...کردیداشت با لبخند نگاش م

 ... ادینم نهیبوز

 :نگاهمو ازشون گرفتم  ایتان یصدا با

 ...ادیمن خوابم م میبر گهیدوستان بسه د-

 :زدم و گفتم یبشکن

 ...ایتان یگفت یآ-

 هیهمون  عیجت سر نیقدم با من فاصله داشت ع هیکه  کوین

گفتم و با اخم  یاخ...گرفت شکونیقدم رو پر کرد و دستشمو ن

 :بهش نگاه کردم

 ...یچته هار شد-

 :گفت...فشیگذاشت تو ک زشویبهم رفت و جا یغره ا چشم

 م؟یعوارض بد دیا بام ادیتو خوابت م-

 :گوشم و گفت کیاروم سرشو اورد نزد بعد

 ...لحظه فک نزن هیخر کنم  رادویه نیا خوامیاحمق م-

و  یکبود امیپ افتیچون تحمل در یگرفته بود اما مخ گرام خندم

 ... رادیه شیرفت پ کوین...رو نداشت جلوشو گرفتم یشکستگ
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صد و هشتاد درجه گردمو چرخوندم ...دمیحسامو ند دمیفهم تازه

از چهرش ...دمید یبه دست کنار دروازه خروج یو حسامو گوش

از خوش ...کشیرو ول کردم و رفتم نزد هیبق...دیباریم ینگران

 یدست...دیکش یتلفنش هم همون موقع تموم شد و آه یشانس

 :به شونش زدم و گفتم

 شده؟ یزیچ-

 :گفت یول تکون داد ستیمهم ن یبه نشونه  یسر

 ...زنگ زدن گفتن مادرم حالش بده-

از مهربون  یکیمامان حسام ...دستمو جلو دهنم گرفتم ناخوداگاه

 نهیپسرشو بب نکهیا یبار برا هی...بودم دهیبود که د ییادما نیتر

 دیفهم یو وقت کشیمنم فضول رفتم نزد... اومده بود هاس 

حس نداشتن مادر دوباره ...دیهمکار حسامم منو بقل کرد و بوس

 ...تو دلم روشن شد

 :تکون دادم و گفتم سرمو

 شش؟یپ یریچرا نم-

 :گذاشت و گفت بشیتو ج شویگوش

گفتن فشارش ...دوره یلیخ...رفته شهرستان خونه خواهرش-

 ...مارستانیافتاده بردنش ب

 :کردم و گفتم یاخم
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که  یمادره شوخ...تنبل خان میبا هم بر ایدوره؟ب یچ یعنی-

 ...ستین

 عیاز خودم ما ییهویبگم تا حسام بره  یچ دونستمینم

منه بدبخت جون ندارم  دیحسام شعورش رس یول...گذاشتم

 :گفت

 ...فردا فتیش یول... رمیباشه م-

 :اوردم باال و گفتم دستمو

  ...تو فقط برو...ستمیمیخودم به جات وا-

  

 این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا

) wWw.98iA.Com(ساخته و منتشر شده است 

 

 :بهم نگاه کرد وگفت دیترد یکم با

 ...یدار فتیتو هم صبح ش!بعدازظهره ها-

باالخره ...نفهم هم اصال گوش ندادم فقط اصرار داشتم بره منه

خداروشکر داشتن اونا هم ... هیبق شیپ میقبول کرد و با هم رفت

خودش  نیسمت ماش یو هر ک میکرد یخداحافظ...رفتنیم

موفق شد و منو از شر رسوندنش  اتشیهم که در عمل کوین...رفت

 ...احت کردر
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به خونه دو چراغ  دنیو تا رس کردمیم یمست ها رانندگ نیع

 نیهم یحرفا بود برا نیتر از ا لیاما مخم تعط...قرمز رد کردم

 ...پارک کردم و به سمت خونه رفتم نویماش عیسر

 

چشممو باز  هیجغد  نیع...درو باز کردم و کفشمو دراوردم قفل

به سمت پله ها رفتم که ...نگه داشته بودم که الاقل کله پا نشم

بود و  یصداش ناگهان...دمیتو اشپزخونه شن یبیعج یصدا هی

به سمت اشپزخونه رفتم و  دیبا ترد...شم  اریهوش هویباعث شد 

تا  یگفتم ول ی...ر لب بسم ایز...برق بردم دیدستمو به سمت کل

 یبلند غیج...بهم برخورد کرد یسم گنده اخواستم برقو بزنم ج

 :دهنم رو گرفت و اروم گفت یجلو یدست گرم یول دمیکش

 !شهیم داریب یب یاالن ب سییه-

اخم  هوی...دمیرو د ماین یعادت کرد و چشما یکیبه تار چشام

 :کردم و دستشو از دهنم برداشتم و گفتم

 ؟یکتیم کاریچ نجایا-

قدم عقب رفت و  هیزدن ندارم  غیقصد ج گهیمن د دیفهم یوقت

 :گفت

 ...میکرد برگرد میاخر راض کردیم یتابیب یلیخ یب یب-

رو  مایکنار چشم ن یکبود هویاتاقو روشن کردم و  چراغ

 :سرشو عقب برد و گفت یدستمو بردم سمتش ول...دمید
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 ...کنهیدست نزن درد م-

 :کردم وگفتم یاخم

 شده؟ یچ-

 :برق و گفت دیبرد سمت کل دستشو

تو فعال از چشات ...بابا توپ محکم خورد تو چشمم یچیه-

 ...برو بخواب  بارهیخواب م

 :و همزمان گفتم دمیکش یا ازهیخم

 !گهید یدست و پا چلفت-

من زودتر لپشو ماچ کردم و به ...و خم شد تا بوسم کنه دیخند

دروغ  وفتادمیبگم تو راه پله داشتم م یعنی...سمت اتاقم رفتم

 ...نگفتم

پتو لحاف  بردیکه خوابم نم یزیسرد بود و من رو تنها چ تمتخ

اتاقم  یکنار بخار شیشدم و با بال الیخیتخت رو ب...سرد بود

داشتم فقط خواب االنو  فتیمهم نبود فردا دو تا ش...دمیخواب

 ...عشقه

 خوب جا به جا شدم خوابم برد نکهیمحض ا به

*** 

 مارستانیب یپارک کردم و به سمت در پشت نگیتو پارک نویماش

 یریخ چیفقط کمردرد برام مونده بود و ه شبیاز خواب د...رفتم

من  دیتازه صبح هم مخ مبارک کار کرد و فهم...دمیازش ند
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 مارستانیب یورود یبه همون تابلو...ظهر برم فتیدوباره قراره ش

وباره چه د دونهیخدا م...دمقاتل بابام نگاه کردم و وارد ش نیع

که دو سه نفر مردن  شیپ یاون از دفعه !منتظرمه ییماجرا

 ...ساختمون منفجر نشه خوبه ندفعهیا...

امروز  نمیفکرا لباسامو عوض کردم رفتم تو دفترم تا بب نیهم با

 ...کارمیچ

کردم و تو دفتر نشستم و پرونده  یسالم احوال پرس ایپرن با

دونه عمل داشتم  هیامروز خودم ...بود باز کردم زمیکه رو م ییها

تلفن رو برداشتم ... حسام عمل نداشته باشه  کردمیخدا خدا م...

 نیهم یبود برا فتمیساناز هم امروز همش...گرفتم شخوانویو پ

 :اون برداشت و گفت

 بله؟-

 :و گفتم دمیکش یا ازهیخم

 ...اریام ببوده بر یامروز برنامش چ کزادین نیبب...یسالم سان-

 شناسمیکه من م یساناز نیا...جواب گرفتن قطع کردم بدون

دفتر برنامه هامو ...و تبار نداشتم سالم رسونده لیاالن به ا

داخل اتاق اومد  ایپرن...امروز رو زدم خیعمل تار یبرداشتم و جلو

لب  رینگاهش کردم و ز...برنامه حسامو بهم داد و رفت عیو سر

 :خوندم
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 وی یس یچهل و نه و هفتاد و چهار و سر زدن به س اتاق نهیمعا-

 ... دوستیعل یاقا نهیمعا یبرا

 :دفترم و با خودم گفتم یگذاشتم ال کاغذو

 ...حسامو انجام بدم یبرم کارا...ساعت وقت دارم هیتا عمل -

کت و شلوار ...دمیاومدم و همزمان ارشام رو د رونیاتاق ب از

لبخند زد و به سمتم  دیمنو د...دهنمو وا گذاشت دنشیپوش

فکر  یپسره چ یدراورد دیبد دیخاک تو سرت ماندانا ند...اومد

 :گفت...کنهیم

 ...سالم ماندانا خانوم-

 :زدم و گفتم لبخند

 ...مبارک باشه انشاال...یسالم دکتر ظهور کیعل-

 :و گفت دیخند

 ...شد از دستش دادم فیح...خوش گذشت انگار یلیخ شبید-

 :تمزدم و گف یلبخند

 ؟یکجا به سالمت یراست...بود یواقعا جاتون خال-

 :تو کتش کرد و گفت دستشو

گفتم  نیهم یهفتمو عوض کنم برا نیا فتیراستش اومدم ش-

 ...کنمیعوض نم یکارروشن نگه لحظه نود خبر داد امیاالن ب

 :کردم و گفتم زیر چشمامو

 ؟یزاریم یحاال ک-
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 :دراورد و گفت لشویمبا

 ...خدافظ...شد مطب کار دارم رمیمن برم د...فقط صبح -

خوشبختانه اونم رفت و ...دمیشن نویکردم ا یذوق هیبگم  یعنی

اگه ...کردیوگرنه چه فکر ها که با خوش نم دیذوق کردن منو ند

بخوابم  تونمیم ازدهیهفته فقط صبح باشه منم راحت تا ده  هی

 نمیخودمو بب ضیرکه هم م وی یس یبا ذوق رفتم سمت س... 

و به پرستار بخش  مکرد نهیرو معا ضایمر...حسامو ضیهم مر

عمل اماده کنن و به سمت اتاق عمل  یبرا ضمویخبر دادم تا مر

 ...راه افتادم

 

هم گند  یکینیبود ا کینزد...دیحدودا دو ساعت طول کش عمل

سالم دست پرستارا  ضویتونستم مر نایذکر و ا یتا کل یبزنم ول

 ...بدم

ساعت که استراحت  مین نیاتاق تا لباسامو عوض کنم و ا رفتم

ازم گرفت  یانرژ یکل ستین یعمل قلب شوخ...داشتم برم کافه

برداشتم و به خونه زنگ  مویگوش...افتادم مایو ن یب یب ادی... 

تنگ  یب یب یبرا یلیدلم خ یول دمشونیسه روز ند نکهیبا ا...زدم

 غیج دمیرو که شن یب یب یصدا...که کال بماند ماین...شده بود

 :زدم
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خواب  شبید یاومد خبری؟بیخوش یخوشگلم خوب یب یسالم ب-

 ن؟یخبر نداد ن؟چرایراحت اومد...دمتیند یبود

 :و گفت دیخند

 مایدلم برات تنگ شده بود گفتم به ن...ننه  یزنیچقدر حرف م-

 ؟یمان یخوب...برمگردونه

 :گفتم...سمت اسانسور رفتم تا برم سمت کافه به

 !ادیداره جونم در م ینبود یب یب یوا...خوبم یتو خوب باش-

 چرا ؟-

 :همکفو زدم و گفتم یطبقه  ی دکمه

حسام مامانش حالش بد ...بودم  رونیب کیتا ساعت  شبید-

 ...اونم ظهر ستمیوا فتیشد و قراره من به جاش ش

 :گفت یب یزدن قاشق اومد و ب یصدا

 !یدیخوابیبچه ادم م نیع شبیخو د...خدا شفاش بده...یاله-

من از اسانسور ...اسانسور باز شد و دو سه نفر سوار شدن  در

 :رفتم و گفتم رونیب

من از ... نجایا ارهیبرام ب مایناهار بده ن...الیخیب یب یب یوا-

 ...ادیخوشم نم نجایا یغذاها

خوب شد اومدنا وگرنه  یعنی...میکرد یگفت و خداحافظ یا باشه

کافه رفتنو  گهید...موندمیتا ساعت هفت م یمن با شکم خال
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 هی...رمیبگ وهیابم هیشدم و رفتم سمت مغازه تا  الیخیب

 هم بد نبود یهواخور

 مارستانیرو دور انداختم و به سمت ب وهیابم یشده  یخال پاکت

هشت به قول بچه ها ب -که بودم ییجا-مارستانیپشت ب...رفتم

اونجا بود که خودمون تو پونزده اسفند و  اهیگل و گ یکل...بود

 فیکه چقدر ک یوا...میو کاشته بود میبود دهیتابستون خر

به بدر  زدهیس نجایا اریمکا شنهادیهم به پ شیدو سال پ...دادیم

ساعت کارو  هی نایو کباب و ا شیالبته نه اونجور ات... میبود نجایا

 میو رفت میو به مهمون کارروشن کباب خورد میکرد لیتعط

 ...سرکار

اومدم و  رونیکه رو شونم حس کردم از فکر گذشته ب یدست با

 ستادهیکه پشت سرم وا دمیسانازو د...ها برگشتم یسکته ا نیع

 :گفت دینگامو د... کنهیو نگام م

 تو بلندگو صدبار صدات کرد؟ ییکجا-

 :باال بردم و گفتم ابرومو

 دارن؟ کارمیچ-

 :و گفت مارستانیب یسمت ورود برگشت

 ...کارت داره کزادیدکترن-

 مارستانیاسم حسام بدو بدو جلوتر از ساناز وارد ب دنیشن با

و داره  ستادهیوا شبشیکه با همون لباس د دمیحسامو د...شدم 
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لباسم کردم و  بیدستمو تو ج...زنهیاز پرستارا حرف م یکیبا 

 :گفتم

 کزاد؟یدکتر ن-

پرستار تکون داد و رو  یبرا یسر...برگشت و منو نگاه کرد حسام

 :به من گفت

 اتاقم؟ نیایچند لحظه ب شهیدکتر رنجبر م-

 :تکون دادم و گفتم یسر

 ن؟یستیمیوا فتیخودتون ش-

 یتو دلم آش نذر...تکون داد و رفت سمت اتاقش یسر

باز به  شیبا ن...بود یبرم خونه خبر خوب تونستمیم...دادنیم

 وردیکه کتشو درم یحسام درحال...اتاقش رفتم و وارد شدمسمت 

 :به من نگاه کرد و گفت

 ... نیبش-

نشستم و منتظر  زشیکنار م یصندل یرو...یبودم تو بگ منتظر

بگه و استرس  خوادیم یمهم زیچ هی زدیداد م...نگاش کردم

زود برم  خواستمیبه حرفش نداشتم فقط م یمن کار...داره

 ...خونه

منتظر ...روبه روم نشست یصندل یپشت اومد و روالک نیع

 :نگاهش کردم و ابروهامو باال بردم و گفتم

 خب؟-
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 :سرشو باال اورد و گفت...بود زیم هیبه پا نگاهش

 خارجن؟ میپدر لیگفته بودم فام-

 :ادامه داد...تکون دادم یسر

به قول عمه ام منو دوست داره ...دختر عمه دارم  هیراستش -

 ...ادیمن ازش بدم م یول

به من داره؟برم  یچه ربط نایاالن مثال ا...دادم هیتک یصندل به

؟ادامه  ستیحسام ادم ن نیدست دخترعمه شو ببوسم بگم ا

 :داد

 ...راستش...نجایا انیب خوانیم گهیاونا دو روز د-

باز شد  شمین...صحنه از ساختمان پزشکان جلو چشم اومد هی هوی

 :و گفتم

 کنم که دخترعمه تو بهت نچسبونن؟ یش زنتو بازنق یخوایم-

 :تعجب به من نگاه کرد و گفت با

 ...یبش یبگم کفر نویا کردمیفکر م-

 یول...میشیم یخوب یگرایباز...فکر کن من و حسام...دمیخند

 :گفتم...دمیچند روز وگرنه من لوش م یفقط برا

 حاال چند روز هستن؟-

 :و گفت دیکش یقینفس عم حسام

 ؟یهست...سه چهار روز-

 :زدم و بلند شدم و گفتم یبشکن
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 ...حله اقا نگران نباش-

 :زد و گفت یلبخند

 ...کنمیجبران م یمان یمرس-

 :تکون دادم و گفتم یسر

 ...اون که صد البته-

 :رفت و دستشو به سمت در گرفت و گفت یغره ا چشم

 ..بفرما بانو-

 :براش دراوردم و گفتم یزبون

 ...عــشـــقم نفســم یبگ دیبا گهینه د-

 یوا...خارج شدم عیناسزا بهم بخوره سر نکهیو قبل از ا دمیخند

 نیضدحال بود ا یزیچ هی یول...امیخوبم دارم م شیبال

استفا نامه  هی دیبا...مارستانیب یکیداشتم اون فتیشب ش...وسط

و خودمو راحت  نوشتمیم)هاس یکیاون ریمد(یجعفر یبرا

 !من برا خودشون مطب دارن یهم مدرک ها...کردمیم

 نمیکردم و به سمت ماش یها از ساناز خداحافظ یپرفکر نیهم با

 نیمثل قاتل بابام به اون ماش... نداشتم  یرانندگ یاصال نا...رفتم

 :گفتم...زدم کشیبه الست یشدم و لگد رهیخ

 ؟یکن یخودت رانندگ یتونستیاهن قراضه م هیتو شدیم یچ-

 :از پشت سرم اومد یدونخن یصدا

 ...بود یادیز دادیاگه جوابتم م-
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بود و به  ستادهیکنارم وا فیکه با ک رادیتعجب برگشتم و به ه با

 :کردم و گفتم یاخم...نگاه کردم زدیچشام زل م

 !حرف بزنه فقط منو تا خونه ببره خوامینم-

 :و گفت دیخند

 ...رونمیم یمجان...امیمن همراتون ب نیاگه دوست داشته باش-

گرفتم  دویپررو پررو دسته کل...شدایخوب م...فکر کردم یکم

 :باز گفتم شیسمتش و با ن

 ...قابل نداره-

و  میشد نیسوار ماش...دیچیپ نگیپارک یخندش تو یصدا

 :دیپرس

 خونه؟ یبر یخوایم-

هم که در  یب یب...شده ینه خونه تکرار...ساعت نگاه کردم به

 :نداختم و گفتما رادیبه ه ینگاه...رفتینم

 ؟یکاریشما ب-

 :دستامو به هم زدم و گفتم...تکون داد یسر

 }...{رستوران میبر-

دادم  هیتک یبه صندل لکسیمنم ر...تکون داد یزد و سر یلبخند

 ...هم گذاشتم یو چشامو رو

سرمو بلند  عیخورد و باعث شد سر یتکون بد نیماش ناگهان

 :از واکنش من خندش گرفت و با خنده گفت رادیه...کنم
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 ...دیش ادهیماندانا خانوم پ میدیرس...وقت خواب-

 م؟یدیکجا رس...و چشمامو مالوندم دمیکش یا ازهیخم

افتاد خواب از }...{بزرگ سفره خونه و رستوران  یبه تابلو چشمم

قفل  نویهم با خنده ماش رادیه...شدم ادهیپ عیو سر دیسرم پر

 ...سرم اومدکرد و پشت 

از تخت  یکی یبود سالم کردم و رو ستادهیکه دم در ا یخانوم به

نوشتم  ماین یدر اوردم و برا مویگوش...نشستم رونیب یسنت یها

 ...ارهیناهار ن گهیکه د

به من که راحت به  ینگاه...دیباالخره بعد قرن ها رس رادیه

 :داده بودم انداخت و گفت هیتخت تک یپشت

 م؟ینیبش دیبا نجایا-

 :کرد و گفت یاخم...تکون دادم یسر

 ...که شهیلباسامون چروک م-

 :تعجب بهش نگاه کردم و گفتم با

 ...به لباسات یدار کاریچ-

 :ها انداختم و گفتم یدستمو باز کردم و پشت پشت بعد

 نجایرو ا یمن هر کس...اریدرن یباال مثبت باز ایب...فضا رو عشقه-

 ...ارمینم

خواستم اعتراض ...کنار تخت نشست اطیبا احت و دیخند رادیه

 :کنم که مانع شد و گفت
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 م؟یسفارش بد میبر دینبا-

 :نه تکون دادم و گفتم یبه نشونه  یسر

که رو به رومون  یپیاک هی(اونا نیباال ع ایب...انیخودشون م-

 لوس؟ نقدریمرد ا...نیبش)نشسته بودن اشاره کردم

رو  چیسوئ...تخت نشست یباال برد و به اجبار مثل اونا رو ابروشو

جوجه و  هیدستم داد و همزمان گارسون هم اومد و ما سفارش 

به سمت  یمن کم...به محض رفتن گارسون رفت...میبرگ داد

 :خم شدم و گفتم رادیه

 ...کن یخودتو معرف کمی...مایشناسیهمو نم ادیما ز-

 :باز شد و گفت ششیمن ن یکنجکاو نیاز ا رادیه

 ...تو اول بگو...شروع کنه دیخودش اول با دهیم شنهادیپ یهرک-

 :کردم و گفتم یسرفه ا تک

 ...یخب تو که امارمو از بچه ها گرفت-

 :داد و گفت هیتک یبه پشت رادیه

که  یفقط خبر دارم که اونقدر موفق بود...ستمین یمن ادم فضول-

 یرانیا یبرا نیا...یریمدرک بگ یتونست یو چهار سالگ ستیتو ب

 !بهیسخت و عج کمیها 

 :باال بردم و گفتم ابرومو

به مکان و زمان  یربط...موفق شه تونهیتالش کنه م یهر ک-

 ...نداره
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 تونیز کیرو اوردن و از توش ظرف کوچ یدنیو نوش یترش ینیس

 رادیه...و روکش روشو باز کردم دمیپرورده رو سمت خودم کش

 :هم با لبخند گفت

 !اخه اوصوال زنا تو درس خوندن تنبلن-

رو که تو دهنم بود رو با هسته قورت دادم و با چشم غره  یتونیز

 :گفتم

 ... زننیخر م شهینه که مردا هم-

 نیدر هم...نون برداره یدستشو دراز کرد تا کم ینیسمت س به

 :حال گفت

 !دانشمندا مردنا شتریب نکهیمثل ا-

 :گفتم یجداخم کردم و ...شد یناموس بحث

افتخارات  یو کل...شناس زن بوده بیاس نیاول یدونینه انگار نم-

 ...گهید

 :به لقمه نونش زد و گفت یگاز

 ...یگفتیم یداشت...بابا الیخیب-

 :باال اوردم و گفتم ابرومو

 ...بعد میبزار غذا بخور-

 ...زمان هم غذامونو اوردن نیهم در

 

 زدهیس فصل
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 :و گفت دیرو باال کش یترمز دست حسام

 ؟یخواب-

 : دمیکش یا ازهیاروم باز کردم و خم چشامو

 ...نه بابا فقط چشامو بسته بودم-

 :زد و گفت یلبخند

 ...نیبب تویخونه موقت ایخب ،ب-

رگ گردنم  هویبرگردوندم که  شهیگردنمو به سمت ش عیسر

تو دلم به رگه دادم و به عمارت رو به  یخوشگل یناسزا هی...گرفت

هم داشت  یقشنگ یاپارتمان دو طبقه که نما هی...روم نگاه کردم

 :خطاب به حسام گفتم...

 !هیشکل نیخونت ا ینگفته بود-

 :وا شد و گفت ششین

 ست؟یمورد پسند ن-

 ادهیپ نیاز ماش...جواب گذاشتم یب شویکردم و مسخره باز یاخم

که معلوم نبود از  یبه چاله اب... شد سیتا مچ پام خ هویشدم و 

تو  یا...سبز شده بود نگاه کردم نیماش ریز یکدوم جهنم دره ا

 :حسام از پشتم اومد یصدا...شد یشلوارم گل...روح نداشتت

 ارضا نشده؟ تیفضول-
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برگشتم !ها گهیم یزیچ هی نمیدن،ایرو زخمم نمک پاش انگار

 :داد زدم بایسمتش و تقر

 شده؟ سیتا زانوم خ ینیبینم یخره کور یهو-

لبشو به ...دینگاه کرد و وضع افتضاح منو د نییاقا به پا تازه

بهش  یچشم غره ا...کرد خندشو بخوره یدندون گرفت و سع

 :رفتم و گفتم

 ...جا کفنت نکردم نیبرو راهو نشون بده تا هم ایب-

ساکم رو برداشت و از  یاروم یخندشو نگرفت و با خنده  گهید

 فمویمنم ک...ساختمون رفت یکنارم رد شد و به سمت راه پله ها

 ...برداشتم و پشت سرش رفتم یاز صندل

 یو حسام ه رفتمیجوجه اردک پشت حسام از پله ها باال م نیع

 :زدییحرف م

مامان همه ...مینره ها ،ما تازه سه ماهه ازدواج کرد ادتی نیبب-

 نیبگو هم میکجا اشنا شد دنیپرساگه !دونهیرو م یچ

 ... مارستانیب

داخل  دشویحسام کل...دوم یطبقه  یدر خونه  یجلو میدیرس

 خوادینکنه م...داشت دیترد کمیصورتش ...قفل کرد و برگشت

در خونه رو باز کرد و با سر تعارف کرد ! ؟!هم بکنم یکار دیبگه با

و وارد  دراوردم یورود یمنم کفشامو مرتب جلو...برم خونه

 ...اوووف خونشو...شدم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يپرنا اسد  –دشمن عشق 

wWw.98iA.Com ٢١٠ 

برق  ششیرایآشپزخونه و اتاق پذ یدر ورود نیهم از

به هم  چیمامانشه چون ه شیمعلوم بود همش پ...زدیم

حسام به  یبا صدا...خونش وجود نداشت یتو یا یختگیر

 ...سمتش برگشتم

 دونن؟یم مایگل و ن یب یب-

نه تکون  یبه نشونه  یسر...بگم یب یرفته بود به ب ادمیخدا  یا

 :رو دراوردم،گفتم یدادم و همزمان که گوش

 ...بزار...نگفتم یب یبه ب -

تماس رو  ی نهیگز ،یب یب یشماره  یموقع هم رو همون

رو  یب یب یبعد دو بوق صدا...حسام هم منتظر نگام کرد...زدم

 :دمیشن

 جانم ؟-

 :مبل گذاشتم و گفتم یرو فمویک

 بگم؟ یزیچ هی...یب یسالم ب-

 !یکنیادمو هول م نیبب...سالم کیشده؟عل یچ-

 یمنم نگاهمو ازش گرفتم و به ب...رفت یدر هیبه سمت  حسام

 :گفتم یب

 کزادیخونه ن یفقط چند روز...جونم یب ینشده ب یچیه-

 ...مامانشم هست نگران نباش...نامیا

 اونجا؟ ؟چرایبه اب داد یباز چه دسته گل-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يپرنا اسد  –دشمن عشق 

wWw.98iA.Com ٢١١ 

 :و گفتم دمیخند

 یچیبه خدا ه...رد کنم فهیح دمیخواستن منم د یکمک هی-

 ...فعال...برم دیمن با...خانوم گل

 ...خداحافظ...وردمیاز حرفات سر درن یچیواال من ه-

حسام از پشت  یو صدا فمیک کیکوچ بیگذاشتم تو ج مویگوش

 :سرم اومد

شام  هیقراره برامون  یهمونطور که قول داد...خب ماندانا خانوم-

 !یکن خوشمزه درست

 :بهش رفتم و گفتم یغره ا چشم

 اهیدست به س دینبا یمهمون یکیخونه  ادیادم م...واه واه واه-

 !بزنه که دیسف

 :دستت به اشپزخونه اشاره کرد و گفت هیوا شد و با  ششین

 ...هیمهمون چ..ییتا سه چهار روز خانوم خونه تو گهید-

 :گفتم و به مانتوم اشاره کردم یشیا

 لباسمو عوض کنم؟ تونمینم انایاح-

 :تکون داد و گفت یسر

 ...دهیکه درش سف یساکتو گذاشتم تو اتاق-

که مثال ادرس داده  یاز رو مبل برداشتم و به سمت اتاق فمویک

بود چراغ برق  کیتار کمیوارد اتاق شدم و چون هوا ...بود رفتم

 :لب گفتم ریز...چشام درشت شد هوی...رو زدم
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 ...میتخت بخواب هی ینگو قراره رو ایخدا-

همونجور که ...جا کپه شده بود هیحسام  یها لیوسا همه

دراوردم و  یچوب لباس هیاز داخل کمد  کردمیم زیداشتم اتاقو انال

شلوارم هم دراوردم و دستم گرفتم ...کردم زونیمانتو و شالمو او

لباس از اتاق  ضیبعد از تعو...و پاچشو بشورم ییتا ببرم دستشو

بود  ییدستشو زدمیکه حدس م یخارج شدم و به سمت در

 ...رفتم

 ...خودم شمیبه حس ش ولیا...باز کردم درو

 ومدیحسام م یشلوارمو شستم و به سمت سروصدا پاچه

به هم  یگرم بود و صدا ونیزیتلو زیسرش تو کمد م...رفتم

 :گفتم... ومدیها م زیخوردن چ

 ت؟کجاس زتونیحسام رخت او-

 :بود گفت نییجور که سرش پا همون

 ...تو تراس اشپزخونه هست-

کردم و از  زونیشلوارو او...اشپزخونه شدم یمنم راه گهید خب

 :همون جا داد زدم

 درست کنم؟ یحسام شام چ-

 :اشپزخونه ظاهر شد و گفت یجن از ورود نیع هوی

 ...یدوست دار یهر چ-

 :تامو شستمدس ییظرف شو یچپ بهش نگاه کردم و تو چپ
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 باال؟ ادیمامانتم م-

 ...خچالیحمله به سمت ...تکون داد یسر

سه  خچالیدرشو بستم و از کنار ...نبود یادیز زیچ خچالی داخل

بود فقط  نجایکه ا یمواد نیبا ا...برداشتم ینیزم بیتا س

 ...درست کنم یشام تونستمیم

از  ییسروصدا...کنو برداشتم و مشغول پوست کندن شدم پوست

کنجکاو از نبود حسام ،سرمو چرخوندم و با ...ومدیاطراف نم

 :اپن زوم شده بود ،گفتم یرو لشیکه به موبا دنشید

 !یساکت شد-

تو دستم انداخت و  ینیزم بیبه س ینگاه...باال اورد  سرشو

 :گفت

 ؟یخوایکمک نم-

 :گفت...نه تکون دادم یبه نشونه  یسر

 فتیش...رسنیبح مداد که ساعت شش ص امیدختر عموم پ-

 فردا؟ یدار

 ینیزم بیپوست س زدمیهمونطور که زور م...سر کارم برگشتم

 :هارو بکنم گفتم

کارش تو مطب جور شده کارم ظهر و  یظهور یاز وقت... گهینه د-

 ...شبه
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پوست کنو انداختم ! ها سفته ینیزم بیس نیچقدر پوست ا یا

 :دیحسام پرس...برداشتم یخور وهیچاقو م هیو  نکیتو س

 ؟یچ مارستانیب یکیاون-

 :فوت موهامو از جلو چشم کنار انداختم و گفتم با

 ...استعفا دادم از اونجا-

حدس زد  شدیم یپشتم بهش بود ول... دمیلبخندشو شن یصدا

 ...کنهیم کاریداره چ

صبحونه رو که با هم ..فردا رو بگم یبرنامه !خب خوبه-

ناهار ...هماهنگ کردم جا من ظهر برهبا آرشام ...میخوریم

 ...فتیش یریشب هم که تو م...رونیب مشونیبریم

 ...تکون دادم سرمو

 :رو کندم و گفتم ینیزم بیپوست س ی کهیت نیاخر باالخره

 ...رو رنده کن ناینشون بده و ا یخود هی ایحسام ب-

حسام هم اومد و از ...رفتم تا دستمو آب بکشم نکیسمت س به

 ...رنده برداشت هی نکیس نییپا نتیکاپ

 ...شروع شد مونیگریشب باز نیاول بیترت نیبه ا و

و تا اومدن مامان حسام،من  میساعته درست کرد میرو ن شام

به  یحسام هم ه...غذا شدم نیزایو د ینیریخودش یمشغول کم

با دست کبود  یول زدیسرخ شده ناخونک م یها ینیزم بیس

 ...کردیم ینیعقب نش
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به سمت  روزمندانهیپ یحسام هم اومد و حسام با لبخند مامان

باال رفته بهش  یبا ابروها...ها حمله برد یها و شام ینیزم بیس

 :اروم کنار گوشش گفتم...نگاه کردم

 ؟یچند وقته غذا نخورد-

دهنشو  یرو تو دهنش گذاشته بود،با دست جلو ینیزم بیس

 :که لقمه تو دهنش بود گفت یگرفت و درحال

 !غذا خوردن داره نیا-

 یسکته ا نیع افشیاومد و ق یدست محکم دنیکوب یصدا هوی

خندم اومد و  افشیاز ق...سمت جلو خم شد هی کمیها شد و 

 :مامان حسام هم با خنده گفت...خندمو نگرفتم یجلو

 !من بد بودن؟ یغذاها!چشمم روشن-

 :گفت یمظلوم یبه زور لقمشو قورت داد و با صدا حسام

شما بود  یمنظورم با ظهور گل رو!یبچتو بزن ادیدلت م مادر من-

... 

 :بهش رفت و گفت یچشم غره ا) مادر حسام( رانبانویا

 ...غذاتو بخور ...زیمزه نر-

 :رو به من گفت بعد

 ...غذات خوشمزه بود زمیعز یمرس-

 :وسط حرفم دیپر یدهن وا کنم که مگس خواستم
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که من  ینیزم بیفقط تخم مرغ زده تو س!نکرده که یمامان کار-

 !رنده کردم و سرخش کرده

ابو از رو سفره برداشتم و به سمتش به حالت زدن گرفتم  یبطر

 :و گفتم

 !یصدا مرغ بد زنمتیحسام حرف نزن وگرنه م-

نگاه  رهیهم من هم حسام بهش خ...خنده ریزد ز رانبانویا هوی

 :خندش گفت ونیم...میکرد

 ...افتادم شیخاطرات چند سال پ ادیخدا  یوا-

رو از  یمن بهش سواستفاده کرد و بطر یحواس یاز ب حسام

 :گفتم رانبانویبهش رفتم و رو به ا یچشم غره ا...دیدستم کش

 ...بعد شام دیبرام از خاطراتتون بگ دیبا-

 :بهم انداخت و گفت ینگاه مهربون رانبانویا

 ...راحت باش دخترم -

به حسام که مشغول لقمه گرفتن بود، انداخت و  یهنگا مین بعد

 :گفت

 !حسام گفتن داره یبچگ یماجراها-

 مونیحسام از لقمه گرفتن پش...به دندون گرفتم تا نخندم لبمو

 :نگاه کرد و گفت رانبانویشرک به ا یگربه  نیشد و ع

 ...بودم یخوب یمن که بچه -

 :گفت و بلند شد و همزمان گفت ی...احمدا رانبانویا
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 ...ادشهیسوزوندناتو  شی،اون خوب ات ادیبزار برنا ب-

 :به من گفت رو

 ...خوشمزه بود زمیدستت درد نکنه عز-

 :لقممو قورت دادم و گفتم نیاخر منم

 ...جون رانبانویا کنمیخواهش م-

 :فکرمو به زبون اوردم... زد یقشنگ لبخند

 ه؟یبرنا ک-

 یکه ظرف ها رو رو یه دل از غذا کند و درحالهم باالخر حسام

 :گفت یبا لحن بد ذاشت،یهم م

 ...خلم یدختر عمو-

 :با اخم گفت رانبانویا

شما با  کننیحاال چون همه فکر م...یگل نیبه ا ه؟دختریخل چ-

 شده خل؟ دیهم خواهربرادر

 !همن؟ هیپسر عمو دختر عمو شب یعنی!باحال چه

گذاشت و منم بلند شدم تا بزارمشون  نکیس یظرفا رو رو حسام

 یاب رو تو یکه بطر یحسام در حال..ییظرف شو نیماش یتو

 :،گفت ذاشتیم خچالی

 ...نهیهم ایتنها مشکل من تو دن قایدق-
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- به بحث پسر تیاهم یگفت و من ب یزیچ هی یلب ریز رانبانویا

 نیماش یقفسه ها یکردم و تو یظرف رو خال اتی، محتو یمادر

 ...دمیچ ییظرفشو

داد تا وقت خواب  شنهادیاشپزخونه ،حسام پ یزکاریاتمام تم بعد

مخالفت کرد و رفت تو خونه  رانبانویا یول مینیباحال بب لمیف هی

 ...خودش بخوابه و من موندم و حسام ی

 :مامانش رو به من گفت یبعد از بدرقه  حسام

 نجا؟یکه ا یستیمعذب ن-

 :نه تکون دادم و گفتم یبه نشونه  یسر

 ...دوست دارم یلیاتفاقا من مامانتو خ-

 :کرد و رفت سمت کاناپه یاخم

 ؟یخونه با من معذب هیاز بودن تو ...گمیمامان رو نم-

دو سه روز با  هیزده به سرش؟مگه چ هوی نیا...باال بردم ابرومو

 ...مردم یحرف ها الیخیحاال ب...خونه موندن هی یهمکار تو

مبل کنارش نشستم و  یفاصله ،رو کمیالش رفتم و با دنب منم

 :گفتم

 ...دو شب با دوست ماندن جالبه یکینه بابا،-

 :به من نگاه کنه ،گفت نکهیباز شد و بدون ا اخماش

 ...خوبه-
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بر  یبلند شد و حس کنجکاو میاالرم اس ام اس گوش یصدا

 ماین...غلبه کرد و منو به سمت اپن اشپزخونه کشوند میخستگ

 :بود که نوشته بود

 ؟یخونه بمون هیبا همکارت تو  یتونیشب م یماندانا مطمئن-

 :زدم و براش نوشتم یلبخند

 یکار کنهیغلط م!هیمن قربون داداشم برم نترس بابا خود یاله-

 ...انجام بده

سمت کاناپه ...لباسم گذاشتم بیتو ج لویزدم و مبا ارسالو

زبان  لمیف هیده بود و ش یرنگ ونیزیخاموش تلو یصفحه ...رفتم

 ...منم که زبانم افتضاح... کردیپخش م یاصل

 ییکسا نیا یو به محض نشستن،ادا وردمیخودم ن یبه رو اصال

هم توجه  میگوش یبه صدا...رو دراوردم شنیغرق م لمیکه تو ف

که تو نقشم فرو رفته بودم و تونسته بودم دو  نجوریهم... نکردم

 یمتوقف شد و صدا لمیف هوی سه کلمه از حرفاشونو بفهمم

 :حسام اومد

 ...گفت یاون پسره چ دمیماندانا من نفهم-

 ....برگشتم و به حسام نگاه کردم! کرده مانیاالن زا رهیگاوم بم یا

بازش نکنه معلوم بود داره  کردیم یکه سع یشیاز ن...موذمار  یا

 بکنم؟ یحاال چه غلط...زنهیحقه م

 :با غرور گفتم یاعتماد به نفس درونم فعال شد و کم خوشبختانه
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 !یدیبدونم از کجا نفهم...اریاون قسمتو ب گهیبار د هی-

گوش هام فعال شدن که بفهمم ...زد عقب شعوریهم ب حسام

دوباره مکالمه شو تکرار کرد و من تونستم ...گنیم یچ قایدق

 :شدم و گفتم رهیبه حسام خ...نصفشو بفهمم

نه  یبا اون دختره دوست بشه ول خوادیدلش م یلیگفت که خ-

 سخت بود؟ نقدیا نیا...مالشو داره نه جاشو

من  دیحسام هم که د...کردمیتو دلم صد تا صلوات نذر م یعنی

رو  لمیف یکرد و ادامه  یتشکر هیمثال فول زبانم  یالک

شه بعد دو  یممکنه اوضاع دوباره خطر دمیمنم د...گذاشت

 :گفتم قهیدق

 ...ادیمن خوابم م-

 :گفت رهیبگ ونیزینگاهشو از تلو نکهیا بدون

برم  دیبا گهیمن دو ساعت د...بخواب دهیتو همون اتاق سف-

بنداز ...اپاژور زیحلقه گذاشتم رو م هی یراست...نایدنبال عمه ا

 ..دستت

ساعت ...ستون اتاق نگاه کردم یواریبه ساعت د...گفتم یا باشه

 ...سواک به سمت اتاق رفتمم یب... بود میدو و ن

تا ...کردیمنو بدخواب م ییجورا هیو  دادیم یعطر تلخ یبو اتاق

حداقل قبل از ...بودم دهینخواب یا گهید یکس یحاال تو خونه 

 ...مرگ خانوادم
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 :و اروم گفتم دمیکش یاه شونیاور ادی از

رو با  مایکه ن یمرس...تنگ شده یلیمامان بابا دلم براتون خ-

 ...شتونیپ امیمنم زود ب دوارمیام...نیخودتون نبرد

دستم نگاه کردم وکم کم چشمام گرم شد و  یحلقه ساده تو به

 ...خوابم برد

*** 

 ...چشامو باز کردم ومدیکه اشپزخونه م یترق و تروق یصدا با

 ...گنده نبود که نقدیعوض شده بود؟تختم ا وارایرنگ د چرا

من تو خونه حسام ...تخت نشستم یوها ر دهیجن د نیع هوی

 !ساعت ده صبح بود...نگاه کردم یزیبه ساعت رو م!بودم

پشت در اتاق  یقد نهیا یاومدم و رو به رو نییاز تخت پا عیسر

خوشبختانه صورتم  یول...فر شده بود  یموهام کم...ستادمیا

 ...نداشت یرادیا چیه

از ساکم  شونمو...بود ییصورت شو هیشد تو اتاق حسام  خوب

موهامو شونه زدم و دست و صورتمو  نهیا یبرداشتم و رو به رو

 ...شستم

 یرو یدیکرم رنگ عوض کردم و شال سف کیتون هیبا  لباسمو

 ...اومدم رونیسرم انداختم و ب
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به هم  هیچند ثان یهر دومون برا...دیاز راه رس یمرد هی همزمان

تر  کیبود و به نظر از حسام کوچ یپسر جوون...میشد رهیخ

 ...بود یمشک یالغر بود اما جذاب بود و چشماش شرق...بود

 :بلند گفت یاز بهت در اومد و با لبخند کم باالخره

 ...َبه زن داداش گلم-

زن ...باال رفته به دستش نگاه کردم یبا ابرو ها...جلو اورد دستشو

د من از اون داداش؟حسام مگه داداش داشت؟فکر کنم ،فکر کر

کرد و دستشو عقب  یهام چون تک سرفه ا یمذهب

 :زدم و گفتم یلبخند...دیکش

 

 ...ریصبحتون بخ-

 ...داد و من جلو تر به سمت آشپزخونه رفتم جوابمو

دو تا نه و شش  یکی! ماشاال چقدر ادم...لحظه دهنم وا موند هی

و به  دیحسام اول از همه منو د...بودن خدا داند یحاال ک!تا ادم

 :سمتم اومد و گفت

 ؟یدیخوب خواب...زمیسالم عز-

 :خطاب به همه گفتم...زدم و دستشو فشوردم یلبخند

 ...نیخوش اومد ریصبحتون بخ-

به حسام داشت و حدس  یادیدختر جوون که شباهت ز هی

برنا بود زود از همه جواب سالممو داد و به سمتم اومد و  زدمیم
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اول ازش خوشم  نیاز هم...دستاشو باز کرد تا منو بغل کنه

مثل حسام  قایاجزاش دق هیبرخالف حسام تپل بود اما بق...اومد

 ...رنگ چشماش یحت...بود

افتادم و با ذوق بغلش  یخرس یها نیشاخس نیا ادی

 :گفت...کردم

حسام نگهت  یماشاال ماشاال خدا برا..زن داداشمو نگاه یوا-

 ...داره

 :کردم و گفتم یاروم ی خنده

 ...زمیعز یمرس-

 :بقلش در اومدم و اروم گفتم از

 نه؟ یبرنا باش دیتو با-

که دستمو همونجور سقت  یتکون داد و در حال یسر برنا

 :بود گفت دهیچسب

 داداشمم؟ هیچقدر شب ینیبیم...اره -

 یکم دمیشدن حسامو د یکفر...تکون دادم یباز سر شین با

و  دیبرنا خط و نشون کش یحسام با ابرو برا یول...خندم گرفت

 :رو به من گفت

 ...کنم یمعرف ایب زمیماندانا عز-
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 هیاورد و با خودش کشوند سمت  رونیاز دست برنا ب دستمو

معلوم بود همون عمه و شوهر عمه ...انسالیم بایزوج تقر

 :حسام با دست به خانومه اشاره کرد و گفت...بودن

 ...عمه خوشه و -

 :مرده اشاره کرد به

 ...میاقا رح-

لپ عمه  ییلبخند سمتشون خم شدم و بعد از خوش امد گو با

هم  میاقا رح...دیرسیمهربون به نظر م یلیخ...دمیخوشه رو بوس

 ...ا مثل زنش مهربون بودداشت ام یخشک پیت یکم

معارفه و اشنا شدن با همسر برنا و پسر عمه و دختر  یاز کل بعد

به سمت اشپزخونه ...حسام یهمون خواستگار سمجه  ای...عمه

برنا هم باهام به اشپزخونه ... بخورم ییچا هیرفتم تا حداقل 

 :زدیحرف م کسرهیاومد و 

 ست؟چندیغرو ن نکرده؟غر ؟کچلتیهست یماندانا از حسام راض-

 ن؟یوقته ازدواج کرد

 :و گفتم دمیکش مییچا دنیاز نوش دست

 !بخورم  ییچا هیمن  یبزار-

 :و گفت دیخند برنا

 ...میزن داداش من کال ادم پرحرف دیببخش-

 :خوردم و گفتم موییاخر چا قلپ
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 ...ستمیاما من کال سر صبح مهربون ن یستیپر حرف ن ادینه ز-

بود و ناهار  ازدهیساعت ...نکیگذاشتم رو س وانویشدم و ل بلند

هم اومده  رانبانویا...میبا برنا به سمت هال رفت...هم که با حسام 

 ...کردیم یبود و داشت با عمه خوشه احوال پرس

و حسام ،با  رانبانویاز ا ریبه غ...میمنم سالم گفت و همه نشست به

 دونستمیمو ن نمشونیبیبار بود م نیخب اول...معذب بودم هیبق

 ...کنم کاریچ

 یبا پسر عمش،سهراب ه...وقار داشته باشم که ذاشتیبرنا نم اما

که  یزیو منم همه اون چ دادنیمنو مورد بازخواست قرار م

هم )همسر برنا(جواد ...دادمیحسام گفته بود رو بهشون پس م

حرف  رانبانویبا حسام و ا یدست و پا شکسته ا یداشت با فارس

بهم  نهیک یبا کم تکه داش- مایو عمه و شوهر عمه و س زدیم

 ...ناظر صحبت ها بودن -کردینگاه م

هم من از دست سهراب و برنا کالفه شدم و رو به حسام  اخر

 :گفتم

 !کهیحسام ساعت -

پسر عمه و  نیبدجور تو مخمصه ب دیهم که از صدام فهم حسام

 :دختر عموش افتادم با خنده بلند شد و گفت

 ن؟یزن منو بازخواست کرد یه نیشما دو تا خسته نشد-

 :و گفت دیبرنا خند...دیپشتم لرز» زن من« دنیشن از
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 !یزنیم نهینگفته تو چرا سنگشو به س یزیاخه داداش زنت که چ-

زارمو  یحسام که چهره ...دادم هیوا رفته به مبل تک یشونه ها با

 :گفت دید

 ...میناهار بخور میبر دیلباس بپوش دیپاش-

 :بلند شه گفت کردیتقال م یکه کم یخوشه در حال عمه

درست  یزیچ هیجا  نیحسام هم میستیبه زحمت ن یراض-

 !گهید میکنیم

 :زبون باز کردم و گفتم...طاقت ندارم گهیمن د خدا

هم  رونیب کمی متونیببر میخوایم....عمه جان  هیچه حرف نیا-

 ...نیبگرد

نزد و رفت  یرفتم حرف رونیمن خواستار ب دید گهیکه د عمه

 :حسام اومد کنارم و گفت...لباس بپوشه

 د؟یبرنا که نفهم نمیبب-

 :ادامه داد...نه تکون دادم یبه نشونه  یسر

مراقب  شتریجلو سهراب ب...سهراب نه یبرنا دهنش قرصه ول-

 ...حاال برو لباس بپوش...باش

اوه چه ...بهش زدم و رفتم تو اتاقم تا لباس بپوشم یلبخند

 !اتاقم...صاحب شدم برا خودم
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لباس  هی عیسر نیبودم برا هم وردهین شتریسه دست لباس ب دو

تو راه پله بودن و فقط برنا  هیبق...اومدم رونیو ب دمیمناسب پوش

 ...دمیدیو جواد رو نم

اتاق  یبه روپشت سرم اومد و برنا و جواد از اتاق رو  ییصدا

وا شد و جلو  ششیمن ن دنیبرنا با د...اومدن رونیحسام ب

 :اومد

 ...به به زن داداش خوشگل من-

 !زبونش یال ومدیدختر خوشم م نیا یاز همه چ...زدم یلبخند

با هم سروکله  اطیتو ح میدو شد و هنوز داشت ساعت

بود که  نیداشت و بحث سر ا نیحسام دو تا ماش...میزدیم

 ... جواد ای نهیبش نیشت ماشسهراب پ

توپ دست به دست  نیحسام و برنا ع نیداشتم ب منم

 : گفتیبرنا م...شدمیم

من  شیدو روز پ نیاه حسام سه ماه با تو الو ترکونده بزار ا-

 !باشه

 :گفتیو م گرفتیهم با اخم دستمو م حسام

 !یبا تو باشه ابرومو ببر خوامیهمون دو روز هم نم!غلط اضافه-

دو تا  نیتو دست ا چارمیدهن باز کنم دست ب خواستمیتا م منم

 :اخر هم بلند گفتم...شدیچلونده م

 ...امیاقا اصال من نم-
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 :که من کمک الزمم گفت دید رانبانویا

 گهید!شوهرش باشه برنا  شیپ دیزن با!هیچه رفتار نیبچه ها ا-

 !نزن یحرف اضاف

لب و لوچه که نتونست رو حرف زنعموش حرف بزنه، با  برنا

که سهراب موفق شده بود پشت  ینیافتاده رفت سمت ماش

 ...نهیفرمونش بش

و حسام و من  مایو س رانبانویو ا رفتنیو شوهر عمه با اونا م عمه

 یتو دلم گفتم ا ادیهم با ما م مایس دمیفهم یوقت!نیماش هیتو 

 مایس یمتلک ها نیا ریز یبفهمه ول مویکاش برنا تموم زندگ

 ...خانوم سرخ نشم

 نیرد و بدل شده ب یو صحبت ها یکلنجار و راه طوالن یکل بعد

 ومدمیم شهیکه هم یبه رستوران ما،باالخرهیو س رانبانویحسام و ا

 ...میاومد

 یخطرناک یحدودا جا نجایا...زدیچنگ م نمیتو س یبد استرس

 نجایاز اشناها من و حسام رو با خانوادش ا یبود و اگه کس

 ...موندیکال ابرو برام نم دیدیم

طرف و زن ها  هیمرد ها ...مینشست رونیتخت ب نیبزرگ تر یرو

دو جنس کنار حسام  نیمرز ا قایمنم از شانس بد دق...طرف هی

 ...نشسته بودم
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سفارش  ادیم شهیکه هم یهمون گارسون قایدق...اومد گارسون

 :با تعجب گفت!رهیمنو بگ یها

 ن؟یدار لیم یچ دیبفرمائ...سالم-

 یمحل یاما ب!کنهیداره درباره ام م ییمشخص بود چه فکرا کامال

 :کردم و گفتم

 ...یسنگ یزید هی-

 نیبرنا هم ع...مشغول صحبت با برنا شدم هیتوجه به بق یب و

 :من سفارش داد و بعد کنار گوشم گفت

 ؟یماندانا هنوز بچه دار نشد-

عجبمو گرفتم و جلو ت یول...باال رفته نگاش کردم یابرو ها با

 :گفتم

 ستیوقتش ن...میما که تازه اشنا شد-

 :لبخند گفت با

کردم  یخودم نصف وقت تو عروس ست؟منیوقتش ن یچ یچ-

 ...و االن

 :بلند گفتم یو کم دمیحرفش پر وسط

 ؟یباردار-

بهم رفت و بعد  یبرنا چشم غره ا...جمع سکوت برقرار شد یتو

 :رو به جواد گفت

 ...ماندانا بود ریتقص-
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 :به شونش زدم و گفتم محکم

 !یخودت گفت!من بود؟ ریتقص یچ-

 :و گفت دیکالممون پر ونیم حسام

 ؟یشیمامان م یبرنا دار-

 :اروم گفت...تعجب به سرخ شدن برنا نگاه کردم با

 ...اره!بدونه یقرار نبود فعال کس-

 :سهراب رو به جواد گفت...جمع بلند شد کیتبر یصدا

 ؟یدینم شوینیریو ش یزود استفاده کرد طونیش-

 میبر عیما سر ارنیغذا رو ب نیانگار هم قرار نبود ا... میدیخند

 !خونه

 :دمیشن ییاشنا ینشسته بودم که صدا نشونیمعذب ب همونجور

 ...کزادیسالم دکتر ن-

ارشام با ...باال اوردم و نگاهم با نگاه متعجب ارشام برخورد سرمو

 :گفت یرفته ا لیتحل یصدا

 دکتر رنجبر ؟-

 ریدست چپو ز...ازم دور شد یجواب سالمشو داد و کم حسام

 یبا کم...انگار دمیجنب ریاما د!نهیکردم تا حلقمو نب میقا فمیک

 :به من و حسام نگاه کرد و گفت ینگران

 ...شمیمزاحم نم-

 ...لعنت بر شانس من یا
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تخت اونور تر از ما  هیبا هم رفتن و ...با دوستش اومده بود انگار

همه دکتر،دکتر  نیا نیچرا از ب... گرفته شد یحالم کم...نشستن

 یساکت شدم کم دیحسام که د...رستوران نیا ادیب دیبا یظهور

 :سمتم خم شد و گفت

 شده؟ یچ-

 :کنار گوشش گفتم اروم

 حاال؟ کنهیم یآرشام چه فکر-

 :م گفتارو...با تعجب بهش نگاه کردم ...کرد و عقب رفت اخم

 مگه فکرش مهمه؟-

بزنم  یباال رفته بهش نگاه کردم و تا خواستم حرف یابرو ها با

 وسط ماجرا؟ دیبرنا جه

 بود ماندانا؟ یاون ک-

رو به رو نگاه کردم  یاز اخم حسام گرفتم و به حوضچه  نگاهمو

 :و گفتم

 ...مارستانیب یاز دکترا یکی-

 :گفت مایگفت و همزمان س یاهان

 ...چه عجب ناهارو اوردن-

 یهر ک...گذاشت وسط تخت و رفت ینیغذا ها رو با س گارسون

و منم به نگاه ...خودشو برداشت و مشغول خوردن شد یغذا
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 یزیاز طعم د یزیو چ کردمیناراحت ارشام و اخم حسام فکر م

 ...دمینفهم

*** 

ته سالن نشسته  زیم یو من و برنا رو میبود رانبانویا ی خونه

و  زدیحرف م یکار و زندگ یاون درباره ...میزدیو حرف م میدبو

 یآهان هیحرفش  ونیمنم م...کردیم حتیبه قول خودش منو نص

اروم  یتموم شد کم شییاندرز گو نکهیبعد ا...گفتمیم یزیچ

 :گفت

 ...دیستیزن و شوهرا ن هیتو و حسام اصال شب-

اخم کرده بود و داشت حسامو که با ...تعجب بهش نگاه کردم با

سمتش خم شدم و اروم  یکم...کردینگاه م زدیجواد حرف م

 :گفتم

 

 ...برنا راستش -

خودمو به سمتش کشوندم و تو گوشش  یکم...سمتم برگشت

 :گفتم

 !میمن و حسام اصال ازدواج نکرد-

 :سرشو عقب برد و بلند گفت هوی

 ؟یچ-
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برنا  یمحکم رو پا زیم ریپامو از ز...مون برگشتنبه سمت همه

 :باال رفته گفت یسهراب با ابروها...گفت یاخ اروم هیکوبوندم و 

 شده؟ یچ-

 :بزنم گفت یمن حرف نکهیدست و پاشو گم کرد و قبل ا برنا

 ...ماندانا حامله اس یچیه یچیه-

پاش  یمحکم تر رو دونهی...گشاد شده نگاهش کردم یچشما با

 یها ییتوجه به ناسزاگو یب...دراومد غشیج ندفهیزدم که ا

 :لبش ،گفتم ریز بیغر بیعج

 کردمیم فیداشتم براش خاطره تعر...  کنهیم ینه بابا شوخ-

 ...شد ریجوگ

 یجهش رو هی...محکم پاشو لگد کرد دونهیکرد و  یهم تالف برنا

کردم و همزمان با ماساژدادن پام به برنا چشم غره  میصندل

 :اونم منو اصال نگاه نکرد رو به جمع گفت...رفتم

 ...دیشما به حرفاتون برس...اره چرت و پرت گفتم-

 :به حالت اولش برگشت و من با اعتراض به برنا گفتم جمع

 ؟یفکر یب نقدیا شهیهم-

 :گفت...تکون داد یوا شد و سر ششین

 ه؟یماجرا چ یحاال جد-

ما نشسته بود و  کی،تابلو نزد مایس...به جمع انداختم ینگاه

 :گفتم...دادیمعلوم بود داشت گوش م
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 ...اطیتو ح میبر ایب-

 اطی،بلند شد و با هم به سمت ح ستیجاش ن نجایا دیفهم برنا

با حسام  مونهیبهره م یاز صبحتامون ب دیهم که د مایس...میرفت

 ...مشغول شد

 شیپشت اطیسرسبز نبود و فقط ح ادیز نایعمارت حسام ا اطیح

 مکتین یبرنا زودتر رو...داشت  رشیز مکتین هیدو تا درخت و 

 :گفت عینشست و سر

 ؟یشد با حسام اشنا شد یچ...خب بگو-

پا اون پا کردن کل ماجرا  نیا یو بعد کم ستادمیبه روش وا رو

نشسته بود و  بار ساکت نیاول یبرنا هم برا...رو براش گفتم

 ...دادیگوش م

گذاشت  نشیس یپدر مادرم فوت شدن ،دستشو رو دیفهم یوقت

 ...و ابراز تاسف کرد

برنا دستاشو به هم قالب ...ربع باالخره ماجرا تموم شد هی بعد

 :کرد و گفت

 ن؟یکنیچرا ازدواج نم دیهست یمیبا هم صم نقدریخب شما که ا-

 :گفتم...زدم و نشستم کنارش یلبخند

 !نه ...همسر یول هیدوست ادم خوب هیراستش حسام به عنوان -

 :چپ نگام کرد و گفت چپ

 ...یخوب نیداداش من به ا-
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 :گرفتم و گفتم دستشو

من دوست دارم با ...ستیصحبت بد و خوب بودن ن...برنا نیبب-

حسام هم دوست ...باشم که واقعا دوستش داشته باشم یکس

 ...رادرب هیفقط به عنوان ... یدارم ول

 کنمیو حس م زدیم یسرد مینس...تکون داد و ساکت موند یسر

 ...صورتم از سرما قرمز شد

سکوت برنا بلند شد و پشتشو با دست تکوند و  قهیپنج دق بعد

 :گفت

 ...شهیم کیکم کم داره تار گهیباال د میبر-

 :بلند شدم و گفتم منم

 ن؟یریم گهیفردا د یجد-

 :وا شد وگفت ششین

 ...میرو بزار مایس یدوست دار-

 :گفتم عیسر

 ...خدا به همراتون نینه نه بر-

 ...میو به سمت راه پله رفت میدیخند

با  تونستمینم...با برنا حرف زده بودم سبک شده بودم نکهیا از

درباره احساساتم حرف  یا گهیهر کس د ایو عاطفه  کویساناز و ن

داشت که ادم دوست داشت فقط  یزیچ هیبرنا ، یبزنم ول

 ...که دوست داره پشنوه یزیباهاش حرف بزنه و اون چ
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 :که حسام گفت میخونه شد وارد

 ...زدیزنگ م یه ؟تلفنتیکجا بود زمیعز-

 :رفتم و در عوض برنا جواب داد میجواب به سمت گوش یب

 ...داداش یدار یباحال اطیواقعا ح-

زنگ زده  ماین...نگاه کردم یبه گوش...دمیمکالمه رو نشن هیبق

 ...بود

بوق اول نخورده ...گوشم گذاشتم یرو رو یرو زدم و گوش تماس

 :جواب داد

 تو؟ ییکجا-

 :سمت بالکن اشپزخونه رفتم و گفتم به

 شده؟ یچ...خونه همکارم-

 :دادش دراومد یصدا

جواب  تویگوش رهیدلم هزار راه م یگیاحمق نم یدختره -

 !دنبالت امیلباس بپوش م ؟برویدینم

 :به هال انداختم و گفتم یبالکن نگاه از

 !خونه امیم گهید... روزه نیفردا اخر...ه؟یچه حرف نیا ماین-

 :گفت تیعصبان با

 نییپا ایب!یغلط کردم اجازه دادم همون دو روز هم اونجا بمون-

 ...تا من خودمو برسونم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يپرنا اسد  –دشمن عشق 

wWw.98iA.Com ٢٣٧ 

 آرومش شدیانگار پشت تلفن نم...نگاه کردم یتعجب به گوش با

 ...بود نجوریهم یاز بچگ...کرد

اومدم که  رونیاز بالکن ب...گفتم و تلفن رو قطع کردم یا باشه

 :دمیحسام رو د

 بود؟ یک-

 :و پر استرس گفتم اروم

 ...نجایا ادیداره م...ماین-

 :باال برد و گفت ابروشو

 ؟ینگران نقدریچرا ا-

 :با ناخون فشار دادم و گفتم مویگوش قاب

 ...بود یعصبان-

 :تکون داد و گفت یسر

 ...زنمیباهاش حرف م رمیباشه بزار خودم م-

رو  مایحسام ،ن...به سمت در رفت رهیجواب بگ نکهیاز ا قبل

 رفتیاگه م...اومدم خونه حسام دونستیاصال نم...شناختینم

 ... کردیخون به پا م ماین

 :و گفتم دمیاز آشپرخونه خارج شه بازوشو کش نکهیاز ا قبل

 ! بدرفتاره یلیخ ماین...شیشناسیو نمنه حسام ت-

 :اورد و گفت رونیاز دستم ب بازوشو

 ...زمینگران نباش عز-
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 ماین کردمیاصال فکر نم...اومد فونیزنگ ا یلحظه صدا همون

 ...ارهیدرب عیرو سر نجایادرس ا

بهش برسم و جلوشو  نکهیرفت و قبل از ا فونیسمت ا سهراب

 :جواب داد عیسر رمیبگ

 ه؟یک-

 :دمیشنیرو م مایداد ن یصدا

 ...نییپا ادیبه اون ماندانا بگو ب-

از سهراب گرفتم و جلو  فونویا یگوش...رونیرفت ب عیسر حسام

 :گفتم هیمتعجب بق یچشما

 شیکار نییحسام اومد پا...امیتو رو خدا اروم باش االن م ماین-

 ...نداشته باش

چند حالت رو  نیا...دمیکه در حال قرمز شدن بود د صورتشو

 ...بودم رستانیهمون دوران که دب...بودم دهیهم د شیسال پ

که با داد داشت حرف  ماین یصدا...رفتم نییعجله به سمت پا با

 :ومدیم زدیم

صاحب نداره  یفکر کرد...تو یخود کرده اومده خونه  یماندانا ب-

 ش؟یبریخبر م یب نجوریهم

خداروشکر ...بود کله پا شم کیو نزد کردمیم یکیها رو دو تا  پله

 ...ننیبب یادیز یزیچ تونستنیها نم هیشب بود و همسا
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و  دمیو کش مایخودمو رسوندم و همون لحظه دست ن باالخره

 :گفتم

 ...شر به پا نکن... جون من اروم باش ماین-

قبل از هر ...قرمز شدنش بهم نگاه کرد یبا چشما ماین

 یدستم رو رو...کردمگونم حس  یرو یسوزش دست یجا...یزیچ

 :لب گفت ریز مایگونم گذاشتم و ن

من فکر کردم همکارت دختره نه !یراستشو نگفت نکهیا یبرا نیا-

 ...نیا

بود و  ستادهیحسام همون جا وا...دست به حسام اشاره کرد با

گونم برداشتم و با  یدستمو از رو...نه ایجلو  ادیشک داشت ب

 :بغض گفتم

 ...میبر...ارمیبزار برم ساکمو ب ماین-

هم با اخم به  ماین...اشک به سمت خونه رفتم ختنیقبل از ر و

 ...بسته شدن در اومد یو بعد صدا...انداخت یحسام نگاه

خوشبختانه اونا طبقه ...حسام شدم تا ساکمو بردارم یخونه  وارد

 ...شدیحسام هم بد م یبودن وگرنه برا نییپا

 خواستیم ماین...حسامو کار داشت یک یریو رویه نیتو ا یا

 ...منو بکشه
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 نکهیقبل از ا...سمت راه پله دمیساکمو برداشتم و دو عیسر

با  شییجواب گو گهید...رفتمیم دیخانواده حسام بفهمن با

 ...حسام

 اطیکه پشت در ح دمیحسامو د...اومدم نییپله هم پا نیآخر

 :و گفتم ستادمیکنارش وا...و تو فکره ستادهیوا

 یب یبهشون بگو مثال ب...لحظه آخر خراب شد یهمه چ دیببخش-

 ...ایحالش بد شده 

 :گفت یو با مهربون دیحرفم پر وسط

 یبهش نگفت یکرد یخب تو هم کار بد...نه داداشت حق داره-

 ...کنمینگران اونا هم نباش خودم درستش م.نجایا یایم

نشسته بود  نمیتو ماش ماین...رو باز کردم اطیزدم و در ح یلبخند

در جلو رو باز کردم و ...کردیرو نگاه م ادهیو داشت به پ

روشن کرد و  نویبهم بندازه ماش ینگاه نکهیبدون ا...نشستم

 :اروم گفتم...حرکت کرد

 ؟یقهر-

 :زد و گفت یپوزخند

 ...هه قهر-

 :کردم و تا دهن باز کردم گفت یاخم

 !نکردمفعال حرف نزن تا اون طرف صورتتم قرمز -
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 دمیکه د یزیاوردم و از چ نییپا رویباال رفته افتاب گ یابرو ها با

 ...گفتم ینیه

 دهیقرمز شده بود اما دردش خواب یراست صورتم حساب سمت

 :کردم و گفتم یاخم...بود

 !یزدیحداقل محکم نم-

و منم چون کمربند نبسته بودم پرت شدم  ستادیوا نیماش هوی

 :چونمو گرفت و گفت ماین...جلو 

 ...ینکن یغلط نیتا همچ زدمیمحکم م دیاتفاقا با-

 :ادامه داد...ومدیدر ن کمیج یول...سفت چونمو گرفته بود یلیخ

چون من  ستیمهم ن یکرد یاز ده سال هم هر غلط شتریب -

خونه  یبه بعد تا نر نیبدون از ا یول میرینبودم تا جلوتو بگ

بدون اطالع کامل من انجام  یغلط چیه یشوهرت حق ندار

 ...یبد

با دستم چونمو ماساژ ...تند تر گاز داد ندفعهیپرت کرد و ا چونمو

 ...دادم

جواب بدم  تشیاگه موقع عصبان دونستمیم...بود حرف نزنم بهتر

 ...کشهیمنو م

 مایشدم تا ن ادهیخونه و من زود تر پ میدیرس قهیپنج دق بعد

 یدرو باز کردم و سمت ورود عیسر...منو نکشه مییحاال که تنها

 ...دمیخونه دو
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دووم اورد تا پرتش کنم  یبود پاره بشه ول کیساکم نزد ی دسته

 ...یب یرو مبل و بپرم بقل ب

،دستشو دور کمرم حلقه کرد و  یحرکت ناگهان نیشکه از ا یب یب

 :گفت

 شده ننه؟گرگ دنبالت کرده؟ یچ-

 :قبل از من جواب داد ماین

 ...فصل کتک بزنمش هیع نکن که حقشه االن ازش دفا یب یب-

 میمنو پشت خودش قا یب یب...شودیوارد م مایاوه دراگون ن اوه

 :کرد و گفت

 ...یخوابیم اطیدستت رو دخترم بلند شه شب تو ح-

 :و گفت ستادیاشپزخونه وا یجلو ورود نهیدست به س ماین

 ...میهم طلبکار شد یزیچ هی نکهیمثل ا-

خنددار  ی افهیبه خاطر ق یب یدست به من که داشتم پشت ب با

 :اشاره کرد و گفت رفتمیم برهیو ماین

 هیشب تو خونه  هی یحت نیذاشتیاگه واقعا دختر شما بود م-

 پسر مجرد بخوابه؟

 :محکم جواب داد یب یب

 ...شناختمیپسره رو خودم م...واقعا دختر من هست  یمان-

 :با اخم بهم نگاه کرد بعد

 ...ذاشتمیبره نم خوادیم یچ یبرا دونستمیاگه م یول-
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 :راست کردم و گفتم کمرو

 ؟یب یب-

 :و لرزون گفت یعصب

 ؟یزنش باش نکهیا یخونش برا یاجازه من رفت یتو چطور ب-

 :گاز گرفتم و گفتم لبمو

 ...خب دلم سوخت براش یب یب-

 :به دستم زد و گفت یا ضربه

 ؟یکمک رفت یبرا...گهیدروغ هم بهم م!یغلط کرد-

 :گفت مایبه ن رو

 خوادیکارو م نیا دمیمنم امروز فهم...شیاورد یکرد یخوب کار-

 ...ذاشتمیبکنه وگرنه نم

 مایبه ن یچشم غره ا...هام غرق شد یکشت...زد یپوزخند ماین

 :رفتم و گفتم

 ...یکنیدفعه اخرته دست روم بلند م-

 :سمتم قدم برداشت و گفت به

 ...ومدین شیتا بعدبدو برو باال -

 ...کشان رفتم تو اتاقم غیسمتم حمله ور شد و منم ج بعد

 

 چهادهم فصل
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به سمت اتاق آرشام  دیبا ترد یراهرو باال رفتم و کم یپله ها از

دکترا برگزار کنه و من  نیجلسه ب هیکارروشن خواسته بود ...رفتم

و بعد با هم به سمت اتاقش  گرفتمیاز ارشام م یزیچ دیبا

 ...میرفتیم

 

بود  دهیکه من رو با حسام تو رستوان با اون وضع د یاون روز از

هم صبح ها بود باز ظهرا  فتشیش نکهیبا ا... دمشیدینم ادی،ز

 ...شدیم دایسروکلش پ

 

بعد مدت ...دمشیند یو هنوز درست و حساب گذرهیروزه م چهار

تا سوءتفاهم رو  ارمیب ریگ تیموقع هیباالخره تونستم  یطوالن

سرش تو ...در اتاقش رو زدم و بدون جواب وارد شدم...حل کنم

 ...خدا داند کردیچه کار م...بود لشیموبا

 :بهم انداخت و با اخم گفت یباال اورد و نگاه سرشو

 !یریاجازه بگ دیفکر کنم اول با-

صدامو صاف ...کردیخطاب م ینه هنوز خودمون...باال رفت ابروهام

 :کردم وگفتم

و  رمیاون پرونده رو بگ امیگفتم ب...دکتر کارروشن جلسه گذاشته-

 ...میبعد بر
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بهم  یچ کنهیتو هم رفت و معلوم بود داره فکر م ابروهاش

داده بود  رییتغ کمیمنم استفاده کردم و اتاق رو که ...بده؟

 زشیم یقاب عکس رو هی یهمون بود ول یهمه چ...دمید

آرشام رو ...روش زوم شدم  یبا کنجکاو...ه شده بوداضاف

دختر جوون هم که به نظر شونزده ساله  هی...دادم صیتشخ

 ...چه خوشگل بود...کنارش بود ومدیم

به  یارشام نگاه...در اورد میسرفه منو از حالت فضول یصدا

 میفضول گهیمنم د...انداخت و لبخند زد کردمیکه نگاه م یعکس

 :دمیپرس ددایمنو قلقلک م

 ه؟یاون دختره ک-

 :گفت رهینگاهشو بگ نکهیا بدون

 ...خواهرم آرام دل-

 ...شد نیغمگ نگاهش

 ...دمشیوقته ند یلیخ-

جاش  دمیبپرسم چرا که د خواستمیزدم و م یلحظه ا لبخند

 :فضولم گفت یلیمن خ دیخودش مخش کش یول...ستین

 !ازدواج کرده-

خواستم ...عکس نگاه کردم ی؟با بهت دوباره به دختر تو!هان؟

نه نه  یوقت خداحافظ دمیفهم...بلند شد دمیبازم بپرسم که د

 ! کارروشنه یساعته  کی یوقت رفتن به جلسه 
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به سمت راه پله ها  ییبرم و بعد دوتا رونیتعارف کرد من ب اول

 ...میرفت

بلند شد و بعد از  شیکارروشن از صندل...میاتاق جلسه شد وارد

و ما هم در  ین لحظه اول شروع کرد به سخنرانسالم ،همو هی

 ونیمن م ایاز دکترا  یکیهم  یهرزگاه...میکردیسکوت نگاهش م

 ...میکردیو باهاش مخالفت م میدیپریکالمش م

کرده  تیبه بخش ها شکا مارایاز ب یکیبود که  نیسر ا موضوع

 میکنه ،تصم دایپ خیکار ب خواستیبود و کارروشن هم چون نم

 ...مشکل رو حل کنه نیا مارایب هیگرفت قبل از اعتراض بق

 کمیباشه و دکترا  یپخش چجور یکار پرستارا نکهیسر ا یالک

 نایو ا مینداشته باش فتیش ضیتعو میکن یتوجه کنن ،سع شتریب

البته من که دو سه تا ...ساعت وقت باارزشمون گرفته شد هی،

 یکرم رو نین عداشت هیبق یسر زدن داشتم ول یبرا ماریب

 ...خوردنیجاشون تکون م

سرم شلوغ بود و مثل حسام تو  کردمیبار ارزو م نیاول یبرا یعنی

چون حضور ...بودم مارمیاتاق عمل درحال دراوردن رگ و قلب ب

اول جلسه الزم بود که درمورد بخش قلب و عروق  یمن فقط برا

اش اصال با کار من ارتباط نداشت و االن فقط  هیبود وگرنه بق

 !ستمین شبخ یمن که نظافت چ...شونده بودم
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 هیساعت،باالخره کارروشن ما رو رها کرد و همه  میو ن هی بعد

 ...رونیبه سمت ب دنیدو ییجورا

اونم مثل ...تو بخش میتا بر میو آرشام هم همقدم شده بود من

 ...زدیسر م ضشیبه مر دیمن با

اخماش تو هم بود و انگار خوشش ...میم سمت راه پله رفته با

 :دمیاروم پرس...باهاش همقدم شدم ومدینم

 شده؟ یچ-

ردشو گرفتم و به دست چپم ...به دستم کرد ینگاه

خواستم حرف بزنم ...سر موضوع من و حسامه دمیفهم...دمیرس

 :که گفت

 !رهیتو رو نگ هیچشم بق یکردیالاقل انگشترتو دستت م-

 :کردم و گفتم بمیناخودآگاه تو ج دستمو

 ...ستین یکنیاونجور که فکر م-

 :گفت میرفتیم نییهمونطور که پا...به راه پله میدیرس

 !پس تازه اول ماجراست-

 :گفتم یعصب یکردم و کم یاخم

 !میبا هم ندار یرابطه ا چیمن و حسام ه-

 :زد و گفت یپوزخند

 ...پس البد من کورم-
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قدم جلو تر رفتم و رخ به رخش  هی...میبود دهیاخر پله ها رس به

 :با اخم گفتم...ستادمیوا

فقط  یول... یدیدرسته حاال ما رو با هم اونم در اون وضع د-

به هم  یارتباط چیمن و حسام ه...بود یبدون اون صور نویا

 !دوست کی یمگر به اندازه  میندار

بزنه که دستمو باال اوردم و  یدهن وا کرد حرف...باال برد ابروهاشو

 :گفتم

و  کنمیمن ازدواج نکردم،نم...کن رونیاون فکرو از سرت ب-

 !نخواهم کرد

اخم و لحن  دم؟بایم حیچرا دارم براش توض!ستایلحظه وا هی اصال

 :گفتم یتند

 اصال به تو چه مربوطه؟-

برام مهم  گهید...بهم انداخت و بعد اخم کرد یتعجب نگاه با

و سراغ  وی یس یرفتم سمت س کنه،تندیفکر م ینبود به چ

 نهیمعا....که تازه دو روز بود عمل قلب داشت رفتم ایضم،رویمر

به پرستارش ،رفتم سمت  حیتوض یسر هیاش کردم و بعد 

 ...گهید یرفته بود جا ایآرشام تو بخش بود  دمیند...دفترم

تموم  گهیساعت د مین فتمیش...انداختم یساعتم نگاه به

 ...شدیم
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پرستار تا کاراشونو  شیهم سر زدم و رفتم پ گهید ضیدو تا مر به

 رونیب وی یس یس قه،ازیدق ستیانجام بدم و بعد گذشت ب

 ...اومدم به سمت اتاقم رفتم

 یکه با خستگ دمیراهرو حسام رو د یاومدم و تو نییپله ها پا از

 :سمت اتاقش،با لبخند سمتش رفتم و صداش زدم رهیداره م

 ...کزادیدکتر ن یخسته نباش-

جون  یحت نیا دمیمنم د...و تشکر کرد و دوباره راه افتاد برگشت

بعد ...رو جمع کنم لمینداره حرف بزنه ولش کردم و رفتم تا وسا

 ...خانه یبه سو شیپ

باهاش ...ساعت زدم ایپرن شیعوض کردم و پ لباسامو

 ...رفتم نگیکردم و به سمت پارک یخداحافظ

خونمون  یردن دو چهارراه باالخره به کوچه رد ک بعد

 ...گذاشتم  ابونیخ یتو نویماش...دمیرس

از  نویحوصله نداشتم باز ماش گهیو د رونیب میبود شام بر قرار

از سکوت ...اروم وارد خونه شدم و در رو بستم...ارمیدرب نگیپارک

 ... هیرفته خونه همسا یب یخونه معلوم بود ب

اهسته بود  یکه کم ماین یسمت اتاقم که صدا رفتم

 :شد زیگوشام ت یکم...ومدیم

 خدمتتون ؟ امیب یک...کنمیقبول م لیبا کمال م...چشم -
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 یب...بهره گذاشت یمکالمه ب ی هیباز شدن در ،منو از بق یصدا

کرد و تا چشمش به من  زونیاو یچوب لباس یچادرش رو رو یب

 :افتاد گفت

 ...یه نباشخست...سالم دخترم-

 :زدم و گفتم یلبخند منم

 ...یب یب نطوریسالم تو هم هم-

به من  ینگاه...اومد رونیهم مکالمه اش تموم شد و ب ماین

 :انداخت و گفت

 ؟یاومد یک...یاِ سالم مان-

 :زدم و گفتم یلبخند

 ...دمیاالن رس-

فقط ...دیباهام حرف زده بود و منو بخش یکم مایاون اتفاق ن بعد

 هی...کردم یبه ساعت نگاه...نمونم ییشبا جا گهیکه د یبه شرط

 :و گفتم دمیدستامو به هم کوب...ربع به هشت بود

 !رستوران یبه سو شی،پ دیحاضر ش-

*** 

ظرف سس قرمز کردم و گذاشتم  یرو تو گهید ینیزم بیس هی

و  دیبه صورتش کش یدست جمیمن هنوز گ دید ماین...دهنم

 :دوباره گفت

 ...وارید نیبه ا کوبمیدا سرمو مماندانا به خ-
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 :گفتم...که جلوم بود انداختم یبه کاغذ ینگاه دوباره

 ت؟یمامور یبر دیبا یتازه استخدام شد یاخه چرا وقت-

 ینیزم بیپام سه تا س یدستشو دراز کرد و از بشقاب رو ماین

همونجور که روغن دستشو ...درشت برداشت و برد سمت دهنش

 :گفت کردیبا دستمال پاک م

 !برم دیچون که با-

 :،گفت داشتیکه کاغذشو برم یکاناپه پاشد و درحال یاز رو بعد

 ...اتاقم ایکمک کن بعد ب یب یپاشو برو به ب-

رو هم خوردم و انگشتمو  ینیزم بیس یتکه  نیآخر...رفت بعد

بلند شدم و به سمت ... دمیسس کش یخال یدور کاسه 

 ....آشپزخونه رفتم

گذاشتم و به  ییاز بود،ظرف ها رو شستم و چامشغول نم یب یب

در زدم و طبق معلوم ...رفتم مایسمت اتاق ن عی،سر یعلت فضول

 ...بدون اجازه وارد شدم

 :شلوارشو بست و با اخم گفت پیبه موقع ز ماین

 ا؟یکنیکارات برا خودت شر درست م نیاخر با ا-

دم به تخت بود نگاه کردم و خودمو ز یپرش که رو مهیساک ن به

 :از اون موضوع خارج شد و گفت عیهم سر ماین!ییناشنوا

 !هیب یبعد تولد ب یهفته  یدوشنبه -
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فکر ...تکون دادم ینشستم و سر زیچرخان کنار م یصندل یرو

 دینگاهمو د یوقت یبزنم و حرف نزد ول یحرف خوامیکرد م

 :زد و گفت ی،لبخند

 !میریتولد توپ بگ هیبرگشتم قراره براش  یوقت-

 :انداخت و گفت میبه تقو ینگاه

 ... ستمین...نجامیا گهیمن که تا سه روز د-

 :به من نگاه کرد و گفت بعد

 ؟یتولد راه بنداز هی یعرضه دار-

 :کردم و محکم گفتم یاخم

 !ستماین میاون دختر قد گهیخان من د ماین-

 :لبخند گفت با

 !یپس ماندانا حواست باشه گند نزن!ستین یدر اون که شک-

 یلیحرف خ هیکردم و خواستم سمتش حمله ور شم و  اخم

 یپارکت و رو یالمصب سر خورد رو یصندل هویخوشگل بزنم که 

حال زار من بلند  دنیبا د مایگفتم و ن یآخ...ولو شدم نیزم

 :خندش گفت ونیو م دیخند

 !یستین میاون دختر قد گهید دمید-

چشمامو چند لحظه بستم ...انگار از جا دراومده بود!پام یا یا یا

دستشو به سمتم  ماین...دردش اروم شه دیو فشار دادم که شا

 :گرفت و گفت
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 !شکر کنم دیبا یپاشو شازده،تو خودتو ناقص نکن-

همه برادر دارن ما هم برادر ...غر غر دستشو گرفتم و بلند شدم با

 !گهید میدار

گونه ام گذاشت و با  یرو یت و بوسدو دستش کمرمو گرف با

 :گفت یمهربون

  ! ایمراقب خودت باش-

  

 این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا

) wWw.98iA.Com(ساخته و منتشر شده است 

 

 :اروم گفتم...زدم و ناخودآگاه سفت بقلش کردم یلبخند

 ...زود برگرد ماین-

از هم  هیبعد چند ثان...گفت یو باشه ا دیموهام کش یرو یدست

 :با لبخند گفت مایو ن میجدا شد

 دیبا گهیباالخره کاره د...شم مونینکن ماندانا نزار پش ینجوریا-

 ...برم

 رونیدستاش ب ونیتکون دادم و دستمو از م یسر

منم پشت ...و به سمت در رفت دیموهامو بوس ندفعهیا...دمیکش

 ...رفتم رونیسرش ب
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 یصندل یلحظه کل وزنم به عالوه  هی نکهیراستم به خاطر ا یپا

از پله ها  کنان یل یو مجبور شدم ل کردیروش افتاده بود، درد م

 ...باال برم و برم تو اتاقم

 یصدا یهمزمان شد با شروع هق هق ب ماین یخداحافظ یصدا

 ...اتاق یمن تو

دوباره مثل  دمیترسیم...االن دلم براش تنگ شده بود نیهم از

 ...قبل بشه یدفعه 

که  ینیبه ماش...بره رونیفکرا از سرم ب نیتکون دادم تا ا سرمو

 :کردم و با لبخند گفتم یرو سوار کرد و راه افتاد نگاه ماین

 ...خدا به همرات-

رو با دست پاک کردم و  خوردیم زیگونم ل یکه رو یاشک قطره

سوز  یدردش اروم شده بود و کم...دمیبه پام کش یدست

برق رو زد و با اخم  دیکل...در اتاقمو زد و وارد شد یب یب...کردیم

 :رو به من گفت

 ...خدا هواشو داره  ؟نترسیزانو غم بقل گرفت تو چرا-

رفت سمت  یب یب...نزدم یدادم و حرف هیتک میصندل یپشت به

 ...رعد و برق اومد یهمون موقع صدا... دیپنجره و پرده رو کش

گفت و به  یزیلب چ ریز یب یب...میشوکه شد یب یمن هم ب هم

 ...سمت در رفت
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از ... وصل کردم لمیه موبادر اوردم و ب زمیم یرو از کشو هدفونم

 نیصدا رو تا اخر نیهم یبرا ومدیرعد و برق خوشم نم یصدا

گاه و ناگاه  یکردم و به نور ها یدرجه باال بردم و اهنگ رو پل

 :شدم رهیپشت پرده خ

 اما دلت با منه یدور ازم

 

 دورم اما دلم روشنه ازت

 تو عکس چشمامه و یچشما تو

 تو یمن عکس چشما یچشما تو

 

 که دورم ازت ییلحظه ها نیا تو

 خاطره هامونو خط به خط همه

 کنمیتو ذهنم نگاه م دوباره

 

 کنمیصدا م یاسمتو ه دارم

 

 کشمیگفته از عشق تو دست م یک

 کشمینفس م التیبا خ دارم
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هدفونو در اوردم و گذاشتم  گهیگوش کردن چند تا اهنگ د بعد

 نیهم یکرده بود برا رمیس ینیزم بیس...کنار تخت یعسل یرو

 ...دمینرفتم و خواب نییشام پا یبرا

که دم  یلباس... مارستانیبلند شدم تا برم ب شیساعت ش ساعت

 ...شدم نیو بدون صبحانه سوار ماش دمیدستم بود رو پوش

پارک  نگیپارک یتو نویو ماش دمیزود رس نیهم ینبود برا کیتراف

بردارم اما  لمویکردم تا موبا بمیدستمو تو ج...شدم ادهیکردم و پ

 ...اونجا نبود

اونجا  لمویموبا نمیباز کردم بب نویکردم و دوباره قفل ماش یاخم

غر غر ...نبود ینگاه کردم اما خبر نویماش یهمه جا...نذاشتم

 :کردم

 !بردارم لمویمنم االن چقدر حال دارم برگردم موبا-

 نگیبه پارک ینگاه...قفل کردم نویشدم و دوباره ماش الشیخیب

 ...دمیآرشامو د نیپر انداختم و ماش مهین

باال انداختم و دست  یشانه ا!...ظهر داشت فتیکه اون ش امروز

 ...به سمت راه پله رفتم بیدر ج

 یناراحتم برا دنیفکر کنم فهم...حرف زدم یبخش کم یپرستارا با

سمت دفترم رفتم که ارشام رو تخته ... دادن میدلدار کمی نیهم

و سالم  ستادیانداخت و ا یاونم به من نگاه...دمیبه دست د

 ...کرد
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 :قدم برداشتم که گفت هیسالمشو دادم و  جواب

 ...ادیقراره جا من ظهر ب-

 :برگشتم و با اخم گفتم...گهیحسامو م دمیفهم

 یارتباط شونیافکر کنم واضع گفته بودم من با ...نداره یتیاهم-

 !ندارم

 :زد و آروم گفت یپوزخند

 !یوقت نداشته باش چیانشاال ه-

من چه  یاصال رابطه ...بهش رفتم و راه افتادم یغره ا چشم

 :لب گفتم ریچوب شور داشت؟ز نیبه ا یربط

دختر هم  هیاز ...ادیازت خوشت ب یکی شاالیا...کنهیبرا من دعا م-

 !یدیترش شتریب

 ....رو دادم و در دفترمو باز کردم ایسالم پرن جواب

افتاد  ادمیچک کنم که  لموینشستم و خواستم موبا یصندل یرو

گفتم و تلفن اتاق رو برداشتم و با ساناز  یاوف...جا گذاشتمش

 ...تماس گرفتم

 :دیباریم یاز صداش خستگ...جواب داد رید یکم

 بله؟-

 :زدم و گفتم یلبخند

 ؟یستیتو سالم بلد ن-

 :گفت دنیکش ازهیبا خم همزمان
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 ...ولم کن بابا !ییتو یاه مان-

پروانه و گل  دنیبرداشتم و شروع به کش زیم یاز کشو یخودکار

 :گفتم...کاغذ رو به روم کردم یرو

 ؟یکاریشب ب نمیبب...یخدا خسته ا شهیتو که هم-

 :سرحال شد یکم

 چرا؟-

 :و گفتم دمیگلم کش یبرا یسوزن برگ

 !من حوصلم سر رفته...دور دور میبر-

 ؟یستین فتیمگه االن ش-

 :و گفتم دمیکردن کاغذ دست کش یخط خط از

 ...چرا-

 رونیرو از ب یکردن دکتر ظهور جیپ یصدا...مکث کرد یکم

 خیتنم س یاسمش موها دنیچرا با شن دونمینم...دمیشن

 :ساناز گفت...شد

 اومده؟ شیپ یماندانا مشکل-

 :و گفتم دمیقنعه مو جلو کشم یدست آزادم کم با

 ...زنهیدلم شور م...تیرفته مامور ماین-

 :داد میدلدار ساناز

بزرگ  گهیبابا دختر چرا دلشوره؟نترس خدا پشتشه خودشم د یا-

 !شده



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يپرنا اسد  –دشمن عشق 

wWw.98iA.Com ٢٥٩ 

 :گفتم...کردم یانگشتم باز یپوست در اومده  با

 نه؟ ای یایساناز م-

 ...دنبالم ایب...اره دختر-

ساعت  میفقط ن...و به ساعت اتاقم نگاه کردم میکرد یخداحافظ

 ...کنم نهیمعا ضامویبلند شدم و رفتم مر...گذشته بود فتمیاز ش

که تازه اورده بودن و سر زدن به  یضیدو تا مر ی نهیاز معا بعد

که الله به  کردمیداشتم با پرستار بخش صحبت م...یقبل یمارایب

 :ردخواستم در برم که منو صدا ک...سمتم اومد

 دکتر رنجبر؟-

 :دادم و گفتم رونیب نفسمو

 بله؟-

 :تو دلم گفتم...که دستش بود در اورد یفیاز ک یکاغذ

 ...راه بندازه یپارت خوادیبابا بازم م یا-

 :سمتم گرفت و گفت کاغذو

 !یایب شمیخوش حال م...جونه اریتولد کام-

هفته  نیدوشنبه ا...نگاه کردم خشیگرفتم و به تار کاغذو

 :گفتم...بود

 ...شهیم یچ نمیبب-
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منم ...و رفت دیپاش چرخ یپاشنه  یزد و با عشوه رو یلبخند

انداختم و خواستم سمت راه پله برم که  بمیج یکاغذو تو

 ...منو متوقف کرد ییصدا

 ...ماندانا-

 یکه کت اسپورت خوشگل دمیو حسام رو د برگشتم

 :زدم و گفتم یلبخند...دهیپوش

 ...مبارک دیجد ؟کتیکنیم کاریچ نجایا...کزادیبه به دکتر ن-

 :کتشو گرفت و گفت یدستش لبه  با

 کمیفوقش به کاراموزا  امیخونه کار ندارم گفتم ب دمید-

 !یستیکه مرد ن فیح...یمرس...رسمیم

 :گفت...دمیخند

 ...از طرف برناست هیهد نیا-

ا اونا چه ب نمیقطع کردم و منتظر نگاش کردم تا بب خندمو

تو اتاقش  میکنجکاو ماجرام با سر اشاره کرد بر دیاونم فهم...کرده

 ...یپرستار ستگاهیرفتم سمت اتاقش و اون رفت سمت ا...تا بگه

زدن تابلو ها و پرونده ها بودم که وارد  دیاتاقش مشغول د تو

که تازه وا کرده بودم انداخت و چشم  یبه پرونده ا ینگاه...شد

 :نازک کرد

 ؟ینکن یبار فضول هی یریمیم-
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دستش اشاره کردم و  یرفتم و با ابرو به کت تو یغره ا چشم

 :گفتم

 ...تو ماجرا رو بگو-

 یکرد و به سمت صندل زونیکنار در او یچوب لباس یرو کتشو

و  دیکش یقینفس عم...نشستم کمینزد یصندل یمنم رو...اومد

 :گفت

مخصوصا ...مشکوک شدن کمی نایعمه ا یاون شب رفت یوقت-

ات بده داداشتم اعصابش  هیمنم بهانه اوردم حال دا...مایاون س

 ...خورد بود اومد دنبالت

 :به هم گره خورد و گفت ابروهاش

 کل ماجرا رو؟ یتو چرا به برنا گفت-

نکنه برنا احساس منو هم بهش گفته ...تو گلوم  دیدهنم پر اب

 ...بود

 :کردم و گفتم یاهم...چهار بار سرفه زدم تا گلوم صاف شد سه

 !نداره بیبرنا بفهمه ع یخودت گفت-

 :اون موضوع رو ادامه نداد گهیداد و د هیتک یصندل به

گفتم زنگ ... یایصبح منتظر موندن تو ب نایعمه ا گهید یچیه-

 یتونینم ستین ششیپ یحالش بده و کس یب یب یگفت یزد

 ...یایب

 :پشت گردنش قالب کرد و گفت دستاشو
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 ...گونه داستان رقم خورد نیو ا-

 :زدم و گفتم یلبخند

 ...کردم یحاال حقوقمو بده اون دو سه روز نقش زنتو باز-

 :فکر گفتم یباز کردم و ب شموین

 ...دیارشام ما رو د نکهیا ی مهیمخصوصا جر-

 :خشن گفت یاخم کرد و کم دوباره

 ...ارشام-

 :زد و گفت یپوزخند

 !بود و اخمو یدکتر ظهور ادیم ادمیتا اونجا که -

به دستاش مشت شده  ینگاه...دوباره شروع شد...گفتم یاوف

 :پشت گردنش انداختم و گفتم

 ...همکارمه ؟اونمیریگیجبهه م ادیاسمش م یتو رو وقت هیچ-

 :راستشو باال برد و طلبکارانه گفت یابرو

شدنش با دوستش توسط  دهیهمکار نگران د ؟کدومیا جد-

 اشه؟ گهیهمکار د

 :شد و به ساعتش نگاه کرد و گفت بلند

 !باشه دکتر رنجبر فتتونیفکر کنم وقت ش-

چقدر دلش  دیفهم شدیگفت که م یبا لحن خاص رنجبرو

به پام و بلند شدم و بدون  دمیدستامو مشت کردم و کوب!پره

 :به حسام نگاه کنم گفتم نکهیا
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شام من و ار نیب یخوایچته که نم دونمیحسام من نم نیبب-

و  یبرادر گاهیمن فقط در جا یبدون تو برا یول!ینیبب یرابطه ا

 ...لقمه گنده برا خودش برداره یمنم خوش ندارم کس...بس

نه به ...بود ختهیاعصابم به هم ر...تامل به سمت در رفتم بدون

داره کاسه داغ  نیاصال چرا ا...حسام نینه به ا رادیه یاون ماجرا

 ابامه؟داداشمه؟کارمه؟بیشه؟چیتر از اش م

که عاطفه اومد و  دمیرسیو به کارام م کردمیغر غر م نجوریهم

 !رمیوقته تموم شده و چرا نم یلیخ فتمیگفت ش

 لمویسرش دو سه تا غر زدم و رفتم سمت اتاقم تا وسا منم

فرار  ایحال بشه  یایجو ادیمونده بود ب چارهیعاطفه ب...بردارم

 ...کنه

قفلشو  موتیبا ر... نیاومدم و رفتم سمت ماش نییپله ها پا از

عقب و با سرعت به سمت  یپرت کردم صندل فمویباز کردم و ک

 ...خونه رفتم

رها کردم و به سمت  اطیح یقفل کنم تو نکهیبدون ا نویماش

 یب یباز اشپزخونه معلوم بود ب یاز پنجره ...خونه رفتم

 یردم و ببازش ک دیخونه رفتم و با کل یسمت ورود...خونس

 ...حواس محکم بستم 
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دست مشت ...اومد تو هال عیاومد و سر یب یب نیه یصدا

 ششیجلو در رها کردم و رفتم پ فمویک...شده اش رو قلبش بود

 :و گفتم

 شد؟ یچ-

 :مشت شده ش رو باز کرد و با اخم گفت دست

 ...دیترک یزیچ یفکر کردم بمب!چه وضعه در بستنه-

 یاومده بود رو گرفتم و رو رونیسبز ب یکه رگا دشویچروک دست

 :گفتم یگونه ام گذاشتم و با لحن متاسف

 ...اعصابم خورد بود دیببخش-

 :دستم گذاشت و گفت یدستشو رو یکی اون

 ایبرو دست و روتو بشور ب...یخدا تو اعصاب ندار ی شهیهم-

 ...ناهار

 یب یب...اوردم رونیداخل دهنم بردم و دستمو از دستاش ب لبامو

 ...هم اروم اروم رفت سمت اشپزخونه

 ییاز کنار در برداشتم و انداختم کنار در اتاق و سمت روشو فمویک

 ...رفتم تا دست و صورتمو بشورم

 :وچشمامو بستم و اروم با خودم گفتم دمیکش یقیعم نفس

 ...رونهیمال ب رونیماندانا مسائل ب-
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خشک  کیکوچ یو با حوله  دمیمشت اب سرد به صورتم پاش هی

 یب یتلفن حرف زدن ب یخارج شدم که صدا ییاز دستشو...کردم

 :دمیرو شن

که کاراش  یدونیم...فکر نکنم قبول کنه...مادر یسالمت باش-

 !به خودشم بگم دیبا...گهیوقت د هی دیشا...ادهیز

 دمیبا ابرو پرس...دیمنو د یب یاومدم که ب نییپله هم پا نیاخر

انگار به من مربوط ...سرشو به دو طرف تکون داد ...هیک

 !گهید زنهیسفره حرف م یمحل برگزار یالبد داره درباره ...ستین

 یغذا، اشتها دنیاشپزخونه و با د زینشستم پشت م الیخیب

 ...خاموشم ،روشن شد و با ولع شروع به خوردن کردم

 انینما یب یب یدوغ بودم که باالخره گل رو دنینوش مشغول

دوغ روش  یزبونم رو دور لبم رو که کم...شمیشد و نشست پ

 :و گفتم دمیمونده بود کش

 بود؟ یک-

 :لب گفت و جواب داد ریز ی...بسم ا یب یب

 ...با من کار داشت...دخترم تو غذاتو بخور یچیه-

بشقابمو  یرو یقاشق استامبول نیباال انداختم و اخر شونمو

تشکر کردم و به سمت اتاقم رفتم تا قبل از  یب یاز ب...خوردم

 ...بخوابم یکم رونیرفتن ب
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چند تا  دمیبرش داشتم و د...کردم دایپ شمیارا زیم یرو مویگوش

 ...دارم امیکال و سه تا پ سیم

بود و دو  یغاتیتبل شیکی...رو وا کردم  امکایپ شهیمثل هم اول

 ...ناشناس یتا از دو شماره 

 ...داشت باز کردم کی شتریش برو که شماره ا یاول

 یشماره زنگ بزن گوش نیبا ا یکار دار. مامیسالم ماندانا ن-

 !دیترک میقبل

 ...دوم رو باز کردم امیزدم و پ یلبخند

 !نره ادتی ؟قرارییسالم،ماندانا خره کجا-

 داشت؟ کارمیمگه چ...بود ساناز

دو تا ساناز ...سکاالیم یجواب دادنش شدم و رفتم تو الیخیب

بار بهم زنگ  هیهم  یب یب...ماین دیجد یاز شماره  یکیبود و 

 ...زده بود

قفل  لویکردم و موبا ویرو س ماین یو شماره  امایرفتم تو پ دوباره

ساعت پنج دنبال ...دمیتخت دراز کش یکردم و زدم به شارژ و رو

 ...و االن ساعت دو بود رفتمیساناز م

DVDتنها ...اهنگ گوش بودم یو تا حداقل کم روشن کردم رمویپل

 ...که داشتم یسرگرم
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کارت  هی الیافتاد ل ادمیکه  ارمیفلشمو درب فمیشدم تا از ک بلند

مانتوم و  بیفلشو برداشتم و دست کردم تو ج...دعوت بهم داده

 ...کارتشو دراوردم

که داشتم زمان و آدرس تولد رو  یتخت نشستم و درحال یرو

تولد  قایدق اریزمان تولد کام...،فلشو زدم به دستگاه  کردمینگاه م

فلش ...بود کیادرسش نزد یول...برم تونستمیبود پس نم یب یب

 :بخش شد یلود شد و اهنگ

 رمینه آرومم نه دلگ یتو خوشبخت نکهیاز ا من

 رمیمیمونم نه م یزخم خوردم که نه م یجور هی

 که شد دردم ییایرو هیبود  نیآرزوم ا تمام

 آرزو کردم یچ نیبارم نوبت ما شد بب هی

جور  هی...بالش خنک گذاشتم و باهاش زمزمه کردم یرو سرمو

 یانگار دشمن عشق...خوردم یانگار شکست عشق خوندمیم

 ...دارم

 خدارو شکر خوشبخته گمیعمره با خودم م هی

 گفتنش سخته نیچقد ا یشکر خوشبخت خدارو

داشتم  ینه خاطرخواه یو پنج سالم بود ول ستیب...تو فکر رفتم

 :گفتیافتادم که م کویاون جوک ن ادی...ینه عشق
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 یدستشون که کس کردنیم یحلقه مصلحت هیدخترا  میقد یزمانا

تا  ندازنیمتاهل هم انگشتر نم یاالن اون زنا!سراغشون ادین

 ...بهتر رو از دست ندن یموردا

 :گفتیو م کردیبه من م یطونینگاه ش بعد

ده  یکس یاونا ما که مثل توب جنگ بازم خوش به حال-

در  میوفتیم یترش...میچه برسه ازدواج کن شهینم دایپ مونمیمتر

 !یجوان

 ...رو لبم نشست  یاون موقع لبخند یادآوری از

 رحمه یدرد ب نیا یول یدونیتو نم نکهیا نه

 فهمهیمرد م کیفقط  ایو تو دن ییزایچ هی

 یول...داره رتیواضع بود بهم غ...حسامو فراموش کردم یماجرا

 یدوست نداشتم کس...سخت بود به عنوان شوهر تصورش کنم

 ...بشه نمیبال شناخت،همیکه چند سال دوستم بود و منو م

 گمید یکیتمام شب  خندمیروز م تمام

 گمیم یبد یمردم دروغا نیاز حالم به ا من

تخت  یکنم و رو در اتاق باعث شد اهنگ رو قطع یصدا

 :درو باز کرد و بهم نگاه کرد یب یب...نمیبش

 ؟یاهنگو گذاشت نیمرده که ا یمگه کس-

 :زدم و گفتم یلبخند

 !اهنگش خومشله-
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 :دستاشو به هم گره زد و گفت یب یب

 ،کارت داره ماسیتلفن ن یبرو پا ایب-

 یرو میسیب یگوش...رونیزدم ب یب یتکون دادم و زودتر از ب سر

 :گوشم یکنار راه پله بود،برداشتم و گذاشتم رو یعسل

 !یسالم اخو-

 :و گفت دیخند

 ؟یخوب...یسالم اخوت کیعل-

 :کاناپه و جواب دادم یرو نشستم

 ؟یایم یچه خبرا؟ک...شکر خدا-

 :گفت مایبوق بوق اومد و بعد ن یصدا

خواستم ...دارم یپشت خط دیببخش...موقع اونجام نیفردا هم-

 !نره ها تادیبگم فردا رو 

 :گفتم...تکون دادم انگار جلو رومه یسر

 ...تو خودتو زود برسون -

 ...میکرد یگفت و خداحافظ یا باشه

تو اتاقم  یب یب...و از پله ها رفتم باال یعسل یگذاشتم رو تلفنو

رو از دستش گرفتم و  یرو تخت...کردیرو تا م میداشت رو تخت

 :گفتم

 ...کردمیخودم مرتب م یب یب-

 :زد و گفت یلبخند یب یب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يپرنا اسد  –دشمن عشق 

wWw.98iA.Com ٢٧٠ 

 نجاس؟یگفت؟فردا ا یچ ماین-

رفت سمت راه پله و من بعد تا ...تکون دادم و لبخند زدم یسر

و  یمانتو سرمه ا هی...،حمله کردم به کمد لباسام یکردن روتخت

 نهیجلو ا...سرم کردم یشال چروک مشک هیو  دمیشلوار کتان پوش

و  فیاز برداشتن و ک رژ گونه و رژ لب زدم و بعد یو کم ستانمیوا

کاسه  یداشت برنج تو یب یب...به سمت هال رفتم ل،یموبا

 :کنه که گفتم سیتا خ ختیریم

 ...ارمیجونم درست نکن خودم شام م یب یب-

 :کمر صاف کرد و به من نگاه کرد و گفت یب یب

 کجا؟ یریم یاخه؟باز دار میبخور رونیب یچقدر غذا-

 :اپن و رفتم بوسش کردم و گفتم یگذاشتم رو فمویک

 ارمیم خرمیخونه ،م میایشام م...دور دور میریم میبا ساناز دار-

 ...گهید

 :دستمو ناز کرد و گفت یب یب

 ...مراقب خودت باش...کنمیدرست م زمینه عز-

رفتم و سوار  اطیسمت ح ،بهیو بعد از خداحافظ دیبوس گونمو

 ...شدم نیماش

*** 

 یکی میاومده بود...میشد ادهیباز کردم و پ با ساناز درو همزمان

 زیم زیفردا چ یبرا میتازه افتتاح شده و خواست یاز پاساژا
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تا  کردمیو عاطفه هم دعوت م رادیو ه کویفردا ن یبرا...میبخر

 فتیاونا هم شب ش!دوستانه یها یعروس یبرا یباشد واسطه ا

 یهم هرک لیبکس فام...بود ردهنبودن و الله هم اونا رو دعوت نک

 ...اومد خوش اومد

 یثیبودم لبخند خب دهیکه فردا براشون کش ینقشه ا یاداوری با

 :زدم که از چشم ساناز دور نموند و گفت

 ؟یکنیم ریدر چه س-

 :شونه ام انداختم و گفتم یرو فمویک بند

 !وفتهیقراره تو خونمون ب یکه فردا چه اتفاقات-

 :چپ نگام کرد و گفت چپ

 به تورت بخوره؟ یکه ماه یرو بهونه کرد یب ینکنه تولد ب-

 :گفتم...میستادیمغازه وا هی یو جلو دمیخند

 ...گهیافراد د یبرا...نه بابا-

رو نگاه  شهیتن مانکن پشت ش یهمونجور که داشت لباسا ساناز

 :،گفت کردیم

 گه؟یارتان هم فردا هست د-

 :تو ذهنم گذشت یجرقه ا هی هوی یتکون دادم ول یسر

 !دمینفهم...شد یچ یچ-

 :با ترس برگشت و من چشم نازک کردم و گفتم ساناز

 ...قبلنا اقا ارتان بود-
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نه انگار بخت ... دمیخند...درشت شد و زبونش بند اومد چشاش

 ...من یهمه باز شده بود ال

 :دیبه من رفت و دستمو کش یچشم غره ا ساناز

 ...مغازه لباساش خوشگله نیا می؟بریدوباره خل شد-

 :،گفتم دمیخندیکه م همونجور

 ...زن داداش چونیبرو خودتو بپ-

 تشیدادم اذ حیترج گهیلب به من گفت و من د ریز یکوفت

 پیتر نیارتان از ا مینیالبته بب...گناه داره بترشه هیخب چ...نکنم

 نه؟ ای ادیدخترا خوشش م

مغازه ...لباس شد دنیو ساناز مشغول د میهم وارد مغازه شد با

 شد،یم دایتوش پ یزیاز فروشگاه نداشت و هر چ یدست کم

 لیباب م ادیمغازه ز نیا یرفتم چون لباسا یشیسمت لوازم آرا

 ...نبود

رو شونم  یکه ساناز دست گفتمیشماره رژ مورد نظرم رو م داشتم

رژ رو سرجاش گذاشتم و رفتم ...اتاق پرو رهیزد و اشاره کرد م

 ...پشت در اتاق پرو

در رو باز  یبه در زد و من کم یاناز تقس قهیچند دق بعد

 یو کم خوردیکه از کمر سه تا بند م یسرمه ا رهنیپ هی....کردم

وا شد  ششین...باز بود یادی،ز دادیگردن رو لخت نشون م نییپا

 :و گفت
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 چطوره؟-

 :گفتم و جواب دادم یاوف

مناسب  نیا هیخونوادگ یمهمون...یسان ستیجالب ن ادیز -

 . ..ستین

 :انداخت و گفت نهیبه خودش در آ ینگاه

 ...خوشگله که -

 :زدم و گفتم یشخندین

 . ..ادیارتان خوشش نم -

 هیبرگشتم و ...به من رفت و در اتاقک رو بست یغره ا چشم

بود رو برداشتم و  دهیپوش بایکه چشمم خورد و تقر دیلباس سف

 :در اتاقک رو زدم و گفتم

 ...امتحان کن نویا ایساناز ب -

به ساعت دستم ...تاقک رو باز کرد و لباس از دستم گرفتا در

 یبرا...رفتمیم کیسفارش ک یهم برا یقناد دیبا...نگاه انداختم 

بود و  یب یچون ب خواستمیوقت م یکادو هم احتماال چند ساعت

 . ..بودیخوب م دیکادوش با...تر از همه شیمن ب یارزشش برا

و به ساناز که با اون آورد  رونیدر اتاقک منو از فکر ب یصدا

دهنم وا ...نگاه کردم دیدرخشیاون لباس م یتو دیپوست سف

خورده  نیتپل بود و دامن لباسش قشنگ چ کمیساناز ...موند

زانو بود و  یتا باال شیبلند یبود ول یتر از قبل دهیپوش نیا...بود 
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خوشگل  یلیدر کل خ...میکردیلختش م یبه حال پا یفکر دیبا

 ...شده بود

 :زد و گفت یچرخ هی

 خوشگله نه؟. ..قهیسل ولیا -

 :چشاش نگاه کردم و گفتم به

 !خوبه  یرو گناهکار نکن یکیفردا  -

در رو بستم و به فروشنده گفتم ...کرد و با دست هلم داد  اخم

و بعد از بحث سر  دمیرژ سرخ هم خر. ...میبریلباس رو م

 :اومد و گفت رونیساناز با غرغر ب...پرداخت پول

 ....یخوایازم م نویبعدا پول ا دونمیمن که م -

 :و دستمو دور شونش انداختم و گفتم دمیخند

 ...کادو از طرف من هی نیا -

 :چپ نگاه کرد چپ

 مطمئن؟  -

 یداشتم برا ادیلباس ز....رو تکون دادم و ساناز لبخند زد سرم

 ... میرفت یاومدم و به سمت قناد رونیب دنشیخر ریاز خ نیهم

 ینییمدل ها بودم و ساناز رفته بود لوازم تز دنید مشغول

 یفروشنده رو صدا زدم و تا خواستم کد مدل رو بگم صدا... بخره

 :اومد ییآشنا

 ! نجاسیا ینگاه کن ک یکام یوا -
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 ...دمیرو دست در دست د اریو الله و کام برگشتم

کواال  نیالله ع...زدم و برگشتم و بهشون سالم کردم یلبخند

 :شده بود و گفت زونیرو آو اریمدست کا

 ماندانا جون؟ گهید یایفردا م -

 :نازک کردم و گفتم چشم

 ...دارم یشرمنده الله جون فردا مهمون -

الله  یکرد آروم دستش رو از حصار دست یکه سع اریکام

 :اره،گفتیدرب

 ؟یکه بهانه جور کرد یدونیقابل نم -

 :و گفتم دمیخند

 ...نه مهندس تولد مامانمه -

 :زودتر گفت اریبگه که کام یزیخواست چ الله

خوشحال  دیایب دیتا سه چهار صبحه اگر حال داشت یحاال مهمون-

 ...میشیم

ها  ینیریش دنیاونا هم مشغول د...گفتم یزدم و باشه ا یلبخند

رو به روم نگاه کردم و کد  یسرفه؛ به فروشنده  یبا صدا...شدن

 :کاغذ نوشت و گفت یرو...رو گفتم

 م؟یبفرست کیپ ای نیبریم-

احتماال تا  بردمیاگر من م...نگاه انداختم کیبه مدل ک دوباره

 ...شدیخونه خراب م
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 ...کیپ-

 :جلو دستم گذاشت و گفت  یکاغذ

 ...دیسیادرس و شماره تلفن رو بنو-

همزمان با دادن کاغذ ساناز ...از دستش گرفتم و نوشتم خودکارو

 :اومد و گفت زیپر بادکنک و او کیالستبا پ

 ؟یمان یکنیکوه م یدار-

 :زدم و گفتم یشخندین

 !دمیکارروشن رو د-

 :حالت داد رییتغ عیسر

 که؟یکوچ ای ؟بزرگهیجد-

 :تکون دادم و گفتم سرمو

 ...من کادو نگرفتم میبدو بر...کهیکوچ-

 ...رفتم  نیبزنه به سمت ماش یحرف نکهیاز ا قبل

*** 

 :رو دادم دستش و گفتم یب یب چادر

 ... یب یبدو ب-

 :کرد و گفت یاخم یب یب

دوستاتو  یمنو دست به سر کن یخوایم ؟نکنهیچرا هول کرد-

 ؟یاریب

 :و گفتم  دمیخند
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 ...خوش بگذرون کمیتو برو ...هست مایجون خب ن یب ینه ب-

 :تعجب بهم نگاه کرد با

 ...شده امروز تیزیچ هیتو -

تولد  یبدجور ذوق داشتم بادکنک ها رو باد کنم و خونه رو برا اره

 :خودمو کنترل کردم و گفتم یول...اماده کنم

 !یخوب نیبابا من به ا یا-

مطمئن شدم از در  یتا وقت...کرد یگفت و خداحافظ یاوف یب یب

به محض ...و نگاهش کردم ستادمیرفته جلو در وا رونیخونه ب

 :ونه و داد زدمتو خ دمیبسته شدن در،دو

 ...اریب لویپاشو وسا ماین-

اخم کردم ...جواب شدم اما خونه تو سکوت غرق شده بود منتظر

 :و داد زدم

 ـــمـــا؟ینـــ-

 ها؟-

و به  دمیبه صورتم کش یدست...ومدیم ییاز دستشو صداش

 :حال گفتم نیاشپزخونه رفتم و در هم کیکوچ یسمت انبار

 ...اریب نیماشبرو لوازمو از ...رفت  یب یب-

با ...لخت ظاهر شد یبا باالتنه  مایباز شد و ن ییدستشو در

 ...تعجب نگاش کردم

 ؟یحموم رفت یا قهید هیتو -
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بود رو خشک کرد و  ختهیر شیشونیکه رو پ ییحوله موها با

 :گفت

 ...کنمیمن خونه رو مرتب م ارشونیتو برو ب-

 ریز...رفتم نگیجارو رو سمتش پرت کردم و به سمت پارک دسته

 :لب گفتم

 !تنبل خان-

که تو  یبزرگ یو به همراه کادو ینییبادکنک و کاغذ تز ی سهیک

رو قفل  نیماش نکهیبود رو برداشتم و بدون ا نیصندق عقب ماش

پر کرده  اطویکل ح یجاروبرق یصدا...کنم به سمت خونه رفتم

 ...بود

رفتم تا  به سمت اشپزخونه...بستم وکادو رو کنار در گذاشتم درو

که زور  یقطع شد و من در حال یجاروبرق یصدا...ارمیتلمبه رو ب

 :قالب تلمبه رو باز کنم گفتم زدمیم

 !ها بکش شهیهم به ش یدست ماین-

 :نگاه به من کرد و گفت هیو  برگشت

زنونه رو خودت بکن من خودم بادکنکا رو باد  یکارا نیا ایب-

 ...کنمیم

نه تکون  یسرمو به نشونه ...شدیانگار با من لج بود وا نم قفله

چشم غره  ماین...دادم و بادکنک رو سمت دهنم بردم تا باد کنم
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 نتیشور رو از کاب شهیبهم رفت و دستمال کهنه و ش یا

 ...برداشت

و شش تا بادکنک که دو تاش  یساعت باالخره کل س مین بعد

ولو  نیزم یردم و رورو باد ک دیترک شونیکیسوراخ بود و 

ها رو از پرده ها و لوستر  زیداشت او ماین...فکم در اومد...شدم

 :و گفت دینگاهش به من افتاد ،خند...کردیم زونیاو

 دهنت درد گرفت؟-

 :تکون دادم و گفتم سرمو

 ...بود ادیز یلیالمصب خ-

 :اومد و گفت نییپا یاز صندل ماین

 حاال؟ یرو دعوت کرد ایک-

 :م و گفتمشد زیخ مهین

دو تا هم که تو ...و چند تا از همکارام. کینزد یالیفام-

 ...انیهم دو سه تاشون م یب یب یها هیهمسا...یگفت

 :رفته بودن رو برداشت و گفت زیم ریکه ز یتا بادکنک چند

 اد؟ینم کیاون ن-

 :بردم باال و گفتم ابرمو

 کوهه؟یمنظورت ن-

 !نه اون پسره-

 کزاد؟ین-
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 :کرد و گفت یاخم

 ...اره-

 :رو برداشتم گفتم نتیکاب ینخ رو یکه کم یشدم و درحال بلند

 ...نه اون امشب تولد دوستش دعوته-

منم ..لوستر گره زد زیباز شد و نخ بادکنک رو به قالب ر اخمش

غذا رو ...کار ها تموم بود  بایتقر گهیرفتم سمت حموم چون د

 ... اوردیهم که رستوران م

*** 

زود  شهیهم...حدس زدم سانازه...ر به صدا در اومدد زنگ

 ...ومدیم

حدسم درست ...و درو باز کردم دمیبه کت قرمزم کش یدست

انگار تولد من ...دست تکون دادم کویساناز و ن یاز پنجره برا...بود

 ...ذوق داشتم نقدریبود ا

گرفتن  لیو تحو یدوشون رو بغل کردم و بعد از احوال پرس هر

 ...کردم تا لباساشونو عوض کنن شونییکادو،سمت اتاقم راهنما

دخترعمو ( که ارتان و آزاده  دادمیجا م زیم ریکادوها رو ز داشتم

 ...دنیمهمونامون رس یهمه  قهیبعد ده دق...دنیرس) 

خونه و  نییو مهمونا داشتن از تز میتو هال جمع شده بود همه

حواسم به ساعت و در بود  اما من همش...زدنیحرف م یب یب

 ...ادیم یب یب یک نمیبب
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و  زدمیو کارشون حرف م مارستانیداشتن درمورد ب کویو ن رادیه

حرف دلش رو  خواستیراه م نیاز ا کوین دونستمیمن م

 یو منم هرزگاه زدنیآزاده و عاطفه هم با هم حرف م...بزنه

زن  و ارتان درمورد تولد و ماین یدوستا...دادمیجوابشونو م

تو آشپزخانه  تنهم داش مایساناز و ن. ..کردنیم یگرفتنشون شوخ

 کردنیچاقو بحث م نییشمع و تز یجا یدرباره 

و با  دمیدر رو شن یتو دیکل دنیچرخ یساعت صدا مین بعد

همه بلند شدن و ...اومد یب یاشاره کردم که ب هیدست به بق

 !مگس اومده خونه هی دمیبرقرار شد که فهم یسکوت

 دنیبه محض د...شد انینما یب یب اهیوا شد و چادر س در

 م؛یهمه با هم گفت یب یصورت ب

 تولدت مبارک-

که دستش رو  یب یبقل ب دمیمن از ذوق پر. ..میدست زد بعد

اون دو تا  یب یپشت سر ب...در خشک شده بود ی رهیدستگ

 یب یو منتظر ب زدنیچادر دست م مونییرو به رو ی هیهمسا

 ...بودن تا بره تو

 :آروم گفت یب یب...گرفت یب یهم اومد جلو و دست ب ماین

 تولد منه؟ یعنی-

 :و گفتم دمیزدم و دستشو بوس یقیعم لبخند

 کهیشرمنده اگه کوچ...جونم  یب یاصال قابلتو نداره ب -
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من و ...دیاش از چشمش چک یبغضش گرفت و قطره ا یب یب

 :گفت رو بقل کرد و خطاب به همه ماین

 ...نیدیزحمت کش. ..زانمیعز یواقعا مرس -

 :کرد،گفتیکه کنار ازاده بود و داشت نگامون م ارتان

 یاز خانواده  یباالخره شما هم عضو..خانوم یب یبود ب فهیوظ-

 ...دییما

همه سر جاشون نشستن و ...با چادرش اشکشو پاک کرد یب یب

رو که آورد من بلند شدم تا رقص  کیک...فلششو به باند زد ماین

 ...چاقو برم

 دل من با دل تو جوره امشب

 حس محبوبه هیحس من  امشب

 چشماته الدیشب م امشب

 تموم حسم همراته امشب

 ...کردن یمخ ارتان رو زد چون بلند شدن و همراه انگارساناز

 تولد تو چند تا بهار گذشته از

 شادن امشب شب توهه فرشته همه

 آرزو جدا کن هیلبت ق ونیم از

 سحر برقصو گل لباتو وا کن تا

عاطفه هم متوجه . ..کردیکه داشت عاطفه نگاه م دمیدیرو م ماین

 شیپ مایچپ تا ن یکوچه عل زدیشده بود و داشت خودشو م
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 یقر هیزدم و  یلبخند...قدم شه اما گونه هاش سرخ شده بود

 ...یب یدادم و چاقو رو بردم سمت ب

 با سوت و ساز و چشمه میآماده ا همه

 جمع تولدت مبارک نیا زیعز یا

 با سوت و ساز و چشمه میآماده ا همه

 جمع تولدت مبارک نیا زیعز یا

 مبارک تولدت مبارک تولدت

منم ...دست بلند تر از آهنگ شد یو صدا دیرو بر کیک یب یب

 ...نشستم یب ینفس نفس زنان کنار ب

 

 کویغذا رو اوردن و با کمک ساناز و ن...یمراسم شمع فوت کن بعد

و مشغول خوردن  میرو باز کرد ،سفرهیب یو دوست ب

 یدنیمخلفات و نوش یرستوران هم بد نبود و کل سیسرو...میشد

 یاش بماند که چقدر شرمنده  نهیالبته هز...برامون اورده بود

 ...شدم بمیج

 یست طال هی ماین...میرو باز کرد یب یب یشام،کادو ها بعد

 هیبق...پالک گردنبندش بود کادو داد یرو یب یخوشگل که اسم ب

 ...و عطر حرم و  راهنیهم پ
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مادر بود که فرزندشو بقل گرفته  یمجسمه  کیمنم که  یکادو

خودم ...کردنینگاه م گهیهمد یبود و هردوشون داشتن به چشا

 ...که عاشقش شده بودم

 میماچ محکم کرد دوباره پا شد کیهممون رو  یب یب نکهیا بعد

 ...میدیو همه با هم رقص

*** 

مبل انداختم و  یدسته  یشالمو رو...مهمون هم رفت  نیاخر

 :کرد و گفت زونیخندون کتشو او ماین...خودم روش ولو شدم

 ؟یکوه کند...پهلوون یخسته نباش-

 :و گفتم دمیصورتم کش یرو دستمو

 ...کردیت کار ممن بود از اول مراسم داش ینه عمه -

 ...خب یدیرقصیکم تر م-

بزنه  یخواست حرف...بست ششویبهش رفتم که ن یغره ا چشم

 ...اومد یب یاز اتاق ب یا شهیش زیچ هیافتادن  یکه صدا

طول  کمی...بهت زده منو نگاه کرد یبا چشا مایشدم و ن زیخ مین

 یب یبلند شدم و سمت اتاق ب عیسر...که مغزم فرمان بده  دیکش

 ...پشت سرم اومد مایو ن دمیدو

 :وا کردم و همزمان گفتم عیسر درو

 شد؟ یچ یب یب-
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گذاشته بود و درد از چهره  نشیس یقفسه  یدستشو رو یب یب

 نیزم یبود رو رادیکه کادو تولد ه یعطر شهیش...دیباریاش م

 :رفتم و بقلش کردم عیهول شدم و سر...افتاده بود

 چت شد؟ یب یب.. یب یب-

تخت نشوندم  یرو رو یب یب...رفت  رونیاز اتاق ب عیسر ماین

بود و داشت اروم لبشو تکون  شیشونیپ یرو یعرق سرد...

دست بقلش کرده  هیشد و همونجور که با  ریاشکم سراز...دادیم

 یصدا...تخت برداشتم یچادرشو از رو گمیبودم با دست د

 :ومدیکنار گوشم م فشیضع

 ...زمیعز ستین یزیچ...ماندانا-

قبلم بدجور فشورده شده بود و نفسم بند ...نگاش کردم  عیسر

 :گفتم یهمونجور با نفس تنگ...اومده بود

 ...یشیم...ستان خوب..ماریب میبر...یان زده شد...جـیه...یب یب-

 لیس نیاشکم ع...هم گذاشت یچشاشو اروم رو یب یب

 ...زارمینم...یرو ببر یب یب زارمینه خدا نم...دیباریم

 هویرو بلند کنم که  یب یکردم ب یجمع و جور کردم و سع خودمو

 :رو بلند کرد و رو به من گفت یب یاومد تو اتاق و ب یکی

 ... مارستانیب میبر-

 مینشست نیپشت ماش یب یمن و ب...میاز خونه خارج شد عیسر

دستم مدام رو رگش ...نگه دارم ارشیهوش کردمیم یو منم سع
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 یول ومدیداشت م نجوریاشکم هم...نمبود تا فشارش رو چک ک

 ...صدا یب

حرف  اریاخت یب...صحنه دفن مامان و بابا جلو چشمم بود  مدام

گذشت  قهیچند دق دونمینم....فکرم اصال اونجا نبود یو ول زدمیم

رو  یب یب یچجور...شد ادهیپ عیسر مایمتوقف شد و ن نیکه ماش

از ...میبسته موند یپشت درا یبردن و چجور رونیب نیاز ماش

خودم  مارستانیب دمیکه داخل اورژانس شد فهم یپرستار

 ...میاومد

کنارم نشسته بود و  یصندل یباز اروم تر از من بود و رو ماین

اصال حواسم به حرفاش نبود فقط با خدا ...دادیم میمدام دلدار

التماسش  یمونیبعد با پش کردمیم دشیاول تهد...زدمیحرف م

 ...رهیرو ازم نگ یب یب کردمیم

 

من رو  ییاشنا یکه صدا رفتمیرژه م وی یس یدر س پشت

 :متوقف کرد

 ...یکنیم کاریچ نجایماندانا ا-

کردم و  زیگونم رو با دست تم یخشک شده رو اشک

به من و در پشت سرم  یارشام بود که داشت با نگران...برگشتم

 ملیر یاهیمن که فکر کنم از س افهیق دنیبا د...کردینگاه م

 :تر اومد و گفت کیافتضاح شده بود تعجب کرد و به قدم نزد
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 ...بـ  یب نیشده ؟نکنه ا یچ-

توجه به  یب...دوباره اشکم روان شد یب یاسم ب دنیشن با

 :نشستم و با هق هق گفتم نیزم یت،رویموقع

 ...تو رو خدا نجاتش بده ارشام-

دستم ...دمیشنیصداشو نم یشونم حس کردم ول یرو دستشو

بدتر  نیحس از ا...کردمیم هیصورتم بود و با تمام وجود گر یرو

از مادر  یکه دسته کم یکس...یب یب...تجربه نکرده بودم

االن  دمیخوابیاون م ییالال یکه چند سال با صدا یکس...نداشت

 ...اگه ...االن خوب بود گرفتمیاگه تولد نم...دهیخودش خواب

صداش ...گذاشت یصندل یرو کردم دو دست بلندم کرد و حس

 :مغزم از کار افتاده بود...شناختمیرو نم

 یدچار حمله قلب یب یفقط ب...یکنیخودتو نابود م یماندانا دار-

 ...ماندانا...مونهیاون زنده م...شده

چشمم  یرو از پشت پرده اشک مایو نگران ن یکم چهره عصب کم

 یس یدور تر کنار در س یکه کم دمیارشام رو د...دادم صیتشخ

 ...زد و وارد شد ینگاه من لبخند اروم دنیبود و با د ستادهیوا وی

اشکم بند اومد کنارم نشست و با دستمال صورتمو  دیکه د ماین

 :پاک کرد و دستمو گرفت و گفت

نشده  شیزیچ یب یب...چقدر لوس و ننره نیدکتر مملکت رو بب-

 ...که
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 :تمسمتش برگشتم و گف تیعصبان با

ممکن  میبود دهیرس رید کمی؟!ه؟یچه وقت شوخ طیشرا نیتو ا-

 ...بود

 :کرد و گفت یاخم ماین...ادیباعث شد نفسم بند ب بغض

 نشیدکتره رفته معا نیحاال که خداروشکر زنده اس و ا-

نگن کنترل اعصاب  نجایا یخودتو کنترل کن پس فردا اومد...کنه

 ...یندار

 ...دادم هیتک یبهش رفتم و به صندل یغره ا چشم

من رو دوباره تنها  یمرس...یکه نگهش داشت یمرس ایخدا

 ...یمرس...ینکرد

*** 

چرت  میتو دفتر من داشت مایپنج صبح بود و من و ن ساعت

چند روز  دیبا یحالش بهتره ول یب یارشام گفته بود ب...میزدیم

هاش درست بره و دارو نیاز ب یبمونه تا احتمال حمله بعد

 ...بشه زیتجو

 کردیم یجواب اس ام اس ساناز رو که ابراز همدرد داشتم

 ...به در خورد یکه تقه اروم دادمیم

 :بلند گفتم مایتوجه به ن یب

 ...دییبفرما-

 :ارشام ظاهر شد و گفت ی کله
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 رون؟یب دیاریم فیلحظه تشر هی-

از اتاق خارج ...گذشتم مایاز کنار ن نیرو مرتب کردم و پاورچ شالم

چپشو به  یبود و پا ستادهیراهرو وا یارشام کنار ابخور...شدم

 :دمیدستامو به هم قالب کردم و پرس...دیکوبیم نیزم

 شده؟ یزیچ-

اضطراب از نگاهش معلوم ...و به من نگاه کرد ستادیا صاف

 یاتفاق یب یب یلحظه ترس برم داشت که نکنه برا هی...بود

 !افتاده

 :بگم که گفت یزیچ مخواست

حرفا  نیا یبرا یخوب تیمکان موقع نیوقت و ا نیا دونمیم-

 ...ادین رمیفرصت گ دیخب شا یول...ستین

 شیطور یب یراحت بود ب المیخ یول... کردمیپا اون پا م نیا

 :طاقت گفتم یب...ستین

 !برو سر اصل مطلب-

 :تر اومد و گفت کیقدم نزد هی ارشام

 ؟یندار یفردا ساعت پنج کار-

بود؟خواستم بگم اگه  نیکارش ا...جا خوردم شیسوال ناگهان از

 :که گفت رمیباشه من نم فتیش یبرا

 ...حرف بزنم تونمینم نجایا... شاپ  یکاف میبر-
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شاب رفتن؟مگه  یچوب شور و کاف...تعجب نگاهش کردم با

 شیاالن گفت ممکنه فرصت پ نیخله ها هم نمیا!شهیم

 ...نکنه...ادین

ارشام از من  یعنی...شدم و سرخ شدم انیمتوجه جر تازه

خوشش اومده؟خواستم سوال بپرسم که باز جلو حرف زدنمو 

 :گرفت

خوب فکراتو کن و ...یکرد یتو فکرته و چه برداشت یچ دونمیم-

 ...ایساعت پنج ب

با فکر ...زد و رفت یاونم لبخند...تکون دادم اریاخت یب سرمو

 ضیتعو کینزد...مشغول به اتاقم برگشتم و به ساعت نگاه کردم

 ...خونه رنیکه م هیخوش به حال بق...بود فتیش

نشست و به  یصندل یخورد ناگهان بلند شد و رو یتکون هی ماین

 :من گفت

 خوبه؟ یب یب-

 :خنده گفتم ونیخندم گرفت و م شیحرکت ناگهان از

 باشه؟ مگه قرار بود بد-

 :و گفت دیبه صورتش کش یداد و دست هیتک یصندل یپشت به

 بود کار داشت؟ یک...نگران شدم رونیب یرفت واشیاخه -

 :برداشتم و گفتم زیاز رو م لمویموبا
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 فتیپاشو برو خونه االن نوبت ش یتو خسته ا...بود یدکتر ظهور-

 ...منه

 :گفت کردیمرتب م راهنشویکه پ یبلند شد و درحال یصندل از

 نبود؟ فتتیش شبیمگه د-

االن جاهامون ...شبیامروز صبح داشت من د یظهور گهینه د-

 ...عوض شده

 :دیتکون داد و پرس یسر

 کدوم وره؟ ییدستشو-

 گفتم و اونم از اتاق خارج شد بهش

*** 

 ...شاپ نشستم یکاف زیم یرو

من به  یجا ماین... سره رفتم خونه و حاضر شدم هی فتیش بعد

 شیبه خاطر شب زنده دار یب یصبح ب...رفت یب یب مالقات

 ...نمشیخواب بود و نتونسته بودم خوب بب

 یکاف یو من نگاهم به ورود زدیضربه م زیم یقرار رو یب دستم

رو بزنه  یاون حرف دمیترسیو م...استرس داشتم  یلیخ...شاپ بود

 بهم عالقه منده؟ یعنی...که من ازش انتظار نداشتم

روز بهش فکر کرده بودم و مخم داشت سوت  کل

به عنوان  یدر حد دوست، دوستش دارم ول دونستمیم...دیکشیم

 ...نه دیهمسر؟شا کی
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ساله تا ادم  ۱۵ یهم بود و از بچه مدرسه ا یشاپ شلوغ یکاف

که از سن کمشون  یداشتم به دختر و پسر...ساله توش بودن ۴۰

که با  کردمیگاه مپسر بودن ن-معلوم بود دوست دختر دوست

ارشام ...بلند شدم دمیاز جهت مخالف د یسرفه ا یصدا

 دمیکشیمچرا خجالت  دونمینم...میو نشست میسالم کرد...بود

 ...بار نیاول یبرا...نگاهش کنم

 :یرفت سر موضوع اصل عیسر ارشام

 ؟یفکراتو کرد...دعوتمو گفتم لیدل ییجورا هیصبح ...خب-

چون از لرزش صدام ...بزنم یحرف تونستمینم...تکون دادم سرمو

هروقت اضطراب داشتم صدام بد منو لو ...دیفهمیماجرا رو م دیشا

 :زد و ادامه داد یلبخند...دادیم

 ...بود دیماندانا ازت بع...یچه خانوم خجالت-

 زیانداختم و به طرح م نییهمون لحظه ناخوداگاه سرمو پا قایدق

ارشام ...باشه دیمن و خجالت؟خب منم ادمم چرا بع...نگاه کردم

 :هم منتظر حرف من نبود شروع کرد به صحبت

بخاطر  لیاوا...میدیهم رو ند ادیز مونییخب درسته از اول اشنا-

و  ومدیازت خوشم نم ادیز یکردیجلب توجه م شتریاز من ب نکهیا

 یکه جا یروز همون...نبود شتریحسادت ساده ب هی فهممیاالن م

بهم که قبول  یدار یحس هیاولش فکر کردم  فتیش یمن اومد

تو هم  دمیفهم کردهدوستت مجبورت  دمیبعدش د یول یکرد
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بعد عمل خودسرانت هم  یحرفا...ادیاز من خوشت نم ادیز

 ...کردیمشخص م

 :دمیکردم و وسط حرفش پر یاخم

 یول ییتو سشییدرسته حاال بخش عمل ر...خودسرانه نبود-

 ...من شهینم لیدل

 :و گفت دیخند

 یشد بیغ هویاونروز ...گفتمیم...میگذشته رو نخور یحاال غصه -

موضوع  نیا یو من عذاب وجدان گرفتم که نکنه حاال برا

 المیخ دمتیفرداش که د...یبرا خودت دردسر درست کن کیکوچ

 ...راحت شد که مشکل حل شده

 :دمیوسط حرفش پر باز

 ارم؟یم که بال سرخودم بمگه بچه دوساله ا-

 :گفت تیبا جد نباریا

 ...من دو کلمه حرف بزنم یاگر بزار-

 یاحترام یب گهیراست م یول!یتر حرف زد ادیدوکلمه هم ز از

اونم باز ...کردم و فقط نگاه کردم سیبا زبون خ نموییلب پا...کردم

 :کرد فیاز برداشت هاش تعر

البته من ...یخبر پخش شد که تو شوهر دار اریروز مراسم کام-

چون از  یسروصدا محال بود ازدواج کن یکه تو ب دونستمیم

باز شک  یول... یومدیم بایتقر فتاتویهمه ش شیهمون دو سال پ
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 ادیز دمیباشه و از اون موقع فهم تیتو دلم انداخت که نکنه واقع

که  یوزسه ر-اون دو...بودتازه خوشمم اومده  ومدیازت بدم نم

وا  یا عهیچه بازار شا مارستانیتو ب یمسافرت خبر نداشت یرفت

شوهر  یواشکیکه ماندانا  کردیبرداشت م هی یهرک...شده بود

که  نایدوست پسرشه مارو سرکار گذاشته و ا نیمثال ا ایکرده 

به دکتر  یخانم ناصح گفت اون پسرعموت بود و فقط برا شوخ

رو پخش  عهیشا نیا یاصال ک یدونیو نم یبود هگفت نایرضا ا

 یبود ول نجوریگفت که در ظاهر ا دمیاز دکتر رضا پرس...کرد

 نیب یچه بحث دونهیحاال خدا م...یمطمئنه که تو شوهر ندار

 عهیشا نیکامل ا یایتو م یاومد تا وقت شیپ هیدوستات و بق

 ...فراموش شه

همه دردسر  نیمن ا یشوخ هی یعنی...حرفاش دهنم وا موند از

نگاهشو از فنجون گرفت ...کنم یغلط بکنم شوخ گهیداشت؟من د

 :و به من نگاه کرد

اول فکر کردم ...دمیبعدش هم تو رو با خانواده حسام د-

برق حلقه  یول...رونیب نیاومد یداداشته و خانوادگ شونیکی

بعدا از دوستت ساناز  یول...باز شک کردم دمیدست چپتو د

 ...رو بگم نایا ومدمیحاال ن...نبود شتریب شینما هیاون  دمیفهم

 :و ادامه داد دیکش یقیعم نفس
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و ...یهست یتو دختر خوب کنمیچند وقته دارم فکر م نهیا تیواقع-

تو  یبا مادرم درباره  نیهم یبرا...یدار یحتما خانواده خوب

 ...و...حرف زدم

و چشمام درشت  شدیذهن من مشغول تر م گفتیکلمه که م هر

قدرت تکلم رو از دست دادم فقط به  گهین آرشامه؟دهمو نیا...تر

ادامه نداد و منتظر حرف من  گهید...شده بودم رهیدهن اون خ

 :آروم گفتم...بود

 ...بگم یچ دونمینم...شوکم کرد...راستش حرفت-

 :لبخند زد و گفت آرشام

و توقع  یفقط بدون توقع ندارم عاشقم باش...فکر کن عجله نکن-

عشق  نیمن به ا...باشم تا قبل وصالمون نداشته باش عاشقت

 ...ندارم یها اعتقاد

داشتن؟بعد  یچه واکنش یعنی...مایگل و ن یب یب یرفت پ ذهنم

 ...شدم جیگ ایخدا...اگه من درخواست آرشام رو قبول کنم

فکرم اونقدر مشغول بود که از مزه  یاز قهوه خوردم ول یا جرعه

آخر حرف ...کردیحرف نگام م یآرشام هم ب...دمینفهم یزیاش چ

 :دلم رو زدم

که  ستیهم ن یآخه موضوع ساده ا...برام سخته...دونمیمن نم-

 ...شم مونیبگم باشه و فردا پش

 :لبخند گفت با
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 دیشا یتو هم اگه منو کامل بشناس...من ازت خوشم اومده-

حساب کنم  رمیمن م...ماندانا کنمیمجبورت نم یول...ادیخوشت ب

زود بهم جواب بده تا مادرم  کنمیخواهش م یول...و برم مطب

 ...یخواستگار میایتهرانه ب

 :گفت نانیشد و با اطم بلند

 ...خوشبختت کنم ماندانا دمیقول م-

 ...فکر یو منم موندم با کل رفت

حرف ...اهویزوج پر ه نیندا وسط چند یب...تنها  همونجور

 ...شدیاخرش تو گوشم اکو م

 افهیق...اخالقش خوبه ه؟اونیدرست میبا آرشام تصم یزندگ یعنی

 ...آل رو داره دهیمرد ا یها اریاش خوبه و تمام مع

هم  ماین نکهیو ا...کنه یبا ما زندگ یب یشه ب یهم راض دیشا

 ...بختش باز شه دیشا

عالقه سر  یدشمن عشق شده بود و قلبم زمزمه  مغزم

 ...من عاشق بودم؟گمون نکنم...دادیم

 یلیارشام و حسام و خ نیباعث شده بود االن ب یزیچ هی یول

حسام هم با اون رفتار ها برام  یحت... فرق بزارم گهید یازپسر ها

 دوست داشتن نبود؟ ایآ...برادر اومد هیبه چشم 
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 یبا صدا کردیم دایشاپ انعکاس پ یکه تو کاف ییقدم ها یصدا

حس دوست داشتن کم کم داشت ...تپش قلبم هماهنگ بود

 ...نبود دیمن آرشام رو دوست داشتم؟بع...دادیخودشو نشون م

برداشتم و  لمویناخودآگاه موبا... دونمیگذشت؟نم قهیدق چند

 ...ارشام نوشتم یبرا

دشمن عشق هم  یول...و عاشقت نباشم یعاشقم نباش دیشا-

 !رمفردا منتظ یبرا...بشم تونمینم

 ...ارسال و

 

مرا از دشمنان عشق و ...یمن تو هست یپادشاه زندگ ایخدا

 ...احساسم حفظ کن

 انیپا

 

 عشق دشمن

 ۱۲:۵۱ ساعت

 ۱۳۹۴مرداد سال  ۲۸ روز

 

 یاسد پرنا
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  ۹۴ مرداد  : تایپ در نودهشتیا یینها انیپا

  ۹۴ مهر: انتشار در سایت نودهشتیا 

 

  

ـــــــــــــــــــــــــنده  : نویس

http://www.forum.98ia.com/member283987.html 

ــــــــــــــــد ــــــــــــــــراح جل  : ط

http://www.forum.98ia.com/member53156.html  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاظر      :ن

http://www.forum.98ia.com/member42416.html  
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