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 :خالصه

شه. خواهرهای دوقلوی همسان؛ ولی با افکار و عقایدی متفاوت! یکی در این داستان روایت دو خواهر بازگو می

 .ی گنگ اعتقادی نداره؛ اما زندگیبره و دیگری حتی به این واژهباال میپرچم عشق رو 

خواد و ها هم زندگی دلش کمی شیطنت و بازی میشه، بعضی وقتخوای نمیگاه همیشه اونی که تو میهیچ

 !شهاین آغاز مکافات می

 

 

 :مقدمه

پایین؛ اما اگر به خطی صاف برسد، یعنی پایان  آیا به خطوط ضربان قلب تا به حال توجه کردی؟ باال، پایین، باال،

مه دانی چرا؟ چون هزندگی! آری، زندگی یعنی باال و پایین داشتن، یعنی در گیر و دار زندگی گرفتار شدن و می

 !داشتنیگیرد و حسی گس؛ ولی دوستگویند سرآغازش از قلب نشات میگیرد. همانی که میرا عشق در بر می

 

 «راز»

 

 :اش قلبم یخ زد. پوزخندی زدم و گفتمروی سنگ قبرش گذاشتم. از سردیدستم رو 

اش! بماند که کلی پیداش کردم خواهری، کسی که تو رو ازم گرفت رو پیدا کردم، هه! شدم راننده شخصی -

ر ممکنه شناسی، من رازم! غیام تراشیدن؛ ولی من محاله چیزی بخوام و جوابم نه باشه! من رو که میبهونه واسه

 !بیخیال هدفم بشم

 :غرض. با غیض ادامه دادمی بیی اسمش روی سنگ قبر شدم: فرشتهخیره

ذارم از گلوش، یک آب خوش پایین بره، بخواب گلم! گیرم! نمیاش رو ازش میات رو ازت گرفت، جوونیجوونی -

 .رسیبه فکر من هم نباش، الالییت رو بکن که به زودی به آرامش ابدی می

 !ترین دوستم خداحافظی کردم. کسی که دست کج روزگار، ازم دزدیدش و البته اوناز فرشته، رفیق

ام رو به عینک آفتابیم رو به چشمن زدم و سمت ماشینی که خود شرکت بهم داده بود، رفتم. ساعت مرخصی

 .رسوندمتر خودم رو به شرکت میپایان بود و باید هرچه سریع

ام بشه، سمتم لحظه، طعمه از شرکت خارج شد. بوقی زدم که متوجه ی ترمز زدم که همونجلوی شرکت رو

دادن خفیف سرش، طرف ماشین پا تند کرد. در عقب رو باز کرد و نشست. سالمی  نگاهی انداخت و با تکون

 :دادم و گفتم

 کجا تشریف می برید؟ خونه؟ -



 

 

 
4 

 آلباتروس کاربر انجمن رمانیک  |رمان انفصال عشق 

 
 .با ظاهری مودبانه جواب داد

 .لطفاً سالم، بله، خونه -

ی جلوی ماشین بهش کردم. ای گفتم و دنده رو عوض کردم و راه افتادم. بین راه نگاهی از آینهچشم کشیده

ای درونم درحال رشد نیست! پسری بیست و پنج امید رضایی، کسی که جز نفرت و کینه نسبت بهش چیز دیگه

ا من اومدم تا هرچی رو که برای اونه، نابود کنم! کنه و خیلی هم موفقه! هه! امساله که شرکت پدرش رو اداره می

رنگ موهاش بود و ای معمولی داشت، یعنی برای من معمولی بود. ابروهایی کشیده و خرمایی که همقیافه

ای سوخته که کم از اش ریخته بود، چشمانی بادومی و کشیده به رنگ قهوههمیشه هم موهاش روی پیشونی

، هیکل و گونهخورد، صورتی کشیده با پوستی گندمو لبانی که به اندام صورتش میمشکی نداشت، دماغی قلمی 

ی های امروزه خوب بود، ورزیده و قد بلند! پوزخندی زدم، فرشته عاشق و دل باختهقدش هم نسبت به جوون

ختگی و کجای این مردک شده بود؟! در هر صورت، مجبور بودم این نفرت رو مخفی کنم و با لبخندی که سا

 :زوری بود، گفتم

 !ممنونم ازتون -

شد، یک تای ابروش پرش یک تای ابرویش رو باال انداخت. انگاری تیک عصبی بود که هر وقت متعجب می

 .کردمی

 .کردمبود شرکت رو ترک نمیکه گذاشتید برم دیدن رفیقم، راستش اگه حالش بد نمیاین -

 ن چطور بود؟ یعنی بهتر شدن؟کنم، حاال حال دوستتونه، خواهش می -

هام فشردم، نگاه از آینه گرفتم تا ریخت نحسش رو نبینم، خیلی خودم رو کنترل کردم فرمون رو بین دست

 :سرش خراب نشم و داد نزنم بگم

همه آره خوبه! تو اون رو به درک فرستادی، واسه همیشه سینه قبرستون خوابیده و دیگه خوبه؛ اما به جای این -

 :تلنبار شده گفتمحرف 

 .شه، بهش قول دادمخوب می -

 :و دوباره به آینه نگاه کردم. گفت

 !خوب، خداروشکر -

 :اش پدال ترمز رو فشردم که پیاده شد؛ اما قبلش گفتجلوی در خونه

 .ی خاصی ندارمتونید برید، من بعدازظهری برنامهمی -

 .کردمخداحافظی کرد که جوابش رو دادم و سمت خونه حرکت 

مردک کثیف! خوب بلده بچه مثبت بازی دربیاره اما کور خونده! راز نیستم اگه سرجاش ننشونمش، خیلی زود 

 :کنم. روی فرمون زدم و با داد گفتمباطن پلیدش رو رسوا می

فقط چند ماه، فقط چند ماه تحمل کنم، ببین چی به سرت میارم امید خان! بالیی سرت میارم که مثل فرشته  -
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 !زار بزنی

 .داد. با کف دست پاکشون کردم و به سرعتم اضافه کردممهابام میهای بیخیسی صورتم نشون از اشک

 .در رو با کلید باز کردم و وارد خونه شدم، صدای نحس ستاره از توی آشپزخونه اومد

 روزا جان تویی؟ -

 :رفتم گفتمطور که سمت اتاقم میصدام رو باال بردم و همین

 .منمنه،  -

 :رویی گفتکه وارد اتاقم بشم، جلوم ایستاد و با خوشقبل این

 !چه زود اومدی عزیزم -

 :بدعنق جواب دادم

 !خلوتت به هم ریخت سرکار خانم؟ -

ی آویزون! خودش رو به بابام تفاوت از کنارش رد شدم. زنیکهجهنم! بیخور نگاهم کرد، بهجاخورد و دل

ده! در اتاقم رو که باز کردم، آرامشی به وجودم حاال به رفت و آمدهای من گیر میچسبونده، ول کن هم نیست و 

اش واردش بشه. ناگهان سرم اسم روزا تونه بدون اجازهترین مکان هر شخص که کسی نمیتزریق شد. خصوصی

خاطر وسایلی که رو پیامک داد. لبخند کجی زدم، البته به جز خواهرهایی مثل روزا! اتاقم بزرگ بود، ولی به

ده اگه جای خوابم شد. یک تخت دونفره، چون من بهم حس خفگی دست میداشتم، کوچیک و نقلی دیده می

و  ام داخلش بودهای تلنبار شدهکوچیک باشه، تختی که وسط اتاق چسبیده به دیوار بود، یک کمد که لباس

ترها زیاد اهل آرایش نبودم و یک سرویس لوازم آرایشی شد، برخالف دخام محسوب میخونهکمد دیگره،کتاب

ی ام بود که اون هم خاک خورده، آویزون جالباسی نصب شده به در بود، یک پنجرهداشتم که داخل کیف دستی

تابم روش بود، اهل ام که لپی راحتی و میز مطالعهای ضخیم پوشونده بودمش و یک کاناپهبزرگ که با پرده

 .ها هم نبودم، روی تخت دراز کشیدمبازین قرتیعروسک و ای

 !خسته بودم! خسته بودم و دل تنگ! خسته بودم و پر از حس انتقام

 «روزا»

 :خونه غرق در سکوت بود، با صدای بلندی گفتم

 .صاحب خونه؟ من اومدم- 

ونه رفتم و صدای ظرف و ظروف اومد که حدس زدم ستاره جون داخل آشپزخونه باشه. پرانرژی سمت آشپزخ

 :توی چهارچوب در دست به سینه ایستادم و با اخمی مصنوعی گفتم

 !گیرین؟گلتون اومده هاتحویل نمی- 

هام جدی به هم گره خورد. سمتش رفتم و با رخ به رخ شدنش ولی وقتی صدای فین فینش رو شنیدم اخم
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 :هاش شدم. گفتمی سرخی چشممتوجه

 !ستاره جون چیزی شده؟- 

 :زد و روی صندلی پشت میز نشست. نگران کنارش نشستم و دستش رو توی دستم گرفتم و گفتم هقی

 گی چی شده؟نمی- 

 . ...خوام جای مادرتون رو بگیرم... من فقط... من فقطروزا جان باور کن من نمی- 

 :هقش قطع شد. عصبی شده گفتمی حرفش با هقادامه

 دوباره راز؟- 

 :ی مثبت تکون داد. پوفی کشیدم و گفتمسری به نشونه

 .دم درست بشهزنم، من رو هم خسته کرده! تو هم دیگه گریه نکن، قول میباهاش حرف می- 

 :غمگین لبخندی زد و جواب داد

 .برم ببینم ناهار به کجا رسید، االنه بابات برسه- 

 !یاد این نازنین زن رو اذیت کنه؟دونم راز چطور دلش مخواست مثالً بحث رو عوض کنه؟ آه، نمی

در اتاقش رو با ضرب باز کردم. بفرما! خانوم ته خواب رو درآورده، انگار نه انگار هم دلی رو رنجونده! باالی سرش 

 :ایستادم و صداش زدم

 .راز؟ پاشو- 

 :که چشم باز کنه غر زدآلود بی اینخواب

 .اَه جون من بذار بخوابم دیگه- 

 :جیغ زدم

 !ازر- 

 :ام رو قورت دادم و جدی گفتماز جا پرید و هاج و واج نگاهم کرد. خنده

 خسته نشدی؟- 

 از چی؟- 

 :دست به کمر شدم و گفتم

فهمی؟ شش سال! به گمونم دیگه باید به نبود مامان و خوای ادامه بدی؟ شش سال گذشته میتا کی می- 

 .حضور ستاره عادت کرده باشی

 :زمان گفتی لپ کالمم شده بود پوفی کشید و دوباره روی تخت دراز کشید، هممتوجهراز که تازه 

 .پس بگو چرا روی سرم آوار شدی- 

 :اش حرصی شدم و دوباره جیغی زدم که عصبی نشست و غر زدخیالیاز این همه بی

 کشی؟ای مرض! چه مرگته دم به دقیقه آژیر می- 
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 وای عاقل بشی؟خهنوز بچه ای راز! کی می- 

 :روم ایستاد و گفتاز روی تخت بلند شد و روبه

 !ام که منتظرم مامانم برگردهام، من هنوز بچه ننهآره من بچه- 

 :داد زد

 !من همینم! یک دختر بچه ی لوس مامانی حرفیه؟- 

 :با تاسف گفتم

 . ...بزرگ شو! خیر سرت بیست و دو سالته؛ اما هنوز- 

 :از اتاق خارج بشم که گفت سکوت کردم، خواستم

بعد طالق مامان و بابا دلم خوش بود الاقل خواهری هست بهش تکیه کنم، هه! تو هم رفتی تو تیم اون زنیکه؛ - 

 !اما باشه، من حرفی ندارم. اصالً راز کیه؟ بره به درک

 :جویانه گفتمهاش تیر کشید، دلقلبم از حرف

 . ...این چه حرفیه- 

 :شم، در رو نشونم داد و غریداما اون با خ

 .خوام تنها باشممی -

ای نداره، پس با کمی تعلل از اتاقش بیرون اومدم و وارد اتاق خودم شدم، اتاق دونستم موندنم االن هیچ فایدهمی

اش هام روی تخت کوچیکم نشستم و به سرتاسر اتاق چشم دوختم. همهدوست داشتنی من! بعد از تعویض لباس

ام ام که روی درش یک دونه شاخه گل رز قرمز چسبیده بود، تخت تک نفرهی خودم بود، کمد لباسیر سلیقهز

تونستم راحت حیاط پر گلمون رو ببینم، ل*ب پنجره چند گلدون که درست زیر پنجره بود و صبح به صبح می

ی سفید نازکی نصب کردم که جره پردهکردم و آروم می شدم، برای پنها باهاشون درد و دل میگل بود که شب

مانع تابش نور خورشید نباشه، کمدی کوچیک که کنار تختم با فاصله بود و مخصوص الک و لوازم آرایشیم بود، 

 .ی راحتی و میز مطالعهی دیواریم که چند کتاب تو هر ردیفش بود و یک کاناپهکتاب خونه

ه کردم، اون رو توی بغلم فشردمش و خودم رو روی تخت به خرسی که یک عروسک بزرگ پشمالو بود نگا

 :انداختم. از نرمی زیاد خرسی لبخندی زدم، خیره به سقف سفید زمزمه کردم

 !داره میاد، باالخره داره میاد- 

اش اش رو تصور کردم. موهای مشکی داشت که مدلی دوست داشتنیهام رو روی هم بستم و قیافهچشم

هایی گیرا و زد. ابروهای کشیده و کمی پرپشت، چشمهمیشه رو به باال بود و پیشونی سفیدش چشمک می

مولی مردونه با لبانی گوشتی، شدم، دماغی معشون میهای سبز رنگی که من به شخصه غرقدرشت با تیله

اش ورزیده بود و از هایی داشت جون می داد واسه، بیخیال! قد رشیدی داشت و هیکلالمصب عجب ل*ب
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ی خدا شد حدس زد ورزشکاره اون هم پرورش اندام، همیشهپوشید، میهای جذبی که میصدقه سری لباس

ای که پالک اسم کرد، گردنبند نقرهاش اضافه میبه جذابیتداشت که های اول و دومش رو باز نگه میدکمه

گفت اون حرف ر من هستم و چه قدر از ته دل از کرد که مهسا میحرف ر به التین بود هم خودنمایی می

کردم. در یک کالم جذاب و خاص بود! حدوداً ده روزی بود که با همکارهاش واسه تحویل برداشت مهسا ذوق می

نوازش رو بار هم صدای خوشساز بود و خواننده! حتی یکبه کرمان رفته بود آخه قربونش برم آهنگکارشون 

 .شنیده بودم

کار کردی؟ خوابم، رویام، بیداریم، همه و همه تو هستی! دایی رفیقم، مهسا،  آه، سهیل سردار! تو با من چی

خاطر تفاوت سنی کمی اش با مهسا خیلی خوب بود و بهرابطهاش آشنا شدم. شد. از طریق اون بود که با داییمی

زدم خیلی هم که داشتن، بیشتر مثل خواهر و برادر بودن تا یک دایی و خواهرزاده. هر وقت باهاش حرف می

داد؛ ولی متوجه شده بودم که خیلی هم مغروره و هر وقت خواستم نزدیکش بشم، با رسمی مودبانه جوابم رو می

اش بهپشیمونم می کرد و فردا قرار بود این عزیز جان به قزوین برگرده. فردا حتماً باید از مهسا راجع حرف زدنش

اش داشتم شک کرده بود و گاهی اوقات هم سر به سرم بپرسم. رفیقی که خودش هم به حسی که به دایی

اومدم. روی عسلی دست بردم و گوشیم هام رو باز کردم و از فکرش بیرون ذاشت. با صدای آالرم گوشیم چشممی

 :رو برداشتم، به! حالل زاده هم هست! تماس رو برقرار کردم و گفتم

 .دل به دل راه داره ها! همین االن داشتم به تو فکر می کردم -

 بهم چی چی فکر می کردی حاال؟اول سالم بعداً کالم خانوم، بعدش هم داشتی راجع -

 .بماند -

 :خندی زدو گفتتک

 . ...الزم به پرسیدن نبود که من تو فکرت نماد پیام بازرگانی رو داشتم اصل کار یک نفر دیگه -

 :بین حرفش پریدم

 .طور نیست! الکی رویا پردازی نکنهیچ هم این -

 .از خدات هم باشه زنداییم بشی -

ار بود! نشستم و با ذوق ام هم تاثیرگذزندایی؟! حسی سرشار از ذوق و شادی به من دست داد که روی لحن

 :گفتم

 فردا میاد دیگه نه؟ -

 .ستشون برای دو روز دیگهزنگ زده بودم که همین رو بگم، متاسفانه برگشت -

 :با جیغ گفتم

 !چی؟! آخه... آخه چرا؟- 

 :اش گل کرده. حرصی گفتمای که کرد متوجه شدم دوباره کرم ریزیناگهان با خنده
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 !ی نفهمخفه نشی دختره

 :اش گفتهای خندهبا ته مونده

 !ای هستی هاگم که چه جور عفریتهعا عا! با من درست صحبت کن وگرنه بهش می- 

 .ببند بابا! کل حسم پرید- 

 .خندی زددوباره تک

 .گردهشوخی کردم من فدات بشم! فردا بر می- 

 :مرموز و شیطون ادامه داد

 .کنم دیدار داشته باشینیک کاری هم می- 

 :ندیدم و با شادی زیاد گفتمخ

 !عشقی، عشق- 

بود،  برگام که شبیه یک گلمون پایان دادیم. به ساعت دیواریکمی دیگه هم با هم صحبت کردیم و به مکالمه

ها سر تها و ماموریاش هم توی کالنترینگاه کردم. به گمونم بابا دیگه اومده باشه. بابا سرهنگ بود و بیشتر وقت

اش، مامان با بابا خیلی اختالف داشت و سر همین موضوع متاسفانه مامان درخواست طالق خاطر شغلشد، بهمی

اش چیه که یک باره تغییر موضع داده؟ اما بعدها داد. خیلی سعی کردیم جلوش رو بگیریم یا الاقل بفهمیم دلیل

 :ن کرد و یک کالم گفتیک روز بابا برزخی به خونه برگشت و مامان رو از خونه بیرو

 .شمی من جایی نداره! همین بعد از ظهری از شرت خالص میکار توی خونهزن خ**ی**ا**ن**ت _

های من و راز، بابا آتشین شد و گفت یکی از زیر سر مامان و این شد که مامان و بابا از هم طالق گرفتن. با اصرار

ها یک باره حس نفرت من رو گرفت. کرد. با شنیدن اون حرفهوار میخوام رو بلند شده که حاال آوای طالق می

از مامان توقع چنین کاری رو نداشتم؛ ولی هر چی که بود مادرمون بود و احترامش واجب. تا پارسال باهاش 

ه بی هایی که داشت و فقط و فقط به خاطر احترامش بود؛ اما دیگه به این رابطهارتباط داشتم اون هم به اصرار

های کرد که حاال توی کافی شاپخواست، این کار رو نمیظاهر مادر و دختری خاتمه دادم! اون اگه ما رو می

کرد و سی شد از هر مادری بهتر مادری میهاش قرار بذاره؛ ولی ستاره جون که زن بابا محسوب میشهر با دختر

حال بودم که بابا ورزید و من خوشه به بابا عشق میکه داشت صبوران اش بود. با جوونی و زیباییو شش سال

دوباره تونست آرامشش رو به دست بیاره؛ اما راز مخالف این وصلت بود و با گذشت شش سال، هنوز هم با 

ی خونه دوبلکس نبود؛ ولی ی بیچاره سر ناسازگاری داشت! اتاقم رو ترک کردم و توی سالن رفتم، نقشهستاره

ها و حال و پذیرایی با آشپزخونه رو به خودش جا بده، اتاق من و راز کنار هم بود ود که بشه اتاقاونقدری بزرگ ب

اش اش بود، قرار داشت، داخل سالن یک قسمترویی که سرویس بهداشتی و اتاق مهمان هم داخلو داخل راه

نقلی که اپن بود و پذیرایی که با  یخورد که اتاق بابا و ستاره جون بود و یک آشپزخونهسمت پایین پله می
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مون زیادی بزرگ بود و شبیه یک باغ بود و غروب به غروب، اش حیاطشد. عوضچهارچوبی از سالن جدا می

 .شد و آالچیق داشتپاتوق من محسوب می

 :کردم که بابا گفتبابا به خونه اومده بود و من به ستاره جون توی چیدن میز کمک می

 یومده؟راز ن- 

 :ی بابا رو بوسید و گفت، گونهلحظه صدای راز اومدهمون 

 !سالم بر شیر پهلوانان- 

 :بابا باخنده گفت

 !چه عجب ما شما رو دیدیم- 

 .گشتم نشد در خدمت باشیمدونید که این روزها دنبال کار میتون، میمن به قربون- 

رنگ که گفت ناهار حاضره، سمت میز اومدن. راز اخمی کم بابا روی سرش رو بوسید و همراه راز با صدای ستاره

اش کرد و پشت میز نشست در سکوت همگی ناهارمون رو خوردیم. اول از همه هم راز تموم کرد، با نشون چهره

کنه، بر کشه و زود هم تموم میانداخت، البته جا نمونه که راز کمتر غذا میاش رو برق میسرعت نور بشقاب

مون هست. من کمی توپر هستم؛ مون چاقی و الغریریزم، تنها تفاوتن که سیری ندارم و سرریز هم میعکس م

ها ای که داره اندامی واسه خودش کاشته که بعضی وقتهای صبحگاهیاما راز وای، ل*ع*ن*ت*ی با ورزش

های غذاییم نداشتم پس وعدهی ورزش رو کنم، بهتر بود من هم رژیم رو شروع کنم. حوصلهبهش حسودی می

زنه. هرچند با این شنبه شنبه کنم االن ناهار من رو صدا میکنم، البته از شنبه رژیم رو شروع میرو کم می

 !کردم، خوب چه کنم؟ سختمه گشنگی بکشمهام، تنها وزن زیاد میکردن و فردا گفتن

 

 «راز»

ا از صدسوییچی برداشتم و بیل کردم و سوییچ رو از رو جاداد تکمیام رو که حس قدرت به من میتیپ مشکی

ام فرمون رو زمان که با یک دستها بزنم. همام آزاده بهتر بود یک سری به بچهخونه بیرون زدم. حاال که وقت

 :آلودش اومدی ماهان رو گرفتم. بعد از چند بوق صدای خوابام شمارهکردم، با یک دستهدایت می

 ن؟جا- 

 وقت خواب! خرس رو مسخره کردی؟- 

 .مون کن بابا! خوابم میادجون عزیزت ول- 

 .ام آزاده، به امیرحسام هم بزنگ بریم پاتوق. باز معلوم نیست کی دورهمی بگیریمخود! وقتبی- 

 :صدای بشاشش اومد، گویا سرحال شده بود

 ن کجایی؟جون من؟! آخ من فدای رخ یار! جلدی پریدیم پاتوق، اال- 
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 !ام نکنین هاشاپم، زیاد معطلهای کافینزدیک- 

 چشم، کاری نداری؟- 

 !شرت کم- 

های من بودن و بابا با این موضوع مشکلی نداشت و تماس رو قطع کردم. ماهان و امیرحسام بهترین و تنها رفیق

مرکز شهر بود و جای دنج و باحالی  شاپ رسیدم،مون در حد رفاقته نه ممنوعه! به کافیدونست رابطهچون می

شناخت. جای ها رو میاش من و بچهبود. فضای باز داشت و سرسبز، از بس زیاد رفت و آمد داشتم صاحب

ی کوچک گل قرار داشت، نشستم و اش با فاصله، باغچهای بود و طرف دیگهمون که کنار دیوار شیشههمیشگی

اش ام ور رفتم کمی بعد صدای گارسون که اسمام سرریز نشه، با گوشیه حوصلهها موندم. واسه این کمنتظر بچه

 :محمدعلی بود اومد

 !ها سالم آبجی؟ از این طرف- 

 :لبخندی کج زدم و گفتم

 .جا اومدمام آزاد بود اینسالم، وقت -

 ماهان و امیر حسام هم هستن؟ -

 میشه نباشن؟ -

 :خندید و گفت

 .تون کاملهوقت میاین اکیپ نه واقعاً، هر -

 !نظر نکنی -

ام آب پرتقال، شیر موز بستنی، آب انار و ای بود. طبق روال رفت و واسهخندهدوباره خندید. پسر خوب و خوش

کردن و ام میها ماهان و امیرحسام خیلی مسخرهشربت آلبالو آورد، همراه با یک کیک کوچیک شکالتی. اول

 های من رو دیدن دیگهخورم؛ ولی وقتی که بی توجهیقدر نوشیدنی میگه از کربال اومدم که اینگفتن که ممی

ه؟! دکار کنم وقتی نوشیدن این چهار شربت بهم لذت میام عادت کردن. خوب چیبه این سفارش سرویس کامل

ام ، پلکیک نفر کنار گوشم بشکن زدخوردم که ام رو میپرتقال رو تموم کردم و داشتم شیر موز بستنیآب

اختیار بسته شد. با دیدن صورت خندون ماهان لبخندی زدم. امیرحسام هم کنارش ایستاد و دور میز بی

 .نشستن

ی معمولی ماهان پسری شوخ و شیطون بود که دم به دقیقه دوست دخترهاش در حال تعویض بودن، چهره

اش تن، قد متوسط رو به باال داشت و الغر اندام بود، موهایی که مدلپسرها معمولی هس داشت. از نظرم همه

ای روشن، ابروهای کشیده که کمی زیرش های قهوههایی با تیلهکرد. چشمشلخته بود و به مد جدید اصالح می

و ها رختررسید و دای، در کل پسر خوبی به نظر میهایی قلوهرو مرتب کرده بود، دماغی مردونه و قلمی با ل*ب

اش هم متوسط رو به باال بود؛ اما امیرحسام نسبت به ماهان زد. وضع مالیاش گول میی امروزیبا همین قیافه
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ی اش کمی جدی بود قیافهشد. باشگاه رفته و اخالقتر نشون داده مییک سر و گردن بلندتر بود و هیکلی

بست، ابروهای کم پشت بور مو میها با کشرسید و گاهی وقتهاش میاروپایی داشت، موهای بورش که تا شونه

اش هایی که متناسب چهرهای روشن و بزرگ، دماغ قلمی و کمی گوشتی با ل*بهای قهوهولی کشیده، چشم

اش هم سفید بود برخالف ماهان که پوستی برنزه داشت. تو یک بود، نه زیاد نازک و نه خیلی گوشتی، پوست

 .اش بوداش هنوز توی جیب بابا جونکرد و سرآشپز بود؛ اما ماهان ول معطل دستکار می رستوران

 .ماهان: سالمی مجدد

 !حال شدم از دیدنت، چه عجب شما اوقات فراغت پیدا کردیامیرحسام: خوش

 :من با خنده گفتم

 سالم من هم خوبم خداروشکر! شماها چطورین؟- 

 .رد و ماهان خندیدامیر حسام چپ چپ نگاهم ک

 اش خوبه؟ماهان: چه خبر از کار جدیدت؟ حقوق

 .اممن: آره، بد نیست، ازش راضی

 :مشتی گفتماهان با لحن داش

 ؟اش کنم، شیرفهمهها به من بگو تا حالیکنه؟ اگه گفت باال چشمت ابروعهکارت اذیتت که نمیآبجی صاحب -

 :پوزخندی زدم و مثل خودش گفتم

 !عا داداش مثل اینکه آبجیت رو نشناختی. مادرزاده نشده اونی که بخواد آقا باال سر ما باشه -

 :ی دعا باال آورد و رو به آسمون گفتامیر حسام دست به نشانه

 !ها بستی؟ای خدا ما رو با جمع دیوونه -

 .اش گرفتکه خنده ی من و ماهان باال رفت و خودش هم خنده

 :گفتم

 خبرها؟خب چه - 

 .که خیلی حرف دارهماهان: من که فعالً عالف؛ اما آقا )با ابرو اشاره کرد به حسام( مثل این

 :از گنگی منظورش اخمی کردم و گفتم

 منظورش چیه امیر؟- 

 :ی ماهان کرد و گلوش رو صاف کرد و گفتای حوالهغرهامیرحسام چشم

 . ...هایم تو سرت شلوغ بود و هم کارها بهت بگم؛ ولی خب هخواستم زودتر از اینمی- 

 :بین حرفش پریدم و عجول گفتم

 !عه بگو دیگه- 
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 .اش این بود که: ماهان هوام رو داشته باششناختم و معنینگاهی به ماهان کرد، این نگاه رو مینیم

 .کنمامیرحسام: راستش... اوم چطور بگم؟ پوف دارم ازدواج می

 :بلند گفتم

 !چی؟- 

 :تر گفتمتوجه چند نفر سمت ما جلب شد. آرومکه 

 یعنی چی؟- 

 :هاش به ماهان انداخت که ماهان گفتامیرحسام دوباره از همون نگاه

 !خواستیم زودتر بهت بگیم. منتها نشد دیگه شرمندهعه چیزی نشده که، باور کن می- 

 :با بهت گفتم

 فته بودی؟وقت به من نگخوای ازدواج کنی؟! اونخوای... میمی- 

 .امیر: حاال که گفتم دیگه

 :پوکر نگاهش کردم و گفتم

 !زدیپرسیدم که الم تا کام حرفی نمیذاشتی کارتت دستم برسه، اگه نمینه بابا؟ می -

 :خور دست به سینه تکیه زدم به صندلی گفتمدل

 !خیلی نامردی -

 .عروسی بودم و خالصه نشد دیگهامیر: عه راز؟ بابا باور کن سرم خیلی شلوغ بود مشغول خریدهای 

 !ماهان: آبجی شما ببخشش

خورم! امیر سرش گرم بود تو چی؟ تو چرا بهم چیزی نگفتی؟ هردوتون تو یکی ساکت! از تو هم دل -

 !تونبخشممعرفتین! نمیبی

 !ماهان: لوس

 امیرحسام: این عوض همراهی کردن داداشته؟

 :چپ چپی نگاهش کردم و گفتم

 !سر نود باخبر نمیشنها آبجی -

 .ستماه دیگهامیرحسام: بابا هنوز یک

ام رو کنم؛ ولی )انگشت اشارهکنین این خطاتون رو فراموش میخوب، حاال که خیلی اصرار میمن: خیلی

 !تون اگه دوباره من آخرین نفر باشمشون تهدیدوار باال آوردم( وای به حالسمت

 !امیرحسام: چشم گلی جون

 !کنی چند مدتی از دستت راحتیمان: آه! خیال کردم قهر میماه

 !من: هه! آرزو بر جوانان عیب نیست فرزندم
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ام اومد که باالخره خندیدم. کمی باهم گپ زدیم و توی شهر چرخیدیم و برای شام هرکس ماهان ادایی واسه

 .ی خودش رفتسمت خونه

 :کرد، با دیدنم گفتاش رو سوهان میروزا تو خونه بود و داشت ناخن

 تا االن کجا بودی؟- 

 :خور بودم و واسه همین سر و سنگین جواب دادماش دلهنوز از دست

 .بیرون- 

 :اش گرفت و کنار گوشم ل*ب زدام اومد من رو توی بغلمتوجه دلیل رفتارم شد و مهربون سمت

 آبجی کوچیکه هنوز ناراحته؟- 

 .بیخیال روزا- 

 :گرفت و گفتاز من فاصله 

 .کردیباور کن من منظورم چیزی نبود که تو فکرش رو می -

 :که بیخیالم باشه گفتمواسه این

 !ام؟ خستمذاری برم توی اتاقدونم حاال میآره می -

 :ام رو بوسید و گفتدودل نگاهم کرد با لبخند گونه

 .زنمواسه شام صدات می -

هام رو بستم. از سمت اتاقم رفتم. خودم رو روی تخت پرت کردم و چشمسرم رو به تایید حرفش تکون دادم و 

 کنه! به زانو درت میارم، کاریشد! باش آقا امید تا ببینی راز چه کارها که نمیی اصلی شروع میفردا دیگه نقشه

 . ...وقته که منکنم التماسم رو کنی و اونمی

 

 «روزا»

 

 :گفتمهم چسبوندم و هام رو بهکف دست

 !وای راست میگی؟ خب االن کجاست- 

 .ام دنبالم بیادمهسا: دروغم کجا بود؟ بهش گفتم امروز اون به جای سرویس

 :ای به آرنجم زد و مرموز گفتاش ضربهبا آرنج

 !رسدباالخره دیدار فرا می- 

 :باره بغضم گرفت گفتمیک خندیدم و به

 !کار کنم؟طرفه باشه چیام یکحسکه اگه ترسم مهسا! از اینمی- 

قدره ماشاءاهلل ماهی که من رو هم جذب خودت کردی ست به تو دل نده؟ اینخری دیگه! سهیل مگه دیوونه- 
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 !دختر

 :خند تلخی زدم که مبینا و عاطفه هم به ما ملحق شدن و مهسا گفتتک

 طور دادین؟آزمون رو چه- 

 .اش کردممبینا: من که خراب

 عاطفه: ای بد نبود، شماها چطور دادین؟

 .مهسا: من اگه نیوفتم رو شاخشه

 :عاطفه به من نگاه کرد که گفتم

 .بد نبود- 

ها. توی فکر بودم، فکر سهیل! قرار بود تا چند من و مهسا روی نیمکت نشسته بودیم و اون دو نفر هم روی چمن

 !اش شده بودمتنگن توی این مدت دلقدر که می دیگه باالخره ببینمش و چهدقیقه

 :با صدای مهسا که گفت

 .عه! سهیل اومد، پاشو روزا جون -

سریع سرم رو سمت خروجی دانشگاه چرخوندم که ماشین سهیل که یک مازراتی بود رو دیدم. خودش هم 

الی تو پوست خودم اش پیاده شد. از خوشحاش شدیم، از ماشینعینک آفتابی به چشم داشت و تا دید متوجه

ام چپوندم و با مهسا از دخترها خداحافظی ام رو که طبیعی بود، زیر مقنعهگنجیدم! موهای طالیی و لختنمی

 :کردیم و سمت سهیل رفتیم. هنوز به خروجی نرسیده بودیم که با کف دست یکی به پیشونیم کوبیدم و گفتم

 .رم، یک دقیقه صبر کن االن میامام رو از علیپور بگیای وای! یادم رفت جزوه -

 .کشونمباشه اشکالی نداره من تا اون موقع سهیل رو به حرف می -

 .ها دوییدمبا دو سمت کالس

به دست از خروجی دانشگاه بیرون اومدم و سمت سهیل و مهسا رفتم. هنوز بهشون نرسیده بودم که مهسا  جزوه

 :به بازوی سهیل کوبید گفتاش یکی اخمی شیرین کرد و با مشت کوچیک

کنم روزا بیاد سوار این طور نیست. هنوز خوشحال باش که من این افتخار رو نصیبت میاصالً هم این -

 زنن؟له میاش لهدونی چه قدر از پسرهای دانشگاه واسه یک نگاهات بشه، اصالً میابوقراضه

 :سهیل با خنده گفت

 .تون مارو همراهی کنن! بله بله من باید هم از خدام باشه رفیق فابمون یواشبابا به رگبار بستی -

ی حرفش غم عالم شدن، از حرف سهیل لبخند به لبم اومد؛ اما با ادامهام نمیشون به من بود متوجهچون پشت

 !توی سرم سرازیر شد. توقع همچین حرفی رو از سهیل نداشتم

 .هاش پنچر بشنم بشه، یک ور ماشینم بخوابه و الستیکترسم اگه سوار ماشینولی خب می -
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 .اش نازک کرداش خندید و مهسا چادر سرش رو مرتب کرد و پشت چشمی واسهو به دنبال حرف

 شون رو جلبکه توجهاینریخت باشم. پس بیقدر برای سهیل چاق و بیکردم که اینام گرفت. فکر نمیبغض

و برگشتم و خودم رو بین شلوغی دانشجوهایی که در رفت و آمد بودن، گم کردم. سریع کنم، آروم راه اومده ر

دار و گرفته نباشه. با اولین بوق تماس رو برقرار یک تاکسی گرفتم و به مهسا زنگ زدم، سعی کردم صدام بغض

 .کرد و غر زد

 ...دختر ورپریده کجا -

 :بشکنه، پس زودی گفتمام اش پریدم. هرلحظه ممکن بود بغضبین حرف

خوام، راز اومده بود دنبالم و خیلی هم عجله داشت، نتونستم بیام و ازت خداحافظی مهسا جون معذرت می -

 .ام شدین، فعالًات هم عدرخواهی کن و بگو ببخشید که معطلام از داییکنم، از طرف

حافظی مهسا، تماس رو قطع کردم و همون هام نفس هم نکشیدم و بدون منتظر موندن برای خداحتی بین حرف

هام گیج بود، فقط به نگاه کردن ام شروع شد. راننده هم که فهمیده بود دروغ گفته بودم و از اشکلحظه گریه

اش با حرفی ام از اومدنی جلویی ماشین بسنده کرد و حرفی نزد. تمام ذوق و شوقگاهش از توی آینهگاه و بی

جواب ر کشیده بود و مثل دقایقی پیش سرحال نبودم، مهسا چندبار زنگ زد که بیکه پشت سرم زد، پ

صدا گذاشتم و باالخره بعد از کلی ترافیک و مسیر طوالنی، به خونه گذاشتمش و در آخر گوشی رو روی بی

ا پس بهام بشه خواستم کسی متوجه سرخی چشمرسیدم. کرایه رو حساب کردم و در رو با کلید باز کردم. نمی

روی آینه ایستادم. به خودم نگاه کردم، موهای طالیی و ام رسوندم و روبهترین صدایی خودم رو به اتاقکوچیک

و  های کشیدهام رنگ پریده شده بود، چشمام بیرون اومده بودن و پوست سفید و شفافلختم دوباره از مقنعه

ام بود، دماغ نخودی و های بارونیبون چشمام سایهکمونی ام از گریه سرخ شده بودن و ابروهای نازک وآبی

ای صورتیم که بهشون برق ل*ب زده های قلوهام هوا بود و ل*بکشیدم و فین فینام رو مدام باال میکوچیک

ام ظریف و کوچیک بود رو روی گردی صورتم گذاشتم که باعث شد هام رو که نسبت به هیکلبودم. دست

هیکل بودم و قرار ام بیشتر خودنمایی کنن. مگه من چی کم داشتم؟ اتفاقاً خیلی هم خوشهای برجستهونهگ

هام سرازیر شد. با بغض و صدایی نیست همه الغر مردنی و به قولی مانکن باشن. ل*ب برچیدم و دوباره اشک

 :گرفته گفتم

 !باید الغر شم -

کشیدم! واسه همین به خودم از رویارویی شدن باهاش خجالت میجعدونم چرا با شنیدن نظر سهیل رانمی

تصمیم گرفتم چند مدتی رو به خودم سختی بدم و وزن کم کنم و حتی شده صبح به صبح ورزش کنم و 

 .های اضافه رو آب کنمع*ر*ق بریزم، ولی این چربی
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ام اومد و کنارم روی مبل خودش از من، سمت اشقدر گرفته و تو خودم بودم که راز با تمام دلخوریاون روز این

 :رو جا کرد و نگران گفت

 ای؟هم ریختهچی شده آبجی؟ چرا به -

 :روم گفتمای روبهطور خیره به میز شیشهآهی کشیدم و همون

 ام راز؟من خیلی چاق -

 .وا! این دیگه چه حرفیه؟ معلومه که نه! فقط کمی توپری، همین -

 :مپوزخندی زدم و گفت

 کنی؟ام میهه! داری مسخره -

 نه به جون تو، ببینم کسی حرفی زده؟ -

 .آه! بیخیال -

 :اش نگاه کردم و باحسرت گفتماش کردم و به هیکل عالینگاه

 یک کاری بگم انجام میدی؟ -

 .تا چی باشه -

 کنی؟ها من رو هم واسه ورزش بیدار میصبح -

 هم داشت! من تنبل رو چه به ورزش و تحرک؟ هاش از تعجب گرد شد. خوب، حقچشم

 .ام سر نمیرههم تنها نیستم و حوصلهطوری منآ... آره آره چرا که نه، این -

 :لبخندی تلخ زدم و از جام بلند شدم و گفتم

 !مرسی آبجی -

نها یک خورد شاید تام زنگ میهای سهیل توی گوشکرد؛ ولی من فقط حرفهنوز سوالی و کنجکاو نگاهم می

 .اش رواش اون رو مسخره کنه مخصوصاً هیکلحرف بود؛ اما برای یک عاشق سخته معشوق

وفی کرد، پام میام رو باز کردم. راز بود که شاکی نگاهنچی کردم و یک چشمخوردم، نچهایی که میصبح با تکون

 :کشیدم و گفتم

 امروز دانشگاه ندارم، چرا بیدارم کردی؟ -

 ه خانوم رو! پاشو روزا مگه نگفتی صبح تو رو واسه ورزش بیدار کنم؟ه -

 .ام میادنچ! ای بابا! از فردا، فردا بیدارم کن قول میدم بیدار بشم االن خیلی خواب -

 .دفعه دستم کشیده شد و راز غر زدیک

 .کنمیا االن یا دیگه بیدارت نمی -

ام رو بشورم. با وادارم کرد ساعت شش صبح دست و صورتطور گیج خواب سمت روشویی برد و من رو همون

 :تر شدم، کش و قوسی به بدنم دادم و گفتمخنکای آب کمی سرحال شدم و روی تصمیمی که گرفتم مصمم
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 !ممنون که بیدارم کردی -

 .ذاشتیشدی مو به سرم نمیکردم صبح که سرحال میدونستم اگه به زور هم که شده بیدارت نمیمی -

 :هایی مشتاق گفتمهم کوبیدم و با چشمهام رو بهخندیدم و دست

 خب از کجا شروع کنیم؟ -

 .نگاهم کرد و پوزخندی مرموز زد

*** 

 !وای بسه! وای مامان مردم -

 :هایی که به کمر زده بود مثل شمر باال سرم ایستاد و با تریپ استادی گفتراز با دست

 .هستیماش یاال تنبل خانوم، هنوز اول -

 :نفس زنان گفتم

 .من... من غلط کردم... اصالً نخواستیم بابا بیخی... بیخیال ما شو جون هرکی دوست داری -

های باغ دراز کشیده بودم. راز هم کنارم نشست و ام خیس از ع*ر*ق شده بود و روی چمنو زیر بغل تمام یقه

 :ام کوبید و باخنده گفتاش رو به شکم برآمدهدست

 !جون! عجب بالشت نرمی -

 :زبونم رو براش درآوردم و گفتم

 !استخون -

 :ای زد و گفتقهقهه

 !کنم هاواسه امروزت کافیه؛ ولی از فردا دیگه بهت رحم نمی -

 :چپ چپ نگاهش کردم و گفتم

 .زنهدوییم خانوم فقط سوت میهلک می ساعته هلک تر از امروز؟ سهظالم -

ساعتی در روز و تو فقط یک ربع دوییدی، درثانی بایستی حداقل بیست دقیقه یا نیماوالً سه ساعت نه  -

 .عالی از این امر مرخصی گرفتینروی تندرو داشته باشی که جنابپیاده

 :ام عادی، پس بلند شدم و گفتمحالم کمی بهتر شده بود و نفس زدن

 من میرم صبحانه رو حاضر کنم، هستی؟ -

 .میام. باید سرکار برمآره من هم االن  -

 .ات رو ول کردی چسبیدی به کارگری مردمای دیگه درس و دانشگاهدیوونه -

 .شدمای هم میدادم با معدل رفوزی فکر نکنم کارهام رو هم ادامه میحتی اگه درس -

ب بودن، سریع به اش به معنای باشه تکون دادم و سمت خونه رفتم. بابا و ستاره جون هنوز خوادستم رو واسه

لحظه ستاره داخل آشپزخونه اومد و با دیدن خاطر گرسنگی که داشتم بساط صبحانه رو ردیف کردم که همون 
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 :من و میز چیده شده متعجب و لبخندزنان گفت

 !به به دست گلت حنایی روزا جون -

 !بخیرسالم صبح -

 !صبح تو هم بخیر عزیزم -

 .کرد به ما ملحق شدرتش رو خشک میزمان که داشت با حوله صوبابا هم

 صبح بخیر دختر بابا امروز کالس داری؟ -

 نه چطور؟ -

 آخه پس چی تونست غیر از درس شما رو از خواب بیدار کنه؟ -

 :معترض گفتم

 !عه بابا -

 :هامون رو شنیده بود که گفتاش رو پوشیده بود و انگاری حرفهای بیرونیصدای راز اومد که لباس

شد؟ خرس قطبی از بلندگویی که قورت داده بودم دیگه االن داشت بیدارش کردم؛ ولی مگه بیدار می من -

 .کردلی بازی میلی

ام کنین به زودی وقتی شون نازک کردم. االن مسخرهچشم واسههاش خندیدن و من پشتبابا و ستاره از حرف

 .خندممی ست که منیک هیکلی واسه خودم ساختم، اون موقعه

 «راز»

 

اومد آخرین بار کِی ازشون استفاده کردم؟ اهل ام نگاه کردم. حتی یادم نمیبا درموندگی به وسایل آرایشی

آب و سفیدآب نبودم؛ اما از این پس برای جذب طعمه مجبور بودم کسی باشم که تا به حال نبودم. پس سرخ

هایی با رنگ شاد و خانومانه استفاده کنم، ام از لباسعادت اولین کاری که کردم این بود که برخالف سلیقه و

که داداش شدن که مثل ملکه هستن نه اینهایی میکردم، مردها جذب خانومبایستی روی رفتارم هم کار می

ذاشتم، فقط کمی. واسه هام رو به نمایش میمشتی باشن، برای نزدیک شدن به امید باید کمی هم از زیباییم

ای از موهام رو ام رو با شونه سری به سمت کش موهام کشوندم و دو طرف سرم، رگهن جلوی موهای طالییهمی

تر شده بودن طوری که توی همچین مواقعی هام کشیدهخاطر سفت بسته بودن موهام چشمآزادانه رها کردم. به

 :گفتماهان می

 !ای منچشم گربه -

ام طبیعی سفید و شفاف بود دیگه نیازی به روغن مالی و و چون پوست هام زدمخط چشمی کشیده به چشم

 که کار زیادیام خاتمه دادم، با اینام به آرایش کردنفالن نداشتم، با زدن یک رژ ل*ب صورتی و عطر همیشگی



 

 

 
20 

 آلباتروس کاربر انجمن رمانیک  |رمان انفصال عشق 

 
ن شد. از دیدرنگ بود، یک تغییر اساسی محسوب میام بینکرده بودم، ولی برای منی که همیشه اخمو و صورت

ر تکرد پس بگو چرا با شباهتی که من و روزا داشتیم، واسه روزا بیشخودم لذت بردم. آرایش چه کارها که نمی

ام ام باز شدو از پسش روزا داخل اومد؛ ولی با دیدنخاستگار بود تا من. الحق که روزا زیادی خانوم بود! در اتاق

 :اش برد و با ذوق گفتمات

 خوای بری سرکار؟هلو! مطمئنی می بابا -

اش پرتاب گذره؟ بوسی از هوا سمتها تو سرم میدونست چهاش سرخوش خندیدم. اون که نمیاز لحن شیطون

ام رفت، دلیلی نداشت که به حنجرهکردم و از خونه بیرون زدم، چون بابا معموالً زودتر از من سرکارش می

اش ظی کنم، اون هم وقتی که روزا رو دیدم و ستاره هم که اصالً حسابزحمت بدم و از اهل خونه خداحاف

 .کردمنمی

ام عالی بود، چون ام از هشت صبح تا نه شب بود و این واسه نقشهاش چندتا بوق زدم، وقت کاریجلوی در خونه

ود د؛ من! سرش پایین بشتر درکنارش باشم و روی مغزش کار کنم، قلب امید باید برای من میتونستم بیشمی

ند که سرش رو بلاینها شده بود، بیاش زده بود االن دیگه درست شبیه بچه مثبتاش رو به چشمو عینک طبی

. نفس عمیقی کشیدم تا آروم بشم. با لبخند و لحنی که کمی توش ناز و عشوه کنه در عقب رو باز کرد و نشست

 :داشت، گفتم

 !سالم مهندس -

های آرایش شده و خندونم که از داخل اال آورد که مطمئن بشه واقعاً خودم هستم؟ با دیدن چشممتعجب سرب

 :من کنان گفتآینه دید، بیشتر حیرت کرد. آب دهنش رو قورت داد و من

 .س... سالم -

ت تو دلم به دستپاچه شدنش قهقهه زدم، هنوز مونده جناب رضایی عزیز! مونده تا من رو بشناسی. با انگش

 :اش تنظیم کرد و کنجکاو گفتاش رو روی دماغاش عینکاشاره

 خواین برین؟جایی می -

 اش چیه، آخه من رو چه به آرایش و لباس رنگی؟دونستم دلیل این سوالمی

 :لبخندی زدم و جواب دادم

 نه چطور؟ -

 :به موهاش چنگ زد، انگاری کالفه شده بود و عصبی گفت

 .تر به شرکت برین. قرار دارم، لطفاً اگه میشه سریعآخه... هیچی، هیچی -

 .چشم آقای مهندس -

هام نگاه کرد و در آخر عصبی فوتی کشید و به بیرون چشم دوخت. مردک سست عنصر! چه کمی خیره به چشم

کنه زودتر دست به ها رو خام میدونستم کمی عشوه خرکی اومدن واسه پسر جماعت اونزود وا دادی! اگه می
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 (های عزیز نویسنده قصد توهین نداره و این فقط نظر راز هست. )با عرض پوزش خوانندهشدمکار می

اش شد. پوزخندی زدم. این بشر چیزی به به محض ترمز گرفتن، امید زودی از ماشین پیاده شد و وارد شرکت

 .و فوت کردمام رظاهر هم بلد بود؟ سرم رو به پشتی صندلی تکیه دادم و نفساسم حفظ

 .شیمفرشته؟ خواهری؟ داریم به هدف نزدیک می -

های هیچ و پوچ تقریباً ظهر شده بود و من خسته از داخل ماشین موندن، داخل شرکت رفتم. بایستی به بهونه

ه ای بتونم داخل برم. تقهشدم. منشی با دیدنم من رو شناخت و به امید اطالع داد و بعد گفت میاش مینزدیک

 .اش بلند شددر زدم که صدای جدی

 .بفرمایین -

 :رویی وارد شدم و گفتمدر رو که باز کردم، با خوش

 مزاحم کارتون که نیستم؟ -

تق خوام. با عشوه و ناز با صدای تقات رو میزد، همینه! من رام شدنهم نمیخیره به من بود و حتی پلک

 :هام رفت، اخمی کرد و گفته سمت کفشاش بام نگاههفت سانتیهای پاشنهکفش

 کارتون؟ -

 .اَه چه بداخالق! ما هنوز باهم کار داریم امید جونم! هه

 . ...ام سر رفته اگه کاری ندارید میشهراستش رئیس من حوصله -

 :اش روی میز کرد و گفتهای زیردستام رو پاره کرد و سرش رو گرم نقشهکالفه حرف

تونه باشه. اون هم چون من فعالً داخل شرکت تون فقط یک الی دوساعت مید برید؛ اما مرخصیتونیخیر می -

 .هستم و بیرون کاری ندارم

 !تونوای خیلی ممنونم از لطف -

شد آروم قدم برداشتم، بذار دیوونه بشه متعجب نگاهم کرد و دوباره با اخم، رو از من گرفت. تا جایی که می

مردک دیوونه! خداحافظی کردم و به محض بسته شدن در، دوباره به الک خودم برگشتم و با کالفه بشه، 

 !ها سختههای بلند و جدی از شرکت بیرون زدم، چقدر راه رفتن با این کفشقدم

سمت خونه رفتم تا ناهارم رو بخورم؛ ولی با فکری که به ذهنم رسید، لبخندی کج و مرموز زدم. به خونه که 

تاره کنه و سکه دیر بشه خودم رو به سالن رسوندم که دیدم روزا داره فیلم تماشا میفوری تا قبل از اینرسیدم، 

 :ام کردن که رو به روزا گفتمکنه. با دیدنم هردو سوالی نگاههم سبزی پاک می

 ناهار چی داریم؟ -

 .پلو پختهستاره جون زرشک -

 :و گفتسمت آشپزخونه رفتم که روزا دنبالم اومد 
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 همه عجله داری؟حاال چرا این -

 :کردم گفتمزمان که داشتم غذاها رو توی ظرف در بسته جا میهم

 .تر درست کنین، چون ما دو نفریمخوام از این به بعد ناهار رو توی شرکت بخورم، اگه میشه ناهار رو بیشمی -

 :گیج پرسید

 چی؟ -

دم، دوباره ماشین رو سمت شرکت روندم، خداکنه تا االن واسه اش نکردم و ازش خداحافظی کرتوجهی به سوال

خورد و حاال این یک فرصت طالیی واسه من بود خودش غذا سفارش نداده باشه، همیشه ناهارش رو از بیرون می

پخت ستاره هم درست مثل مامان عالی بود و کنم که دستاش بشم، اعتراف میتر نزدیکی غذا بیشکه به بهونه

 .شهگیر میبه طور حتم امید نمک

 :ی من و ظرف غذا ابرویی باال انداخت که گفتممنشی با دیدن دوباره

 توی اتاقش کسی نیست؟ -

 :با طعنه گفت

 پیک رستوران شدی؟ -

 :و با چشم به ظرف غذای تو دستم اشاره کرد پوزخندی زدم و برای چزوندن این زن سیریش و فضول گفتم

 .طور فکر کناینتو  -

اش طور تحملهاش چهاش باشه و موندم شوهر و بچهخورد بیست و نه سالپشت چشمی نازک کرد، می

 !کردن؟می

 .اش رفتم و تقه به در کوبیدم که صداش اومدای صادر بشه، سمت اتاقکه از امید اجازهبدون این

 !بفرمایین -

اش کم ام خیلی زمانام یکه خورد. خوب آخه رفت و برگشتدم که با دیدنداخل شدم و اول سرم رو از در کنار ز

 .بود و اون حق داشت که از کارهای من که امروز خیلی براش عجیب بود، متعجب بشه، پرسید

 !مشکلی پیش اومده؟ -

اش دادم غذا رو نشون ای ظرفهام فرو رفتم و کامالً از در زدم بیرون و با نیش بازشدهدوباره تو جلد عشوه خرکی

 .که جفت ابروهاش باال پریدن

 .دوباره یک دروغ دیگه برای نزدیک شدن به اون

اتون دید فوری دستور داد واسهسالم، راستش مامانم از این که فهمید شما ناهارتون رو از بیرون سفارش می -

 .چیزی غذای خونگی نمیشهناهار بیارم آخه اعتقاد داره هیچ

خور که ستاره رو جای مادرم تصور کنم با وجود خیانتی هم که مامان کرده بود هم ازش دلم گرفت از ایناعُق

طور تحیر اش رو قبول کنم. برق شادی و همینکه جایگزیناش و اینبودم؛ ولی نه به قیمت فراموش کردن
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 :هاش رو دیدم؛ اما خیلی جدی گفتچشم

 . ...تونممن نمی از مادرتون تشکر کنید؛ ولی -

 .ات نکنماش پریدم، دختر بابام نیستم اگه خامبین حرف

تون پختش عالیه و نمک هم نداره خیالخواین دست مامانم رو رد کنید؟ باور کنید دستعه مهندس! می -

 .راحت

 :اش پشت سرش رو خاروند و خیره به ظرف گفتبا خودکار توی دست

 . ...آخه -

روی هایی که روبهکنه واسه همین پررو پررو روی مبلگرسنشه و فقط داره تعارف تیکه پاره میدونستم می

 :زمان گفتممیزکارش بود نشستم و ظرف غذارو باز کردم که بوش پیچید. هم

 .من که جرئت ندارم این ظرف رو دست نخورده پس ببرم- 

 !ه، هه! باید عادت کنی مهندسکنهای وق زده داره نگاهم مینگاهش کردم که دیدم با چشم

 .ی حرفم رو گرفتمادامه

 ی مامانم رو بدم و باهاش تماس بگیرین؟خواین من شمارهمی -

 :هول شده گفت

شن، باشه من مشکلی ندارم اتفاقاً )لبخند گید مادرتون ناراحت میقدر اصرار دارید و مینه نه! حاال که این -

 !مهکجی زد و مظلوم( خیلی هم گرسن

 حاال کی خواست شماره بده؟

 !تونخب پس نوش جون -

 :براش زرشک پلو کشیدم و خواستم روی میزش بذارم که گفت

 .خودم میام -

کرد تنهایی قراره غذاش رو کوفت روم نشست، منتظر نگاهم کرد شاید فکر میو از پشت میزش بلند شد و روبه

 !کنه؛ اما کور خونده

 :مظلوم گفتم

 !شه من هم با شما ناهارم رو بخورم؟ آخه تنهایی رو زیاد دوست ندارممی شه...می -

 .بگذرهجا شاید بهتر بهتون خوشها؟ اونرید پیش باقی کارمند... نه مشکل که نه؛ ولی چرا خب نمین -

 .ر میرهام سهم که سر از موضوعاتشون درنمیارم حوصلهزنن و مناش درمورد کار حرف میها همهآخه اون -

 :زمان گفتمخور شده نیم خیز شدم که بلند بشم و هممثالً دل

 !اگه مزاحمم میرم بیرون -

 :فوری گفت
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 .منظورم این نبود، بفرمایین لطفاً -

 :لبخند مرموزی توی دلم زدم؛ ولی همچنان نگران گفتم

 .اتون بد بشهآخه شاید واسه -

 :اخمی کرد و گفت

 .نیست، بهتره غذامون رو بخوریم تا سرد نشدهام مهم حرف بقیه واسه -

 !بینی دیگه نه؟ اولین پله با موفقیت برداشته شدلبخندم پدیدار شد، فرشته داری می

خواستم سر حرف رو باهاش باز کنم؛ اما هرچی دنبال موضوع جالبی ناهارمون رو در سکوت خوردیم خیلی می

 :گشتم تو فکرم پیدا نشد. بعد ناهار گفت

 !مادر تشکر کنید واقعاً دست پختشون حرف نداره از -

 :خندیدم و گفتم

پخت رو تحمل اتون هستم این دستکنم؛ اما چه دروغ گفته باشید چه نه باید تا وقتی من رانندهخواهش می -

 .کنید و ناهار رو با ما باشید

 :متعجب زده گفت

 !هان؟ -

ه غذای رستوران عادت کنه، ما که داریم ناهار رو درست اتون بمامان گفتن خوب نیست بذاریم شما معده -

 .خورهتر به جایی برنمیکنیم یک پیمانه بیشمی

تر از این مدیون شما باشم. امروز هم خیلی مادرتون لطف کردن؛ ولی دیگه الزم تونم بیشنه نه! من دیگه نمی -

 .نیست زحمت من رو بکشن، من با غذای رستوران مشکلی ندارم

 :بین ابروهام نشوندم و گفتم اخمی

معرفت نیستم که خودم قدر هم بیای نمیدم، ایناصالً! حرفش رو هم نزنید مامان اگه بذاره من همچین اجازه -

غذای خونگی بخورم درحالی که رئیسم ناهارش رو از رستوران سفارش بده، اون هم که معلوم نیست 

 . ...لتون مضر باشهخدای نکرده واسه معده هاشون چندبار مصرف شده، مسموم نباشه وروغن

 :زدم که با خنده گفتطور یک کله داشتم حرف میهمین

 !باشه باشه! یک نفسی هم این وسط بکشین -

 :لبخندی زدم که اون هم جوابم رو با لبخندی داد و گفت

 .بازهم از مادر تشکر کنید بابت لطفشون، انشاءاهلل که بتونم جبران کنم -

 !ست مهندسهوظیف -

 :کنم متعجب گفتوقتی دید هنوز منتظر نگاهش می

 ای هم هست؟حرف دیگه -

 :ام گرفت گفتمهم عوق با لحنی لوس که خودم
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 کنین؟مون رفتم فقط از مامانم تشکر میپس من چی رئیس؟ ناسالمتی این همه راه رو تا خونه -

اش رو کرد، هام باال پرید. خوب که خندهه زد که شونهاول هاج و واج نگاهم کرد بعد یک دفعه طوری زیر خند

 :گفت

 !ببخشید! دست شما هم درد نکنه لطف کردین -

 :ی کوتاهی کرد که مثالً شاد گفتمو دوباره خنده

 !کنم مهندسخواهش می -

 حاال مهندس یا رئیس؟ -

تر کردم بیشد! خیال میفقط خندیدم و بعد از جمع کردن ظروف ازش خداحافظی کردم. چه زود خودمونی ش

زمان ببره تا بتونم نزدیکش بشم. آه فرشته این بشر چطور تونست بازیت بده؟ اخمو، به نگاه فضول منشی هم 

 .توجهی نکردم و سمت ماشینم رفتم

ی امیر ام سر نره و صداش رو کم کردم، شمارهداخل ماشین نشستم و یک موزیک مالیم هم گذاشتم تا حوصله

 .رفتم که بعد چند بوق جواب دادحسام رو گ

 جانم آبجی؟ -

 سالم، خوبی؟ -

 شکر، تو چطوری؟ االن سرکاری؟ -

 اوهوم... زنگ زدم بگم خریدهای عروسیتون رو به کجا رسوندین؟ -

 !تون اینطورین؟ بابا پدر ما رو درآورد از بس که سخت پسندههوف! دختر همه -

 :خندیدم و گفتم

 !زنه داداشچی؟ بندری می خورههرکی خربزه می -

 :هم نمکی خندید و گفتاون

 .خیلی اصرار داره تو رو ببینه -

 .کنمطور فکر نمیواقعاً؟!... اما من که این -

 چرا؟ -

دختر، حتی یک معمولیش رو هم داشته باشه... ها معموالً زیاد دوست نداریم همسرمون دوستخب ما خانوم -

 .ونهشما غیرت دارین، ما حسادت زن

 !هاطوری نیستاوه! بله بله؛ ولی جدی ریحانه این -

 !باشه عزیز، من هم مشتاق دیدار -

 !هاپس اگه وقت آزاد داشتی خبرم کن، نشه دیدار شب عروسی -
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 کار بشیم، کی بدش بیاد؟چشم چشم، شما دعا کن ما بی -

 :زد فوری گفتمبا دیدن امید که از شرکت داشت بیرون می

 من باید برم کاری نداری؟ خب دیگه -

 .قربونت خداحافظ -

 .فعالً -

 .گوشی رو روی داشبورد گذاشتم که دقیقاً همون لحظه امید هم نشست

 . (...)لطفاً برین شرکت -

 :از آینه نگاهش کردم و پرسیدم

 قراره جدیده؟ -

 !طوری خیره نگاهم کرد که قشنگ فهمیدم منظورش اینه که: به تو چه بچه فضول

جاش هم کافی بود؛ ولی برخالف لحن نگاهش رو صاف کردم. هنوز زود بود واسه حرکت بعدی تا همین گلوم

 :گفت

 .طورهبله همین -

ایی که هتر شرکتجایی که تو این هفته کاریم زیاد رفت و آمد کرده بودم تقریباً بیشای نزدم و از اونحرف دیگه

 .در سکوت ماشین رو روندمشناختم پس باهاشون قرارداد بسته بود رو می

که امید رو به شرکت خودش رسوندم تا خود ساعت هشت و نیم ای نیفتاد و من بعد اینتا شب اتفاق خاص دیگه

 !قدر راننده شخصی بودن اون هم برای منِ زن کسل کننده بودمگس پروندم و چه

 .روزا: سالم عزیزم! خسته نباشی

 .سالم، هی بد نیستم -

 . ...ات یک شربتی میارم کهن واسهمرغ مزاحم: اال

 !خوام بخوابم؛ ولی واسه شام بیدارم کنین، کمرم خشک شدهنیازی نیست، می -

 خوای؟روزا: ماساژ نمی

ی تعویض لباس رو معموالً بالفاصله بعد از سرم رو به عالمت نفی باال دادم و اخمو سمت اتاقم رفتم. حوصله

قدر خسته بودم که زودی ین هم با همون وضعیت روی تخت دراز کشیدم، اینسرکار اومدن نداشتم و واسه هم

 .هام بسته شدچشم

 .خوایم شام بخوریمروزا: راز پاشو بابا اومده می

 .خواماوف! ولم کن نمی -

 ...عه خودت گفتی -

 .ور شدمدیگه صداش رو نشنیدم و دوباره در خواب غوطه
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شون نکرده بودم بیدار شدم و با دیدن سر و وضعم که دیشب اصالً عوضام از خواب صبح با صدای آالرم گوشی

ی لخ کنان سمت سرویس بهداشتی رفتم. بعد از کارهای شخصی، صبحانهنچی کردم و لخآه از نهادم بلند شد. نچ

 .تر درست کنن خونه رو ترک کردمکه ناهار رو بیشمفصلی خوردم و با سفارش این

ای محکم سمت ماشین اومد و سوار شد، لبخند گشادی زدم؛ ولی المصب زیر پرم زد و هاخمو و جدی با قدم

 .پرسی کنم دستور دادکه حتی سالم احوالقبل این

 .زود برین شرکت -

گیره؟ بهم برخورد و پس بدون هیچ حرفی وا! باز معلوم نیست کی خداخیرش بده گازش گرفته پاچه مارو می

 :که پیاده بشه گفتاینفرمون رو چرخوندم. قبل از 

ای افتاد مرخصید؛ ولی به هیچ عنوان، تون سر رفت یا هر اتفاق دیگهتا بعداز ظهر من جلسه دارم، اگه حوصله -

 .عرض کردم به هیچ عنوان به اتاقم نمیاید... ناهار امروز رو هم بیخیال بشید

 !وقت اینزدن بند اومد اونو رفت. مات و مبهوت به رفتنش نگاه کردم، نفس من از این همه فک 

 .اخمی کردم و دست راستم رو سمت شیشه دراز کردم که بالفرض امید مخاطبمه

رو )با انگشت شصت دِ من سم بریزم به اون غذای کوفتی که قراره درد کنی مردیکه ی**ا**ب**و! ببین من -

 .ارت درمیارم، فعالً دور دورِ توعهبه سینه اشاره کردم( من رازم، راز! دختر سرهنگ نعیمی... دمار از روزگ

ای کردم، محکم زدم روی فرمون که تک بوقی خورد. نفس اش رفتم و دندون قروچهای به جای خالیغرهچشم

 .های بسته ل*ب زدمعمیق کشیدم و با چشم

 !من آرومم آره من آرومم، فقط به خاطر فرشته... به خاطر فرشته -

بودم و حتی واسه ناهار هم به خونه برنگشتم، کمرم خشک شده بود و زخم بدعنق تا بعداز ظهر توی ماشین 

 .ام روشن نکردمبستر گرفته بودم؛ ولی انگاری با خودم روی لج افتاده بودم که حتی ضبط رو هم واسه حوصله

 های پنج بعدازظهری بود که کفنش کنم پیدایش شد، به این بشر خوبی نیومده الهی زخم معدهباالخره طرف

 !بگیری

 :داد گفتطور که با انگشت شصت و وسط فشار میهاش رو همونسوار ماشین شد و گوشه چشم

 .خونه -

 .روندم و اصالً حواسم به سرعت ماشین نبود که متعجب صدام زددرد! با غیض و حرص ماشین رو می

 !خانم نعیمی؟ -

 .فقط از تو آینه اخمو نگاهش کردم که یعنی: زرت رو بزن

 .ای ندارمتر من عجلهیواش -

حوصله تکون دادم و سرعتم رو کم خوام زودتر از شرت خالص بشم. سرم رو بیتو نداری؛ ولی عوضش من می
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 .که صدای خودش اومدکردم تا اینکردم. هنوز سنگینی نگاهش رو روی خودم حس می

 !خواممعذرت می -

 :سوالی نگاهش کردم که گفت

 . ...خواستراستش رقیبم باهام کل انداخته بود و میبابت رفتار صبحم... پوف  -

 :حرفش رو قطع کردم و جدی گفتم

 .هستید و من هم فقط یک راننده کنم! به من مربوط نیست... شما رئیسمخواهش می -

خواستم دلیل بدخلقیم رو بهتون گفته باشم، من معموالً زود از کوره در گید شما، فقط میآه بله درست می -

 !رم؛ ولی خبنمی

 نالید؟دونم چرا همیشه اشک فرشته ل*ب مشکش بود و از تو میهه آره! فقط منتها نمی

 :وقتی سکوتم رو دید لبخند محوی زد و دلجویانه گفت

 .حال میشم فردا ناهار مهمون من باشینواسه خاطر امروز، خوش -

اتفاقاً خیلی میل داشتم دوتا کشیده نر و ماده مثالً از ذوق توقع داشت فوری بزنم روی ترمز و بپرم ماچش کنم؟ 

 !شد و فقط به خاطره فرشتهنصیبش کنم و هوار بکشم سرش: خ... ف... ه... ش... و! حیف حیف حیف که نمی

 .من ازتون ناراحت نیستم مهندس؛ اما خب اهل تعارف هم نیستم -

 :لبخندی زوری زدم و گفتم

 پس ناهار کدوم رستوران؟ -

 :زد و گفتخندی تک

 کجا از محل کارم بهتر؟ -

دیگر رو به آغوش تنگی کنن و همخواستن رفع دلهایی که عجیب میسری تکون دادم و سعی کردم اخم

 .بکشن، کنترل کنم

 «روزا»

 

 :جویانه گفتممهسا رو از پشت بغل گرفتم و دل

 . ...ایخب ببخشید دیگه عزیزم! من که گفتم راز کارش عجله -

 :حرفم و گفت پرید بین

 .البد گوشیت هم دست راز بوده -

 :هام رو قفل کرده جلوم گرفتم که مهسا گفتسرم رو انداختم پایین و زیرچشمی نگاهش کردم و دست

 .دراز خودتیگوش -



 

 

 
29 

 آلباتروس کاربر انجمن رمانیک  |رمان انفصال عشق 

 
 .خورهها دلتر از اینکه خام نمیشد و بیشخندیدم و از اون حالتم بیرون اومدم. نه مثل این

 :خورد گفتمیوه میاش آبتپل بود و یک دستش رو به کمرش زده بود و با دست دیگهعاطفه که مثل من 

 .کنهها، ایش ناز میات قاطی کردیاَه بس کنید دیگه بابا! مهسا تو روزا رو با شوهر نداشته -

 .ای براش اومد و در نهایت تسلیم شده غر زدغرهمهسا چشم

 !کشیدمدونی تا االن چیها! نمیری بذاریفقط وای به حالت دوباره من رو تو خما -

 :مون دویید و گفتای داشت سمتتر بود و پوست تیرهاش فرستادم و مبینا که ریزه میزهبوسی از هوا واسه

 !ها زودباشین بیاین، استاد اومدهبچه -

 !وای بیچاره شدیم -

 .ها پاتند کردیمسریع سمت کالس

 :خیلی زود تعطیل شدیم. با صدای مهسا که گفت تر بود وهای امروزمون سبککالس

 .اون روز که نشد؛ ولی امروز رو هم قراره سهیل بیاد دنبالم -

 :خور و خجول بودم، زودی گفتمهایی که راجع بهم زد دلمضطرب شدم. هنوز هم بابت حرف

 . ...عام! نه نه... عام یعنی این که -

رو غنچه کردم و پوست داخل لبم رو جوییدم )حالت تفکرمه( و کرد، لبم مهسا تیز و شاکی داشت نگاهم می

 .اش بتراشم که جیلینگی یادم اومدای واسهموندم چه بهونه

 . ...راز گفته از این به بعد اون میاد دنبالم، دیگه مزاحم شما -

کنی؛ ولی از چی یبینم داری فرار مکنی من خرم؟ بابا دارم میچی؟ چی؟ چی؟ راز میاد دنبالت؟ روزا فکر می -

 !خدا داند

 .باور کن راز میاد سراغم -

گفتی کار داره و میره سرکار و وقت نداره، حاال چطور شده هر روز خانوم آهان )دست به کمر شد( تو که می -

 .گذره بگو؛ ولی خواهشاً من رو احمق فرض نکننمی خور( اگه با من بهت خوشمیاد دنبالت؟ )دل

تنظیم کرد و رفت که دنبالش دوییدم، مهسا خیلی برایم عزیز بود و اصالً دلم راضی به چادرش رو روی سرش 

 .هام نبودخور شدن عزیزدل

 .دستش رو کشیدم

 .دختر... چه تند میری! صبر کن یک دقیقه -

 .پشت چشمی نازک کرد که با خنده لپش رو بوسیدم

 .بهت این افتخار همراهی رو میدمدونم طاقت دوریم رو نداری بیخیال راز میشم و چون می -

 !هام ببخشهخدا من رو بابت دروغ

 :ای اومد و گفتچشم غره
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 . ...خیلی پررویی! من به خاطر تو زیر منت سهیل میرم اون وقت تو -

 !ببخشید دیگه -

 .پوف! از دست تو! باشه بریم که خیلی وقتِ منتظره -

 چی؟! مگه... مگه اومده؟ -

 .داد، زود باش تا عصبی نشده آره خب، بهم پیامک -

 !وای دختر چرا االن میگی؟ -

اش ها! اخم کرده به ساعت مچیمتعجب نگاهم کرد که زودی خودم رو جمع کردم، االن بود سوتی رو پاس بدم

نگاه کرد و فوتی کشید؛ ولی به محض صدای مهسا که سالم داد عصبی برگشت و تا خواست خراب بشه رو 

کاری کردم تا م رو کمی دستکه هیکلم رو رصد کنه واسه همین مانتوذب بودم از اینسرش من رو دید. مع

 :ای برای مهسا اومد و روبه من مودب گفتام تو دیدش باشه. چشم غرهتر چاقیکم

 .سالم روزا خانوم -

 .س... سالم آقا سهیل -

 .خواید با ما بیاین، شوکه شدمراستش مهسا نگفت که شما هم می -

 .: عه! سهیلمهسا

 گفت؟بغضم گرفت؛ حتماً باید این رو می

 :سهیل طوری که تازه فهمیده چی گفته زودی گفت

 . ...کنید نبودنه نه منظورم اینی که شما فکر می -

 :گرفته گفتم

 !شدمتون نمیآقا سهیل من به مهسا گفتم هستن بیان دنبالم، خودش اصرار داشت وگرنه مزاحم -

 !واسه عشقت مزاحم باشی چه قدر حس بدیه که

 .تون جا خوردم همینکنه، باور کنید من فقط از دیدنسهیل: لطفاً این حرف رو نزنین! مهسا پوستم رو می

 !هه پس فقط به خاطر مهسا؟ آه

 .مهسا: روزا جان بشین )چپ چپی نثار سهیل کرد( خیلی وقتِ سرپاییم

 .شیم با ما بیاینحال میسهیل: خوش

دونستم اگه نرم، مهسا حسابی در حد یک تعارفه و به خاطر مهسا این حرف رو زده؛ ولی می دونستم فقطمی

 .ناراحت میشه پس با حسی معذب صندلی عقب نشستم و مهسا صندلی جلو

 .من رو خونه رسوندن و بعد از خداحافظی ازشون سمت خونه رفتم

رو نشم؛ ولی وجود مهسا مانع از این هیل روبهتصمیم گرفته بودم که تا وقتی که به وزن مناسبم نرسیدم با س
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 !کردمشد پس باید یک کاری میمی

سر میز ناهارخوری بودیم و راز طبق همیشه ظرف غذاش رو به شرکت برد و من هنوز کنجکاو بودم بدونم که 

 سوزونه و هواش رو داره؟اش دل میقدر واسهاون نفر کیه که راز این

 بابا؟ -

 .نگاهم کرد

 ام ماشین بگیرین؟میگم میشه واسه -

 خوای رانندگی کنی؟ستاره: پس باالخره می

اش با تاکسی و فالن رفت و آمد کنم... بابا نظرتون چیه؟ ماشین که همهبله، دیگه وقتشه. خسته شدم از این -

 خرین؟می

 .کت کنهتونه تو انتخاب ماشین کمبابا: مشکلی ندارم، پس صبر کن راز بیاد اون بهتر می

 .لبخندی زدم

 !مرسی بابا جونم -

ها رو از بابا اش نمایان شد، من و راز این چال گونهرنگی زد که چال گونههاش رو بست و لبخند کماون هم چشم

 .تر بهم میاد تا رازترم چال گونه بیشگفت چون من تپلبه ارث برده بودیم. البته که همیشه مبینا می

. به کمک راز یک پورشه انتخاب کردم و بماند از گذشتعی که ماشین گرفته بودم میسه، چهار روزی از موق

که مهسا من رو با ماشینم دید به جای تبریک اول غر زد که چرا چنین کاری کردم وقتی تنها شانسم این این

ا داشتم و هبرنامهتر با سهیل برخورد داشته باشم؛ ولی خب من تونستم به خاطر ماشین نداشتن بیشبوده که می

 .خبر بود و وقتی ذوق زیادیم رو بابت ماشین دید دیگه بیخیال شدها بیمهسا از اون

مون بودن و همین یک خونواده جمعیت زیادی رو به خودش اختصاص داده عمو رامین دعوت امشب خونواده

مان زن و بچه و موقع دعوتی بود: عمو رامین و زن عمو خدیجه، پارسا و سامان که پارسا نامزد داشت و سا

وند. خلشکری میومدن، سمیرا و سمانه که سمیرا به تازگی بچه دومش رو باردار بود و سمانه دانشگاه، ارشدی می

 .کردیمخیلی از خونواده عمو رامین خوشم میومد و وقتی باهاشون بودیم اوقات خوبی رو سپری می

ها، خندیدم و و تا من رو دید شروع کرد به باد زدن کباب ها ناخنک میزد رفتمسمت راز که داشت به کباب

 :کنارش ایستادم، نیم نگاهی بهم انداخت و با لبخند کجی گفت

 کنه چرا؟بع میکبکت بع -

 !بینی؟ کی باشه سهیل هم بهمون اضافه بشهوای راز! این جمع رو می -

 !ی بیخیالش بشی؟خواهه به همین خیال باش که بیادخاستگاریت! دختر تو کی می -

 .وقتی که عشق رنگ سیاه رو به خودش گرفت -

 !از قدیم که گفتن مشکی رنگ عشقه -
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 !ترهکمون هم رنگیننچ، من مخالفم! عشق حتی از رنگین -

 .چپ چپی نثارم کرد

 !ی سالترین واژهخواد واسه من فلسفه بیای! عشق؟ هه مسخرهخبه خبه نمی -

 .اش اشاره کردم( قلبه، نه سنگاون تو )به سینه باالخره توهم عاشق میشی، -

 .ولی من با هر بار دیدن پسر جماعت سنگ به سنگ به بن بست دلم اضافه میشه -

 آره جون خودت، پس منم که دوتا دوتا دوست پسر دارم؟ -

 .دونیها برام حکم داداش رو دارن خودت هم میماهان و امیر فرق دارن، اون -

 !بینیم خانوموقت، عاشق شدن شما رو هم میگیرم هیچفم رو پس نمیهرچی... من حر -

ای رو توی دهنم کردم و پز شدهاش رو برام کج و کوله کرد که تیکه کباب نیمفقط پوزخند صداداری زد و قیافه

 .سرخوش خندیدم

 .هات راحت بشمحرفپس امیدوارم زودتر بیاد خاستگاریت از شر  -

 .ش، حتی اگه نیومد خودم میرم خاستگاریشمیاد نگران نبا -

 .پوکر نگاهم کرد

 .هم مونده غرورت رو واسه پسر جماعت بشکنیهمین  -

 !ذاری پای حقارت باشه اصالً من حقیرخانوم گل، عشق غرور حالیش نمیشه، اگه تو ابراز احساس رو می -

 :با مسخرگی گفت

 .برسهها رو باد بزن تا عشقت زودتر بهت بیا تو این -

 !مسخره -

 .خندید و بادبزن رو دست من داد و خودش داخل خونه رفت

 .داد زدم

 !پارسا... پارسا... هو پارسا -

ها به سرفه افتادم و زد، باالخره صدام رو شنید و سرش رو تکون داد که از دود زغالپارسا که با آقایون حرف می

ها اشاره کردم که متوجه شد و سمتم زدم، با دستم به کبابمیبا دستم دودهایی رو که سمتم میومدن رو پس 

 .اومد

 .تونی باد بزنی؟ نچ نچ نچپارسا: یک کباب هم نمی

 :ای که از بابت دودها بود گفتمچپ چپ نگاهش کردم و با صدای گرفته

 .ام کرد بابا! ناسالمتی این کار شما مردهاستخفه -

 وا! کی گفته؟ -
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 .من -

 :ها بود گفتطور که حواسش پی کبابهمونتک خندی زد و 

 .دیگه حرفی ندارم -

 .لبخندی زدم

 .کنهخب پس دیگه من میرم پیش بقیه، دست خودت رو ماچ می -

 .هی باشه! بفرما -

های شب دعوتی برپا بود و بعد رفتن. خسته و ها رفتم و کنارشون نشستم، تا نیمهسرخوشانه سمت خانوم

 .تختم رسوندم م*س*ت خواب خودم رو به

 

*** 

 

خور من رو سوار ماشین سهیل کرد، دیگه گذشت و من غیر از همون باری که مهسا دلروزها به سرعت می

سهیل رو ندیدم در واقع خودم این رو خواسته بودم و مهسا متعجب بود از این همه بیخیالیم؛ ولی در واقع دلم 

لی ها با کرسوندم باب میل سهیل! صبحرو به هیکلی می پر میزد واسه یک بار دیدنش؛ اما خب بایستی خودم

روزها من چه قدر  گرفتم و اینشدم با نشاط ورزشم رو سر میشدم و تا کمی سرحال میغرغر از خواب بیدار می

تر حواسم بهش باشه و حتماً ازش بپرسم دلیل شادم! راز هم انگاری همچین بگی نگی سرخوش بود و باید بیش

وک بودنش این اواخر چیه؟ تقریباً پونزده روزی میشد که سهیل رو ندیده بودم و این دوری و غم این همه ک

هام رو آب کرده بود طوری های سخت راز حسابی چربیاشتهام کرده بود و از طرف دیگه هم ورزشتنگی کمدل

که نو اوضاع خوب بود تا ای رفتمکه فکر کنم پنج کیلویی پایین اومده باشم. همیشه با فکر سهیل به خواب می

 !اون خبر نحس رو شنیدم

ش بستمهسا مدام سعی داشت یک چیزی رو بهم بگه؛ ولی هربار تا دهنش باز میشد برای گفتن حرف فوری می

 :های کالسی، تو حیاط دانشگاه مهسا رو تنها گیر انداختم و گفتمو منصرف میشد تا که عاصی شده بین ساعت

 فی هست که بخوای به من بزنی؟چی شده مهسا؟ حر -

 .واپس شدمتر دلمهسا با بغض و پریشونی نگاهم کرد که بیش

 !حرف بزن دیگه دختر -

 .دفعه زیر گریه زد و خودش رو انداخت توی بغلمیک

هرکاری کردم نشد زودتر بهت بگم، دلم نمیومد قلب نازنینت رو بشکنم خواهری! باورکن چندبار خواستم حتی  -

 !هم شده بهت بگم؛ ولی ترسیدمتلفنی 
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 ای بابا میگی حاال؟ -

 :هاش گرفت و گفتهاش رو با سرانگشتفین فینی کرد و اشک

 !دلم نمیاد نگاهت کنم )کارت عروسی رو از تو کیفش درآورد(؛ ولی مجبورم که این رو بهت بدم -

و هاش رقراریم دلیل این همه بیکارت رو که به دستم داد سریع با گریه متاسفمی گفت و پاتند کرد، هنوز ه

نفهمیدم؛ ولی به محض باز کردن کارت دهنم نیمه باز موند و قطره اشکی از چشمم چکید. یک بار دیگه 

داری از وزنم رو نداشتن و زمین هارو مرور کردم. سهیل سردار و دوشیزه راحیل قاسمی. زانوهام توان نگهاسم

لی مگه اکسیژنی بود واسه تنفس؟ انگاری همه جا رو غبار غم گرفته بود کشیدم؛ ودار میهای کشافتادم. نفس

هایی های دانشگاه متوجهم شدن و اونتونستم نفس بکشم. در آخر با صدا زیر گریه زدم که چندتا از بچهکه نمی

 .شناختن سمتم اومدنکه من رو می

 اشع شده بودن که عاطفه با اون هیکل گندهدیگه صدای جیغم باال رفته بود و افراد زیادی به تماشا دورم جم

 .هارو پس زد و اخمو و نگران سمتم اومدبچه

 !روزا جان آبجی چی شدی تو؟ -

 !فقط جیغ، جیغ و جیغ

 .انگاری مهسا هم باخبر شده بود که با دو خودش رو سمتم رسوند و با گریه کنارم نشست

 !کننها دارن نگاهت میکنم! بچهروزا جان قربونت برم آروم باش خواهش می -

گفت آروم باش و دونست چه آتیشی توی دلم برپا شده هیچ وقت نمیمن هیچی حالیم نبود و اگه مهسا می

 .ها رو کنی بچهمالحظه

 کنین؟عاطفه: به چی نگاه می

صف و که نگر بودن، مبینا عینک بزرگش رهاشون هم جزوه به دست نظارهها سرتق ایستاده بودن و بعضیاما بچه

 :هاش کرد و گفتگرفت رو تنظیم چشمدماغش رو هم می

 .بهتره بلندش کنیم حالش خوب نیست -

 .وار دستم رو کشیدم و تلوخوران بلند شدم و ل*ب زدمها زیر بازوهام رو گرفتن عصبی و دیوانهتا بچه

 .خوام برممی -

سمتم صدای مهسا که گفت تنهاش بذاریم و سمت پارکینگ دانشگاه حرکت کردم، عاطفه تا خواست بیاد 

 .دونستهام رو میمانعش شد و اون خیلی خوب دلیل ناآرومی

ریختم، هه! چه فکر ی تختم کز کرده فقط اشک میکوبید جوابش رو ندادم و گوشهستاره هرچی به در اتاقم می

تم گرفم بود و گوشش رو گاز میکردم حرف روی پالکش اسم منه! خرسی تو بغلای کردم که خیال میگونهبچه

پی کوبیده شد که ترسیدم و با صدای گرفته و درتا جیغم خفه باشه. چند دقیقه بعد ناگهان در اتاقم محکم و پی
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 :ای گفتمتو دماغی شده

 !عه ولم کنید! خوبم... خوبم! فقط فراموشم کنید، یک همین امروز رو بیخیالم بشید خواهشاً -

 !هرمار! این در رو باز کنراز: درد! کوفت! ز

با شنیدن صدای راز انگاری دنیا رو بهم دادن که مشتاق سمت در رفتم و قفلش رو چرخوندم و کناری رفتم تا 

و تر شبیه لولدونستم که االن هیچی از اون هلو باقی نمونده و بیشراز وارد بشه؛ اما به محض دیدنم جا خورد. می

هق خودم رو تو بغلش پرت کردم که سراسیمه در رو شمم پخش شده. با هقهام زیر چشدم و حتماً که ریمل

 .تر که شدم از بغلش بیرون اومدم و بینیم رو باال کشیدمبست و من رو سمت تخت هدایت کرد، آروم

 راز: چی شده آبجی؟

 :لبم لرزید و نفس عمیقی کشیدم و فقط گفتم

 !یچاره میشمام دعا کن آبجی! )هق( دعا کن که دارم بواسه -

قدر آشفته کنه؟ بگو تا برم پدرش رو دربیارم! داداش نداری عوضش من رو داری کی جرئت کرده تو رو این -

 !آبجی

 :گرش لبخندی تلخ زدم و با بغض که صدایم رو خفیف و ریز کرده بود گفتماز این حس حمایت

 !ممنونم که هستی -

 .اد، کمی که پیشم موند حس سنگینی کردم و ل*ب زدماش تیکه دهاش رو بست و سرم رو روی شونهچشم

 .خوام بخوابممی -

 خوای پیشت بمونم؟باشه عزیزدلم، می -

 :شدم گفتمکشیدم و پشت به اون روی پهلو میزمان که دراز میهم

 .تنهام بذار -

قدر زار م جاری شد، اونهاهام از گریه لرزید و اشکام رو بوسید و اتاق رو ترک کرد که دوباره شونهروی شقیقه

دیدم که دومادش سهیل بود و های عروسی خواب میزدم تا باالخره خوابم برد؛ ولی چه خوابی! مدام صحنه

 .اش قر میدنعروس مشخص نبود، حتی یک بار هم دیدم سه، چهارتا عروس دورش گرد کردن و دارن واسه

شیدم، غروب بود که بیدار شده بودم و خونه غرق در کسردرد داشتم و دماغم کیپ شده بود و با دهن نفس می

سکوت که معموالً این زمان بابا کالنتری بود، راز سرکار و ستاره هم یا خونه بود و یا بیرون مشغول خرید. دلم 

که بشینم رو هم نداشتم، سرم رو چرخوندم سمت گوشی که روی عسلی بود، گرفته بود حسابی؛ اما نای این

مون مردَم بذارم مکث کردم، آخ خاطبین رو آوردم. روی اسم سهیل که برنامه داشتم بعد ازدواجبرش داشتم و م

چه رویاها که باهاش نداشتم! وسوسه شدم باهاش تماس بگیرم حتی انگشتم روی صفحه لغزید؛ اما باحرص 

 !رمکه بهش زنگ بزنم رو هم نداام که حتی جرئت اینعرضهگوشی رو پرت کردم و من چقدر بی
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های اهل خونه گذشت تصمیمم رو گرفتم، باید باهاش حرف ها و کنجکاوینگرانیباالخره بعد از دو روز که با دل

موندم و شاید از ابراز کردن حسم بهش فرجی میشد و درست بود ی دلم میزدم وگرنه تا عمر داشتم شرمندهمی

 !که نامردیه؛ اما ممکن بود که من به عشقم برسم

 !های محل کارش باهاش قرار گذاشتم بماند که چقدر هم لحن صداش متعجب بودنزدیک

که گرفتم و اصالً حواسم پی رستوران و مردم داخلش نبود، تا اینهام کشتی میاز استرس و دلهره با دست

 .دستی جلو صورتم تکون خورد و هاج و واج به صاحب دست نگاه کردم

 :سهیل با خنده گفت

 گیرین؟، تحویل نمیکنیندعوت می -

 .به احترامش دستپاچه بلند شدم و دستی به روی شالم کشیدم

 .سالم... ببخ... ببخشید من... من اصالً حواسم نبود -

 :نشست گفتکشید و میزمان که صندلی رو میهم

 .طوره چون هرچی صداتون زدم متوجه نشدینبله همین -

 :ر رفتم که گفتی شالم وسرم رو پایین انداختم و با دسته

 سفارش دادین؟ -

 .نه... منتظر شما بودم -

 !چه میزبان خوبی -

گشت، رنگ دنبال سفارش مدنظرش میخجول لبخندی زدم و خیره به اون که داشت از تو منو با اخمی کم

ها!  نهام کقدر مهربون هست؟ نزنه نابودم کنه! شاید مسخرهکه حسم رو بهش گفتم بازهم اینشدم. آیا بعد این

که ضایع بشم. نه روزا تو واسه دفاع از عشقت اومدی پس بشین! اگه گفت دوستم نداره بهتره برم تا قبل این

چی؟ خب تو که نیومدی خودت رو قالب کنی که، اومدی شجاعانه از احساس پاکِت بگی همین. اصالً بیخیال 

 !میرم، اون هم خوشبخت بشه با زیدش! روزا

بار محکم باز و بسته کردم که دیدم سهیل هم برهمم تکون خفیفی دادم و چشمم رو یکسرم رو از افکار در

 :متعجب زل زده به من و گفت

 !حالتون خوبه روزا خانوم -

 .رنگی کردمقدر تابلو بازی درآوردی که متوجه شد.اخم کمخاک تو سرت! این

 !نه خوبم -

 خب پس من )...( سفارش میدم، شما؟ -
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 :گیج گفتم

 .کنهفرقی نمی -

طور سرش رو تکون داد و زیرچشمی بهم زل زد، شاید هنوز شک داشت که من واقعاً خوبم! هرچند که هیچ این

 :نبود. به گارسون سفارشات رو داد و پنجه در هم قفل کرده روی میز گذاشت و گفت

 خب روزا خانوم میشه بگید چی شده افتخار این قرار امروز رو به ما دادین؟ -

های سفید و بزرگش که توی هم وش نگاهش کردم و با حالت تفکرم پوست داخل لبم رو جوییدم و به دستمش

 !قفل بودن خیره شدم. بگو روزا زود

 . ...عام! راستش آقا سهیل من... من -

رگم هایی که قرار بود بگم رو باخودم مرور کرده بودم حاال دیگه چه متونم بگم؟ هزاربار حرفهوف پس چرا نمی

 شده؟

 !روزا خانوم -

طوری صدام نکن! گارسون که اومد تونستم یک نفس راحتی بکشم و از زیر بغضم گرفت، ل*ع*ن*ت*ی این

 .نگاه خیره و سوالیش کمی در برم، میز که چیده شد، دوباره به حرف اومد

 .من منتظرم -

اختیار قطره اشکی از چشمم ودن. بیزدیم، انگاری واسه دکوری روی میز بمون ل*ب به غذامون نمیهیچ کدوم

های شد و لیوان آبی سمتم گرفت که با دستصدا! سهیل هول هق افتادم؛ ولی بیچکید که هول شده به هق

لرزونم لیوان رو ازش گرفتم و یک نفس باال دادم. خنکی آب حالم رو جا آورد و نفسم رو با فوت بیرون دادم، 

 :د، سهیل گفتای که بینمون سکوت بوچند دقیقه

 کنین روزا خانوم! مشکلی پیش اومده؟کم نگرانم میدارین کم -

 :فکر تند گفتمهام رو بستم و بیباز هم اون حس مزاحم ترس و اضطراب! چشم

 !دوسِت دارم -

 :مقدمه! فوری گفتمتازه به خودم اومدم و با دست زدم روی دهنم، چه بی

 !عه... یعنی، یعنی که -

ها بغض کردم و با صدای لرزون ادامه دادم، من که کرد ترسیده دوباره مثل بچهو سوالی نگاهم میاخم کرده بود 

 .اش رو هم میرم دیگهگند زدم ادامه

آقا سهیل من... من خیلی فکر کردم و راستش وقتی مهسا خبر... خبر ازدواجتون رو برام آورد... نتو... نتونستم  -

 ...زدم، آقا سهیل منیتحمل کنم و باید باهاتون حرف م
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های خشمناکش نگاه کف دستش رو باال آورد وبا اخمی وحشتناک بین حرفم پرید که یکه خورده به چشم

 .کردم

هاتون زنی رو که قراره تا چند روز دیگه بره زیر سایه شما پیش خودتون چی فکر کردین؟ این که االن با حرف -

 طوری فکر کردین؟ه من اینکنم؟ نه واقعاً شما راجع بمن رو ترک می

 :ل*ب باز کردم حرفی بزنم که دوباره دستش رو باال آوردو با ابروهایی باال رفته تاکیدوار گفت

ام هستین و من به حرمت اون این قرار شما رو قبول کردم وگرنه هیچ دلیلی نداشت شما فقط رفیق خواهرزاده -

رنگ میشه، پس گید قطعاً با گذر زمان کمرید ازش میکه من وقتم رو صرف شما کنم، این حسی هم که دا

 .فراموشش کنید

 :با گریه گفتم

 مگه دست خودمه؟ -

مون هست، من تا چند روز دیگه قراره متاهل و متعهد هام تموم نشده! این آخرین دیدار شخصیمن هنوز حرف -

 .وشن گفته باشمبشم هیچ خوش ندارم حستون مزاحم زندگی من بشه! امیدوارم منظورم رو ر

خیره به پالک گردنش روی حرف ر، موندم. چه ظالمانه بحث رو خاتمه داد و حس پاکم رو مزاحم خطاب کرد، 

 .صداش دوباره بلند شد

 !کنم، لطفاً حد خودتون رو بدونید. خداحافظمن این روز رو فراموش می -

اشتم، رویاهام، عشق و احساسم همه و همه زد نگاهم رو از روی پالکش برندام وقتی حرف میحتی یک لحظه

 .های سنگینش لگدمال شدنامروز توی این ساعت زیر حرف

کنن، سریع با دستمال کاغذی روی میز وقتی به خودم اومدم که دیدم رفته و چند نفر با ترحم نگاهم می

ضول اشکی نریزم و هام رو پاک کردم و واسه یک ذره غرورم هم که شده سعی کردم جلوی این جماعت فاشک

تازه معنی غرور رو فهمیدم چیه که راز بارها و بارها خواست اون رو بهم یادآوری کنه؛ ولی عشق سهیل کور و 

 .کرم کرده بود

به محض این که در سالن رو بستم به در تکیه داده روی زمین سر خوردم و با صدا زیر گریه زدم که ستاره 

 .د روی رون پاش و سمتم اومدکنان سمتم اومد و با دیدنم زهلک

 چی شده روزا؟ اتفاقی افتاده؟ -

 :دیدم گفتمهایی که از اشک تار میبا سکسکه و چشم

 !کنهکنه! درد میدر... درد... می -

 !کنی آخه؟ آروم باشچی؟ چی؟ کجات خوشکلم؟ چرا داری گریه می -

 .با انگشت اشاره دست راستم سمت سینه چپم اشاره کردم

 !م... خیلی درد... دا... رهاینجا -
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 .ترسید

خاک به سرم! تو که خوب بودی! پس چی شدی تو؟ پاشو، پاشو باید بریم بیمارستان )زیر بازوم رو گرفت و  -

 !وادارم کرد بایستم( پاشو دیگه دختر

 :رفتم سمت اتاقم گفتمطور که میاز جام تلوخوران با سرگیجه بلند شدم و ستاره رو کنار زدم، همون

 !خوام بخوابممی -

 .و به تعجب و حیرت ستاره هم توجهی نکردم

 

 ***راز

 

شما داشتیم و فامیلی هم رو صدا -چنان با هم شماام با امید بهتر شده بود؛ اما همچند روزی بود که رابطه

اشتمش ام زنگ خورد، بردزدم که گوشیهای ماشین داشتم پرسه میزدیم و این برای من خوب نبود، نزدیکمی

 .و با دیدن اسم ماهان ابروهام باال پرید

 . ...جان -

 الو؟ الو؟ -

 وا! ماهان خوبی؟ -

 !بیچاره شدم راز! بیچاره -

 :اخمی کردم و گفتم

 میگی یا نه؟ -

 !اوف راز... من... من یک دختر رو حامله کردم -

 :بلند با جیغ گفتم

 !چی؟ -

 .که نگهبان شرکت چپ چپ نگاهم کرد

 .بابا گوشم کر شدتر آروم -

 فهمی چه غلطی کردی؟به درک! پسر تو می -

 !نرمال نبودم و کارهام دست خودم نبود -

 !خوریکنی وقتی جنبه نداری میخب تو غلط می -

 !ها بگو چه خاکی تو سرم بریزم؟اَه خیر سرم زنگ زدم بهت که مثل امیر سرزنشم نکنی! به جا این حرف -

 .هام رو عصبی بستمچشم

 .تونی بیای شرکت؟ من مرخصی ندارممی -
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 .باشه، باشه میام -

 !هاتا ده دقیقه دیگه ببینمت -

 !باشه دیگه اَه -

 !هاکار هم هست عجبخداحافظی قطع کرد، پسره احمق گند زده طلبو تماس رو بی

 

به آرنجم  هام صفحه خاموش گوشیم روبه کاپوت ماشین تکیه زده بودم و دست به سینه با یکی از دست

ام رو از کاپوت گرفتم کوبیدم تا که صدای موتور اومد و سرم رو چرخوندم سمت خیابون که دیدم ماهانه! تکیهمی

 زمان که داشتی موتورسیکلتش گذاشتم که همگیرهو جبهه گرفته اخمو نزدیکش شدم و دستم رو روی دست

 .کرد، یکه خوردکاله ایمنیش رو از سرش بیرون می

 خب؟ -

 ذاری پیاده بشم؟پوف می -

 .بیا تو ماشین -

ام روی فرمون ضرب گرفته بودم، سوار که های کشیدهزمان با انگشتو زودتر از ماهان سوار ماشین شدم و هم

 .شد به رگبار بستمش

فهمی اگه دختره تو خر گازت گرفته بود که یک همچین حماقتی کردی؟ یا عقلت رو از دست داده بودی؟ می -

 !ه از دستت شکایت کنه چی میشه؟ بدبختی پسر بدبختبر

فهمم، از دیشب که بهم گفت خواب ندارم. )یک دستش رو داخل موهاش کرد و سرش رو تکیه یواش، الو! می -

 .شد که دیشب زیادی خوردم دونم چیکردم؛ اما نمیاش مراعات میداد به پشتی صندلی( من همه

 !پس نوش جانت -

 .ای ل*ب زدمکرد که عصبی رو ازش گرفتم، با صدای گرفتهخور نگاهم دل

 امیر چی گفت؟ -

 .تا تونست آبادم کرد و کم مونده بود زیر مشت و لگدهاش برم که در رفتم -

 !ی احمقاین یکی هم نوش جونت، گوشت بشه به تنت، پسره -

سوخت! ماهان اصالً اهل تعهد نبود و ش اسکوت کرد که سرم رو سمتش چرخوندم، گرفته بود و کالفه. دلم واسه

حاال مجبور بود که زیر بار ازدواج اجباری بره. دستم رو گذاشتم روی دستش که روی رون پاش بود، نگاهم کرد 

 .هاش رو بستو لبخند تلخی زد و دوباره چشم

 .دونم چی بگمآه نمی -

 .بابا میگه گندی که خودت زدی باید پاش هم وایسی -
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 .گذاشتی تو دامن دختره توقع نداری که بیخیال بشه خب، تو یک تولهحق میگه  -

 !آه -

 .درست میشه -

 .پوزخند تلخی زد

 !کنینگو درست میشه بگو عادت می -

 !متاسف نگاهش کردم، حقیقت تلخه؛ ولی حقه

لبخند تلخی های پر نگاهم کرد و فردا شب قراره یک مراسم جمع و جور بگیریم تا گندش درنیومده )با چشم -

 !خوام تو هم به اون مهمونی بیای، بدبخت شدن داداشت رو ببینیزد، با بغض( ازت می

 .رنگی کردماخمی کم

 !کنیکه تو فکرش رو می سری هم نیستتا اطالع ثانویه زر زدن موقوف! پسر ازدواج همچین دیو بی -

یاده شد، من هم برای استقبالش تا نزدیک ای کرد و از ماشین پتنها سرش رو تکون داد و خداحافظی گرفته

هام پرید که گازش رو گرفت و رفت، ناگهان با صدایی که بیخ گوشم باال شد، شونهموتور سمتش رفتم و بعد این

 .و سریع چرخیدم

 کی بود؟ -

 !مهندس -

 گفتم کی بود که اصالً متوجه حضور من که سه ساعت معطلم نشدی؟ -

 !تو شدم امید جون؟! دوم، این االن غیرتی شده؟ ی مثبت! اول کِیدو نکته

 :ل*ب زیرینم رو گاز گرفتم تا لبخندم رسوا نشه و واسه این که حساسش نکنم گفتم

 .یک دوست -

 :های کتش رو پس زد و دست داخل جیب شلوارش کرد و گفتیک ابروش رو باال داد و لبه

 دوست؟ -

 .دمشحال میهاش خوشتر از کنجکاویهرلحظه بیش

 .بله -

 :سرد گفتچنان خونفکش منقبض شد؛ اما هم

 در چه حد؟ -

ت تر سمتدیگه کنجکاوی نبود، فضولی محسوب میشد، میگن هرچه قدر واسه پسر جماعت گنگ باشی بیش

 !جذب میشن

 .کنم این موضوع زیادی خصوصی باشهآقای مهندس من فکر می -

 :خودش رو جمع کرد و اخمو گفت
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 .تون رو با کار عمومی یکی کنیدنداره کارهای خصوصیپس دلیلی هم  -

 :هام رو توی دهنم کردم و گفتمل*ب

 برید؟چشم! حاال کجا تشریف می -

 :رفت گفتزمان که سمت ماشین میخیره نگاهم کرد و بعد نفسش رو فوت مانند بیرون داد و هم

 !معموالً کجا میرم این وقت؟ خونه دیگه -

خورد و الهی تا باشه از این حرص هه از این که تو خماری گذاشته بودمش حرص میچه بداخالق شده بود! 

 .العملی که نسبت به ماهان نشون داده بود حدس زدم راهم رو دارم درست میرمها! با عکسخوردن

 

 .خوندمی مستقلیش سمت خونه روندم و سرخوش زیرلب آواز میبعد از رسوندن امید به خونه

 :پارکینگ پارک کردم و وارد سالن شدم و بلند گفتمماشین رو توی 

 !سالم -

 .ستاره: سالم راز جان

چنان سرخوش سعی کردم با شنیدن صدای منحوس ستاره این خوشی تازه به دلم اومده رو از بین نبرم پس هم

 :گفتم

 روزا نیومده؟ -

 .آه چی بگم؟ از وقتی اومده داخل اتاقشه -

 حالش چطوره؟ -

 :اسف تکون داد که لبخندم ماسید و با پرخاش گفتمسرش رو به ت

 !پس چرا بهم زنگ نزدی؟ -

هام فاصله دادم تا حرفی بزنم که با دیدن روزا که ع*ر*ق سمت اتاق روزا رفتم و درش رو باز کردم، به ل*ب

ریع رفت. سمیاش تند باال و پایین کرده بود و با مانتو شلوار بیرونی روی تخت خوابیده بود خشکم زد، سینه

های ع*ر*ق روی پیشونیش، حدس زدم تب کرده باشه؛ سمتش خیز برداشتم و با دیدن صورت سرخ و دونه

ه زنولی چرا؟ اون که سرما نخورده بود! دستم رو که روی پیشونیش گذاشتم دیدم داره توی تب دست و پا می

 :پس رو به ستاره که کنارم بود فوری گفتم

 .اشین رو از تو پارکینگ بیارم بیرون، تو هم به روزا کمک کنتب داره! من میرم م -

 .باشه -

 جونبا دو رفتم سمت پارکینگ و سریع ماشین رو درآوردم که همون لحظه دیدم ستاره زیر بغل روزا رو که بی

کنه. در ماشین رو باز کشید، گرفته و کمکش میکرد و پاهاش رو روی زمین میداشت تلوخوران حرکت می



 

 

 
43 

 آلباتروس کاربر انجمن رمانیک  |رمان انفصال عشق 

 
شون رفتم، به کمک ستاره روزا رو روی صندلی عقب خوابوندیم و من سریعاً پشت فرمون نشستم دم و سمتکر

 :که ستاره گفت

 من هم بیام؟ -

 .الزم نیست، بابا میاد ما رو نبینه نگران میشه، من حواسم بهش هست -

زن باباها خوب بلدن چطور نقش ی رسید؛ اما همهسرش رو به تایید حرفم تکون داد، ظاهراً آشفته به نظر می

 .بازی کنن

تر سمت بیمارستان نزدیک خونه روندم، آینه رو روی روزا تنظیم کردم، روزا زیرلب هذیون با سرعت هرچه تمام

دید، چه بالیی سر خواهرم اومده که این جوری تب کرده و داره هذیون گفت و انگاری داشت کابوسی رو میمی

ی تنم فاصله گرفتم؛ اما باید یک چند روزی رو بیخیال فکر *ن*ت*ی از خواهرم، پارهمیگه؟ به خاطر امید ل*ع

 .طوری جبرانی کرده باشمتونستم اینگرفتم. شاید میشدم و تمام وقت در اختیار روزا قرار میانتقام می

ن ه دکتر از اتاق بیروروزا رو به یک اتاقی بردن و دکتری به همراه چند پرستار باال سرش مشغول شدن که باالخر

 :شد و نگران گفتم

 !دفعه این طوری شد! حالش خوب بود هایک -

 :رنگی زدو بین حرفم پرید، گفتدکتر که مردی با موهای سفیدی بود لبخند کم

 .تونهمراهم بیاین تا عرض کنم خدمت -

ه زد من هم بشینم و ساکت شدم و به دنبالش حرکت کردم، داخل اتاقش که شدیم، پشت میزش نشست و اشار

 :وقتی نگاه منتظر من رو دید گفت

ای که طور که خودتون گفتید، دلیل تب ناگهانی خواهرتون بیهوده نبوده و ایشون به دلیل شوک عصبیهمون -

 .شون این واکنش رو از خودش نشون دادهبهشون وارد شده بدن

 آخه چرا؟ چه شوک عصبی؟ -

 .از خواهرتون بپرسید دونم، بایداین رو من هم نمی -

 خوبه که نه؟ -

 .لبخندی زد

 .هوش میانبله انشاءاهلل تا دو الی سه ساعت دیگه به -

سرم رو تکون دادم و با تشکری اتاقش رو ترک کردم، سمت اتاق روزا رفتم که زیر سِرُم بود، یعنی چی شده که 

 روزا رو به این حال درآورده؟ روزا از چی ناراحته؟

روی صندلی نشستم و دست داغش رو توی دستم نرم فشردم و به خاطر خستگی هم که داشتم کنار تختش 

 .هام آروم روی هم افتادنپلک
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سرم رو بلند کردم که آخم در اومد، گردنم خشک شده بود و دست بردم ماساژش بدم که از دیدن بیداری روزا 

ح روکه سرش رو سمتم چرخوند. نگاهش خیلی بیکه به پنجره خیره بود جاخوردم، انگاری متوجه بیداریم شد 

 و خسته بود؛ ولی چرا؟

 بیدار شدی؟ -

مات و مبهوت فقط سرم رو به تایید حرفش تکون دادم و زیرلب اسمش رو زمزمه کردم که پوزخندی زد و ل*ب 

 .زد

 .تا تو بری کارهای ترخیصم رو انجام بدی من هم بیرون میام -

 روزا تو حالت خوبه؟ -

 .و تکون داد و خواست از تخت پایین بیاد که سرش گیج رفت و دوباره روی تخت افتادسرش ر

 تر صبر کنیم، هان؟خوای تا بیشمی -

 .کنهجا حالم رو خراب میخوام برم خونه، بوی ایننوچ، می -

 باشه پس صبر کن کارها رو انجام بدم خودم میام کمکت، خب؟ -

 .برو -

ن هم ریختتا کارهای ترخیصش رو انجام بدم. باید هرطور شده بفهمم چی باعث بهدودل تنهاش گذاشتم و رفتم 

روزا شده؟ گوشیم زنگ خورد که برداشتمش و با دیدن اسم مارموز که امید بود آخی زیرلب گفتم و تازه فهمیدم 

 .که مرخصی نگرفتم

 .الو سالم -

 سالم! خانوم نعیمی؟ -

 .ام مشکل پیش اومده نتونستم بیامه! راستش واسوای آقای مهندس شرمنده -

 خواین من هم بیام؟چه مشکلی؟ می -

 .اش برمیام منتها ازتون یک درخواستی داشتمنه نه! خیلی لطف دارید شما! من خودم از عهده -

 .بفرمایین -

 !ای سرکار نیاماگه... اگه میشه من تا یک هفته -

 !یک هفته؟ -

 .هلطفاً! کارم ضروریه و خیلی شخصی -

 .خب، خب، آه باشه قبول؛ اما بعدش باید جبران کنید -

 .خیلی ممنونم! چشم حتماً -
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 .باز هم اگه نیازی به کمک داشتین من هستم -

 !تو فقط شرت رو کم کن کمک پیش کش آقا

 .تون، اگه اجازه بدید من قطع کنمبازهم مرسی بابت لطف -

 .آهان بله، خداحافظ -

 .دارخدانگه -

رو داخل جیب مانتوم پرت کردم و سمت اتاق روزا رفتم که دیدم با تکیه به دیوار داره راه  و گوشی پوفی کشیدم

 .چنان غر زدممیره، حرصی شده سمتش رفتم و زیر بازوش رو گرفتم و هم

 .شق! خوبه گفتم صبر کن بیام دنبالتکله -

 !حوصله ندارم راز -

 .م. همین که به خونه رسیدیم، سیل سوال و توبیخ بابا روان شددوباره فوتی کشیدم و روزا رو سمت ماشین برد

 بابا: حالت خوبه روزا؟

 .بابا حالش خوبه، اگه بذارید فعالً تنها باشه، نیاز به استراحت داره -

 !بابا: یعنی چی؟ این دختر چند روزه تو خودشه، الاقل بگه چرا همچین شده نگران نباشیم خب

 .لند شدی روزا بصدای خروسک شده

 .بابا جون من خوبم! باور کنید، همین که راز گفت، کمی که استراحت کنم حالم خوب میشه -

بابا: پوف! یک شب تو بیمارستان بستری شدی و میگی خوبی؟ اگه دیشب دیروقت نمیومدم خونه حتماً به 

 !بیمارستان میومدم تا از دکترت بپرسم چته؟ تو که نمیگی

 .ان بذار واسه یک وقت دیگها خستهستاره: آرمین جان دختره

به دستش که روی بازوی بابا بود نگاه کردم و دندون روی هم سابیدم، هنوز بعد از گذشت چندسال نتونستم 

وجودش رو توی این خونه به خودم هالجی کنم. با حرف ستاره بابا کالفه رفت توی حیاط و من روزا رو به 

عف داشت که روبه ستاره گفتم یک لیوان شربتی واسه روزا بیاره. روزا اتاقش هدایت کردم، هنوز سست بود و ض

هاش رو عوض کنه. ل*ب به شربتی که ستاره آورده بود نزد و روی تختش نشست و من به کمکش رفتم تا لباس

ی هااست. ما هم به ناچار تنهاش گذاشتیم، هنوز لباس خواد تنها باشه و خیلی خستهحوصلگی گفت که میبا بی

های خونگیم رو از توی کمد انتخاب کردم سمت دادم، پس همین که لباسدیروزی تنم بود و بوی ع*ر*ق می

 .حموم رفتم

ای که ماهان گفته بود تمام یک هفته مرخصی که گرفته بودم رو باالی سر روزا موندم و حتی به مهمونی

ها توی شت برای روزا دعای شفاعت کرد. شبای هم که دانتونستم برم و دلیلش رو هم گفتم، با حال آشفته

ا هگفت و حتی گاهی وقتخوابیدم تا اگه نیازی به کمک داشت من باشم. توی خواب مدام هذیون میاتاقش می
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آورد که حدس زدم ممکنه اتفاقی بین روزا و سهیل افتاده که روزا به این حال و روز اسم سهیل رو به زبون می

 زد و با خودشها یا پوزخند میشد. بعضی وقتکرد و به یک گوشه خیره میتختش کز می یافتاده، روزها گوشه

 که باالخرهکرد تا اینزد زیر گریه و من رو هم دیگه کم کم داشت کالفه میکرد یا دوباره میحرفی رو زمزمه می

 .با اصرارهای من شروع به حرف زدن کرد

 ، مدام گریه و زاری خسته نشدی؟ دِ بگو چه مرگت شده؟اَه روزا بس کن دیگه! مدام اشک -

 !ولم کن راز -

 :کنارش روی تخت نشسته بودم، کمی سمتش خزیدم و گفتم

 !ببین به جون مامان اگه نگی چی شده، دیگه نه من نه تو ها! )جیغ زدم( بگو دیگه المصب -

 :ین روزهاش گفتاون هم متقابالً صداش رو باال برد و با گریه که شده بود همدم ا

ام؟ یا این که حق با تو بود و سهیل رو از دست دادم؟ دِ چی بگم هان؟ از کدوم دردم چی بگم؟ از دل شکسته -

 !ام، درد دارم! بذارین به حال خودم بمیرمبگم؟ این که کارت عروسیش رو برام داده؟ بابا خسته

هاش رو گرفتم و اون با کنه سریع دستمی دفعه دیدم داره خودزنیکردم که یکخشک زده بهش نگاه می

موهایی که افشون روی صورتش ریخته بود، چشم بسته ضجه میزد. بغضم گرفت و دوباره یک حس نفرت نسبت 

ای بود واسه تمام داد که خیلی خوب طعمهبه پسرها توی دلم اضافه شد و شیطون وجودم اسم امید رو ارور می

برای فرشته نزدیکش شده بودم؛ ولی با حال روزا درسته که دستم به سهیل ها، هرچند که من فقط این اشک

ی هاتونستم بازیش بدم. اشک پسرها مصادف با خندهجنسش توی چنگم بود و به راحتی میرسید؛ اما همنمی

 !شدمن می

ن مروارید روزا رو توی بغلم گرفتم و نوازشش کردم تا آروم بشه و توی دلم زمزمه کردم: تقاص تک تک ای

ام سنگین شد که فهمیدم خوابش برده، به آهستگی های تو رو پس میدن، مطمئن باش. سر روزا روی شونهاشک

روی تخت خوابوندمش و موهایی که چند روزه شسته نشده بود رو از روی صورت خیس اشک و سرخش کنار 

ارج شدم. دیگه مرخصیم رو به پایان هاش رو پاک کردم و با حال تاسفی از اتاق خزدم. با انگشت شصتم اشک

ترسیدم روزا هم مثل فرشته که به خاطر کرد، میبود و روزایی که تازه درد عمیقش رو فهمیده بودم نگرانم می

 .ترسوندشکست عشقی که خورده بود خودکشی کنه و این عجیب من رو می

دادم که در کمال تعجب روزا انجام میفردای اون روز که آخرین روز مرخصیم بود داشتم ورزش صبحگاهیم رو 

 .رفت رو به من لبخند زدزمان که داشت حرکات کششی میرو دیدم که سرحال سمتم اومد و هم

 !صبح بخیر آبجی -

 .گیج و مات ل*ب زدم

 صبح... صبح بخیر! روزا تو حالت خوبه؟ -

 مشخص نیست؟ -
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 . ...آخه... آخه دیروز که -

 .بین حرفم پرید

ها رو بهت زدم خیلی حالم خوب شد، شاید نیاز داشتم که خودم رو ولش، راستش دیروز که اون حرف دیروز رو -

خودی زار خوشانش هست پس من چرا بیخالی کنم. یک هفته عزاداری کردم براش بس بود، اون االن خوش

 بزنم؟

 .لبخندی کج زدم

 !بینم عاقل شدیایوال! می -

 :د و با شیطنت گفتبیخیال حرفم سمت استخر اشاره کر

 هستی یک مسابقه تا استخر بریم؟ -

تر این شکست رو ته نگاهش، صداش بغض و غم داشت؛ اما به خاطر این که من هم بتونم کمکش کنم تا راحت

 :بپذیره پس یک ابروم رو باال دادم و مغرور گفتم

 !باشه خودت خواستی -

راه شده خیلی دیدن حالش دوباره روبهبابا و ستاره که میشب به اصرار روزا حاضر شدم که باهم بیرون بریم، 

ها فقط تظاهره و دونستم تمام اینتر از هرکسی نزدیکش بودم میحالی کردن؛ ولی منی که بیشابراز خوش

 .امیدوار بودم بتونه دردش رو تحمل کنه

 .کردهوا کمی سرد شده بود؛ اما حس لذت بخشی رو به آدم القا می

 !ردهووی چه س -

 :لبخند محوی زد و گفت

 .اتفاقاً خیلی هم هوا خوبه! تو زیادی سرمایی هستی -

 ای چیزی بزنیم؟میگم هستی بریم یک نسکافه -

 .خوام توی تاریکی شب کنار مردم قدم بزنم همیننه فقط می -

 .باشه هرطور میلته -

 .ای به گوشم خوردزدهمتعجبکردم که ناگهان صدای سرم پایین بود و شونه به شونه روزا حرکت می

 !خانم نعیمی؟ -

 کرد؟کار میجا چیی امید رو دیدم، اون اینهای وق زدهسرم رو باال آوردم که چشم

 !آقای مهندس؟ -

 :روزا گیج گفت

 کنی؟معرفی نمی -
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 .ای زدمبه خودم اومدم و لبخند دستپاچه

 .رضایی بله، آقای مهندس خواهرم روزا. روزا جان رئیسم، جناب -

 :روزا سرش رو به احترام و معارفتی که صورت گرفته بود کمی خم کرد و با لبخندی خانومانه گفت

 !سالم خوشبختم آقای رضایی -

 !چنین؛ خواهرتون نگفته بودن یک خواهر دوقلو دارنامید: سالم من هم هم

 :پوزخندی محو زدم و گفتم

 الزم بود که بگم رئیس؟ -

 .اده سعی کرد با لبخندی چندش موضوع رو جمع کنهای دفهمید چه سوتی

 !هستین دیگهطوری گفتم. آخه باعث تعجبم شد زیادی شبیه همعه خیر، همین -

 .خب دوقلو هستیم دیگه -

 :از این که باز هم ضایعش کردم حرصی شد؛ ولی چیزی نگفت. روزا با همون لبخند محجوبش رو به ما گفت

 .حال شدم با اجازهاز کارت که تموم شد بیا، آقای رضایی از دیدنتون خوشمن میرم کمی قدم بزنم، ر -

 :امید سرش رو به احترام کمی خم کرد و روزا از کنارمون گذشت که امید گفت

 .بینم که خیلی کارتون واجبه! قدم زدن و وقت گذروندن با خونوادهمی -

 :اش رو گرفتم و گفتمکنایه

اری من هم گذشته، دوماً من فردا میام دیگه و قرار شد یک هفته مرخصیم رو هم اوالً رئیس االن از زمان ک -

 جبران کنم غیر از اینِ؟

 !ماشاءاهلل از زبون کم نمیارین! تیز و تند -

 .پوزخندم رو قورت دادم که دوباره صداش اومد

 .مهندس خطاب کنیدگید وقت کاریتون تموم شده پس لزومی هم نداره من رو رئیس یا آقای حاال که می -

 :هام تیز شد و مثالً متعجب گفتمگوش

 !پس چی صداتون کنم؟ -

 .معلومه اسمم رو، امید -

 !هاش نگاه کردم، آفرین! خوب داری راه میای امید جونخیره و عمیق به چشم

 . ...آخه نمیشه که -

 .ب کنیدهایی که تنهاییم لزومی نداره من رو با صفت کاریم خطاوا! چرا نشه؟ زمان -

 :مرموز گفتم

 خواین جدا از محیط کار اسمها تنهاییم؛ ولی خب اگه میتر وقتبله حق با شماست، ما که معموالً بیش -

 .شریفتون رو بگم مشکلی نیست
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 :ام رو گرفت که با خنده و لحنی مثل من مرموز گفتکنایه

 .تونید هروقت خواستید اسم کوچیکم رو صدا کنیدمی -

 .زدملبخندی کج 

 .خب رئی... عه یعنی آقا امید من دیگه برم روزا منتظره -

 :لبخندی به حساب جنتلمن زد و گفت

 .بینمتون، خانم رازپس، فردا می -

زده شده بودم که قدر حیرتتر شد و خداحافظی کرد، اینهایی گرد نگاهش کردم که لبخندش عمیقبا چشم

 .هام نقش بست و زمزمه کردمنی روی ل*بنتونستم جوابش رو بدم. کم کم لبخندی شیطا

 !دومین قدم هم با موفقیت طی شد -

 .نفس عمیق کشیدم و با شادمانی سمت روزا که روی نیمکت پارک نشسته بود رفتم

باز دراز کشیده بودم و با یادآوری امیر که به خونه که برگشتیم هرکس سمت اتاق خودش رفت. روی تخت طاق

داره من رو ببینه یکی کوبیدم به سرم و کالً این روزها روزا حواسم رو پرت خودش  گفت همسرش خیلی تمایل

 تونی بانو رو بیاری؟کرده بود. زودی به امیر پیامک دادم که: فرداشب ساعت ده آزادم می

هم ریخته بود! بعد چند بوق صدای و بعد به ماهان زنگ زدم تا حالش رو بپرسم، عجیب این روزها همه چی به

 .اش بلند شدرفتهگ

 الو؟ -

 !ماهان؟ -

 !خوای راز؟ بگو حوصله ندارمچی می -

 :متاسف گفتم

 مجلس چطور بود؟ -

 .پوزخندی زد

 .موناگه منظورت مجلس عزای من بود که آره همه چی حل شد و دختره رو بستن به ریش -

 .عه ماهان! خودت کردی -

 .حرفم رو با داد برید

 ها رو بگی؟سرم! خوب شد؟ زنگ زدی که این آره خودم کردم و خاک تو -

ناگهان با صدای بوق خوردن گوشی فهمیدم تماس رو قطع کرده، آهی کشیدم و گوشی رو روی عسلی گذاشتم 

 .که صدای پیامکی اومد

 .برداشتمش که دیدم پیام اومده



 

 

 
50 

 آلباتروس کاربر انجمن رمانیک  |رمان انفصال عشق 

 
 .کنمامیر: چه عجب! باشه حتماً بهش میگم، فردا خبرت می

 .منتظرم -

هام سنگین شدن خواستم بخوابم که دوباره صدای آالرم گوشی باال رفت و مش روی عسلی و پلکدوباره گذاشت

 .حرصی برداشتمش؛ ولی با دیدن اسم ماهان متعجب و نگران شدم

 چیه؟ -

 .صدای ماهان حاال شرمنده بود

 !خواهری ببخشید -

خورد؛ ولی االن از االن بود، بهم برمیکرد که از دستش ناراحتم؟ شاید اگه غیر لبخندی محو زدم، االن فکر می

 .اون هم توی چنین شرایطی که داشت نه

 .کنمفراموشش کن، درکت می -

 .با بغضی مردونه ل*ب زد

 !نوکریم -

 ماهان؟ داداش جونم! شاید بهتره همه چیز رو بسپریش به زمان، چه معلوم که دختره دلت رو نبره؟ -

 .اید سپرد به زمان شاید بشه اجباراً با این موضوع کنار اومدهه اون که اصالً؛ ولی به قول تو ب -

 :مون شد که گفتمسکوتی بین

 .تونه آرومت کنهغصه نخور، االن هم برو بخواب که فقط خواب می -

 خوابی زده به سرم، چی میگی تو؟تِه! خواب؟ چند روزه بی -

 :نگران گفتم

 !پس چرا به من چیزی نگفتی؟ -

 .ا بود، دلیلی هم نداشت بهت بگم، گندی که خودم زدم، خودم هم باید تاوان پس بدمتو سرت گیر روز -

 !کنهات میگفتی، تنهایی افسردهخب الاقل به امیر می -

 .زنهامیر که هیچی نگو، آقا اصالً باهام حرف هم نمی -

 !اشنفسم رو با حرص دادم بیرون، امان از این امیر با اخالق بابابزرگونه

شد و در آخر خداحافظی کردیم و من با کلی فکر و فکر با ماهان حرف زدم تا آرومش کنم؛ اما بهتر نمی کمی

 .بعد از یکی دو ساعت خوابم برد

هایی که براش چیده بودم ی دیگه از خونه بیرون زد، کلی از برنامهروی بوق فشار دادم که آقا بعد از پنج دقیقه

 .کردمی باید حرکت میعقب مونده بودم و حاال جهش

 .در کمال تعجبم روی صندلی جلو نشست و جواب تعجبم رو با زدن حرف داد

 .کردمی جدید اصالً حال نمیسالم، چه خوب که اومدین! راستش با راننده -
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ه؟ کنخواد غیرمستقیم بگه با من حال میآب دهنم رو قورت دادم، اینی که گفت یعنی چی؟ تعبیرش چیه؟ می

 :رفتارهای اخیرش چراغ سبز نیستن؟! لبخند کجی زدم و گفتم ینآیا ا

 !سالم -

 :عمیق نگاهم کرد و گفت

 !تو این مدتی که نبودین تازه قدرتون رو دونستم -

 .دوننها تا چیزی رو از دست ندن که قدرش رو نمیآدم -

 :ی من رو به تعبیر خودشیفتگیم گرفت و با خنده گفتکنایه

 .ه، کامالً حق با شماستاوه! بله بل -

 .پوزخندی زدم و سمت شرکت روندم. دیگه بینمون حرفی زده نشد تا این که به شرکت رسیدیم

 :از ماشین که پیاده شد، دور زد و سمت شیشه طرف من سر خم کرد و گفت

 !پخت مادر هستیممنتظر دست -

کنه زودتر غیب با این سرعت رامش میدونستم دوریم این طوری اون هم چشمکی زدوبا لبخندی رفت، اگه می

م ی چشمای از سرخوشی زدم و سرم رو به پشتی صندلی تکیه دادم، اشک گوشهشدم، خنده که سهله قهقههمی

دونستم وجدانمه؛ کشید که میرو پاک کردم، داری به ته دره دعوت میشی امیدجون! حسی از درونم عذاب می

ام ی به تمام اعتقادات انسانی و احساسی پشت کرده بودم و هیچ چیزی واسهولی من با پا گذاشتن توی این باز

 !ها دارمتر از آخر این مسیر نیست! براش برنامهمهم

 .های ظهر بود که اهل خونه یک ناهاری رو دست و پا کردن و من از همون ناهار برای امید بردمنزدیک

امید تماس گرفت که اجازه صادر شد و منشی با پشت  منشی با دیدن من و ظرف توی دستم پوزخندی زد و با

اش کردم و سمت در اتاق ریاست تونم برم، من هم پوزخندی حوالهچشم نازک کردنش ادا اومد که یعنی می

 .ای به در زدم که صدای جدیش بلند شدرفتم. تقه

 .بفرمایین -

هاش برقی زد و با لبخندی ی دستم چشمی در رو کشیدم و داخل شدم، امید با دیدن ظرف غذای تودستگیره

 :گفت

 !درست سر موقع -

 له بزنی؟طوری لهبا خودم گفتم: خب مگه مرض داری از خونواده جدا میشی که حاال واسه یک غذای خونگی این

 !تر نزدیکش باشمتونستم بیشولی خب هرچی بود واسه من یکی که عالی میشد! آخه با همین بهونه ناهار می

 :ور دهنش رو با دستمال کاغذی پاک کرد و گفتامید د

شون برخالف پختهاشون رو جبران کنم، دستخیلی مشتاقم مادر رو از نزدیک ببینم! باید حتماً این لطف -
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 .گیر بودتون حسابی نمکگفته

نه به بهوخواد با بهونه یا بیدونم چرا؛ ولی حس کردم که امید میناگهان حسی ترس به دلم چنگ زد، نمی

 :مون باز بشه؛ اما برای این که حساسش نکنم گفتمام نزدیک بشه و قرار نبود پای امید به خونخونواده

 .زنمحتماً! اتفاقاً مامان هم خیلی تمایل دارن شما رو ببینن )با مرموزی( آخه تو خونه خیلی از شما حرف می -

 :لبخند کجی زد و با شیطنت گفت

 کنین؟یبت میسرم غ حاال چی چی پشت -

هم رنگ زل زده بود ببری داشتم و به اون که مسخ شده با لبخندی کمتر قصد دلی کوتاهی کردم که بیشخنده

 :گفتم

تون زیادی زنم، آخه ماشاءاهلل با این سن کمتون حرف میاش از حسن کاریباور کنید غیبت نیست، همه -

 !موفقید و پیشرفت دارین

 :کم معذب شدم و گلوم رو صاف کرده گفتمکه کم طور خیره بودهمون

 .تون برمپس من دیگه با اجازه -

 :از جام بلند شدم و ظرف به دست سمت در رفتم که گفت

 خانم راز؟ -

 زنه؟آب دهنم رو قورت دادم، آروم باش راز چرا دستپاچه میشی وقتی صدات می

اش رو نرم روی هم بست و بعد از کمی مکث هچرخیدم سمتش و با لبخندی مصنوعی نگاهش کردم که چشم

 .بازشون کرد و ل*ب زد

 .هیچی بفرمایید -

اگه یک درصد هم شک داشتم این بشر ذره عقلی داشته باشه؛ اما االن دیگه شکم به یقین تبدیل شد که واقعاً 

 !خله

م به نگاهی هم و حتی نیملبخندم رو تکرار کردم و سمت در رفتم. در رو که بستم نفسم رو فوت مانند بیرون داد

 .های زیر دستش بود ننداختممنشی که مثالً مشغول برگ

دیدم که مثل همیشه نیست و خواهر من ذره ذره داره آب دوباره مشغول کار شدم و از روزا کناره گرفتم؛ ولی می

پر نیست و هاش همه زوری و ظاهری هست. خونه دیگه مثل قبل از سر و صداهاش هاش، شیطنتمیره، خنده

هاش داره؛ نگرانش بودم و کاری کنه و خودش رو سرگرم درس و جزوهتر وقتش رو داخل اتاقش صرف میبیش

ی امیرهم آشنا شدم، اومد. با همسر آیندهاز دستم ساخته نبود روزا باید خودش از پس این مشکل روحیش برمی

اش به خاطره هیکل نسبتاً بزرگی شد، قیافهش میاخالقی بود و آداب معاشرت حالییک زن خوش قیافه و خوش

 .ای بود و براشون ابراز تبریک و خوشبختی کردمداد؛ اما درکل خوب تحفهکه داشت از سنش باالتر نشون می
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اش رسوندم به ماهان زنگ زدم که قراری باهم بذاریم؛ ولی هرچی زنگ زدم جوابی بعد این که امید رو به خونه

ای که جدیداً به خاطره ازدواجش خریده بود رفتم. از ماشین پیاده شدم و سمت سمت خونهنداد و نگران 

 .آپارتمانی که ماهان تو طبقه هفتمش بود رفتم، زنگ رو به صدا درآوردم که صدای ظریف زنی به گوش رسید

 .بفرمایین -

 منزل آقای محتشم؟ -

 :متعجب گفت

 !بله بفرمایین -

 :بود، هانیه. برای همین گفتمماهان اسمش رو بهم گفته 

 هانیه جون میشه در رو باز کنی؟ -

 شما؟ -

 رنگ زدم، صداش مضطرب بودلبخندی کم

 .فهمیباز کن می -

 .باالخره صدای تیک باز شدن در اومد و من داخل شدم

ه الغریش از آسانسور که بیرون اومدم، مقابلم جلوی در واحدی که برای ماهان بود دختری ریزجثه که به خاطر

گونه؛ اما دلنشین بود! سمتش با لبخندی رفتم و به گردی شکمش نمایان بود، دیدم. چهره دختره زیادی بچه

 :کرد دست دراز کردم و گفتماون که کنجکاو نگاهم می

 .من رازم -

اند که دخترهاش گفته بود و بممطمئن بودم که ماهان حتماً درموردم برایش گفته آخه از من واسه تمام دوست

 .بردآورد چه لذتی میشون رو درمیکه حرص و حسادتاز این

 :رنگی کرد و با صدای سردی گفتهانیه اخم کم

 بله؟ -

 :خندی دستم رو کنار بدنم گذاشتم و گفتمحتی دستش رو توی دستم نذاشت و من با تک

 کنی بیام تو؟تعارفم نمی -

 رسید، معلومه، خونه تر و تمیز و بوی خوبی از اون به مشام میمیلی کنار رفتدودل نگاهم کردو باالخره با بی

 !اهل زندگیه

 ماهان نیست؟ -

 .که من کی هستم گل کردهاش با فهمیدن ایندونستم حسادت زنانهتر شدو میاخمش عمیق

 پرسی؟برای چی می -

 :لبخندزنان گفتم
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 .گوشیش رو جواب نمیده نگرانش شدم -

 .ی آویزونی ل*ب زدد، سست آویزون شد و با قیافهدستی که روی کمرش زده بو

 دونی؟توهم نمی -

 .اخمی کردم

 از چی؟ -

بغض کرد و روی مبلی نشست و دستش رو روی دسته مبل و سرش رو به همون دستش تکیه داد، نگران 

 :کنارش روی مبلی نشستم و گفتم

 طوری شده؟ -

 :گفت قطره اشکی از چشمش چکید و با لبی لرزون بغض کرده

هم حساب نداره! )هق( انگار این بچه رو  کردم تو که رفیقشی ازش خبر داری، آخه ماهان من رو آدمخیال می -

من تنهایی ساختمش، هرشب دیر وقت میومد خونه؛ ولی امروز از صبح که رفته بیرون تا االن خبری ازش ندارم! 

 !زنم جوابم رو نمیدههرچی هم به گوشیش زنگ می

دردی گذاشتم و هق کردن افتاد. عجب پسره نفهمی هست! دستم رو روی پای هانیه بابت همبه هق و دوباره

که خونواده نگرانم نشن به روزا گوشیم رو برداشتم، نگاهی به ساعتش کردم حدوداً یازده شب بود و واسه این

 .کردم زنگ زدم و گفتم ممکنه دیر برسم خونه و قبل این که فوضولی کنه، تماس رو قطع

 زنیم تا جواب بده هوم؟هانیه جان آروم باش عزیزم! اصالً این قدر زنگ می -

 :هق بلندی توی بغلم پرت کرد و گفتسرش رو باال آورد و چندی خیره نگاهم کرد، ناگهان خودش رو با هق

 !قدر با من لجهکردم ماهان به خاطر تو اینمن رو ببخش راز جان! من... من فکر می -

 .دختر آروم باش! )پشت کمرش رو نوازش کردم( بین من و ماهان فقط رفاقته همین هیش -

 .دونم یعنی االن مطمئن شدمدونم، میمی -

 .هاش رو پاک کرداز بغلم بیرون اومد و فینی کرد و اشک

 شه تو باهاش تماس بگیری؟زنم جوابم رو نمیده، میماهان اگه ببینه من بهش زنگ می -

ای کردم. ماهان درسته که اهل ازدواج اش جزغاله شد، دندون قروچهپر از التماس بود که دلم واسهلحن صداش 

موند. حاال اون به کنار چطور دلش میاد یک نبود و به زور زیربار این وصلت و تعهد رفته؛ اما باید پای گندش می

 .زدمیزن حامله رو هرشب تا دیروقت تنها بذاره؟! حتماً باید باهاش حرف م

کرد و چنان گریه میتا دوازده هرچی زنگ زدم گوشیش رو جوابی نداد و در آخر از دسترس خارج کرد، هانیه هم

 :اش خوب نبود! پس گفتماین نه برای خودش و نه برای بچه

 .ی پدرت، ماهان معلوم نیست کی از خر شیطون پایین بره و برگرده خونههانیه جان حاضرشو ببرمت خونه -
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خوابش رفت. چندی بعد حاضر و آماده با س*ا*ک*ی سمتم اومد، فینی کرد و با تکون دادن سرش سمت اتاق

س*ا*ک رو با اصرار از دستش گرفتم و با هم از خونه بیرون زدیم. آدرس رو که بهم داد راه افتادم و حدوداً 

 که اگه خبری از ماهان به دستقول اینبیست و پنج دقیقه بعد جلوی یک ویال ترمز کردم. از من تشکر کرد و با 

داره؛ اما از این که شکایتی آوردم حتماً باخبرش کنم سمت ویال رفت. از سر و وضعش معلوم بود که بچه مایه

 !طرفهکنه حدس زدم احساسی درمیون باشه؛ ولی یکنکرده و تو یک آپارتمانی با متجاوزگرش زندگی می

ها ندم که با این که دیروقت بود؛ ولی بودن کسانی که تو کوچه خیابونکوچه رو پیچیدم و سمت خیابون رو

که تکونی خورد خاموش شد، با متوجه های خونه بودم که ماشین صدایی داد و بعد از اینپرسه بزنن. نزدیک

هام روی فرمون کوبیدم. هوا تاریک بود و خلوت! از که بنزین ماشین تموم شده، حرصی با کف دستشدن این

کردم؛ اما با گذشت ده دقیقه که کسی نیومد آهی شد کسی رو پیدا میماشین پیاده شدم شاید فرجی می

کشیدم و سمت ماشین رفتم، پیاده رفتن اون هم تا خونه، خریت بود و پس اجباراً مجبور بودم یا داخل ماشین 

ماشین رو که کشیدم هنوز در باز نشده بود گیره در منتظر بمونم که باز هم حماقت بود یا به بابا زنگ بزنم. دست

هام زد و از سوزش ام زد، یکه خورده چرخیدم عقب که ناگهان طرف اسپری فلفل به چشمکه کسی به شونه

ام بودم، طرف از فرصت استفاده کرد و دستم رو های بسته شدهای کشیدم. من که درگیر سوزش چشمجیغ خفه

داخل  لحظهفایده بود و خودم رو یکرو ببینم تقالهای ضعیفی کردم؛ اما بیتونستم جایی کشید و من که نمی

زدم تا بتونم های تندی که میای حس کردم. بیخیال درد و سوزش شدم و به سختی و با پلکماشین دیگه

 :جیغ کنان گفتمریختم جیغمی هام رو باز نگه دارم درحالی که از سوزش اشکچشم

های حیوون! کرین؟ با شماهام ولم کنین! اصالً کی هستین؟ هان؟ ولم کنید! کمک، آشقالبرین من رو کجا می -

 !کمک

هرچه قدر کولی بازی درآوردم جوابی نداشت و درآخر ماشین باالخره توقف کرد، کسی که طرف شاگرد نشسته 

ل باغی کشوندن که با بود سمتم اومد و دستم رو کشید که تلوخوران از ماشین پیاده شدم. وحشیانه من رو داخ

 .دیدن چند مرد کت و شلواری و هیکلی خود به خود دهنم بسته شد

 :یکی از مردهایی که همراهم داخل ماشین بود با صدای زمخت و التیش گفت

 .به رئیس بگو دختره رو آوردیم -

 .ترسیده رو بهش کردم

 !رئیس دیگه کدوم خری هست؟ من رو اشتباه گرفتین آقا -

هم فشردم که صدای بشاشی از هام رو بهشون حرفی نزدن انگاری بت تشریف دارن، حرصی مشتوماما هیچ کد

 !سر متعجبم کرد پشت

 !راز نعیمی -

 .سمت صدا چرخیدم و با دیدن مردی جوون و الغراندام جاخوردم
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 جا؟تو کی هستی؟ چرا من رو آوردی این -

 .هیش، یواش یواش دختر جون -

 کار داری؟ی هستی؟ با من چیبهت میگم کدوم خر -

که دو نفر ها اشاره کرد که تعبیرش شد، من رو ببرن. ترسیده از ایناخمی کرد و با سر به یکی از اون هرکول

 :سمتم دارن میان تند تند گفتم

ها بابام سرهنگه بفهمه من رو دزدیدین، دونین من کی هستم؟ بدبختزنم! اصالً مینزدیکم بیاین جیغ می -

 !کنهتون میارهبیچ

کشیدم تا هام هردو بازوم رو چنگ زدن و به من که با تقال و اصرار پا روی زمین میتوجه به کری خوندنبی

 .همراهشون نرم توجهی نکردن و در آخر خودم رو توی اتاق نگهبانی اسیر شده دیدم

 .سمت در بسته شده خیز برداشتم و با مشت و لگدهام به جون در افتادم

 !خواین آخه؟ای آوردین؟ چی از جونم میین در رو بازکنین! من رو به کدوم خراب شدها -

ی مچاله وقتی دیدم کسی جوابم رو نمیده حرصی محکم لگدی به در زدم که پای خودم به درد اومد و با قیافه

فشردم، درآخر هام رو که داخل کفش بود رو هام سرانگشتای پام رو سمت شکمم جمع کردم و با دستشده

ای رفتم و روش نشستم. به اطراف نگاهی انداختم و جز چند خرت و پرت داره کهنهزنان سمت صندلی چرخلنگ

اش یک تلویزیون کوچیک قدیمی که روی میز فلزی بزرگی بود و به درد نخوری چیز خاصی پیدا نکردم، همه

هاش رو با روزنامه پوشونده ها شیشهز پنجرهو صندلی، دو پنجره داشت که روی یکی ا خواب یک نفرهتخت

ن اون سرشوکه در باز شد و قامت دو هرکول و سپس پشتبودن، فوتی کردم و ضربان قلبم باال رفته بود تا این

 .شون بود نمایان شدمردک مارموز که انگاری رئیس

 .ای نگاهش کردم که پوزخندی زداز جا بلند شدم و حرصی با فک منقبض شده

 .ها رو دارمی این جنگولک بازیخوام اذیتت کنم و نه حوصلهبینم آروم شدی! خوبه، چون که من نه میمی -

 تِه! من رو دزدیدین بعد میگی کاریم نداری؟ -

 اهل معامله هستی؟ -

 .خوام برمای بابا؟ ولم کن میچه معامله -

جا نگهت دارم تا تسلیم بشی، به قدر ایناین ها! کاری نکننیستم قدر آرومببین دخترجون من همیشه این -

 !هام گوش کنی )مرموز( دختر بافهمی هستینفعته خوب به حرف

 :جایی هم که کاری از دستم برنمیومد پس به ناچار گفتمبه خاطر تهدیدهاش ترسیدم و از اون

 !فقط زود، که اصالً حوصله ندارم -

 !حاال شد -
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ون جلوی در رو گرفته بودن و من هم با نگاه پرغیض و حرصی که ها مثل ستروی تخت نشست و هرکول

 .شون رفتم روی صندلی نشستمواسه

یگه کنم، به زبون دکشی فعالیت میسازی و نقشهی ساختمانمن علی قنبری هستم و تو یک شرکت در حیطه -

 .ی رئیس جونت امید هستمرشتههایی هممیشه گفت یک جور

 !خب به من چه -

 .ای کردخندهتک

قت وعجول نباش دختر! خب معموالً دو شرکت یا باهم شریک میشن و یا رقیب، متاسفانه باید بگم امید هیچ -

 .ایمدیگههای تنگاتنگ همشراکت با من رو قبول نکرد و واسه همین رقیب

 .ای نیست، اون با هرکسی شریک نمیشهاین که چیزه تازه -

 .نداخت و بعد از همون پایین با مسخرگی نگاهم کردلبخندی زد و سرش رو پایین ا

 .امید پسر سرسختی هست؛ ولی من هم کم کسی نیستم. چند مدته که تو رو زیر نظر دارم -

 .جبهه گرفته نگاهش کردم که کف دستش رو به معنای آروم باش باال آورد

 .ی منه واسهتونه کمک خوبی باشاش هستی و خب این میی شخصیمتوجه شدم راننده -

 .مقدمه باش خواهشاًبی -

هایی قرارداد که با چه شرکتمو برام گزارش بدی، اینخوام کارهای امید رو مو به باشه )تیز نگاه کرد( ازت می -

 .بنده؟ چند روزه و از این دست اطالعاتمی

 کنم؟میکاری عالی چطور به این نتیجه رسیدن که من باهاتون هماون وقت حضرت -

 .تونه قاضی دادگاه رو هم بخرههای کاریم متوجه یک چیز شدم، این که پول میتو تمام سال -

 !ستمسخره -

 .طور فکر کن؛ اما من به این موضوع اعتقاد دارمتو این -

 :هم نگاه کردیم که جدی گفتخیره در سکوت به

 .رتبا صد تومن چطوری؟ پنجاه اول کار و پنجاه بعد پایان کا -

 .پوزخندی زدم

 مگه قبول کردم؟ -

 .صد و ده -

 .اخمو از جا پریدم و غریدم

 من رو چی فرض کردی؟ -

 .ستصد و بیست و پنج، دیگه منصفانه -

 .خنده هیستریکی تحویلش دادم و دوباره عصبی غریدم
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 حالیته میگم من اهلش نیستم؟ -

 چرا؟ -

 . ...یعنی چی که چرا؟ معلومه من -

ه کهای گریه و زاری فرشته بابت اینبا اروری که حس شیطانیم زد نیمه موند، امید! تمام صحنهناگهان حرفم 

امید احساسش رو به بازی گرفته بود و در آخر با قوطی قرص خالی روی عسلی که برعکس شده بود و چند دونه 

های شد دقیقهمیهای بسته و باز هم صورت خیس اشکش که معلوم قرص روی زمین ریخته شده بود، چشم

 !های مادرش و سنگ قبری که اسم فرشته روش حک شده بودآخر هم با گریه از دنیا خداحافظی کرده، ضجه

 :ام پوزخندی زد و مرموز کمی سرش رو خم کرد تا رخ به رخ من بشه و گفتبارهعلی از سکوت یک

 چی شد؟ -

 .نگاهش کردم تیز و برنده که جا خورد

 .ه خاطر پول بلکه به خاطره هدفی که دارمقبول؛ ولی نه ب -

 !بوی شیرین توطئه میاد -

 :پوزخند صداداری زدم که جدی شد و گفت

 پس از این به بعد شریکیم، هوم؟ -

 .سفریم که قراره مدتی رو باهم باشننه! فقط دو هم -

 .ذخیره کردن ام رو توی گوشیتها شمارههی همونش هم واسه ما غنیمته! خب خانم راز عزیز بچه -

 ها کی وقتهای مانتوم گذاشتم که هیچ برجستگی از گوشی رو حس نکردم، المصبسریع دستم رو روی جیب

 !کردن گوشیم رو بقاپن؟

 .رسونمدم به دقیقه زنگ نزنی که هیچ خوشم نمیاد، خودم به وقتش گزارشات رو می -

 !اگه کلکی توی کار باشه؟ -

 .حرفش رو قطع کردم

 .اعتماد نکنی میل خودتهتونی می -

 .تفاوتیم رو دید لبخند راحتی زدوقتی آرامشم و بی

 .سپرههاش مینه آدم مطمئنی هستی، علی کارش رو به خوب -

 .دوباره با پوزخندی جوابش دادم و تلخ گفتم

 .جایی که بودم ببرنهای زیر دستت بگو من رو به همونحاال به این سگ -

 !هاخیلی ترسناک میشی باشه باشه عصبی نشو که -

 .و تک خندی به لحن مثالً شوخش زد؛ اما من حتی لبخندی هم نزدم
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من رو به ماشینم رسوندن و حتی به قول علی ماشین رو پر بنزین کردن که وقت رو هدر ندادم و سریع سمت 

 !ی شب شد و این یعنی واویالخونه روندم. تا برسم سه

 .بسته شداختیار هام از داد بابا بیچشم

 خیره سر شدی حاال واسه من؟ -

 .بینی برگشتهروزا: بابا حاال که می

 :حرفش قطع شد چون بابا دوباره با دادش گفت

طوری بار آوردم که تا دیروقت تو بله که برگشته؛ ولی کی؟ کی؟ خانوم سه شب تشریف میارن؟ من شما رو این -

 !دادی هان؟ )داد زد( دِ حرف بزن دیگهجواب نمیتر( گوشیت رو چرا ها پرسه بزنین؟! )آرومکوچه

 :روزا زیرلب اسمم رو با وحشت صدا زد که متاسف گفتم

 .حق دارین بابا عصبانی باشین! دیر شد چون مجبور شدم برم پیش زن ماهان، آخه تنها بود -

 .نتونستم بگم چرا؟ پس به ناچار دروغ روی دروغ کاشتم

شد تنها بذارمش واسه همین اون رو رسوندم خونه باباش و حامله بود نمیماهان کارداشت و زنش هم چون  -

اومدم خونه که بین راه ماشین بنزین تموم کرد و تا یک نفر رو گیر بیارم کمکم کنه دیر شد، گوشیم هم که 

 .شارژ تموم کرده بود

 :تر شده بود و گفتکشید، آرومبابا فقط نفس عمیق می

 . ...مون هاخبر گذاشتییک بار دیگه ببینم بی فقط یک بار دیگه فقط -

 :ی ریشوش رو بوسیدم و گفتمحرفش رو قطع کردم و روی گونه

 !تون کنم! ببخشید دیگهمن غلط بکنم دوباره نگران -

 :چپ نگاهم کرد، نفسش رو فوت کردو گفتبابا چپ

 .اعصابم بد خرابه راز! برو اتاقت -

 .زمزمه کردم

 !چشم، شب بخیر -

نداختم یک ق داشتن که این رفتار رو باهام کنن، حتی اگه من جای بابا بودم عالوه بر داد و هواری که راه میح

 .کردممی چَک هم حواله

 .روزا به دنبالم توی اتاق اومد و همین که در رو بست شاکی پچ زد

 دونی چی بهمون گذشت؟فکر میی بیدختره -

 .م و روی عرض تخت دراز کشیدم، طوری که پاهام روی زمین بودحوصله دستی به صورتم کشیدبی

 .پوف! روزا خواهشاً تو دیگه شروع نکن -

 .ای فعالً بیخیال میشمآه باشه چون خسته -
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 .سرم رو باال آوردم

 من رو بیخیال، تو خوبی؟ -

 :تفاوت گفتفهمید منظورم چیه که بی

 .فراموشش کردم -

 :گفت طور خیره نگاهش کردم کههمون

 .بخیرخب دیگه من میرم شب  -

کنه، شاید چون سوالی رو ازش پرسیده بودم که خودش هم جوابی براش نداشت، حس کردم داره از من فرار می

 .خواست قبول کنهشاید هم داشت و نمی

 .همون وضعم روی تخت خوابم بردآهی کشیدم و با 

*** 

 :باصدای بلندی شوکه گفتم

 !چی؟ شمال؟ -

 .تر بابا! انگار چی گفتمهوی آروم ماهان:

خبر بری ذاشتم! عه عه عه، تو چطور تونستی بیات نمیبودی زندهشو ماهان که اگه االن دم دستم میخفه -

شمال؟ هیچ فکر کردی چی به سر اون دختره بیچاره اومد؟ حاال من چی بهش بگم؟ بگم آقا دور دور تشریف 

 !داشتن؟! اوف ماهان اوف

جا؟ نه عزیز من، نه قربونت برم، اومدم تا کمی خلوت کنم. بابا جای من کنی واسه دل خوشم اومدم اینفکر می -

 .نیستی بفهمی که چقدر سخته زیر بار زور بری

ی تو، تو دامنشه و از نگرانی مثل سیر و سرکه ماهان برگرد، یا حداقل زنگ بزن به اون بیچاره که توله -

 .جوشیدمی

خوام باخودم یک چند زنم، قراره گوشیم رو خاموش کنم پس خودت بهش بگو، میدم و نه زنگ میگرنه برمی -

 .روزی رو خلوت کنم

 .ببین -

 :با دیدن امید که از خونه بیرون زد حرفم رو قطع کردم و حرصی زیرلب غریدم

 .کنمفعالً گمشو که رئیسم اومده، بعداً حالیت می -

 .تر شدمخندی زد که حرصیتک

 . ...قراره یک مدتی رو کامالً گم با -

 .های ماهان قطع کردم و نفس عمیقی برای آروم شدنم کشیدمبا اومدن امید تماس رو روی فک زدن
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 .سالم -

 .حوصله جواب دادمبی

 .سالم -

 :متعجب گفت

 !خوبین شما خانم راز؟ -

 .رنگ جواب دادمسرم رو کالفه تکون دادم و با اخمی کم

 ای برین که؟رکت دیگه؟ قرار نیست جای دیگهبله بله، ش -

 :سرش رو به نفی تکون داد و وقتی کالفگی من رو دید اون هم اخمی بین ابروهاش نشوند و گفت

 .بله شرکت -

 .زدمپدال گاز رو فشردم و فکرم بد درگیر ماهان و حماقتش بود، باید با امیر درموردش حرف می

 :از ماشین که پیاده شد زودی گفتم

 آقا امید؟ -

 .سوالی نگاهم کرد

 میشه یک ساعتی برم جایی؟ -

 :متعجب نگاهم کرد که مثالً شرمنده گفتم

 .هام هم پر شده؛ ولی باور کنید اگه کارم واجب نباشه نمیرمخطدونم راننده خوبی نیستم و چوبببخشید می -

 .تونید بریدتون بهتر بشه بله میاگه باعث میشه حال -

 .و قدردان نگاهش کردملبخندی زدم 

 !واقعاً ممنونم ازتون -

 !ای به خوبی شما ندیدم خانم رازکنم! درضمن من تا به حال رانندهخواهش می -

حالی بابت تعریفش نبود! چون فعالً اسم ماهان حسابی این روزها تو لبخندی زدم و حیف که وقت خوش

 .ل کار امیر روندم و بین راه بهش زنگ زدمی افکارم پررنگ شده بود، بوقی زدم و سمت محدفترچه

 !راز -

 .دونم مزاحم کارت شدم؛ ولی واجبه و حتماً باید ببینمتسالم امیر می -

 .باشه منتظرتم -

 بیام محل کارت دیگه؟ -

 .آره، چون وقت زیادی ندارم، پس زودی خودت رو برسون -

 .باشه پس فعالً -

 .بینمتمی -
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 .بینمتمی -

تر بایستی خودم رو به داشبورد پرت کردم و فوتی کشیدم. به سرعتم افزودم و من هرچه سریعگوشی رو روی 

کرد که البته امیدوار بودم این سفر چندروزه که به گونه داشت زندگیش رو خراب میرسوندم، ماهان بچهامیر می

 .قول خودش به خاطر خلوت کردنش بود، اون رو سر عقل بیاره

 :هام رو روی میز گذاشتم و نگران گفتمکرد، دستسوالی نگاهم می فرم کار تنش بود و

 !ماهان -

 .اخمی کرد

 .حرفش رو هم نزن -

خوای میدون رو ای کنارش باشیم میتر از هروقت دیگهکنم لج نکن، االن که باید بیشنچ، امیر خواهش می -

 خالی کنی؟

 ست؟چه کمکی ساخته پسره نفهم زده دختر مردم رو حامله کرده دیگه از من -

 .مون نیاز دارههم ریخته امیر! به کمکماهان به -

 خبرش، االن کجاست؟ -

 .آه! شمال -

 !چی؟ -

 .تر باباهیس، آروم -

کردن انداخت و سرش رو با شرمندگی تکون چپ و سوالی نگاهش میامیر نگاهی به جمعیتی که از دادش چپ

 :داد و سپس رو به من گفت

 کفن من رو بدوزه یا خودش رو؟ جا رفتهاون -

 !عه امیر -

گفتم اون قدر مرد هست که چنین حماقتی نکنه، دونستم دختربازه؛ ولی میفهمی؟ میسگم کرده راز می -

 .ناموس مردم رو بدنام کرده

 .کنهکار میشده داره چیمیگه گیج بوده حالیش نمی -

 .روی میز خم شد و آروم پچ زد

 . ...بینه جنبه ندارهتی میکنه وقخب غلط می -

 .عصبی و کالفه از بگو مگو کردن باهاش نالیدم

 !امیر -

 !چپ نگاهم کرد، بیچاره ماهان حق داشت بگه امیر رو بیخیال، خیلی توپش پرهباالخره ساکت شد و چپ
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 کار کنم؟میگی چی -

 .برو دنبالش -

 .غره اومدچشم

 .این یک قلم رو بیخیال -

 کردی؟هاست و کم مونده بچه افسرده بشه، پس کو اون همه ادعای برادری که میامیر، ماهان تن -

 .کنهجا میخوبه که میگی بچه، پس بی -

 .دوباره حرصی بین حرفش و پریدم

 ها، میری یا من برم دنبالش؟باز شروع نکن -

 :عصبی نفسش رو بیرون داد و گفت

 !زنممیرم؛ اما بعدش یک دل سیر کتکش می -

 .ی زدملبخند

 !باشه اصالً بکشش؛ ولی تنهاش نذار! اون به داداشی مثل تو نیاز داره -

 .گیرم، فردا راه میفتمپوف باشه، مرخصی می -

 !فدایی داری داداش جونم -

 .چپ نگاهم کردچپ

 !ام بروبذار صورت کبودش رو ببینی بعد قربون صدقه -

 .لبخندی گشاد زدم و جواب دادم

 .از طرف من هم بخوابون تو گوششاون که نوش جانش  -

که خیالم بابت ماهان راحت شد، ازش خداحافظی کردم و سمت باالخره لبخند آقا رو دیدیم و من بعد این

 .شرکت رفتم

 :خوردیم که امید گفتداشتیم ناهار می

 هم ریخته بودین؟طوری بهاگه فوضولی نیست میشه بپرسم چی شده بود که صبحی اون -

 :توجه به سوالش جدی گفتمنشست و واسه همین بیهاش هیچ به دلم نمی، این شما، شما گفتننگاهش کردم

 خورم؟من چندسال می -

 :سوالی نگاهم کرد که کالفه پوفی کشیدم و نالیدم

قدر رسمی حرف خوریم چه دلیلی داره اینآقا امید االن که به عنوان دو دوست داریم ناهارمون رو می -

 زنین؟می

 :گیج و منگ نگاهم کرد، بعد که به خودش اومد، لبخندی زد و مرموز یک ابروش رو باال داد و گفت اول

 زنی باهام؟عالی چرا رسمی حرف میجناب -
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 !باالخره دوباره، تو، شدم

 .تر از منید و رئیسم هستینخب آخه شما بزرگ -

 .بین حرفم پرید

 .این دلیل خوبی نیست -

 .خندیدم

 .ث( امیدباشه )کمی مک -

 .زده شدم و سرم و زیر انداختمخیره و بالبخندی نگاهم کرد که مثالً خجالت

ام تمایل نشون داد که پخت اون مرغ مزاحم تعریف کرد و دوباره برای آشنایی با خونوادهامید باز هم از دست

ها هم که خونوادهیره نه اینکورخونده اگه من بذارم پاش به خونه باز بشه، این بازی فقط قراره بین ما صورت بگ

ام مشکل میشه. پس مثل سری قبل اون رو پیچوندم و از اتاقش خارج باخبر بشن، چون مطمئناً بعدها واسه

 .شدم

*** 

رفت و من دیشب به هانیه گفتم که ماهان کجاست و بماند که کلی گریه و زاری پشت امیر امروز به شمال می

دونستم چه غمی داره از این که دختر از حال ماهان خبرش کردم؛ ولی خوب میکه گوشی کرد و تشکر بابت این

 .تر به شوهرش نزدیکه تا خودشای مثل من که تنها رفیق شوهرش هست بیشغریبه

امیر وقتی که به شمال رسید من رو باخبر کرد که از پریشونی دربیام و قرار شد سر چند روز دیگه به شهر 

 .برگردن

 :ماهان که پج میزد و قطعاً واسه این بود که امیر متوجهش نشه قهقهه زدم که حرصی گفت به صدای ضعیف

 خوام چندروز تنها سر کنم، بعد تو این میرغضب رو دنبالم فرستادی؟کوفت! ورپریده خوبه گفتم می -

 :توجه به سوالش گفتمهام بیبین خنده

 حاال کجا هست؟ -

 !د همچین زد زیرگوشم که هنوز صدای زنگش تو گوشمهپوف! گرفته خوابیده. آقا تا اوم -

 .خبر گورت رو گم نکنیحقته! تا تو باشی بی -

 !ای خدا -

 !کنم، خوابم میاد. تو هم خوش بگذره بهت با امیر جونتخب دیگه قطع می -

دیگه دارش که حرصی بود به گوش رسید. خالصه از همهای کشو دوباره زیر خنده زدم که صدای نفس

 .خداحافظی کردیم و من بالفاصله از خستگی که داشتم به خواب رفتم
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کرد، با آخ و اوخ بلند شدم و سریعاً تا زمان آخم دراومد. وضعیتم ناجور بود و کمرم درد میبیدار شدم که هم

که دیر بشه به حموم رفتم و یک دوش کوتاه مدت گرفتم. وقت نشد ورزش کنم و تنها تونستم قبل از این

ی امید حرکت کنم، آخه دیشب به خاطر خستگی زیاد نشد ساعت ای بخورم و باسرعت سمت خونهبحانهص

 .اش دارم میرمگوشی رو تنظیم کنم و حاال سراسیمه سمت خونه

ای تاخیر داشتم. کردم از دستم حرصی نباشه، چهل دقیقهسر هم بوق زدم و زیرلب دعادعا میچندبار پشت

هایی که قرار بود براش بگم رو تو ذهنم ها که نه بهونهوباره بوق زدم و منتظر موندم، حرفخبری ازش نشد که د

های راحتی درحالی که موهاش آشفته و پریشون بود، اش باز شد و امید با لباسمرور کردم که دیدم در خونه

وابش برده و من رو که تا کرد. زکی! آقا رو خودش هم خهاش پف داشت و سوالی و متعجب من رو نگاه میچشم

 . ...جا یک کله اومدم که مبادا توبیخ بشم و حاالاین

 :زده از ماشین خارج شدم و گفتمحیرت

 .صبح بخیر! مگه نباید بری شرکت؟ چرا حاضر نیستی؟ )پوزخندی زدم( البته که خودم هم دیر بیدار شدم -

 :کالفه گفت

 ست؟دونی امروز چندشنبه راز می -

 :تمعادی گف

 . ...اوم فکر کنم جمعه، چطو -

زمان که من از حرص ام ناتموم موند و بابهت نگاهش کردم. همست جملهناگهان با فهمیدن این که امروز جمعه

پرتیم با کف دست به پیشونیم کوبیدم، خنده بلند امید هم بلند شد. از دست خودم حسابی شاکی بودم حواس

 !دمکه چرا پیش همچین آدمی سوتی دا

 !هاوای، وای که دختر )خندید( عجب انرژی سرصبحی بهمون دادی -

 .اخمو جواب دادم

 !هم نیست همچین سرصبح -

ای هاش رو توی دهنش کرد و با قیافهاش رو بگیره، واسه همین ل*بسعی کرد با زور هم که شده جلوی خنده

کشیدم و حالم حسابی گرفته شده بود، انگاری خواد از خنده بترکه نگاهم کرد. پوفی سرخ شده که معلومه می

 :متوجه شد که با صاف کردن گلوش به حالت عادیش برگشت و گفت

 .حاال که این همه راه رو اومدی بفرما تو -

 .هام گرد شد که باز نیشش رو باز کردچشم

 مگه دوست نیستیم؟ -

 :با بهت و گیجی گفتم

 !چرا؛ اما -
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 .رنگی کرداخم کم

 .ستد نداری اون بحثش یک چیزه دیگهاگه اعتما -

 :مون خراب نشه زودی گفتمکه میونهخور شده و برای اینفهمیدم که دل

 !ایتر از هرکسی بهت اعتماد دارم! الاقل توی این مدت بهم ثابت شدهاین چه حرفیه؟ من بیش -

 :لبخندی شاد از این تعریف دروغینم زد و گفت

 !پس بفرما تو دیگه -

ام مردک)...(! بعد بیام باهات زیر یک سقف؟ هه فکرش هم حتی تر از هرکسی از خودت فرارین بیشعمراً! م

 !ستاحمقانه

خواست بیام؛ اما نمیشه آخه امشب مهمون داریم و )با مکث( مامانم دست تنهاست، بهتره حاال خیلی دلم می -

 .که روز تعطیلی هست برم کمک حالش باشم

 .اروندسرش رو خپنچر شده پشت

 !باشه، پس مهمونی خوش بگذره -

 .ممنون، فعالً -

 .مواظب خودت باش -

پرتیم حرصی و عصبانی بودم پس بدون هیچ حرف جایی که هنوز از دست حواسسرم رو تکون دادم و از اون

ن. ای سمت خونه روندم، امروز که خیر سرم تعطیلی بود، هم واسه خودم زهرش کردم و هم برای اواضافه دیگه

 !ی چندشناکشتر حال من گرفته شد تا امید، اون هم با اون خندهگیرم بیشالبته که حرفم رو پس می

*** 

 .هانیه با دیدن ماهان از در فاصله گرفت و خودش رو با گریه توی بغل ماهان انداخت و گفت

 !زنم جواب نمیدی؟خبر رفتی؟ چرا هرچی گوشیت رو زنگ مینامرد چرا بی -

ای غرههاش کنار بدنش بود، چشمچلوند و ماهان عصبی و بااخم دستداشت ماهان رو توی بغلش می چنانهم

 :وار گفتاکراه دور کمر هانیه حلقه کرد و زمزمه هاش رو بابرای ماهان رفتم که پوفی کشید و ناچاراً دست

 !خوبم شلوغش نکن -

 :گیری گفتدلهانیه صورتش رو از روی سینه ماهان برداشت و بابغض و 

 چرا رفتی شمال؟ -

ماهان با چشم و ابرو به من و امیر اشاره زد که هانیه فهمید االن وقت سوال و جواب نیست، پس با مشتش اشک 

 :چشمش رو گرفت و گفت

 . ...ازتون ممنونم که -



 

 

 
67 

 آلباتروس کاربر انجمن رمانیک  |رمان انفصال عشق 

 
 .حرفش رو بریدم

 !رانشیغره اومدم( ماهان که بچه نیست نگکنم عزیزم! )برای ماهان چشمخواهش می -

 !ستام پوزخندی زد و صورتش رو چرخوند، حرفم کامالً عکس فکرم بود. ماهان خیلی بچهغرهماهان به چشم

 .ریم، خداحافظامیر: خب دیگه ما می

 .هافعالً بچه -

حوصله و کالفه فقط سرتکون داد و من به همراه امیر سمت مون رو داد و ماهان بیهانیه جواب خداحافظی

 .یمماشینش رفت

 

 «روزا»

 

شد که شد که روزا، روزای دیروز نبود! یک ماهی میهام از ته دل نبود، یک ماهی میشد که خندهیک ماهی می

شنیدن و حتی پس از چند ی اتاقم میهای ل*ب پنجرههام رو فقط گلام! حرفعزادار بودم، عزادار دل شکسته

هام رو تلنبار کردم و تحمل غمم رو نداشتن! پس به ناچار درد و دل ها هم توانروز دیدم که پژمرده شدن و اون

دادم؛ ولی بالشتم شاهده که تفاوت نشون میزدم، ظاهراً خودم رو بیرازم بود هم حرفی نمیحتی به راز که هم

 !ریزمکنم و اشک میهام رو داخلش خفه میها چطور جیغشب

 !این نیز بگذرد ای دل زبان نفهم

بار نها ایمون به هم بخوره، صبحچنان پابرجا بود و قرار بر این نبود که به خاطر داییش رفاقتم با مهسا همارابطه

که هیکلم باب میل سهیل و امثالش باشه، من برای خودم بودم و کردم نه برای اینبرای دل خودم ورزش می

 .بس

 !عاطفه: مبین از خاستگارت چه خبر؟ پریدی به حق این زمین

 .مبینا: به کوری تو هم که شده نه، عوض من خاستگاره پرید

 .پرممهسا: حاال به جای این که نگران مبینا باشی، من رو بگیر که دارم از قفس می

 !عاطفه: جان؟

 :مهسا نمکی خندید که با اخمی که از گیجی کشفی که کرده بودم بود، گفتم

 !صبر کن ببینم، نکنه؟ -

 .با خنده و شرم سرش رو تکون داد و عاطفه با جیغ مهسا رو بغل کردادامه حرفم رو نزدم که 

 عاطفه: مبارکه عزیزم! حاال کی هست؟

 .مهسا: تازه دیشب اومدن خاستگاری

 قدر هول بودی که دم اولی بله رو دادی؟مبینا: این
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 .خندید

 !دونم جوابم چیهنه بابا؛ ولی خب من که می -

 عاطفه: طرف کیه؟

جوری اوضاع گذشته تا مادرش من رو مانش با مامان تو کالس یوگایی که میره آشنا شده و همینست، ماغریبه -

 .برای پسرش خاستگاری کرد

 .مبینا: آهان! پس کامالً سنتی

تر باهم آشنا مهسا: اوهوم، پسره رو که دیشب دیدم فهمیدم اهل زندگیه و به دلم نشست، هرچند باید بیش

 !ابم مثبتهبشیم؛ اما خب تقریباً جو

 .با بغضی که از شادی بود بغلش کردم و زیرگوشش ل*ب زدم

 !خوشبخت بشی عشق آبجی -

 :اون هم من رو تو آغوشش گرفت و گفت

 . ...ممنونم عزیزدلم! آه انشاءاهلل تو هم دوباره عاشق -

 .خواست بحث سهیل پیش بیادبین حرفش پریدم و زودی از بغلش خارج شدم، هیچ دلم نمی

 !جیر بستم دلی را که وحشی بودبه زن

بار اون با من همراه جایی که مهسا ماشینی نداشت اینها خداحافظی کردم و از اونها از بچهبعد از اتمام کالس

 .شدمی

شنبه که دو روز دیگه بود مراسم داشتن و من هم در خیلی سریع مقدمات نامزدی مهسا انجام شد و برای سه

 .از بازار و پاساژها هیاهوی انتخاب لباس

باالخره بعد کلی گشتن و زمین کوبیدن تونستم یک لباس مجلسی مشکی؛ ولی شیک و زیبا انتخاب کنم و چون 

شد سعی کردم پوشیده باشه، برای آرایشگاه هم وقت گرفتم شون مختلط بود پس لباس رو تا جایی که میمراسم

گیره و حال بودم که مهسا داره سر و سامون میم. خیلی خوشرفتجا میو فردا ساعت چهار عصر باید به اون

 !براش آرزوی خوشبختی داشتم

 امشدم دیگه سحرخیزی واسهمدتی سر ساعت تنظیم شده بیدار میصبح خیلی زود بیدار شدم و چون چند 

ن عادت شده بود. اول از همه که ورزشم رو کردم، سریع دوش مفصلی گرفتم و در سکوت مشغول خورد

جایی که بابا ماموریت بود و ستاره مون رو برای مراسمش دعوت کرده بود؛ اما از اونام شدم، مهسا همگیصبحانه

ر که کای اینهم نخواست بدون بابا بیاد، پس موند راز که این روزها عجیب مرموز و سرخوش شده بود و با بهونه

شون از مهسا و م سپردن که حتماً بابت حضور نداشتنشون هم بهداره و فالن این دعوتی رو رد کرد و همگی

اش عذرخواهی کنم. چون قراری نبود که کسی باهام بیاد، پس در سکوت تمام کارهام رو کردم و به خونواده
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 .دانشگاه رفتم

های امروزم تا از دانشگاه که برگشتم، باز ع*ر*ق کرده بودم و اجباراً یک دوش سرپایی گرفتم و چون کالس

دازظهر زمان برد، نتونستم با خونواده ناهار بخورم و برای همین باز هم در تنهایی که این اواخر عجیب باهام بع

ها رو به ها نرسید که بیاد و جزوهاش بود به کالسعجین شده بود ناهارم رو خوردم، مهسا چون امشب نامزدی

 .من سپرده بود

لباس مجلسیم رو برداشتم از ستاره خداحافظی کردم و سمت ماشینم که توی خونه ستاره تنها بود و بعد از این

 .راه کج کردم

رسید، وضع مالی مهسا نسبت به ما بهتر بود و به خاطر خون صدای آهنگ از توی کوچه هم به گوش می

 .اب که داشتن، الزم ندونستن تاالر کرایه کنن و مجلس رو توی ویالشون گرفتنویالیی

ی لباس مجلسیم تنم کرده بودم، خیلی خانومانه و باوقار سمت در ورودی رفتم که چند مرد با مانتویی که رو

هام رو سست کرد. ای قدمشون من کسی رو دیدم که برای لحظهآمدگویی دم در ایستاده بودن و بینبرای خوش

ینش توی ذهنم سریع های سنگکرد، با مرور حرفاون هم با تعجب و نگاهی که تعبیرش کار من نبود نگاهم می

سپر کردم و نه! من دیگه روزای دیروز نیستم که با دیدنت دست و  به خودم اومدم و عجب یادآوری تلخی! سینه

ب گفتی در حدت نیستم! چهرهپام بلرزه، الاقل االن دیگه حفظ ظاهر کردن رو بلدم سهیل سردار! کسی که می

توجه به نگاه پرسی کوتاهی کردم و بیش سالم و احوالتفاوتی به خودم گرفتم و خشک و رسمی باهابی

خواست از حلقم های گردش پوزخندم رو خوردم و داخل رفتم و این درحالی بود که قلبم میزده و چشمحیرت

اب که اون رو در بر گرفته بود متوجه بشه بیرون بزنه و خودش رو کف دستم رسوا کنه تا سهیل با دیدن سیاهی

 !کار کردهاشق من چیبا این دل ع

خیلی سروصدا بود و همهمه مردم بین صدای بلند دیجی و آهنگ گم بود. عروس و داماد هنوز نیومده بودن و 

پرسی کردم که دیدم سهیل من همچین دیر هم نکرده بودم، با پدر و مادر مهسا خیلی گرم و خانومانه احوال

شون کردم تا قبل از بودم! به بهونه تعویض لباس ترکداره سمت ما میاد، دستپاچه شدم و من هنوز عاشق 

 .رو بشم و وارد اتاق مهسا شدمکه دوباره با سهیل روبهاین

مانتو و شالم رو روی تخت مهسا گذاشتم و دستی دوباره به آرایش ملیح صورتم زدم، بعد از این که از سر و 

تر جلوی موهام کار شده بود انداختم و از اتاق یشام که بوضعم راضی شدم شال رو آزادانه روی موهای مدل زده

 .شناختم با اصرار مادرش کنارشون پشت میز نشستمی مهسا نمیخارج شدم، چون کسی رو به جز خونواده

 :سمیه خانوم )مادر مهسا( با لبخندی شیرین گفت

 !کننی تنت رو دارن ازت جدا میکنی پارهدختر عروس کردن خیلی سخته! حس می -

 .خندی زدمتک
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 !شونههنوز که نامزدی -

 .آهی کشید و نالید

 !مهسا تک فرزندمه و موندم چطوری بعد عروسیش طاقت بیارم -

 .تونهعه سمیه جون! مهسا که نمیره شهر غریب، همین ور دست -

 .هاش رو با لبخندی محو باز و بسته کرد که صدای سهیل باز این قلب رو دیوانه کردچشم

 !حال شدم روزا خانومتون خوشاز دیدن -

ی گفت، یک حرف تلخ، یک واژهای میمتعجب لبم کمی کش رفت، یادمه آخرین دیدارمون یک چیز دیگه

 !مزاحم

کردم دارم به روح طوری که حس میترین لبخندی رو بهش نگاه کردم، سرد و بیتفاوت بدون حتی کوچکبی

 .قدمی به عقب تلو خورد ی بزرگی خورد طوری که یککنم که سهیل یکهها نگاه میافق و دوردست

 .شون هم که شده سعی کردم بیاماش برام محترمن، به احتراممهسا و خونواده -

ی دست بهم فهموند که بشینم و چندبار پلک زد و بعد که انگاری به خودش اومده باشه، اخمی کرد و با اشاره

ندلی نشستم و نگاهم رو از اون که کالفه و اخمو بود به جمع منحرف من که به احترامش بلند شده بودم روی ص

کردم. هرچه قدر هم که ظاهرم سخت شده بود؛ ولی ذاتاً خیلی کنجکاو بودم که بدونم همسرش کیه که سهیل 

اون قدر جدی سنگش رو به سینه میزد؟ هرچی زیرزیرکی سهیل رو پاییدم، زنی رو ندیدم که خیلی صمیمی 

ای که حسابی حسادتم رو آتیش کرده بود کجاست؟ نکنه به و پس این زن تازه به دوران رسیدهسمتش بره 

 مراسم خواهر شوهرش نیومده؟

باره زیاد شد فهمیدم که عروس و داماد اومدن و با لبخندی نگاهشون کردم، چون با سروصداهایی که به یک

 .رمشون بخلوت بشه و بعد برای عرض تبریک پیش شون رو زیادی شلوغ کرده بودن، ایستادم تا دورشوناطراف

رسید سالمی مودبانه کردم که خیلی آقامنشانه جوابم اش جاخورده به نظر میبا مردی که کنار مهسا بود و قیافه

 .رو داد و سپس مهسا رو توی بغلم نرم فشردم

 !خوشبخت بشی عزیزدل -

 .ممنونم روزا جون -

 :عجب گفتنگاهش رو دورتادور چرخوند و مت

 بینم؟ات رو نمیروزا چرا پس من خونواده -

 .شون کاری داشتن که نشد بیانراستش کلی ابراز شرمندگی کردن و متاسفانه هرکدوم -

 .شون شرمنده، اشکالی ندارهشون! حیف شد؛ ولی دشمنعه! خیلی دوست داشتم ببینم -

 :تهدیدوار گفت

 .ها رو یادداشت کردهمه اینولی به اون راز ورپریده بگی که مهسا ه -
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 :خندیدم و گفتم

 !ام رحم کنهپس خدا به آبجی کوچیکه -

 .اون هم خندید

 تون فاصله بود؟راستی چند دقیقه بین -

 .دو دقیقه -

 .کنم راز جای مادرتهاش فکر میکنه، همهسال عمل می اما همین دو دقیقه مثل بیست -

هم منتظر بودن واسه تبریک گفتن به عروس دوماد مهسا رو تنها گذاشتم و دوباره خندیدم و برای این که بقیه 

 .دوباره سمت میز رفتم

اش خداحافظی کردم، سمت مراسم خیلی خوب برگزار شد و من قبل این که دیروقت بشه از مهسا و خونواده

 .کردمون میشرفتم که صدای سهیل دوباره خش انداخت به احساساتی که سخت داشتم خاموشماشینم می

 بله؟ -

 :زنان از دوییدنی که کرده بود گفتنفس

 !عجب سرعت عملی دارین شما -

 :سرد گفتم

 .کاری دارید؟ باید زود برم خونه -

 .صاف ایستاد و عمیق نگاهم کرد

 مشکلی پیش اومده روزا خانوم؟ -

 کوبید رو یادش رفته؟هایی که توی سرم میهه یعنی به همین زودی حرف

 .هیل اگه کاری ندارید، من عجله دارمآقا س -

 :بعد کمی مکث گفت

 قدر زود آخه؟چرا این -

 واجبه بگم؟ -

زمان که در ماشین رو باز رنگ همای به خودم گرفتم و همراه اخمی کمای زد که ظاهر کالفهلبخند دستپاچه

 .برای اون بود سمت خونه روندمتوجه به اون که روزی تمام توجهم کردم خداحافظی سردی ازش کردم و بیمی

دادم، تا وقتی به چنان به رانندگی کردنم ادامه میدیدم؛ ولی همهام تار میها رو به خاطر اشکخیابون و ماشین

کنه هام توبیخم نمیها همه خاموش بودن و من با خیال راحتی که کسی به خاطر سرخی چشمخونه برسم برق

 !ی و تاریکی شب، با دلی پرغم و دردوارد اتاقم شدم. باز هم تنهای

 .ها روون شدمهسا بعد از گذشت دو، سه روزی باالخره به دانشگاه اومد و سیل تبریکات بچه
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 :سرکالس منتظر اومدن استاد بودیم که مهسا که کنارم بود گفت

 .خوام یک چیزی رو بهت بگمتا وقت هست می -

 چی؟ -

 .رفتهاوم راستش باید بگم که سهیل طالق گ -

هایی که زد و خرد شدم با شنیدن این خبر خیره نگاهش کردم، خب که چی؟ نکنه توقع داشت با اون حرف

 .رحمانه سعی در خفه کردنش داشتمکنم؟ هرچند که ته دلم بلوایی بود و من بیبازهم خودم رو خوار می

 :تفاوت روی ازش گرفتم و گفتمبی

 !متاسفم -

 . ...وا! همین؟ دارم میگم -

 .عصبی و با اخم بین حرفش پریدم

شم و سمت فهمی چه خیال باطلیه اگه فکر کردی من با شنیدن این خبرت دوباره خر میمهسا! هیچ می -

رحمن! شم؟ نه جانم! روزا دیگه گوشش رو پیچونده که دیگه دل نده، چون همه دلبرها بیسهیل کشیده می

 .ام تموم شده خیلی وقتهسهیل واسه

 !بود و این رو فقط من و خدای خودم قرار بود بدونیم، مثل یک راز دروغ

زده خواست چیزی بگه که استاد اومد و من هم تمام حواسم رو البته به ظاهر روی استاد متمرکز مهسا حیرت

 .کردم

 .بین تدریس استاد بودیم که مهسا عصبی کنار گوشم پچ زد

 .خواد ببینتتولی اون می -

 . دادمام رو باالشونه

 .ولی من کار دارم -

 .این رو به خودش بگو نه من، چند روزه رفته روی مخم تا آخر راضیم کرد، فکر کنم حرفش خیلی مهمه -

 .کار دارم -

 .چپ نگاهم کردچپ

 کوفت و کار دارم! چه کاری؟ -

 .شهساکت، استاد متوجه می -

 .ای کشید و اون هم مشغول جزوه نوشتن شدسردی من رو دید پوف کالفهخیره نگاهم کرد و وقتی خون

خواست آخرین دیدارمون باشه. عجب زندگی خیلی کنجکاو بودم بدونم که چه کاری باهام داره، اون که می

زد فروپاشی کرد، هنوز به چندماه دستش محکمه! قصد تمسخر ندارم؛ ولی چه زود زندگی که ازش دم میضرب

 !نرسیده طناب زندگیش پاره شد
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که مهسا متاهل شده شد، درکل به خاطر ایناومد و یا با من همراه میمهسا گاهی اوقات نامزدش سراغش می

های غیرعمدی فقط به خاطر اینه که دونستم این فاصلهمون فاصله رخ داده بود و من خوب میبود کمی بین

 !که زوج خوشبختی نصیب هم شدن کرد و من خوشحال از اینتر وقتش رو باید صرف نامزدش میمهسا بیش

تا آخرهای شب فکر سهیل از سرم خارج نشد و در آخر برای این که از فکرش بیرون بیام گوشی رو برداشتم و 

 .هام گرم شد و به خواب رفتمکم چشمگردی کردم تا این که کمتوی تاریکی اتاق وب

 .ترم میکردصدای مهسا عصبی

 .خواد ببینتتام کرد از بس گفت میحرف بزن، دیوونهبابا فقط یک بار بیا باهاش  -

 .خشمگین چرخیدم سمتش که یکه خورد و ایستاد

 چه حرفی مگه مونده که باید بگه؟ مگه بین من و اون چیزی بوده؟ -

 کنی؟طوری میای بابا چرا این -

ها خوب کنیو تیلیت میخبری؛ ولی اونی که داری به خاطرش االن مغز من رمهسا تو از خیلی چیزها بی -

 .دونهمی

 .خب به من بگو تا بفهمم چه رفتاری باهاش بکنم -

 .ات رو با داییت بهم بزنیگفتم، درضمن دلیلی نداره به خاطره منِ غریبه رابطهاگه الزم بود تا االن بهت می -

 !ام عزیزیام واسهای آخه عزیزم؟ تو مثل خواهر نداشتهچه غریبه -

ه؛ اما من هنوز سر حرفم هستم و هیچ تمایلی برای حرف زدن باهاش ندارم، اگه دیدی زیاد اصرار نظر لطفت -

 .شهکنه بگو روزا گفت تاریخ )...( رو به یاد بیار، اون وقت دیگه مطمئنم بیخیال میمی

 من که اصالً متوجه نمیشم چی میگی؟ -

ستم رو به عالمت خداحافظی تکون دادم، حوصله رفتم دطور که سمت در خروجی میجوابش رو ندادم و همون

هارو که امروز هم قرار بود تا بعدازظهر طول بکشه رو نداشتم و واسه سردردی هم که سراغم اومده ادامه کالس

زدم واسه یک قرار دیدنش، نه له میبود، بهتر دیدم خونه برم و کمی به خودم استراحت بدم. نه به زمانی که له

تر ن فراریم و اون به دنبالمه پوف! واقعاً عجب قانون درهمیه که میگه هرچقدر دور باشی بیشبه االن که م

دستی باشی فقط حکم صندلی استراحت رو براشون داری که تا هروقت بهت نیاز داشتن جذبت میشن و اگه دم

 !ای هستنپاها کسان دیگهسراغت میان وگرنه هم

 !ستبابا خونه وارد خونه شدم که درکمال حیرت دیدم

 !سالم -

هم ای پایان دادن و؛ اما ستاره رنگش پریده بود و برای همینشون خیلی حرفهتا صدایم رو شنیدن به بحث

 :دوباره گفتم
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 طوری شده؟ ستاره جون خوبی؟ -

ه ک هاش رو روی هم به معنی آروم باش گذاشت، کنجکاو بودم بدونم چی شدهستاره به بابا نگاه کردکه بابا چشم

 شون خاتمه دادن؟تا من خونه اومدم به بحث

 .هیچ حرفی سمت آشپزخونه رفت و بابا نگران به رفتنش نگاه کرداما ستاره بابهونه ناهار حاضر کردن بی

 چرا االن اومدی خونه؟ مگه امروز تا عصر کالس نداری؟ -

شدم، شما چرا این وقت روز  کرد گفتم بیام خونه کمی استراحت کنم شاید خوبچرا؛ ولی سرم درد می -

 این؟خونه

 !طور نگاهم کرد که فهمیدم در اصل به من زل نزده بلکه توی فکرهبابا خیره همون

 .ای باال انداختم و خودم رو روی تخت پرت کردم، از توی اتاق داد زدمشونه

 .من رو واسه ناهار بیدار نکنین -

فتم، اهل قرص خوردن زیادی هم نبودم که با هر درد جزئی جوابی نیومد که من هم بیخیال شدم و به خواب ر

 .زودی به قرص و داروی شیمیایی پناه ببرم

حوصله از این که خوابم پریده گوشی تو خواب و بیداری بودم که صدای آالرم گوشیم بلند شد، نچی کردم و بی

 .که نگاه کنم کیه دم گوشم گذاشتماینرو بی

 بله؟ -

 !ر و بله! احمق، روانی، حیوون چرا بهم نگفتی هان؟ این قدر غریبه بودمدرد و بله، زهرما -

 :بست که گفتممهسا یک بند داشت ما رو به رگبار می

 بابا یک دقیقه هم نفس بگیر، چی شده حاال؟ -

 .ها بیخیالم نمیشیعه عه عه میگی چی شده؟ تازه میگه چی شده؟ تو تا من رو خفه نکنی از حرص -

 :عصبی گفتم

 !میگی یا قطع کنم -

امروز سهیل رو یک گوشه گیر آوردم و ته و توعه این قضیه رو درآوردم، آقا با کلی شرمندگی همه چیز رو  -

هایی بهت دونستم همچین حرفتعریف کرد، بعد من موندم واسه تو غریبه بودم که بهم حرفی نزدی؟ اگه می

 .کردم کهمیشدم، چنان ادبش رسونش میها عمراً اگه پیامزده

هاش رو نفهمیدم، چون همشون غرغر بود و واسه همین گوشی رو از گوشم فاصله دادم، همون اول باقی حرف

داییش گذشته؟ یا هم که اسم سهیل رو شنیدم از دوحالت خارج نبود، یا مهسا فهمیده که چی بین من و خان

 .کشید به خودم اومدمرسونش باشه. با جیغی که خواست به قول خودش پیامدوباره می

 الو؟ قطع کردی؟ -

 گفتی؟الو الو، نه بابا هستم، خب چی می -
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 :باحرص گفت

 !کنمبینمت، اون وقت، اون وقت حالیت میفردا که می -

 :باآرامش گفتم

 .بهتره زیاد حرص نخوری این موضوع بین من و سهیل دخلی به تو نداره -

 !از این میدون دیگهدفعه بگو ته پیازی؟ سرپیازی؟ گمشو یک -

 :با خنده گفتم

 .هاای تو همین مایع -

 .ای کشیدجیغ خفه

 .روزا حیف، حیف -

باقی حرفش رو خورد و با غیض خداحافظی کرد که نفسم رو با فوت بیرون دادم، هیچ اصرارها و کارهای سهیل 

 !فهمیدمرو نمی

ی توی سالن نبود و متعجب شدم! نکنه ستاره های خاموش سالن مواجه شدم، کساز اتاقم بیرون شدم که بابرق

مدم ها پایین اوبیرون رفته؛ ولی معموالً این وقت روز که خونه بود. سمت اتاق مشترک بابا و ستاره رفتم و از پله

کرد بالشت خیسش بود، نکنه گریه کرده؟ چرا؟ پتو زده میکه دیدم ستاره خوابیده؛ ولی چیزی که من رو حیرت

ها باال رفتم و خودم برای مشکل نبود. در سکوت از پلهاش باال دادم و هیچ کس این روزها بینهرو تا روی سی

 .شام یک غذایی رو دست و پا کردم

 :هاش کاسه خون بود و پف داشت که گفتمستاره وقتی بیدار شد چشم

 وا! ستاره جون خوبی؟ -

 مسکن هست؟ -

 کنه؟فکر کنم باشه، سرت درد می -

تایید تکون داد و من سریعاً برایش قرص مسکن دادم. خیلی جلوی خودم رو گرفتم تا کنجکاویم رو سرش رو به 

شون های بستم و من به سختی قورتکرد پشت ل*ببابت حالش بروز ندم، هرلحظه چندسوال حمله می

 :حوصله گفتدادم، ستاره مسکن رو که خورد با اخمی که از سردردش داشت بیمی

 .تونم درست کنمن شام رو نمیروزا جان م -

 .حرفش رو قیچی کردم

 .خودم شام یک چیزی درست کردم، تو با خیال راحت استراحتت رو بکن ستاره جون -

قدردان و بالبخندی که مصنوعی بودنش هوار میزد نگاهم کرد. بعد رفتنش فوتی کشیدم، یعنی چی شده؟ 

زدن، البته دیدم ظهری خیلی درآرامش داشتن باهم حرف میهم نخورده بود چون خودم میونش با بابا هم که به
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کرد، پس هرچی بود مشکل واسه ستاره درست شده بود؛ اما چی؟ این رو تر ستاره رو آروم میکه بابا داشت بیش

 .دونمدیگه نمی

و سریعاً برای شام هم ستاره باال نیومد و بابا گفت بهتره تنهایش بذاریم و خودش هم به زور چندلقمه خورد 

 :خورد گفتاش رو میطور که داشت نوشابهسمت اتاقش رفت که راز با پوزخند همون

 !کشد که مجنون آرامیش نداردگویا لَیلی همچو آهوی زخم خورده درد می -

 :لحنش پر بود از تمسخر و من با حرص گفتم

 !راز بس کن -

 .ای باال انداختشونه

 اصالً به من چه؟ -

چنان به توی جمع کردن میز کمی کمک کرد و بعد سمت اتاق خودش رفت و من هم شامش رو که خورد

زنن؟! راز هم که چهارچوب آشپزخونه خیره بودم، چی شده؟ چی شده؟ چرا بابا و ستاره این قدر مشکوک می

 .مگذره؟ همش کار و کار و کار، باید باهاش حرف بزنانگاری اصالً برایش مهم نیست چی توی این خونه می

که توجهش رو از گوشی اینها سمت اتاق راز رفتم و بدون کسب اجازه در رو باز کردم، راز بیبعد شستن ظرف

 :طور که روی تخت دراز کشیده بود و یک دستش هم زیرسرش بود گفتکنار بذاره، همون

 .رضا یاد گرفت در بزنه تو نهغالمخر مش -

 .باید باهم حرف بزنیم -

 االن؟ -

 .ها میشه گیر آوردی؟ خانوم رو که فقط شبپس ک -

 .هاش نشست که بااخمی مشکوکانه سمتش رفتمباالخره نگاهم کرد و نقش لبخندی روی ل*ب

 زنی؟اصالً تو چرا این روزها شیرین می -

 یعنی چی؟ -

در که این ق ات مهم نیست چی داره توی خونه پیش میاد؟ خبرمبرهاییقدر بیخیالی؟ اصالً واسهمیگم چرا این -

 شادی؟

هام رو نبینی، درضمن هرکس تو کار خودش گیره دیگه به من چه هات رو ببند تا خندهحسودیت میشه؟ چشم -

 .چی داره به سر این خونه میاد

 !هاایمخاک تو سرت! ناسالمتی خونواده -

بینم بابا و من هم دلیلی نمیدرسته البته منهای ستاره، از ظاهر قضایا هم معلومه که مشکل از ستاره است نه  -

اوقاتم رو واسه خاطره اون مرغ مزاحم تلخ کنم، اگه تو هم تا االن این موضوع رو نفهمیدی باید عرض کنم 

 .خدمتت اون تو)به سرم اشاره زد( گچ تشریف داره نه مخ
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 .اخمی کردم

 !دارخجالت بکش، الاقل حرمت بزرگیش رو نگه -

 .زیرلب زمزمه کرد

 !بابا ولمون کن -

 جا از تو کمک بگیرم؟هه موندم با کدوم عقل اومد این -

 :با لبخندی مرموز گفت

 .من که میگم گچِ تو هی انکار کن -

کنه از این راز هم بخاری درنمیاد، امیدوارم جا فقط خودم رو اذیت میای بهش رفتم و نه! موندنم اینغرهچشم

 .خودشون زودتر بهم بگن تا از فوضولی نترکیدم

که به دانشگاه برم سمت اتاق راز رفتم که واسه خودش بیخیال غم دنیا صبح که از خواب بیدار شدم، قبل این

زنه کمی هم قر به کمرش میده، دست به سینه به طور که داره رژلب میموزیک شادی گذاشته و همون

 .چهارچوب در تکیه زدم

 حاال یار کی هست؟ -

 :د، گفتسرخوش خندید که دامن به شکم ز

 !شاهزاده محمدقلی -

 .پوزخندی زدم

 !مسخره -

 باشوق سمتم چرخید و به تیپش اشاره زدوگفت: چطورم؟

 !زنیشیرین می -

 :دوباره سرخوشانه خندید و نگاه به خودش از توی آینه انداخت و گفت

 .آخه زندگی قراره روی خوبش رو نشونم بده -

 .لبخند تلخی زدم

 !یزمهمیشه به خنده باشی عز -

 .ام فرستاد و چشمکی زدبوسی از هوا واسه

کردم به خاطره ها فکر میهای شاد بهت میاد چرا همش سیاه به تن داشتی؟ اولقدر رنگمیگم تو که این -

 .عزاداری دوستته؛ ولی بعدش دیدم نه بابا این رنگ باهات عجین شده

های چندی پیشش نبود، وقتی از خنده لبخندش به پوزخندی تبدیل شد، دوباره نگاهش سرد شد و خبری

هاش وابسته بود زدم، راز خیلی به رفیقجوابی بهم نداد من هم بیخیال شدم و شاید نباید اون حرف رو بهش می
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 .و یادآوری تلخ مرگ رفیقش کار درستی نبود

 :پشتیم رو با ضرب روی صندلی انداختم که مهسا از جا پرید، بالبخند گفتمکوله

 ودی؟توفکر ب -

 !آره فکر قتل تو -

 .خندی زدمتک

 هنوزهم عصبانی؟ -

 !راز خودش ندونستهقدری نزدیکش نیستم که روزا من رو همام کالفه! باخودم میگم حتماً اونکالفه -

 :بغض داشت و برای همین گفتم

 ای داشت؟ هان؟گفتم چه فایدهفدای تو عشق آبجی! آخه عزیزم می -

 .ترمیشدحالت باشم، دردت کمتونستم کمک الاقل می -

تر میشه تا آرامش، نگفتم چون داشتم فراموشش دونی گفتن یک سری چیزها فقط باعث عذاب بیشمی -

 .کردممی

 .پوزخندی زد

 .ها تازه به یاد آوردنولی انگاری بعضی -

 :اخمی کردم و گفتم

 .خواهشاً درموردش حرفی نزن -

چسبه حاال هم دنبال تو افتاده و تا باهات حرف نزنه ریش بشه بد میشناسمش اگه سیباشه نمیگم؛ اما می -

 .بیخیال نمیشه

 .ای باال انداختمتفاوت شونهبی

 .قدر بیاد تا باالخره خسته بشهاین -

 .بیخیال بحث نشد

وقتی طالق گرفت گفت دوست نداره تو در این مورد چیزی بفهمی و خب راستش خیلی تعجب کردم که چرا  -

چین حرفی زده؟ هرچند من قرار نبود حرفی بابتش به تو بزنم چون زندگی شما دوتا دیگه از هم جدا یک هم

کرد، تا این که شد شب عقدیم تو اومدی و از شده بود؛ ولی این تاکیدی که روی تو داشت من رو شوکه می

داشتم؛ ولی در این  جایی که من نگرانت بودم سهیل رو ببینی چه واکنشی نشون میدی؟ همش زیرنظرتاون

غره هم اومدم کم مونده بود قورتت اش چشمدیدم. چندباری واسههای خیره سهیل رو هم روی تو رو میبین نگاه

خواد هام نیمچه توجهی هم نشون نداد. فردای شب جشن اومد اتاقم و گفت میبده دیگه؛ اما اصالً به ایما و اشاره

 .تورو ببینه و بعدش باقی ماجرا

 کرده اگه من بفهمم طالقفکر رفتم و بغضم گرفت، ناخودآگاه پوزخندی روی لبم نشست، هه البد خیال می توی
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گرفته آویزونش میشم، آه روزا ببین چطور خودت رو ضعیف جلوه دادی که سهیل با همون برخوردهای کمی هم 

به جای استفاده از قلب برای ساختن بار که باهات داشته این رو فهمیده؛ ولی دیگه نه من عوض شده بودم و این

 .خودم سنگ رو جایگزینش کردم

 !سخت باش مثل صخره، تا هر موجی از زندگی فرسودت نکنه

 .رنگ خودم بحث رو عوض کردمسرم رو تکون خفیفی دادم و بااخمی کم

 امروز با من میای؟ -

 .که آهی کشید و جواب دادکمی مکث کردو نگاهم کرد، انگاری فهمید با کشش این موضوع اذیت میشم 

 .نه سیاوش میاد دنبالم -

سرم رو به تایید تکون دادم و چندی بعد کالس رسمی شدو استاد شروع به درس دادن کرد که هیچ از تدریس 

 .های درسی توی خودم بودماش که متاسفانه درس اصلی هم بود متوجه نشدم و تاپایان کالسکسل کننده

 :سرش مرتب کرد و گفتمهسا سریع چادرش رو روی 

 سیاوش منتظرمه کاری نداری عزیزم؟ -

حوصله شده بودم بدعنق سربه باال پرتاب کردم و اون هم با خداحافظی هاش بیمن که از همون صبحی با حرف

 .ها رفتاز من و بچه

 .سر نزدیکم شدای کشیدم و مشغول جمع کردن وسایلم بودم که عاطفه از پشتپوف کالفه

 !غمت رو آبجینبینم  -

 .قدر آروم بود که خودم هم شک داشتم شنیده باشهای کردم، صدایم اونلبخند تلخی زدم و خداحافظی گرفته

ام رو کمی جلو کشیدم و خورد که اخمی کردم و مقنعههام میهوا آفتابی بود و نور خورشید مستقیم به چشم

 که توی پارکینگوی کوچه دانشگاه به خاطره اینهام کردم، سرپایین داشتم سمت ماشینم که تسایبان چشم

 .ام کردزدهرفتم که صدای سهیل تعجبجایی نبود پارک کرده بودم می

 روزا خانوم؟ -

هام رو محکم روی هم بستم و چرا دلم لرزید وقتی که صدایم کرد؟ نفس عمیقی کشیدم و بامکث سمتش چشم

 .روم ایستاده بودچرخیدم که حال روبه

 !هیلآقا س -

 .خوام باهاتون حرف بزنممی -

 :توجه به حرفش نگاهی مثالً دقیق به اطراف دانشگاه انداختم و گفتمبی

 جایین؟مهسا فکر کنم با نامزدش رفته باشه، پس چرا این -

 .خور نگاهم کردرنگ چشمش غم گرفت و دل
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 .حرف دارم -

 :لحن ملتمس شده صدایش رو نشنیده گرفتم و گفتم

 .حرفی ندارماما من  -

 !هام خیلی مهمهکنم، شما فقط گوش کنید همین! حرفخواهش می -

 :هایی که قبل مرگ احساسم بهم زد گفتمخور از حرفدل

 خواین با من درمیون بذارید؟تون رو میهای مهم زندگیکارتونم که حرفمگه من چی -

 .سرش رو شرمنده زیر انداخت. در خفا ازش ل*ب زدم

 ولی حاال چرا؟ آمدی جانم؛ -

 !تون رو نگیرهکنم! قول میدم زیاد وقتخوام بابت همون روز باهاتون حرف بزنم خواهش میروزا خانوم می -

 کار میکردن؟ تالفی؟ها چیتوی این زمان

من به مهسا گفتم که هیچ تمایلی برای حرف زدن باهاتون ندارم، هه راستش یک بار حرف زدم بنده خدایی بد  -

 !بهمون زد، دیگه جرئتش رو ندارم چوبش رو

 سرخ شد و این یعنی شرم؟

 .زیر ل*ب زدسربه

 !روزا خانوم -

 :تلخ شدم و بااخم گفتم

 !کار نیستم آقا سهیللطفاً مزاحم نشید، شما همین االنش هم وقتم رو زیادی گرفتید، من بی -

صاحابم نذاشت رش کنم؛ ولی دل بیخواست پوزخند نثاسرش رو باال آورد و فقط نگاهم کرد، خیلی دلم می

رو ای سوار ماشینم شدم و نگاهم رو فقط معطوف به روبهتر از این دلش رو بشکنم، پس بدون حرف دیگهبیش

اختیار سهیل رو توی بغلم بگیرم و بگم: دردت به جونم! تا بود. چون هرآن ممکن بود از ماشین پیاده بشم و بی

 کشه؟می وقتی عاشق هست، معشوق چرا درد

تونه عشق واسه من بد نخواست، منتهی معشوق دلبرانه اصرار داشت جعبه مکافات رو انتخاب کنم و کی می

 دست رد به معشوق بزنه؟

خواست فعالً به خونه برم، پس دور شهر یک ساعتی چرخیدم تا حالم بهتر با این که خسته بودم؛ ولی دلم نمی

 .بشه و در آخر سمت خونه روندم

ای به در اتاقم خورد و کردم که تقههایی که امروز نوشته بودم رو مرور میاتاقم روی تخت داشتم جزوهداخل 

 .بالفاصله صدای بابا اومد

 .روزا جان؟ بابا؟ بیا بیرون باید حرف بزنیم -



 

 

 
81 

 آلباتروس کاربر انجمن رمانیک  |رمان انفصال عشق 

 
 .ها رو روی تخت گذاشتم و بیرون رفتمهام رو به عالمت گیجی آویزون کردم و جزوهل*ب

 .و کنجکاو روی مبل نشسته بود و با دیدن من سوالی نگاهم کرد که شونه باال انداختمراز هم متعجب 

 .بابا چنگی به موهایش زد و به ستاره که مسکوت و غمگین خیره به زمین بود نگاه کرد

 .بابا: آه! دخترها باید یک موضوعی رو باهاتون درمیون بذارم

 .شنویم بابا جون بگینمی -

 .تونِبابا: درمورد مادر

 :راز با شوق گفت

 !خب؟ -

 مونگیری بهش انداخت، دست خودش نبود، راز زیادی به مامان وابسته بود و حال موضوع بحثکه بابا نگاه دل

 !ام مثل صاحبش غریبه شده بوددرمورد زنی به اسم مادر بود! خیلی وقتِ که این واژه رو به زبون نیاوردم، واسه

 .ده ایرانخواد برگربابا: مادرتون می

 !چی؟ -

 !راز: جون من؟

 :هاش رو روی دهنش گذاشت و گفتبعد بابغض دست

 !گردهدونستم باالخره برمیمی -

که نگاهم رو از روی راز سر دادم که ستاره و قیافه مغمومش رو دیدم، دلم به حالش سوخت! به خاطره این

 ...دار نمیشد خیلی بهمون وابسته شده بود و حالبچه

 کی هست؟حاال  -

 .شینهبابا: فردا پروازش به ایران می

کرد که صدای بابا هم کالفگی و حرص رو جار میزد و من موندم راز واقعاً درموندگی این خونواده رو درک نمی

 چنین ذوق کرده؟

 چرا برگشته؟ -

 :راز عصبی رو بهم گفت

 !رو چشم، من قربونش برم ها! )باشوق( قدمشفهمی چی داری میگی روزا؟ مامانمونِوا! هیچ می -

پوزخندی بهش زدم و روی ازش گرفتم، بابا از این حرف راز از حرص سرخ شد و فک منقبض کرد؛ ولی چیزی 

 .نگفت. آخه هرچی باشه اون زن مادرمون بود

 راز: موندم چرا به من چیزی نگفت؟

 :بابا پوزخندی زدو تلخ گفت

 !خواسته سوپرایزتون کنهحتماً می -
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 :خوری گفتباتعجب و دلراز 

ها جایگزینش شدن که شما خیلی زود چشم بستین به تمام طوری حرف نزنین، حاال درسته بعضیعه بابا این -

 !تون بودهتون نسبت به مامان؛ ولی اون یک روزی زنعشق

دونستم این حرف رو فقط و فقط برای چزوندن ستاره گفت و حرص خوردن من چیزی رو درست خوب می

 .کردمین

 :بابا با داد گفت

 کار کرده؟این چرندیات چیه که میگی؟ نکنه یادت رفته اون زنیکه چی -

 .راز با بغض داد زد

 !راجع به مادر من درست حرف بزنین! آدم جایزالخطاست بابا -

 :با حرص گفتم

 .راز! چه خطایی؟ مامان -

 .ون شد که راز پوزخندی زد و روی ازش گرفتها همع معطوف به اهق ستاره حرفم نیمه موند و نگاهبا هق

 .بابا غرید

 ت؟تونه یک روز فقط یک روز مادری کنه واسهاصالً همین که اومد برو خونه مادرت ببینم می -

 :هاش رو سرخ کرده بود رو پاک کردو مصمم گفتهایی که چشمراز بلند شد ایستاد و اشک

هایی که یک روز بین شما و مامان بود حاال نصیب یک نم که عاشقانهموجا میمعلومه که میرم، فکر کردین این -

 زن دیگه بکنید رو ببینم؟

های زنونه که بابا اسمش رو تشر زد و ستاره دیگه نتونست طاغت بیاره و اون زنی بود عاشق! با کلی حس

 !شون موجودی خوره به اسم حسادت بودیکی

 !دونست چطوری مشت بکوبونه به دیوار کوتاهو راز خوب میهای زیادی نداشتن بابا و مامان عاشقانه

ها شکوند سمت اتاقش رفت و در رو هم طوری بست که صدای کوبیده شدنش تا پذیرایی هم بعد حرفی که دل

 .به گوش رسید

ه ب گیر بودبعد رفتن بابا که به دنبال ستاره رفت، من هم به ناچار پذیرایی رو ترک کردم و چون هوای خونه دل

 .حیاط پناه آوردم

 .زدمروی کردم، دیگه دلم طاغت نیاورد و سمت داخل رفتم. باید با راز حرف میکمی که توی حیاط پیاده

 :کنه، متعجب گفتمدر اتاقش رو که باز کردم دیدم داره وسایلش رو جمع می

 !راز تو که حرفت جدی نبود؟ -

 :کرد گفترو جمع می هاشطور که داشت کتابکه نگاهم کنه هموناینبی
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راست، راست به خاطره خانوم من رو که دخترش بودم رو از خونه پرت کرد بیرون)بغض( توقع نداری که بمونم  -

 و به ریشم بخندن؟

زدی؟ تو ها چی بود میآه راز! بابا عصبی بود یک چیزی گفت، درضمن کار توهم اصالً درست نبود، اون حرف -

 ای هم دیدی؟مامان و بابا چیزه دیگه مگه غیر دعوا و کلکل بین

 :هام نگاه کرد و گستاخ گفتصاف تو چشم

کرد، اون یک زن بود و نیاز به همدم داشت؛ ولی چی ذاشت مامان هم بدخلقی نمیاگه بابا کمی وقت براش می -

 !شد؟ بابا فقط کارش مهم بود و کارش

 شد؟ زنی! حاال بابا مقصرها رو میباورم نمیشه این حرف -

 .روی ازم گرفت و دوباره مشغول کارهاش شد

 .نه؛ ولی همه چیز رو هم گردن مامان نندازین -

 :زمان گفتمام رو به کمر زده همبا کف دستم دوبار به پیشونیم کوبیدم و دست دیگه

 .اوف اوف! راز حالیته مامان نامردی کرده؟ اون با یک مرد دیگه -

 .یدعصبی با اخم بین حرفم پرید و غر

کنن و این هم خطای مامان بود که البته به خاطره قدر این داستان رو تکرار نکن! همه خطا میاین -

 .های بابا مامان مجبور به اون حماقتش شدانگاریسهل

 .هاش رو به دوطرف باز کرددست

د دوباره ما شدیم هاش باشه)پوزخندی مرموز( چه دیدی شایخواد کنار بچهبینی که االن هم اومده و میمی -

 !یک خانواده

 :با تاسف گفتم

کنم که تو خواهرمی و دختر آرمین نعیمی، اونی که تو بهش میگی خطا ما به دید ها شک میگاهی وقت -

 !هات رو باز کن رازکنیم و برات متاسفم! چشمخ**ی**ا**ن**ت نگاهش می

 .سرم رو با تاسف تکونی دادم و از اتاقش خارج شدم

 :کرد که راز جدی گفتری وظیفه بود که دور میز جمع بشیم و هرکسی تنها با ظرف غذاش بازی میشام انگا

 ساعت پروازش کیِ؟ -

 :زمان که از آشپزخونه خارج میشد گفتبابا حتی نگاهش هم نکرد و از پشت میز بلند شد و هم

 .از خودش بپرس -

 .راز حرصی پوفی کشید و اون هم جمع رو ترک کرد

 !طوری عزا گرفتهکنن که اینهای خودش رو دارن ازش جدا میبه ستاره نگاه کردم، انگاری بچهنگران 

 .اش رو نرم فشردم که بالبخندی تلخ نگاهم کردنزدیکش روی صندلی کناریش نشستم و شونه
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 !اومده تا شماها رو ازم بگیره -

 .اش لبخندی تلخ زدمبه صدای پربغض و گرفته

 !رو به دل نگیر، درضمن من رو که داریهای راز آه! حرف -

اش زودتر از حال درونش های پرشدههاش رو توی دهنش کرد تا جلوی بغضش رو بگیره؛ ولی چشمل*ب

 .رسواش کرد

 :میز رو جمع کردم که ستاره خواست کمک کنه گفتم

 .نه ستاره جون، تو برو استراحت کن -

 .یدار میشی برو بخوابالزم نیست، تو هم فردا دانشگاه داری دیر ب -

 .ولی -

 .حرفم رو برید

 .طوری کمی سرم گرم میشهروزا جان این -

 .مون ردوبدل شد، سمت اتاقم رفتمبخیری که بینبه ناچار حرفش رو قبول کردم و با شب

هام روی هم بسته شد صدای زنگ گوشیم باال رفت، حرصی فوتی کشیدم و گوشی ای کشیدم و تا چشمخمیازه

 ام رو داشت؟. اون دیگه از کجا شمارهخیز شدمزیر بالشتم برداشتم که با دیدن اسم سهیل رو صفحه، نیم رو از

خوشی خودم قبالً از مهسا شماره سهیل رو گرفته بودم؛ ولی تا به حال تماسی باهاش نگرفته من فقط برای دل

*ب پایینم رو از حرص گازی گرفتم و بااکراه ام رو داشته باشه. پس االن؟ ناگهان با فکر مهسا لبودم که شماره

های مون باهم چی به سر این دل میاره؟ دلی که با دستدونه با هربار ارتباطتماس رو برقرار کردم. اون که نمی

 !خودش به ویرانه تبدیلش کرد

 :خشک گفتم

 بله؟ -

 .امیدوارم مزاحم نشده باشم -

 .آهی کشیدم

 امرتون؟ -

 .اس گرفتبازهم لحنش بوی التم

 روزا خانوم! فردا میشه باهاتون یک قرار کوچیک بذارم؟ -

 :نه این بشر کوتاه بیا نبود، پس به ناچار کمی مکث کردم و سپس گفتم

 کوتاه نمیاین نه؟ -

 .حس کردم لبخند زد



 

 

 
85 

 آلباتروس کاربر انجمن رمانیک  |رمان انفصال عشق 

 
 !نه -

 .پوفی کشیدم و چشمم رو تو حدقه چرخوندم

 .تونبینمهام میباشه بعد کالس -

 :ق گفتخوشحال شده با ذو

 .تون رو نگیرمخیلی ممنونم! قول میدم خیلی وقت -

 !پوزخندی زدم، تو که خیلی وقتِ همه چیزم رو ازم گرفتی، وقت بماند

 .خوام بخوابمخب اگه حرفی نیست می -

 :هول شده گفت

 !شدم، خوب بخوابین شب بخیرتون نمیشرمنده واقعاً اگه مهم نبود مزاحم -

 !وشمهم نیست، شب شماهم خ -

 .پلکید به خواب رفتمتماس رو قطع کردم و با فکری که حاال حول و حوش سهیل می

خوای به استقبال مامان بیای؟ بهونه خور گفت که تو نمیصبحی به خاطره دانشگاهم در جواب راز که دل

هاش و غروری زیرفت و لجباها رو آوردم و اون حتماً امروز به خاطره غرورش هم که شده از این خونه میکالس

 !قلبچکید، همش رو از بابا به ارث برده بود. مردی نظامی؛ ولی خوشکه ازش می

های آخر رو از سهیل بشنوم تا تو این گیر و ذاتاً هم حوصله مامان رو نداشتم و باید هرطوری که شده حرف

 .ویری قوزباالقوز نباشه

به مهسا نگفتم، چون دلیلی نداشت بگم و اون رو  سرکالس حرفی درمورد قرار من با سهیل مثل سری گذشته

ها که تموم شد سریع از خروجی دانشگاه بیرون زدم و بالفاصله بعد خداحافظی از هم مضطرب کنم، کالس

رسم اون رو با خودم همراه ها سمت آدرسی که سهیل داده بود روندم. مهسا بیچاره هم تا گفتم کار دارم نمیبچه

 ...گ زدوکنم، به نامزدش زن

 .به سینه به پشتی صندلی تکیه زدم پا انداختم و دستپاروی

 .شنوم آقا سهیل، البته امیدوارم ارزش شنیدن رو داشته باشهخب می -

 !تلخ شده بودم؟ شاید

 .رنگی زدلبخند کم

 !خوشحالم که اومدین -

 .شون کردحوصله نگاهش کردم که دستی به موهاش زد و مرتببی

 آقا سهیل؟ -

 .نگاهم کرد که سرم رو تکون دادم تا باالخره فهمید باید چونه رو تکون بده

 .تون بد دامن زندگیم رو گرفتتونم بگم آهدونم از چی بگم؟ از کجا بگم؟ فقط میآه! نمی -
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 .تون تقصیر منِکنین پاره شدن طناب زندگیست اگه فکر میخودخواهانه -

 .نکنین نه، لطفاً منظورم رو بد برداشتنه -

 .ها برید سر اصل مطلبپس به جای این مقدمه چینی -

 ...نگاهم کرد و چرا نتونستم نگاهش رو تعبیر کنم؟ یک جور مابین غم و

گفتین رو ظالمانه نشنیده گرفتم، تون رو که از عشق میهای صادقانهشاید بابت دلی که از شما رنجوندم، حرف -

 .مون کم شددووم بیارم و عمر این زندگی مشترک باعث شد که هه نتونم با راحیل زیاد

باید بگم که من اون روز رو فراموش کردم)پوزخندی زدم( مثل شما که قرار بود فراموشش کنید، من همه چی  -

 .لحظه! حتی عشق رورو از یاد بردم، همون

 .سیبک گلوش باال پایین شد و گرفته نگاهم کرد

 خب؟ -

 .تا من رو ببخشید، عذاب وجدان بدجوری این روزها عذابم دادهخواستم باهاتون حرف بزنم  -

 ...آهان پس بگو، هه عذاب وجدان داشته نه

 :تلخ گفتم

خودی خودش رو عذاب نده چون من نه آهی پشت سرتون کشیدم که آتیشش دامن تون بگید بیبه وجدان -

 .قول شما مزاحم رو توی وجودم دارم تون رو بگیره و نه دیگه مثل قبل اون حس)دوباره پوزخند( بهزندگی

 .اخمی کرد و سربه زیر ل*ب زد

 .خواهشاً حماقتم رو به سرم نکوبین -

قصد همچین کاری رو ندارم، فقط خواستم بگم حق با شما بود. زمان حالل مشکالت و با مرور زمان تونستم  -

 .تون کنمخیلی راحت فراموش

 !درد داشت؟ آره خیلی

 ...بار سهیل بشکنه ورورم حفظ بشه، تا اینهمش دروغ بود تا غ

 !من چه این اواخر بدذات شده بودم

 ام زیر زبونم مونده؟گفتم زمان حالل مشکالته؟ پس چرا من فقط تلخی عشق ح*ر*و*م شده

ناخوداگاه چشمم به گردنش خورد که دیدم پالکش نیست، هه پس واقعاً به عشق راحیل آویزون گردنش کرده 

 بود؟

 :و با لحنی عصبی گفتم خوردل

 .هاتون تموم شده، من برماگه حرف -

 .زل نگاهم کرد که اخمی کردم و از جام بلند شدمفقط زل
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 .دارپس خدانگه -

 .هاش قفل شده روی میز موندن، سرش رو به سمت پایین خم کرد و هیچ نگفتبلند نشد و عوضش دست

 !دطوری تموم نمیش؟ دلم گرفت و کاش داستان ما اینبغضم گرفت یعنی تموم شد؟ دیگه قرار نبود ببینمش

هام روندم. اشککه دیگه قرار نبود سهیل رو ببینم حس جنون بهم دست داده بود و با حداکثر سرعت میاز این

خواستن صورتم رو خیس کنن؛ ولی؛ ولی من با فشردن فرمون ماشین و اخمی که کرده بودم، بااصرار می

 !شون داشتم و من سهیل برایم مهم نبود، ارزشش رو از دست داده بودکردن لجوجانه سعی در خنثی

ها هرچه قدر هم که به خودت تلقین کنی، باالخره واقعیت مثل پتک به صورتت کوبیده میشه و تو گاهی وقت

 !مونی و اصل ماجرایی بسی تلخ و گزندهمی

تر که آرومم کنه بیشهای سهیل به جای اینکردم، حرفعصبانی بودم و بایستی حرصم رو روی یکی خالی می

 !ام کرد و دوباره بهم فهموند توی زندگیش در حد چی هستمشکستهداغون و دل

 .پس به مهسا زنگ و زدم و همه چی تقصیر اون بود

 .الو آبج -

 .هقی که از شنیدن صدایش شروع شده بود داد زدمحرفش رو قطع کردم و با هق

 ی کردی؟ هان؟مهسا چرا همچین کار -

 :واپس و نگران گفتدل

 !کنی؟چی... چی شده روزا؟ تو حالت خوبه؟ چرا داری گریه می -

 خوام باهاش حرف بزنم؟ام رو بهش دادی؟ مگه نگفتم نمیچرا شماره -

 .صدایش متعجب شد

 .زنمچی میگی روزا؟! من که، من که اصالً باهاش حرف هم نمی -

 .باغیض غریدم

 ام رو پیدا کرده؟من شمارهپس از سرخاک  -

 !دونمدونم باورکن، نمینمی -

 !اوف مهسا اوف -

 :آروم گفت

 .شاید از توی گوشیم برداشته باشه -

 .باره آتشین شده جیغ زدمیکعصبی و به 

 صاحابت رمز نداره؟مگه اون بی -

 .حاال اون هم متقابالً صدایش رو باال برد

هم ریختی؟ که حاال خراب بشی رو فهمیده؟ مگه چی بهت گفته که این قدر به دونم از کجا رمزم روبابا چه می -
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 !سرم؟

 !فهمیکنه مهسا میالزم نیست حرفی بزنه، دیدنش حالم رو بد می -

ام سخت شده بود و برای همینم اول گوشی رو بدون خداحافظی روی مهسا قطع کردم و سپس رانندگی واسه

 .ماشین رو کنار زدم

 !سوزناکم به لرزه دراومده بود و باالخره همه چی تموم شد هام از گریهفرمون تکیه دادم و شونهسرم رو به 

 !تابم؟قدر بیمگه من این رو نمیخواستم؟ چرا. پس االن چه مرگم شده که این

 زها و فین بینیم رو گرفتم، نگاهی ااش برداشتم و اشککمی که حالم بهتر شد، دستمال کاغذی از توی جعبه

 !کننهام انداختم و چه معصوم دارن نگاهم میآینه جلویی ماشین به چشم

خواستن خودشون رو حبس کنن، ترین سرعت روندم و برخالف بقیه که تو چنین شرایطی میسمت خونه با کم

 !خواست گم بشم، از همه جا از همه کسمن دلم می

های . مهم نبود ممکنه این ترم رو بیوفتم، فعالً تکهرفتمکننده بود، بایستی میفضای خونه برایم تنگ و خفه

سازی ام رو پاکزدن که ناجور سعی در زخمی کردن دلم دارن، و من هنوز قلب شکستهای حرف اول رو میبرنده

 !نکرده بودم

از  هاش دو کاسه خون و حتماً بابت رفتن راز ناراحته. من موندم این کهقتی به خونه اومدم، دیدم ستاره چشم

کنه با رفتن راز من هم برم. آه اصالً ست؟ شاید هم خیال میزدهراز روی خوشی ندیده پس چرا از رفتنش غم

 .درد بقیه بشمحوصله کسی رو نداشتم، درد خودم کم نبود و که بخوابم هم

ت و م گذاشاز پیش گرفت و انگاری کسی به دلم چنگ میزد که دستم رو روی شکم که راز نبود دلم بیشاز این

 .جایی نبود که از درد فریاد نزنه

داری ازش رو نداره و زیر بارش له قدر زیاد که جسمت توان نگهوقتی روحت خسته باشه، سنگین میشه. اون

 فهمی درد چیه؟میشه و اون وقتِ که تو می

مان بعد این همه سال که مارمق جوابم رو داد، از اینپرسی کوتاهی کردم که اون هم بیبا ستاره سالم احوال

 !دونستمکرد و دلیل این کارش رو نمیخواد ایران باشه متعجبم میواسه زندگی کردن می

چنان پافشاری در قرص نخوردن کردم و به خاطره حرص و جوشی که زده بودم باز سردردم شروع شد و من هم

 .با هرمصیبتی که شد به خواب رفتم

ها روی تخت طاق باز دراز کشیده بودم و در زدهبه غروب بود، مثل ماتم فردا کنفرانس داشتم و االن نزدیک

 .تاریکی اتاق خیره به سقف

تونستم نفس بکشم و همه گرفت و انگاری من رو در خاکی خشک غلت میدن که نمیها نفسم میگاهی وقت

 .دادچیه این زندگی بوی خاک مرده می
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شنوم. توی گوشم صدای هاست که دارم صدایش رو میدوردستصدای زنگ گوشیم باال رفت؛ اما انگاری از 

 !که همه چیز تمام شد! تمامِ تمامها از شوکی بود که بهم وارد شده بود، اینفش باد بود و همه اینفش

قدر زنگ خورد تا باالخره خودش قطع کرد. فکر صدای زنگ قطع شد و دوباره پس از چندی زنگ خورد، اون

؛ اما با صدای پیامک فهمیدم موضوع مهمیه که دست بردارم نیست؛ ولی مگه دستم رغبت کردم بیخیالم شده

 !شکستهکرد بره سمت گوشی؟ نا نداشتم آب دهنم رو قورت بدم، خسته بودم و دلمی

 !ای دل تبریک میگم، به جمع مردگان متحرک خوش اومدی

تن گیریم بابت رفگونه خیال کردن گوشهچه بچه شام با وجود اصرارهایی که بابا و ستاره کردن بیرون نرفتم و

 !راز

کش و قوصی به بدنم دادم و خمیازه صداداری کشیدم، به پهلو چرخیدم و چشمم به ساعت دیواری خورد، خیلی 

تر از ده ساعت روی تخت بودم، کمرم که بیشزودتر از روال عادی بیدار شده بودم و حال خوابمم نمیومد. از این

 خوام از تخت پایین برم؟و من چرا هنوز نمی کرددرد می

به ناچار از دردی که داشتم از روی تخت پایین اومدم و شاید یک دوش سرد حالم رو کمی فقط کمی جا 

 .آوردمی

ها پرت کردم و زیر دوش سرد ایستادم، بدنم اول به خاطره سردی آب چرکهای تنم رو روی سبد لباسلباس

 .کم گرم شد و به دلم نشستم عادت کرد و همین سردی کممنقبض شد؛ ولی بعد بدن

هاش بهت بد بگذره، گیریها و سختآب سرد نماد مادر رو داره، چرا؟ چون که به ظاهر شاید بابت گیردادن

ش آغوشی بسی گرم و درست مثل این سردی آب که اوایل سخته تحملش کنی؛ ولی بعد در پی سردی

 !نشین دارهدل

فهمی چه قدر سرد که ازش جدا شدی میماد نامادری، ظاهراً خوب و گیرا؛ ولی در باطن پس از ایناما آب گرم ن

 !ایهای پیش نیست و گرفتهبوده و حالت مثل دفعه

هاش نصیبم وفاییهام رو باز کردم، پس چرا من از آغوش گرم مادری محروم بودم؟ چرا فقط سردی و بیچشم

خوام سر روی شونه بذارم و کسی برم؟ چرا االنی که مینامادری دارم لذت می شد؟ پس چرا از این آغوش گرم

 رحم؟قدر بیبغلم کنه بگه نگران نباش من پشتتم، کسی نیست؟ چرا دنیا این

 ...سازن؛ ولیهیچ چیز قطعی نیست، همه تنها حکم میدن و قانون می

هارو برای کنفرانسم مرور کنم، جزوه به دست هخیلی آروم و پاورچین خونه رو ترک کردم، چون دیروز نشد جزو

شدم تا حداقل توی تاکسی که امروز استثناء گرفتم یک آمادگی داشته باشم؛ ولی وقتی در حیاط رو بستم، 

 !خیال کردم تاکسی باید منتظر باشه؛ اما نبود

 ...ولی نبود و به جاشمتعجب کمی به جلو قدم گذاشتم و سر کوچه رو دید زدم شاید آدرس رو گم کرده باشه؛ 
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 .ردش کردم بره -

 !شنیدم؟ صدا، صدای سهیل بود؟درست می

کنه گیج بودم. بین خواستن و نخواستن سهیل داشتم دست و سریع به عقب چرخیدم که دیدم مظلوم نگاهم می

 .شدمخواستم سهیل کنارم باشه؛ ولی حاال با دیدنش دوباره عصبی زدم و برخالف چندی پیش که میپا می

 .بهش نزدیک شدم

 کنین؟جا چی کار میاین -

و به دنباله حرفم سمت در خونه ناخداگاه نگاه کردم، اگه بابا بفهمه شاید از دستم ناراحت بشه، هرچند که رفتار 

 .منطقی داره؛ اما خب پدر بود و حضور پسر غریبه کنار دخترش همچین معقول هم نبود

 کنم؟ بگم باترس و مظلوم نگاهم کرد؟ مضطرب؟ نگران و شرمنده؟ اش رو توصیفدونم چطور قیافهنمی

 .ای من رو خیره به خودش کرد، زودی به خودم اومدم و با اخمی پررنگ توپیدماما هرچی که بود برای لحظه

ندازین با مون؟ میفهمین من رو تو چه دردسری میکنین؟ اصالً چرا اومدین دم خونکار میجا چیگفتم این -

 !فهممتون رو نمیهامون رو زدیم، این اومدنتر( ما که حرفهای... هوف!)آرومکار

 !ترسیدل*ب پایینش رو توی دهنش کرد و گازی ریز گرفت، انگاری واقعاً ازم می

 .خواستم باهاتون حرف بزنمخواستم... می... میمی -

 :های گرد نگاهش کردم، حرصی گفتمبا چشم

 ای مونده؟ هه! نکنه به اندازه کافی تحقیر نشدم؟چه حرف دیگه مگه دیروز صحبت نکردیم؟ -

 .شرمنده نگاهم کرد

 .باور کنید من اصالً قصد تحقیر شمارو نداشتم و ندارم؛ ولی -

 :بین حرفش پریدم و شاکی گفتم

 ،هام شنیدهها گفته شدو شنیدنیمون؟ آقا سهیل دیروز همه گفتنیای مونده بینولی چی؟ چه حرف دیگه -

 !خواد)ضربه خودش رو تحویلش دادم( مزاحم زندگیم بشیدهیچ دلم نمی

 .بردار نمیشمدونید که واقعاً دستتون نمیشم، میهام رو نزنم بیخیالولی من تا حرف -

 .نالیدم

 ای خدا! ای خدا! بابا مگه دیروز باهم حرف نزدیم؟ -

 .حرصی شدو غرید

 !ش کوبید( انگاری تازه زبون باز کردهنهچرا، چرا؛ ولی این المصب)با مشت به سی -

 .ها رو متوجه نمیشمسرد شدم، یخ شدم، خیلی وقتِ که زبون دل

 .هام عقب موندمبه من مربوط نیست، االنم برید چون وقتم رو به کل گرفتین و از کالس -

 .تونرسونمخب من می -
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 .نیازی نیست -

 .تون دیگهرسونمشما که تاکسی گرفتید، خب چون من پروندمش می -

 :تلخ نگاهش کردم و با پوزخندی گفتم

 !لطفاً ما رو مدیون خودتون نکنید -

 .کنم روزاآه! خواهش می -

 .ش را با اکراه درست کردش اومدم که جملهغره واسهاخمی کردم و چشم

 .روزا)مکث( خانوم -

 .فهمیدم که حرص خورد و با غیض خانوم دنباله اسمم رو به زبون آورد

 !خواست پسرخاله بشهچه زود می

 .گیرملزومی نیست دوباره تاکسی می -

 زنم، هوم؟هام رو هم میای بابا! لطفاً خواهش کردم ازتون! توی ماشین حرف -

تون گوش کردم و باهاتون همراه شدم، قرار بار به حرفخود التماس و خواهش نکنید، همین که گفتم یکبی -

 .هرسازی بزنید من هم به اون سازتون برقصمنیست که از این به بعد 

 :انگاری عصبی شد که کمی صدایش رو باال برد و گفت

 !اَه دختر تو چه قدر لجبازی؟ -

 :بااخم نگاهش کردم و تخس گفتم

 !همینِ که هست مجبور نیستی بمونی! درضمن سرمم داد نزن -

 !چه زود واسه هم، تو، شدیم

 :از صدای بلندش پشیمون شده گفت

کنم ببخشید! ببخشید! دست خودم نبود که صدام رفت باال، اصالً من الل میشم خوبه؟ حاال خواهش می -

 .بفرمایین سوار بشین

کنه هایی که ادا میها و کلمهکنم برام مهم نیست؛ ولی به تک تک حرفباز شما شدم؟ هه مثالً وانمود می

 .سپرمها میگوش

اً نزدیک بود غیبت بخورم و این برای منی که امروز کنفرانس مهمی داشتم به ساعت مچیم نگاهی انداختم واقع

 .هیچ خوب نبود، پس به ناچار پوفی کشیدم و اخمو سمت ماشینش رفتم که حس کردم لبخندی محو زد

 .طور که خودش گفت فقط من رو رسوند و حرفی هم نزدهمون

داد، تا برسم به در ورودی دانشگاه سنگینی نگاهش خداحافظی سردی کردم که خیلی گرفته و آروم جوابم رو 

 .کردروم بود و معذبم می
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 قدر دیر کردی؟مهسا: چرا این

به زبونم اومد بگم واسه خاطره دایی جونت؛ ولی فقط دندون روی هم سابیدم و عصبی روی صندلی نشستم. 

 .راه نیست حرفی نزد و خاموش موندمهسا هم که دید حالم زیادی روبه

های گوشیم افتادم، خوشبختانه هنوز استاد نیومده بود و واسه همین سریعاً دفعه یاد زنگ خوردنکالس یک توی

 .پیامی که برام ارسال شده بود رو باز کردم، از طرف راز بود

 گیر شد که به استقبالش نیومدی)پوزخندی زدم، اگه اون مادر بود...( تو هتل)...( فعالً اقامتمامان خیلی دل -

 .تنگه واسه ناهار الاقل بیا ببینشخواد تورو ببینه، دلداره و می

با اومدن استاد، وقت نشد جوابش رو بدم و من اصالً امروز حوصله نداشتم که به دیدن زنی برم که تنها اسم 

 .کشیدمقدس مادر رو به یدک می

 ای رو واسه کنفرانسجباراً درس دیگهها و کنفرانس افتضاحی که دادم باالخره تموم شد، احوصلگیکالس با بی

 .بهم دادن تا جبران بشه

 :مبینا با صدای تودماغیش گفت

 ای؟روزا جان چت شده عزیزم! چرا این روزها پژمرده -

 :ش داخل جیب مانتو گشادش بود با دهن پر گفتطور که دست دیگهعاطفه گازی به کیکش زد و همون

 .ودتیراست میگه، چند روزی هست که تو خ -

 .لبخند تلخی زدم

 !ام پیش اومده، انشاءاهلل زودی حل میشه! ممنون که نگرانمینکمی مشکل شخصی واسه -

 .عاطفه: اگه کمکی از ما برمیاد

 :بین حرفش پریدم و هیچ حوصله حرف نزدن نداشتم پس مختصر گفتم

 .حل میشه -

طوری تموم سازی من و مهسا اینخر قصهکرد که آمهسا در سکوت فقط خیره به زمین بود، کی فکرش رو می

 بشه؟

 .کرد و میل زیادی داشتم که بخوابم، چشم بسته ل*ب زدمهام رو گرم مینور خورشید چشم

 .شاید این ترم رو مرخصی بگیرم -

 !مهسا: چی؟

 عاطفه: دیوونه شدی؟

 :سرد بود و با آرامش حرف میزد گفتمبینا که همیشه خون

 گذره؟ی، باید به خودت برسی. از من هم الغرتر شدی معلوم نیست چی بهت میکنعزیزم کار خوبی می -

دخترها با این حرفش انگاری موافق بودن که دیگه حرفی نزدن، واقعاً هم الغر شده بودم و برخالف گذشته که 
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وت فاتکردم اگه هیکلم مثل راز بشه خیلی خوشحال میشم، هیچ فرقی برام نداشت و نسبت بهش بیفکر می

 .بودم

 :مهسا فوتی کشید و با آه گفت

 .ها بریم، کالس بعدی شروع شدبچه -

 .عاطفه غر زد

ها چند بچه مامان! خسته شدم از بس نشستم درس خوندم! اگه اصرارهای خونواده نبودها االن مثل خیلی -

 .کردمکوچول موچولو داشتم و بیخیال غم عالم زندگیم رو می

 عنی آرامش مطلق؟مبینا: کی گفته متاهلی ی

 !عاطفه: ببند بابا

 ...ها رفتیم وسمت کالس

ای هم زنگ تر میشد، راز چندبار دیگهدو روزی میشد که راز پیش مامان بود و اعصاب من لحظه به لحظه ضعیف

 شون؛ ولی من حتی تو این دو روز دانشگاه هم نرفتم و بابا و ستاره رو هم نگران کردهو پیامک داد که برم پیش

 .بودم

ای ندارم و این ام چیزه دیگهشدم، من غیر از نگرانی واسه خونوادهها از دست خودم حرصی میگاهی وقت

 .کردام رو تضعیف میحسابی روحیه

های ها و زنگام پیامک داده بود که مثل پیامای نقلی اجاره کنه و راز این رو واسهمامان باالخره تونست خونه

ه؟ جا باشالعمر اینام شد که چرا یک بزرگش رو نگرفته؟ وقتی قراره مادام. سوال واسهاشتمجواب گذاش بیدیگه

 .شناسم محاله تو لونه مرغ دووم بیارهای البد داره وگرنه از اون مادری که من میحتماً نقشه دیگه

کردم دل نمین درددادم، از وقتی که دیگه باهاشوام بود آب میهای گلدون که ل*ب پنجرهداشتم به گل

شنیدن و احساس داشتن که با تر شده بودن، انگاری این موجودات ضریف هم صدایم رو میتر و شادابسرحال

 .درک کردن حال خرابم چند مدتی پژمرده بودن

 !شنوددردی که برایم کاشتی، فریادش را فقط سکوت می

 .های من هم تموم شدپاشیای به در اتاقم خورد که آبتقه

 .بیا تو ستاره جون -

 :رنگ وارد شد و گفتستاره با لبخندی کم

 وقت داری حرف بزنیم؟ -

 .بالبخندی کوچیک و تکون دادن سرم موافقتم رو اعالم کردم

 :نزدیک تخت اومد که من هم روی تخت نشستم، کنارم که نشست گفت
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 خوای نری سراغ مادرت؟تا کی می -

 .دیر نمیشه -

 :گذاشت و نرم فشرد، بابغضی گفتدستش رو روی دستم 

ت دونم چه قدر سخته از بچهولی اون مادرته، درست تا حاال نتونستم مزه مادر شدن رو بچشم؛ ولی خوب می -

کنه من با قصد و غرضی نزدیک کنم خیال میکه میون من و راز خوب نیست، درکش میدور باشی، با این

کنم این چندسال خیلی بهتون وابسته شدم و االن هم با رفتن راز حس میها من تو باباتون شدم؛ ولی باتمام این

خواست؛ اما جمعی که داشتیم بهم احساس آرامش یک چیزی تو این خونه کمه! راز درسته که من رو نمی

 !داد این که خونواده دارممی

 .غمگین نگاهش کردم

ای هم داشته! من تو د شش سال یادش بیاد بچهگذاشت که حاال بعاون اگه مادر بود دخترهاش رو تنها نمی -

خواد برگرده که اوج نوجوونیم که نیاز به حمایت و مهر مادرونه داشتم نبود، االن که به نبودنش عادت کردم می

 چی؟

فهمم چه نعمت آه! تو ببخشش عزیزم! واسه یک بارهم که شده به دیدنش برو)بابغض( منی که مادر ندارم می -

 !تسکه بدونی زندهادر داشته باشی، حتی اگه اسمش هم روت باشه حس زندگی رو بهت میده، اینبزرگیه که م

؛ کنیها پیدا نمیشون بدی دیگه هیچ کس رو مثال اونهای کمیاب که نه! نایابن، اگه از دستپدر و مادر گوهر

 ...ولی

 که بهش بگن پدر یا مادر رو داره؟ولی آیا هرکسی لیاقت این

م زنم ستاره جون! باشه تو گریه نکن من همین که به سر و وضعم رسیدم یه سر به اون مثالً مادر میمتاسف -

 خوبه؟

رفت که با یک ببخشیدی زیرلب اتاق رو هقش باال میهاش گم شد و چون دیگه داشت هقلبخندش میون اشک

 .ترک کرد و من به جای خالیش کنار چهارچوب در خیره موندم

 .ساساتی بود و شاید برای همین بابا خیلی هواش رو داشت که نشکنهستاره خیلی اح

گشت و دلم رضا نبود ستاره رو توی خونه تنها بذارم؛ اما چون خودش هم اصرار داشت که بابا شب به خونه برمی

 برم پس از خونه خارج شدم و سمت ماشینم رفتم، ناخودآگاه یاد سهیل افتادم، دیگه خبری ازش نشد و دل من

 !باز افسار پاره کرده بود

 !ام از زبان خشکپا بگذار به کویر دلم، چه دیدی شاید طراوتی شد! خسته

هام یک سمت آدرسی که راز قبالً داده بود حرکت کردم و مسیرش تا خونه زیادی فاصله نداشت و شاخک

 .شون رو نداشتمداد؛ اما من توانایی فهمچیزهایی رو ارور می

خبر بیام که مثالً مامان رو سوپرایز زدم تا بیاد و در رو باز کنه، با اصرارهای راز که گفت بیتک زنگی به راز 
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 .کنیم، پس بوق بوق ماشین رو راه نینداختم

چندی بعد در حیاط باز شد و ماشین رو به داخل بردم، حیاطش فقط دو درخت بزرگ داشت و حال حضور 

بروهام از این سلیقه مامان باال پرید، شک داشتم این خونه باب کرد، اتر میماشین من فضای حیاط رو تنگ

 .میلش باشه

 :خور با پوزخندی گفتاز ماشین پیاده شدم و راز دل

 !خوای بیایچه عجب! گفتم دیگه نمی -

بغلش  اشتوجه به طعنهام. پس بیقدر بهش وابستهخیلی دلم برایش تنگ شده بود و تازه با دیدنش فهمیدم چه

 :و زیرگوشش گفتم کردم

 !ت تنگ شده بوددلم واسه -

 :خور ل*ب زدهاش دور کمرم حلقه شد و دلانگاری شوکه شده بود که بعد چندی دست

 !دادیتونستی بیای! منتظرت بودیم. خودت لج کردی و حتی جوابم رو هم نمیخب می -

زترین فرد زندگیم رو هم نداشتم؟ دونست چی به من توی این مدت گذشته که حتی حوصله عزیهه مگه اون می

 !فهمید، حتی رازسعی کردم بحث رو منحرف کنم، کسی نباید از حال درونم چیزی می

 مامان کجاست؟ -

 :ای به پنجره طبقه باالی خونه انداخت و گفتبا چشم اشاره

 .خوابه -

 :متعجب گفتم

 این وقت آخه؟ -

 !و ببینه حتماً سرحال میشهحالش کمی ناخوش بود گرفت خوابید؛ ولی اگه تور -

 .رنگی زدم و با راز داخل خونه رفتیمبه لحن پرذوقش پوزخند کم

 .در یک کالم مختصر، کوچیک، دنج و نقلی بود

روی مبلی نشستم و به سرتاسر خونه نگاهی انداختم، چند وقت میشد که مامان رو ندیده بودم؟ چندماه؟ یک 

 !دونم زمان زیادی بودسال؟ فقط می

م جا هستز که رفت مامان رو از حضورم بیدار کنه و اصالً به حرف من که گفتم بذار استراحت کنه من فعالً اینرا

 .توجهی نکرد

 !روزا -

ی تنگها داشت پایین میومد، به احترامش بلند شدم و اون با بغض و ظاهراً دلصدای متعجب مامان بود که از پله

 !های سردطری از جنس مادرانهسمتم پاتند کرد و من فرو رفتم در ع
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 !خوشحالم که اومدی -

 :هایی پر گفتبااکراه بغلش کردم و هیچ نگفتم، از من فاصله گرفت و باچشم

 !دلم برات یک ذره شده بود دخترکم -

 :تفاوت گفتمسردو بی

 .بینی که حاال اومدممی -

 .تر جلوه بدهراز با شوق بحث رو عوض کرد تا فضا رو مثالً گرم

 .خب من میرم یک نوشیدنی ردیف کنم -

شون، بیا مادر جان مامان: روزا که غریبه نیست، بیا رازم بیا که حاال دخترهام کنارمن میخوام کیف کنم از بودن

 .بیا

مون اومد و کنار مامان توی بغلش نشست و سرش رو روی هایی سمتپوزخندم رو قورت دادم و راز مثل بچه

 .ن دستش رو سمت من دراز کردش گذاشت که ماماشونه

 .ها مادر دختری راه بندازیمبیا روزا جونم، بیا مثل قدیم -

ش تکیه بدم، راز با رغم میل باطنیم سمتش برم و سرم رو روی شونه دیگهنگاه منتظر راز وادارم کرد که علی

از دستم رو توی دستش هاش رو بسته بود و مامان سرش رو روی سرم گذاشته بود. رلذت و لبخندی محو چشم

آغوشی حس خوبی نداشتم؟ به ناچار این آغوش سردتر از دوش صبحگاهیم رو گرفت و چرا من از این جمع و هم

 :تحمل کردم تا باالخره مامان سرش رو از روی سرم برداشت و گفت

 .پز داریمپخت مامانواسه ناهار یک دست -

 !پختت مامانسه دستزنه واتر دلم لک میراز: من که هرلحظه بیش

 !پختم نشیتنگ دستوقت دلمامان: آه! دیگه اومدم که باشم عزیزم، قول میدم دیگه هیچ

 :پوزخندی تلخ زدم

 جا مامان؟جا ستاره و اینزیادی داری لوس میشی راز؟ اون-

 کار کرده؟از قصد اسم ستاره رو آوردم تا به یاد مامان بیارم با زندگیش چی

 .ها بود رفتزدم که گرفته و اخمو از جاش بلند شد و سمت آشپزخونه که زیر پلهانگاری تو پرش 

 .راز تشر زد

 مردی اسم اون مرغ مزاحم رو نمیاوردی؟می -

 .بیخیال شونه باال انداختم و به پشتی مبل تکیه زدم

 .منظوری نداشتم -

 .راز پوزخندی زد و به کمک مامان رفت

از سپری شد و من تنها بااخم زوراً چند لقمه خوردم، مزه غذاهاش دیگه طعم های مامان و رناهار با پرحرفی
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 .ای تلخ و گس که سوزش قلبم رو ادا کردهمیشگی رو نداشت، مزه

جا کمی استراحت کنم آخه توی تونم به اتاق راز برم و اونبعد ناهار که مامان دید حال خوشی ندارم گفت می

ای نداشت و بعد که شب مادر دختری بیرون بریم و شهر رو زیر پاهامون این خونه جز دو اتاق، اتاق دیگه

 .بکوبونیم

شون بگذره میشن حسرتی که هر روز و هر دقیقه اند، اگه از وقتها محدود به یک زمانها و عالقهبعضی حس

بود، که باید میگردی نداشتم، وقتی ای به همراهی کردن مامان تو شبکنه و من دیگه عالقهآهت رو روونه می

 نبود و حاال چه سود؟

 .تر واسه مامان لباس انتخاب کردیمشب با مامان و راز به پاساژها رفتیم و بیش

ام خارج شد که راز خسته کنار راز که سرش داخل گوشی بود روی تخت دراز کشیدم و آهی ناخودآگاه از سینه

 .نیم نگاهی به من انداخت

 !کشیآه می -

 .چیزی نیست -

 .اوهوم -

هام رو بستم که پیامکی به گوشیم ارسال شد، داد، چشمو دوباره سرگرم گوشیش شد که انگاری داشت پیام می

 .نگاهی سمت عسلی انداختم و با کمی مکث گوشی رو برداشتم

 !با دیدن اسم سهیل جاخوردم

 .سالم -

 .یک ابروم باال پرید و جواب دادم

 .علیک! خیر باشه -

 بیدارین؟ -

 امرتون؟ -

 .تون بشم؛ ولی نشد! نشد که از یک پیام هم بگذرمسعی کردم بیخیال خیلی -

 دلیلش؟ -

 .تنگیفکر کن دل -

 . ...این پسر انگاری تعادل نداشت، بابا یا رسمی حرف بزن یا

 .اگه کار مهمی ندارید بخوابم -

 !تنگتم؟که دلتر از اینمهم -

نگاه متعجبی به من انداخت؛ ولی وقتی برایش پیامک دمای بدنم باال رفت و نفس کشیدنم صدادار شد که راز نیم
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 .اومد نگاهش رو از روی من برداشت

 .بخیرشب -

 .روزا صبر کن -

- ... 

 میشه من رو ببخشی؟ -

- ... 

 خوابیدی واقعاً؟ -

 کنید؟چرا هرلحظه یادآوریش میقبالً هم گفتم من اون روز رو فراموش کردم، دیگه  -

 زنگ بزنم جواب میدی؟ -

 .شوک زده نگاهی به راز که حاال با اخم درحال تایپ کردن بود انداختم و پیام دادم

 .نخیر، مزاحم نشید -

 .تونمنمی -

 چرا؟ چرا؟ -

مانع این میل بازی ادامه داشته باشه، حسی دیگه خواستم این پیامدیگه حرصیم کرده بود و در عینی که می

 .میشد

 کنی؟بگم عشق باور می -

توجهی العملم بر و بر نگاهم کرد؛ اما وقتی بیداری که گفتم سرجام نشستم و راز یکه خورده از عکسبا چی کش

 .من رو دید وردی زیر زبون خوند و گرمای فوتش رو روی صورتم حس کردم، زیرلب زمزمه کرد

 !جنی شد -

که خوشحال باشم بابت خیره واژه عشق بود، ناگهان عصبی شدم و به جای این اما من فقط و فقط نگاهم

 .تر خرد شدمش برعکس بیشجمله

 .دوباره پیام داد

راستش تو این چند روز خواستم حضوری بیام و بهت بگم؛ ولی جرئتش رو نکردم، نگاه خشمگینت خیلی ته  -

 .ف دلم رو بهت بزنمکنه، بهتر دیدم اول از پشت گوشی حردلم رو خالی می

 !بهتر؟ جهنم رو واسه خودت ساختی جناب سردار

خواستم خارج بشم راز با زمان از اتاق که میاش رو گرفتم و همداد و برای همین شمارهتایپ کردن کفاف نمی

 :بهت گفت

 کجا؟ -

م، ام رو بزنتلنبار شده هایفقط دستم رو توی هوا تکون دادم و اتاق رو ترک کردم، حیاط بهترین جا بود تا حرف
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 ...که منسهیل واقعاً پیش خودش چی فکر کرده بود؟ این

زده و توام با بهتش رو شنیدم، چون با حرص و بالفاصله بعد یک بوق تماس رو وصل کرد و من فقط صدای ذوق

 .شاکی شده بهش توپیدم

مد که ای کاش قلم پاش خورد پیش خودت چی فکر کردی؟ که من خرم؟ آره؟ روزای احمقی که یک روز او -

میشد و نمیومد سر اون قرار کوفتی که حاال تو هی منتش رو روی سرم بذاری! ببین... ببین جناب من)صدایم از 

لرزید( از خودم غرور و شخصیتی دارم، اگه خیال کردی با این حرفت خام میشم رام میشم)جیغ حرص می

 !کشیدم( کور خوندی

 .جاش بیادکمی مکث کردم تا نفسم سر

 .م که بعد یارت بچسبی به من و نهمن نه ذخیره -

که صدای طور نبود، پس قبل اینخوامت چون اصالً اینبار بهش بگم نمیحرفم رو کامل نزدم، نتونستم این

 :ام رسوام کنه با تاسف گفتمگریه

 !تونم بگم متاسفم براتفقط می -

هق روی زمین افتادم، پیشونیم رو به سپر ماشین تکیه زدم و هقروی ماشین بودم و باهمین و قطع تماس، روبه

 !از خنکیش هیچ به ثمر نرسیدم، چون غوغای دلم آتیشش بد تند و سوزنده بود

 .که صدای متعجب راز اومدهام بسته بود تا اینای بود که به ماشین تکیه زده بودم و چشمده دقیقه

 کجا؟جایی؟! بابا یک ساعته رفتی روزا این -

 :گرفته گفتم

 !ولم کن راز اصالً حال ندارم -

 .سمتم اومد که دستم رو به طرفش دراز کردم

 .کمکم کن بلند بشم -

 .رمق سمت داخل رفتم و خیلی زود به اتاق رسیدم، پشت سرم راز وارد شددستم رو کشید و من بی

 خوبی؟ -

 :کالفه گفتم

 .خوام بخوابمزود چراغ رو خاموش کن، می -

 .ام سریع چراغ اتاق رو خاموش کرد و کنارم دراز کشیدزمان باال انداخت و طبق گفتهها و ابروهاش رو همشونه

 

 

 ***راز
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 :شکم هانیه کمی گردتر شده بود؛ ولی هنوز ریزجثه معلوم میشد. لبخندی زدم و گفتم

 کنه؟ماهان چطوره؟ هنوز هم مثل قبل اذیتت می -

 :فتلبخندی تلخ زد و گرفته گ

 .نه خب؛ اما دیوونگی اگه منتظر رفتار گرم و عاشقانه ازش باشم -

 .تونی ماهان رو عاشق خودت کنی، منتهی با زمان باید پیش رفت، همه چی حل میشهمن مطمئنم تو می -

 !خدا بشه الهی زبونت قلم -

کرد و دیگه داشت باباش کار میرفتم، این روزها ماهان توی تعمیرکار هام رو روی هم بستم و دیگه باید میچشم

 .گرفتمرد بودن رو یاد می

که به خیابون اصلی رسیدم شماره علی رو گرفتم. از هانیه خداحافظی کردم و سوار ماشین شدم، به محض این

 !دیگه وقتش بود

 .مون کردیگفتم فراموش -

 :جدی گفتم

 .هاستمکاری دارن و امید هم عضوی از اونجا چند شرکت باهم هفردا میره به روستای)...( فکر کنم اون -

 چیکاره هست حاال؟ -

 .پوزخندی زدم

 !هات که خوب قدم به قدمم راه میرندونی؟ سگخوای بگی اصالً نمیمی -

 :بلند خندید و گفت

 !نه خوشم میاد، تیزی -

 .کنم فعالًخب دیگه من قطع می -

 .راستی نگفتی چه ساعتی می -

که زیردستش اش گزارش بدم، از اینفقط قرار بود قرارهای بسته شده امید رو واسه تماس رو قطع کردم و من

 کردم که من کیم؟باشم بدم میومد و بایستی یک جورایی حالیش می

سمت خونه مامان روندم و خیلی وقت بود که بابا و اون مرغ مزاحم رو ندیده بودم، دلم واسه بابا تنگ شده بود؛ 

 ...اما خب

ای از خستگی کشیدم، چون برق اتاق مامان خاموش بود گفتم البد داخل حیاط پارک کردم و خمیازهماشین رو 

 .خوابه و پس در سکوت وارد اتاقم شدم

 .هام بسته شد که در اتاق باز شدچشم

 راز؟ مامان خوابی؟ -

 .خواستم بخوابممی -
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 .کنارم روی تخت نشست

 !تو بری سرکار؟ اون هم تا این وقتفهمم آرمین چطور اجازه داد هنوزهم نمی -

 !ای کشیدم. باز هم بحث همیشگیپوف کالفه

 .مامان بیخیال شو -

 .کنیآه من که هرچی بگم تو کار خودت رو می -

 .خسته غر زدم

 !امخسته -

 :لبخندی زد و گفت

 !بخیر نازنینمباشه عزیزم، پس من میرم شب -

 :خواست بلند بشه که گفتم

 .ودمنظورم این نب -

 .متعجب شد و سوالی نگاهم کرد

 .نشستم و نالیدم

 !تا کی قراره پیشت باشم؟ دلم واسه باباهم تنگ شده -

 :خور شد و گفتدل

 !بابات، جلوت رو که نگرفتمخوبه! پس برو پیش همون زن -

 :بابغض گفتم

 !گ شدهمون تنخوام، کنار بابا دلم واسه جمع خونوادگیاون زن بره بمیره! من تو رو می -

 :مامان از حرفم جاخورد و من واقعاً دیگه کم آورده بودم. ناگهان من رو توی بغلش گرفت و مهربون گفت

 .ام رو پس بگیرمهبرگشتم نازنین مادر! برگشتم تا دوباره خونواد -

 .هاش گیج بودمزده و شوکه از بغلش خارج شدم و هنوز از حرفذوق

 !یع... یعنی چی؟ -

 :باسیاست گفتلبخندی زد و 

که من رو بچزونه گرفت وگرنه آرمین پدرت عاشقم بود و مطمئنم که اون زن رو هم فقط واسه خاطره این -

 .تونم دلش رو دوباره به دست بیارمهاست! میتر از این حرفعاشق

 !مامان چی داری میگی؟ بابا از دستت شاکیه؟ -

 .بهش حق میدم، اومدم تا جبران کنم -

 :و خودم رو توی بغلش پرت کردم و گفتملبم لرزید 

 !آه مامان -
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 !جون دلم -

 .خوای حقت رو از اون زنیکه پس بگیری، خانم اون خونه فقط تویی توخوشحالم که می -

 !دونم، ستاره از همون اول هم اشتباه بزرگی کرد که پا گذاشت توی زندگیمدونم نازنینم میمی -

 .خوره، شماها طالق گرفتیندل ولی مامان، بابا خیلی از دستت -

 .کنمدرستش می -

 لبخندی به روش زدم و این زن کجا و ستاره)...(کجا؟

 .خورد حرصی شده غر زدمهایی که به خاطره جاده خاکی ماشین میاز گرد و خاک و تکون

ببین حتی جا چه جایی که انتخاب کردی امید؟ جا قحط بود بیای به این روستای دور افتاده؟ آخه این -

 !هاشم آسفالت نکردنجاده

 .امید خندید

 !بابا کم غر بزن دختر! راننده هم این قدر غرغرو -

 .چشمی نازک کردمپشت

 مگه دروغ میگم؟ -

 .لبخندی مهربون زد

جا یک روستا محرومِ و دولت خیلی زیاد به این روستا رسیدگی جا چون اینخب واسه همین اومدیم این -

 حتی یک مدرسه هم نداشتن؟کنه، ندیدی نمی

 .نوشتنجمهور میای چیزی واسه رئیسها، موندم چطور تحمل کردن؟ خب یک نامهآه! آره بیچاره -

 .با بعضی چیزها باید فقط ساخت، این مردم هم مجبور بودن با چنین شرایطی سازگاری کنن دیگه -

 :لبخندی کج زدم و باشیطنت گفتم

 ه دل این مردم خودش رو قالب کنه و مدرسه بسازه آره؟خواد بحاال امیدخان ما می -

 :خندید و گفت

 !از بس پسر خوبیم من -

نتونستم بابت لحن شوخش هیچ واکنشی نشون ندم و برای اولین بار پیشش از ته دل خندیدم که سنگینی 

 .نگاهش رو روی خودم حس کردم

 !شیخندی و چال گونت نشون داده میشه خیلی خوشگل میوقتی می -

 !اخم مصنوعی کردم و من اصالً از تعریفش دلم غنج نرفت

 خوای بگی که زشتم؟می -

 !تر میشیخندی قشنگکنم، وقتی میاصالح می -
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 :باخنده گفتم

 !حاال شد -

محل خاکی بود و چند درخت مثل تابلوهای رانندگی دوطرف جاده رو دربر گرفته بودن، داشتم در کمال آرامش 

 .مون، کنترلم رو از دست دادم و امید داد زدکه با صدای شلیک گلوله سمت کردمرانندگی می

 !چی شده؟ -

سر نگاه کردم و مردی با روبندی مشکی خودش رو از شیشه ماشین انگاری ترسیده بود، از آینه بغلی به پشت

بود  خودش رو کز کردهنگاهی به امید که بیرون خزیده بود و یک اسلحه دستش بود، ضربان قلبم باال رفت و نیم

شدم و واسه همین پاروی پدال گاز فشردم و انداختم، مثالً به این مرد باید گفت؟! خودم باید دست به کار می

 گیری کنن؛ ولیکردم تا نتونن درست نشونهتر شد، مدام فرمون رو به چپ و راست منحرف میها بیشگردوخاک

 .کردکرد و صدای نابه هنجاری رو ایجاد میمیهای ماشین اصابت چنان چند تیر به لبههم

مون نباشه و نفهمن چی داره زیر ان؟ که حاال کسی کمک حالقدر پراکندهفقط من موندم چرا اهل روستا این

 گذره؟شون میسایه

ها بود و دیگه خبری از افراد مرموزی که ریزههای ماشین روی سنگای فقط صدای خش الستیکچند دقیقه

 .ون تیراندازی کردن نبودمسمت

خود کم شد و رو کردن دیدم، سرعتم خودبهها داخلش زندگی میای که خونوادههمین که چند خونه گلی شده

 .به نرمال رفت

اختیار از این همه ضعفش پوزخندی زدم؛ اما اون زنان به امید نگاه کردم، رنگش مثل گچ شده بود و بینفس

 .متوجه نشد

خاکیش مون فراهمش کرده بودن رفتیم و داخل اون خونه که حیاط زمینمردم روستا واسهای که سمت خونه

های دیگه هم که باما همکاری داشتن حضور داشتن و مردم به خیلی بزرگ بود و چند اتاقه بود، کارکنان شرکت

 .کردن خاطره احترام و قدردانی این خونه رو که حکم هتل رو در این روستا داشت و بهمون تقدیم

ها و روستا کاشته نبود و در یک کلمه، جهنم روستا گرم و به خاطره خاک غیر زراعیش درخت زیادی تو کوچه

 !این دنیا بود

هاشون رو توی چندین کیلومتری از روستا به پا کرده بودن که در این سفر چند ها باغاما در عوض روستایی

 .پذیرایی شدیم های خوب و رسیدشون حسابیمون بابت میوهروزه

هاش گرفته بود و داخل اتاقی که مال امید بود، بودیم. امید روی تختش نشسته بود و سرش رو بین دست

 .هاش روی زانوهاش تکیه زده بودن و من هم دم در ایستاده توی فکر بودمآرنج

 یعنی کیا بودن؟ چرا بهمون شلیک کردن؟ -
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 زدم که کار کیه؟دم تا حدودی حدس میدست به سینه و با اخم به زمین خیره شده بو

 زنی راز؟چرا حرفی نمی -

 .نگاهش کردم

راقب تر مها با تو مشکل دارن و فکر کنم این تو هستی که باید بیشفعالً چیزی به خاطرم نمیاد، درضمن اون -

 .خودت باشی

 .چرا؟ چرا باید بهم تیراندازی بشه؟ من که خالفی انجام نداده بودم -

 کنه؟زدم و اون چه مثبت فکر میپوزخندی 

 .های زیادی داریامید خوب فکر کن! تو توی زمینه کاریت خیلی موفقی و رقیب -

 :زده گفتمتعجب و حیرت

 !خوای بگی کار رقبامه؟می -

 .ای باال انداختمشونه

 .شهر برگردیممون و باید خیلی زود به دونم؛ ولی هرچی که هست تا توی این روستاییم خطر در کمیننمی -

 درسته، کارهای اولیه که انجام بشه زود میریم)نگران( تو هم بدون اجازه من جایی نمیری شد؟ -

 خواستم قهقهه بزنم از حرفش، کی بود که تا چندی پیش رو به موت بود؟

 .کردم که امید حس مرد بودن رو برای من داشته باشهاما حرفی نزدم و باید طوری رفتار می

 :تدوباره گف

 .باید همین که رفتیم شهر به پلیس خبر بدم -

ای خواستم پترسیدم و اگه حدسم بابت مرد پشت پرده درست باشه، ممکن بود پای من هم گیر باشه و هیچ نمی

 :ام خط بکشه و اگه بابا بفهمه؟! واسه همین گفتمپلیس به نقشه

مون نه مدرک داریم و نه هیچ عکس واسه حرففعالً صبر کن، ما باید مطمئن بشیم که اون شخص کیه؟ االن  -

تر بشه و اتفاق ای، در ضمن ممکنه اون شخصی که باهامون این کار رو کرده با فهمیدن شکایتت جریو نشونه

 .بدتری بیوفته

 :عصبی گفت

 .دونم کیا و چرا؛ ولیها بهمون تیراندازی کردن! نمیفهمی؟ اونخوای دست رو دست بذاریم؟ نمیپس می -

 :وار گفتناگهان حرفش رو برید و اخمی کرد و زمزمه

 تونم تا حدودی حدس بزنم کار کدوم نامردی بوده؟البته حاال می -

 کی؟ -

 .هاش هویدا بودنگاهم کرد که کالفگی و خستگی از چشم

 .االن نه، شاید بعداً بهت بگم. فعالً خستم و باید استراحت کنم -
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 :دودل گفتم

 کنی؟ر میکاشکایتت رو چی -

 مگه نگفتی فعالً دست بردارم؟ -

 :متعجب گفتم

 .خب آره -

 :منتظر نگاهم کرد که گفتم

 .خب پس من میرم و تو هم استراحتت رو بکن -

 .سرش رو خفیف تکون داد و من اتاقش رو ترک کردم

ای اولیه به اتمام سازی و... به بقیه همکارهاش گفت و کارهکه امید نظرش رو درمورد نقشه ساختمانپس از این

د مون امیها جدا شدیم و به شهر برگشتیم و البته چون راه طوالنی بود مثل سری اومدنرسید، من و امید از بچه

راننده شد و گفت که ممکنه خسته بشم و من هم مثالً خوشحال از پیشنهادش استقبال کردم. توی مدتی که 

 .ها نشددیگه خبری از اون بار بهمون حمله شد وروستا بودیم فقط همون یک

 .کوبیدمها رو باال رفتم، اتاق ریاست طبقه باال بود و حرصی سمت اون اتاق پا میبا عصبانیت و خشم پله

منشی با دیدنم متعجب شد و تا خواست به خودش بیاد من در اتاق علی رو با ضرب باز کردم و اون که به 

در از جا پرید. منشی با غرغر سمتم اومد که بدون به عقب  دار ریاستش لم داده بود با صدایصندلی چرخ

 .برگشتن در رو محکم بستم که منشی دم در خشکش زد

 :با غیض سمت میزش رفتم که علی متعجب گفت

 .علیک سالم، چه خبرته دختر؟ زنجیرت رو سفت بسته -

 .هام رو روی میز کوبیدم که صدای بلندی دادبین حرفش پریدم و محکم کف دست

 چرا اون کار رو کردی؟ -

 زنی؟چه کاری؟)بااخم( از چی داری حرف می -

 !دونی دیگه؟ آره؟ )داد زدم( قرارمون مرگ نبودخوای بگی نمیهه! می -

 .اون که انگاری از جیغم ترسید کسی متوجه بشه هول شده و بااخم غرید

 چی میگی تو؟ -

 چرا تیراندازی کردین؟ -

 !تیراندازی؟ -

 .ام غریدمهای کلید شدهبستم و زیردندون هام روچشم

 هام رو باز کردم و باداد( بهم بگو چرا؟دونم کار تو بوده)چشمبازی رو بذار کنار علی! می -

 خوای آدم و عالم متوجه بشن چی شده؟هیس! خیله خب میگم، می -
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 فهمی؟احمق! من هم توی اون ماشین بودم می -

 .پوزخندی زد

 .خواستم بترسونمش همینداشتیم، فقط مینترس قصد کشتن ن -

وقت ساکت باره دیگه چنین اشتباهی انجام بشه اونها حالیم نیست، اگه... اگه فقط یکمن این حرف -

 !مونمنمی

 :راهم گفتگرد کردم و سمت در رفتم که بینعقب

 !راز، دختر سرهنگ آرمین نعیمی -

 :ای باال انداخت و گفتخیال شونهباخشم چرخیدم سمتش و منتظر نگاهش کردم که بی

 !هیچ به سالمت -

ها بود و حرف تر از اینولی اون لبخند و لحن مرموزش خیلی واضح تهدیدی رو برایم ارور دادن، علی زرنگ

 .خیلی زود زیروبم زندگیم رو درآورده بود

 .ج شدمای برایش اومدم و از اون اتاق خارغرهاز تهدید غیرمستقیمش حرصم گرفت و چشم

 .نزدیک ماشینم بودم که گوشیم زنگ خورد

 جانم؟ -

 عه دختر کجایی تو؟ -

 .هاوا! امید خوبه بهت گفتم کار دارم -

 .خیله خب اگه تموم شدی بیا دنبالم -

 خوای بری خونه؟به همین زودی می -

 .کنهآه! آره سرم درد می -

 .باشه باشه اومدم -

 .منتظرم -

ساعت پنج بعدازظهر بود، راستش خودمم حوصله صبرکردن رو تا نه شب نداشتم و  تماس رو قطع کردم و هنوز

 !این بازی زودتر باید تموم میشد

ای که گذشت باالخره پیداش شد و صندلی جلو نشست، دیگه زنگی به امید زدم تا بیاد و بعد چند دقیقهتک

 .خیلی وقت بود رابطه راننده و رئیسی بینمون نبود

 .رفیقام که توی کالنتری آشنا داشت سپردم به مضمون رسیدگی کنهبه یکی از  -

 حاال مضمون کی هست؟ -

 .شناسیش، یکی از رقبای سرسختمِ! علی قنبرینمی -
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 :رو گفتماختیار باال پرید و خیره به روبهیک ابروم بی

 قدری خطرناک هست؟چرا بهش شک کردی؟ یعنی اون -

 !موزهشق و مراوو تا دلت بخواد! کله -

که امید رو اش رسیدم که تعارفی کرد و من مخالفت کردم و اون هم زیاد اصرار نکرد. پس از ایندیگه به خونه

 .رسوندم با سرعت سمت خونه روندم

در رو در سکوت باز کردم و چون میخواستم فقط کمی استراحت کنم و دوباره پیش هانیه برم که این روزها 

 .بود، ماشین رو به داخل حیاط نفرستادم و دم در پارکش کردم مون زیادتر شدهصمیمیت بین

شدم. رفتم و اعصابم درهم بود، حتی روزا هم نیست که کمی باهاش حرف بزنم شاید آروم میها باال میاز پله

ش روی ای کشیدم و خواستم داخل اتاقم برم که صدای قهقهه مامان متعجبم کرد، لبخندی از خندهپوف کالفه

 .هام نشست و سمت اتاقش رفتم، درش نیمه باز بودل*ب

 ...دستم رو خواستم روی دستگیره در بذارم که

 !مونه روزا، اون زیادی چموشه و عین آرمینِفعالً که اعتماد راز رو دوباره به دست آوردم و می -

 کرد؟مون رو تعریف میمتعجب شدم! یعنی با کی داشت حرف میزد که تاروپود زندگی

خوام روی راز کار کنم تا ملکش رو به ی جالل اگه بدونی آرمین چه ملکی به نام دخترها کرده! اگه بشه میوا -

 خواد دوباره تنهاشون بذارم؛ اما خب زندگی دیگه چه میشه کرد؟من واگذار کنه)خندید( باور کن اصالً دلم نمی

 خواد برگرده؟بمونه؟ اون... او... اون دوباره میخواد پیشم خشکم زد، ما... مان داشت من رو گول میزد؟ اون نمی

خواد دوباره با بابا گفت میجالل اسم همون مردی بود که مامان به خاطرش بابا رو ترک کرد. مامان که می

 ...زندگی جدیدی بسازه حاال

 .ودمم چکید، هنوز خیره به در بکه پلک بزنم روی گونهاینقدم قدم عقب تلوخوردم و قطره اشکی بی

 !مادر یا شیطان؟

 که متوجه اومدنم نشهکرد و برای اینم رو باالپایین میهای مقطعم سینهانگاری تازه فهمیدم چی شده که نفس

 .صدا برگردمخواستم بی

خواستم در خلوت شنیدم رو باور نداشتم و میهایی که میدونم چرا زبونم قفل شده بود؟ شاید هنوز حرفنمی

 .دوباره برای خودم مرور و هجی کنمها رو اون حرف

سریع به عقب چرخیدم که پام به گلدون بزرگ که واسه دکوری بود خورد و صدای بلندی ایجاد کرد. خشک 

 .شده ایستادم که صدای متعجبش از توی اتاق اومد

 راز تویی مامان؟ -

 !نفرت... نفرت... و بازهم نفرت

لرزید و هام می با دیدنش انگاری ل*ب مرز انفجار بودم. دستدر اتاق باز شد که آروم سمتش چرخیدم، حاال
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 چکید که رنگش پرید واختیار از خشم و ناباوری یکی پس از دیگری میهام بیکشیدم و اشکبافشار نفس می

 شاید حدس میزد فهمیدم چی شده؟

 !را... ر... راز -

 :ترکید، منفجر شد و آتیش گرفتم! باداد گفتم

 !زبون کثیفت نیاراسمم رو به  -

 :هق گفتمخورده تکون خفیفی خورد، باهقیکه

 !م زدم( من دخترتم چطور تونستی؟چطور تونستی هان؟ من)با انگشت اشاره به سینه -

 .اشتب... اشتباه فهمیدی عزیز -

 .بین حرفش پریدم و بهش نزدیک شدم

مثل آشقال پرت نکردم بیرون که االن با  آره من احمق اشتباه فهمیدم، خطا کردم که از همون اول مهرت رو -

اون)بلندتر( مردیکه جالل، به ریش نداشتم بخندین! من)دوباره به خودم اشاره کردم( من اشتباه کردم که هنوزم 

 .جاماین

 :تر گفتمهام رو با ضرب پاک کردم و آروماشک

ض میشن؛ ولی)ل*ب پایینم رو به زیر ها با گذشت زمان عوفهمی؟ آدمدونی چیه تقصیر تونیست، زمانِ میمی -

 !دندون گرفتم و باگریه مکثی کردم و درآخر بابغض( تو ع**و**ض**ی شدی

 .هقی کردمهق

 !م مردیخوام ببینمت!)جیغ( واسهدیگه نمی -

 .هاش گرد شده و اسمم رو زیرلب ناباورانه زمزمه کردچشم

بودم، شلخته و نامنظم توی چمدون پرت کردم که  عصبی سمت اتاقم رفتم و هرچی وسایل باخودم همراه کرده

 !دوباره صدایی که تادیروز مسکن دردهام بود و االن؟ هه

 راز بذار توضیح بدم؟ -

 !خوام ببینمتچه توضیحی هان؟ اصالً روت میشه تو روم نگاه کنی؟ گمشو نمی -

ای بهش زدم که قدمی به کشون سمت در بردم، سرپایین و اخمو تنهزیپ چمدون رو نصفه کشیدم و کشون

 .عقب تلو خورد و رها کردم زنی رو که امروز ختمش توی دلم هویدا شد

وقت کوبیدم، اگه امروز زودتر نمیومدم خونه شاید هیچوار با کف دست به فرمون میزدم و مجنونجیغ می

 .شدممتوجه ذات پلید این زن به اصطالح مادر نمی

کسی و رقی که راه انداخته بودم باز هم سمت خونه بابا برم؛ ولی حس بیشرمنده بودم که باوجود اون قشق

خواستم، حتی به ستاره هم راضی شده تنهاییم قالب شد روی حس شرمندگیم و من فقط االن بابا و روزا رو می
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 !بودم، پوزخندی زدم به این همه ضعفم که حتی به ستاره روی آوردم

م، کمی به جلو پرتاب شدم که با فشردن فرمون خودم رو کنترل کردم. در جلوی خونه که ناگهانی روی ترمز زد

 زدم و اصالًها مشت و لگد به در میماشین رو محکم کوبیدم و قفلش کردم، کلید همراهم نبود که مثل دیوونه

 .توی حال خودم نبودم که زنگ خونه رو فشار بدم

م بلند نشه و با دو رو جلوی دهنم گرفتم تا صدای گریه چندی بعد در حیاط باز شد که روزا رو پس زدم و دستم

 .زدمکشیدم و زار میوارد سالن شدم، خودم رو به اتاقم رسوندم و حال آزادانه فقط جیغ می

 .در اتاقم با ضرب بازشد که به عقب چرخیدم و با دیدن ستاره و روزا که نگران و آشفته بودن جیغ زدم

 !اشمگمشید بیرون میخوام تنها ب -

تر از ها هم انگاری متوجه شدن که تنهام گذاشتن، نه! نرین، من االن بیشواقعاً حالم دست خودم نبود و اون

 !ای واسه گریه کردن نیاز دارمهرزمانی به شونه

 .اما غرورم اجازه نداد حرفی بزنم و در خلوت اتاقم اشک ریختم و اشک

م های اون زن، گریهته بودم و باهربار یادآوری حرفچند ساعتی گذشت که ماتم زده فقط روی تخت نشس

 .گرفت. باشنیدن صدای بابا که خفیف و متعجب به گوش رسیدمی

 !ست؟راز خونه -

انگاری تازه حس خونواده داشتن و حمایت رو درک کردم که بادو خودم رو از اتاق خارج کردم. بابا راست 

 !ستدونگفت اون زن هیچی از وظیفه مادری نمیمی

 های خرید دستش و من چرا قدر این خونواده رو ندونستم؟به سالن رسیدم که دیدم بابا بسته

هاش باز شد، مظلوم نگاهش کردم های خیس و سرخم اخمبابا با حضورم خواست قیافه بگیره؛ ولی با دیدن چشم

 :که گفت

 !راز؟ بابا چی شده؟ -

وب که سایه امنش باال سرمه! خودم رو با گریه توی بغلش همین حرفش کافی بود تا بفهمم پدری هست و چه خ

ش بود لباس فشردم و سرم که روی سینهپرت کردم که از شدت برخوردم تکونی خورد. محکم کمر بابا رو می

 .سفیدش رو خیس کرده بود

 :با سکسکه گفتم

 !با... با؟ من رو... بب...بخش -

 .تر خودم رو توی آغوش گرم و امنش فشردمیشها رو روی زمین گذاشت و بغلم کرد که ببسته

 دختر بابا؟چی شده گل -

 !نگفتم چون نتونستم، نتونستم چون نخواستم، نخواستم چون غرورم

 .خواست با فهمیدن ماجرا، سرزنشم کنن و این فقط یک راز در سینه راز قرار بود بمونهدلم نمی
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مهربونی زد و من هم به تبعیت ازش لبخندی زدم، دوباره بغض از بغلش بیرون اومدم و فینی کردم که لبخند 

 .م آویزون شدکردم و قیافه

 !وقتذارم بابا! هیچوقت تنهاتون نمیدیگه هیچ -

دم. کرد ثابت مونتر شد که نگاهی به جمع انداختم و روی ستاره که آشفته و کنجکاو نگاهم میلبخندش پررنگ

که. حرفم رو ناتموم گذاشتم و من هنوز گیج بودم، روزا با خنده من رو توی  باید قبولش کنم؟ الاقل از مامان

 :بغلش گرفت و برای این که مثالً جوفضا رو خوب کنه گفت

 لوس! دلش واسه بابا تنگ شده بود؟ -

ش گذاشتم و عطرش رو از روی یقه لباسش به مشام کشیدم، عطری مالیم به باخنده و گریه سرم رو روی شونه

 !ی یاسگلبرگ

 

 .ای به زور خوردم و سمت اتاقم رفتمشام رو با اصرار اهل خونه چندلقمه

 .کردم که در اتاق باز شد و از پسش صدای روزاهام فکر میتوی تاریکی و سکوت داشتم به حماقت

 برق رو روشن کنم؟ -

 .ترمطوری راحتنه این -

 .باشه -

 .گذاشت و کمی سرش رو کج کرد تا من رو ببینهم سمتم اومد و کنارم نشست، دستش رو روی شونه

 خوای بگی چی شده؟نمی -

 :مغموم نگاهش کرد که نگران گفت

 چی شده گل آبجی؟ -

 میشه حرف نزنیم؟ -

 .ذارمآه باشه هرچی تو بخوای، پس تنهات می -

 :خودم سوخت گفتم خواست بلند بشه که مچ دستش رو گرفتم و بالحنی که دل خودم واسه

 !خوام حرفی بزنم؛ ولی تو کنارم باشه باشی؟ نمیمیش -

ش هیچ حرفی دوباره نشست و من سرم رو روی شونههاش رو تنگ کرد، کنارم بیلبخندی مهربون زد که چشم

 .تکیه دادم و اون هم دستش رو دورم حلقه کرد

 .که تغییری به حالتم بدم ل*ب زدماینبی

 روزا؟ -

 :سرش رو سمتم خم کرد که گفتم
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 !غصه سپری شدهامون، روزهایی که بیگیبرایم بگو، از بچه -

و روزا گفت و من توی خاطرات شناور شدم، روزهایی که با دل کوچیکم آرزو داشتم زودتر بزرگ بشم و حال که 

 !ها جالب نیست و کاش بشه به دوران رنگی کودکی برگشتبزرگبزرگ شدم فهمیدم همچین دنیای آدم

ش رو بوسیدم. از تخت پایین کردم و وقتی روزا رو کنارم دیدم، لبخندی زدم و آروم روی گونههام رو باز چشم

 .که حاضر بشم بیرون برم، پتو رو تا روی سینه روزا باال کشیدم و آهسته اتاق رو ترک کردمرفتم و قبل این

به سرخی خون بود و با بیرون هام منتظر امید بودم و در این بین از توی آینه نگاهی به خودم انداختم، چشم

 .ش پوفی کشیدماومدن امید از خونه

 :بست سرش رو سمتم چرخوند و گفتزمان که در ماشین رو میدر رو که باز کرد و نشست، هم

 .سالم صبح -

 :با دیدنم ابروهاش باال پرید و گفت

 !راز؟ -

ی زود جلوی خودم رو گرفتم و زمزمه شاید نازک نارنجی شده بودم که با صدازدنش دوباره بغضم گرفت؛ ول

 .کردم

 !خوبم -

 .اخمی کردو کامالً سمتم چرخید

 هات چی میگه؟مطمئنی؟ پس این وضع چشم -

 :کردم گفتمطور که دنده رو عوض میاز سیریش شدنش اخمی کردم و همون

 .شلوغش نکن -

 .یشه طرف خودش چرخیدپوفی کشید و بعد کمی مکث که خیره روم بود روش رو از من گرفت و سمت ش

 :هام پرشد که سعی کردم با پلک زدن گمشون کنم که انگاری امید زیرنظرم داشت که گفتچشم

 خوای من برونم؟راز می -

گفت گریه کن و خودت رو از این همه دونم؛ ولی با صدایش انگاری کسی به من میصدایش چی داشت؟ نمی

 .نفرت و بغض خالی کن

 :رفت که امید هول شد و بااخم گفت باره باالهقم یکهق

 !رونمبزن کنار، بزن کنار خودم می -

 .به ناچار حرفش رو قبول کردم، چون واقعاً حالم نرمال نبود

 .های شرکت بودیم تا شرکت پیش رفت و بعد پارک کردن ماشین سمتم چرخیدچون نزدیک

 وقتی حالت خوب نیست چرا پاشدی اومدی؟ -

 .دفایده بودستم که روی دهنم بود، سعی داشتم صدایم رو تا حد امکان خفه کنم؛ اما بیپشتفقط هق زدم و با 
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 :وقتی سکوتم رو دید کالفه دوباره فوتی کشید و گفت

گیرم بری خونه، نه حال درستی واسه نشستن پشت فرمون رو داری و نه من دلم میاد تو رو ت تاکسی میواسه -

 !جوری غم زده ببینماین

 !کردم غم نگاهش رو؟ نهنگاه کردم و آیا باید باور می بهش

 .وار به حرفش گوش دادمهیچ حرفی نزدم و تسلیم

که در ماشین رو ببنده طرفم خم م ردیف کرد و من رو روی صندلی عقب نشوند، قبل اینوقتی تاکسی رو واسه

 :شد و گفت

 .ینمهات رو ببهروقت خوب شدی برگرد، منتظرم تا دوباره خنده -

 .هام نشوندم که لبخندی گرم به روم زدفینی کردم و به زور لبخندی روی ل*ب

 .کرایه رو خودش حساب کرد و من رو راهی خونه کرد

 .رفتمگاهم شده بود و به شرکت نمیرسید که اتاقم پناهای میتقریباً به هفته

رک کرده بود؛ ولی عوضش امید هرشب بهم ش و ما رو تاز مامان هم خبری نشد و انگاری بدخورده بود به نقشه

که دارم به هدفم میرسم ش شده بودم حسی خوشایند از اینزنگ میزد تا حالم رو بپرسه و از این که مورد توجه

 .دادهای دلم رو قلقلک میمهالیش حسی گنگ داشت تهبهم دست داد؛ اما البه

 .که هرشب بهم زنگ بزنه عادت کرده بودمری به این دوباره شب شده بود و منتظر زنگ زدن امید بودم، انگا

 .م بود رو به چنگ گرفتماختیار هول شدم و گوشی که روی سینهباالخره صدای زنگ گوشیم بلند شد که بی

 .کمی نفس عمیق کشیدم تا حالم جا اومد و جواب دادم

 .سالم -

 سالم رازبانو! چطوری؟ -

 .کردچند روزی که روحم بستری شده بود، مدام رازبانو خطابم میرنگ روی لبم نشست، تو این لبخندی کم

 .هی بهترم -

 .هاشده بودیآخرم نگفتی چی -

 .اختیار بغض کردم و زبون چرخوندمآهی کشیدم و بایادآوری مامان بی

 .رسه وهایی دارن که به ثمر نمیها انتظارات و توقعها بعضی وقتآدم -

 ش چه فایده؟ اصالً چرا باید به اون بگم؟حرفم رو ادامه ندادم، گفتن

 .فهمی چی میگمبیخیال! تو که نمی -

 :کمی سکوت کردو گفت

ات رو برگردونی، واسه همین هم زنگ زده بودم بهت که بگم خوام کمکت کنم روحیهشاید درکت نکنم؛ اما می -
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 .خوام تورو همراه خودم ببرمخوام برم روستای پدریم، میفردا می

 :گفتمشوکه 

 .فهمی چی میگی؟ اصالً فکرش رو هم نکنمی -

 :خور گفتدل

 .هاذارهعه چرا؟ اتفاقاً روی حالت هم تاثیر می -

 .گفتم که امید بیخیا -

روی تخت به دیوار نصب بود و تو میدونی با فضای سبز بودیم و روی با دیدن عکس من و فرشته که روبه

 برای چی به امید نزدیک شدم؟ هامون خنده بود، حرفم قطع شد. منل*ب

 :با یادآوری هدفم گفتم

 .باشه قبوله -

 :متعجب و مشتاق گفت

 به این زودی نظرت عوض شد؟ -

 :روح گفتمبی

 نکنه پشیمون شدی از پیشنهادت؟ -

 !نه دختر این چه حرفیه؟ خیلی هم خوشحال شدم -

 !بینم امیدجونهات رو هم میپوزخندی زدم و اشک

 .ای که کشیدم خداحافظی کردحرف زدیم و درآخر با خمیازه کمی دیگه باهم

ام احترام صبح که تصمیم به روستا رفتنم رو به بابا گفتم، خیال کردم مانعم بشه؛ ولی خیلی راحت به خواسته

 !ام هم که این روزها زیادی بد شده بود خوبهگذاشت و روزا هم به پیروی بابا گفت که واسه روحیه

که خونواده راضی بودن و مشکلی با رفتنم نداشتن، مشغول جمع کردن وسایلم شدم و البته که نخوشحال از ای

نگفتم یک پسر همراهمه و خونواده با فرض این که تنهام قبول کردن، قرار بود امید قبل از ظهر دنبالم بیاد تا 

است، گفتم که لزومی نیست و ش که آدرس خونه رو خوقبل غروب به روستای پدریش برسیم و در برابر خواسته

مون رو خواد با این بهونه آدرس خونهدونستم میخودم بیرون کار دارم، آدرس میدم که بیای دنبالم و خوب می

 !پیدا کنه؛ ولی چی؟ کور خونده

 

 .سفرمون قرار شد دو، سه روزه باشه و ما به خونه عمه امید که پیرزنی تنها هست بریم

دیم شچسبوندم و چند ساعتی بود که توی راه بودیم و حاال که به روستا نزدیک می متعجب خودم رو به شیشه

ت گاو و هوا و فضا و مکان خوبی که داشت متعجب بودم و چه خوبه که یک روستایی باشی و دغدغهاز دیدن آب
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 !و گوسفند و باغ باشه، زندگی صمیمی و رنگی

 جا دیگه کجاست؟وای پسر این -

 :گفتامید خندید و 

 تا حاال نیومدی؟ -

 .به امید نگاه کردم و سرم رو به نفی باال پرتاب کردم

 .نچ -

 .جا پناه میارمگیره به اینها که دلم از شهر و مردمش میروستای)...( روستای پدریم هست و گاهی وقت -

 !حقاً که جای باصفایی هست -

 .حاال باش تا خود روستا رو ببینی -

 !صبرانه منتظرمبی -

 .ای از دلم جدا شد، نفهمیدم چی؟ ولی حس رها شدن کردمعمیق نگاهی بهم انداخت که غده

ها دوباره خودم رو به شیشه های شب شده بود که وارد جاده خاکی روستا شدیم و من مثل ندیدهنزدیک

 چسبوندم و چرا ما توی روستا آشنا نداشتیم؟

 :داشت که گفتمجلوی دری قدیمی نگه

 ت؟جاساین -

 :سرش رو به تایید تکون داد و مضطرب گفتم

 از دیدنم ناراحت نشه؟ -

 :لبخندی مهربون زد و بالحنی گیرا گفت

خور میشه آخه؟ درضمن نگران هم نباش! دیشب درموردت بهش گفتم اتفاقاً برخالف کی از دیدن رازبانو دل -

 .تصورت خیلی هم مشتاق بود ببینتت

 مگه چی از من بهش گفتی؟ -

 :موز گفتمر

 .خدا رو خیلی وقتِ منتظر گذاشتیمشو که بندهبماند! حاال پیاده -

باز بود و انگاری اهالی این روستا بهم از ماشین پیاده شدیم و شونه به شونه امید سمت در رفتم، در خونه نیمه

 !کننشون رو چهارقفل نمیها درهای خوناعتماد داشتن که مثل ما شهری

 .ی به در داد که در باز شد و به همراهش وارد خونه شدیمامید با پاش فشار

کردم کرد حیاط دراندردشتی داشت و پربود از دارودرخت! بالذت به اطراف نگاه میای که تا چشم کار میخونه

 .که امید صدایش رو باال برد

 خوای؟خونه؟ مهمون نمیصاحب -
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 :بیرون اومد و روی بهارخواب ایستاده گفت لحظه دخترکی حدوداً هفت، هشت ساله از در خونههمون

 .سالم عمو امید -

 !داشتنی دخترک شدم، چه صدای نازی داشتامید باشوق سمتش رفت و من محو صدای ظریف و دوست

 :امید دخترک رو توی بغلش گرفت و گفت

 کردی؟کار میجا چیسالم محنا خانوم! خوبی عمویی؟ این -

 .بودم تا کمک عمه شیرین کنم ممنون عمو! من خوبم، اومده -

 :ش رو بوسید و گفتامید روی گونه

 !آفرین به شما -

 دخترک یا همون محنا نگاهم کرد که لبخندی زدم و چرا جرئت نداشتم بهش دست بزنم؟

 .دار کنهکه سیاهی وجودم، پاکی دلش رو لکهترسیدم از اینشاید می

 .سالم -

 :لبخندم عمق گرفت و گفتم

 !روی ماهت فرشته کوچولوسالم به  -

 ...اختیارم که اسم فرشته رو آوردم، نگاهم روی امید چرخید و اونبا صدازدن بی

ای رو یادآور نمیشد و من دوباره نفرت وجودم رو بلعید و خواهرکم اون اصالً انگاری حتی این اسم برایش خاطره

 !چه معصوم مرد

 :امید محنا رو روی زمین گذاشت که محنا گفت

 .کنهمن دیگه میرم، مامانم دعوام می -

 :امید لبخندی زد و با چشم بستنش حرفش رو تایید کرد و محنا رو به من گفت

 !خداحافظ خاله -

 !خداحافظ عزیزم -

 .دست تکون داد و سریع باپاهای کوچیکش سمت در حیاط دویید

 :ای به در آهنی سالن زد و گفتامید تقه

 اجازه هست عمه جان؟ -

 .نحیف پیرزنی به گوش رسیدصدای 

 !تنگتمپسر که دلبیا گل -

سر امید وارد شدم و چشمم به پیرزنی خورد که روی رختش به چند بالشت که روی هم ردیف شده بودن پشت

 !دادش بوی بهاری میتکیه زده بود و خونه

 .سالم عمه جون -
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 :پیرزن نگاهم کرد و بعد کمی مکث لبخندی زد و گفت

 .همون دختری هستی که امید حتماً تو -

 :خندی برید و در جواب سالمم گفتامید سریعاً گلوش رو صاف کرد که عمه شیرین حرفش را با تک

 .سالم مادر، بیا تو دخترجان، غریبگی نکن بیا -

 :لبخندی زدم و کنار امید نشستم و امید گفت

 تون چطوره؟حال -

 .کنهنشین میهم ما رو خونه آه مادر! این پیری با یک سرماخوردگی عادی -

 :وارگفتامید سرزنش

 خب چرا مراقب نیستین؟ -

 :عمه شیرین، نمکی خندید و گفت

 .من رو بیخیال شو، دخترم تو بگو، پدر و مادرت خوب هستن؟ از خودت برام بگو -

 :لبخندی محجوب زدم و گفتم

 !تون شکر خدا خوبنزیر سایه -

 :بش ثابت مونده بود تکون داد و روبه امید گفتسرش رو با همون لبخندی که روی ل

 !معرفتم تنگ شدهکردن؟ دلم واسه داداش بیکار میتو چی پسر؟ پدر و مادرت چی -

 :امید محجوب سرش رو پایین انداخت و بالبخندی گفت

 .رسونن، شرمنده عمه جان مشغله کاری بابا زیاد شدهخوبن سالم می -

 .گه نمیشه کاری کردفهمم پسر، خب دلِ دیعمه: می

 :صدایش کمی بغض گرفت؛ ولی زودی به حالت عادیش برگشت و باشادی گفت

ها! ها واسه خودتون بریزین، تعارف نکنینخواینتونم از جام تکون بخورم، اگه چایی چیزی میای مادر نمی -

 .چسبهدونم خسته راهین و چایی حسابی میمی

هاش رو برای ای جدا میشد رفت و عمه هم دوباره پرگپیونه که با پردهامید به پیروی حرف عمه، سمت آشپزخ

 .سپردمهاش میم سرنرفت و مشتاقانه گوش به حرفمن کرد و درکمال تعجب هیچ حوصله

خوردن، شام رو که یک املت بود و رو خوردیم و عجیب شون رو میچون شب بود و اهالی روستا معموالً زود شام

های گردشگری روستا رو نشونم قرار شد فردا صبح من و امید روستاگردی کنیم و اون مکان م مزه داد وواسه

 .بده

ها و خنکی هوا بیدار شدم، از اتاق کوچیکی که بهم داده بودن های پنج بود که با صدای گوسفندصبحی ساعت

 .خورنبیرون اومدم که دیدم امید همراه عمه که هنوز توی بسترش بود دارن صبحانه می
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 !بخیرصبح -

 :امید با لقمه توی دهنش جوابم رو داد و عمه باخنده گفت

 !دیگه این چند روزه باید به سروصداها عادت کنی -

 :لبخندی زدم و گفتم

 !نه اتفاقاً حس خوبی بهم میده -

ایی که هها و گوسفندهام به حیاط رفتم و صورتم رو با آب سرد سحرگاهی شستم، صدای چوپونبعد زدن حرف

هام رو به دو طرف باز کنم و عمیق نفسی از هوای بردن باعث شد ناخودآگاه لبخندی بزنم و دستبه چرا می

 .پاک روستا بکشم

ای خوردم و روبه امید با ذوقی سفره هنوز پهن بود و من مشتاق از این که زودتر برم و روستا رو ببینم چندلقمه

 :گونه گفتمبچه

 بریم؟ -

 .و روبه عمه اشاره کردامید خندید 

 .اگه عمه اجازه بدن -

 .بگذرونینعمه: وا! این چه حرفیه پسر؟ خودمختارین شما، برید مادر و خوش

دیدم صدادار ذوق کمی بعد از عمه خداحافظی کردیم و باپای پیاده راه افتادیم. با هر گوسفند و بزی که می

 .کردام میل تا آخر امید با لبخندی نظارهکردم و وای و وویم به هوا بود، طوری که از اومی

از هام رو دوطرفم بای که کل روستا در معرض دید بود شدیم. با دو به ل*ب تپه رفتم و ایستادم، دستباالی تپه

 :زنان سمتم اومد و گفتکردم و امید قدم

 !خوشحالم که حالت بهتر شده -

 !متعجب شدمبرای اولین بار از ته دل ازش تشکر کردم که خودمم 

 !ت؟دونم چطوری جبران کنم واسهواقعاً ممنونم ازت امید! نمی -

 :دوباره روم رو طرف روستا چرخوندم و گفتم

 ست! معرکه؟جا معرکهاین -

ای بود و ای که شیشهصدای آروم امید وادارم کرد سمتش بچرخم؛ ولی با دیدن اون که زانو زده بود و جعبه

 .ای ظریف درونش برق میزد به دست گرفته بود جاخوردمنقرهای درش باز و حلقه

 !امید -

 .لبخندی زد

 .باجواب مثبتت جبران کن -

 .آب دهنم رو قورت دادم و هیچ انتظار این رفتار امید رو الاقل نه االن، نداشتم
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 :وقتی منِ ماتم زده رو دید بلند شد و گفت

جاش هم حی عمه گفت کار خیر رو عقب نندازم و تا همینخیلی سعی کردم جلوی خودم رو بگیرم؛ ولی صب -

 .دیر کرده بودم

 :وار تکرار کردم که لبخندش عمق گرفت و گفتدونست؟! فکرم رو زمزمهوای یعنی عمه می

 .جنبیدمآره، اگه اون نبود که حاالحاالها من نمی -

ام رو های پر شدهگرفت، امید که چشمدونم چرا؟ نه از خوشحالی بود، نه از غم. فقط بغضم بغضم گرفت، نمی

 :دید دستپاچه گفت

 .راز نکنه تو -

آخر جا اومدم پس تا تاای بکنه ل*ب زدم، سخت بود؛ ولی گفتم. من که تا اینکه فکر ناامیدکنندهزودی قبل این

 .مونمخط هم منتظر می

 !غیر منتظره بود -

 :حت شد و گفتواقعاً هم غیر منتظره بود که امید انگاری خیالش را

 خندی زد ودونم ببخشید! نتونستم جلوی خواستنم رو بهت بگیرم، دختر من رو دیوونه خودت کردی)تکمی -

 !زنمپروا دارم میقدر بیها رو اینپشت سرش رو خاروند( اصالً باورم نمیشه این حرف

 .باید فکر کنم- 

 :زودی گفت

 .از تو رو ندارممعلومه این حق توعه، من هم االن توقع جواب  -

 :های زیادی هم که داشتیم خسته گفتمرویحالم حسابی گرفته شده بود و به خاطره پیاده

 .میشه برگردیم -

 .باشه -

 .کرد که اون هم ساکت درکنارم قدم میزدبار نه ذوقی کردم و نه حرفی زدم، انگاری امید درکم میاین

هم محلی اشتهام باز شد و دوغ خیار اونه بودم؛ ولی با دیدن آبمیل شدکه بابت سوپرایز امید بیناهار با این

 .دولپی مشغول خوردن شدم

گرفتم از نگاهی که مطمئن بودم تماماً عشقه و داد و گر میدر تمام مدت سنگینی نگاه امید آزارم می

 .ستعاشقانه

بری محسوب میشد که مدام دلرنگ به رنگ شدنم که دست خودم نبود؛ ولی انگاری حسابی برای امید یک نوع 

 .پاشیدم لبخند میبه روی شرم دخترونه

خواست اختیاردار من امید با خاستگاری که کرده بود، انگاری خودش رو دراختیارم گذاشته بود و درعوض می



 

 

 
119 

 آلباتروس کاربر انجمن رمانیک  |رمان انفصال عشق 

 
 ام رسیده بودم حس اضطراب و ترس داشتم؟که به خواستهدونستم چرا با اینبشه. نمی

 کندن از اینهم خو گرفته بودم و دلگذشت و باعمه شیرین ا بودیم، به من خیلی خوشاون چند روزی که روست

 !احساسم نبودم م سخت بود؛ اما من خیلی وقت بود پیروروستا واسه

 به شهر که رسیدیم موندم چی بگم من رو به خونه نبره؟

 خب کجا برم؟ -

 .عام چیز، چیزه عام -

 :اخمی کرد و حرصی گفت

 ت کنم؟آدرس بدی نده مشکلی نیست فقط بگو کجا پیاده خواینمی -

 :کردم، پس به ناچار گفتمل*ب پایینم رو گاز گرفتم، االن که به آخرهاش رسیده بودیم نباید خرابش می

 معلومه چی میگی امید؟ -

 .پوزخندی زد

 !کنینه خب)تیز نگاهم کرد( همیشه گیجم می -

خوام مردم محله پشت سرم حرفی بزنن، و بهت نمیدم بابت اینِ که نمیمون ربابا اگه من فعالً آدرس خونه -

 .ها زیاد حرف نزدمان! آخه هنوز هم من در موردت با بابا اینشناسی؟ فقط دنبال سوژهخودت که مردم رو می

 !شون گفتیولی تو که گفتی از من واسه -

 .وای سوتی دادم! زودی جمعش کردم

 .زیر شده آروم گفتم( االن تو به عنوان رئیسم دیگه نیستی خجول سربهخب... خب االن )مثالً  -

 :ام رام شد و لبخندی کج، گوشه لبش نشست و مرموز گفتانگاری خیلی زود با همین چند کلمه

 مون تغییری کرده؟مگه نسبت -

 .ونه رو بگیرهای زد و باالخره تونست از من آدرس خاختیار سرخ شدم و امید سرخوشانه قهقههبازهم بی

دقیقی به نمای بیرونی خونه انداخت، آب دهنم رو قورت دادم و  من رو که به خونه رسوند، از توی ماشین نگاه

 :گفتم

 .داربابت این چند روز ازت ممنونم! خدانگه -

 .سرم رو سمت در چرخوندم که صدای آرومش اومد

 کی جواب قطعیم رو میدی؟ -

 !ینی؟ منتظره، منتظره جواب من بابت خاستگاریشبصدام رو داری؟ می فرشته؟

 :که طرفش برگردم گفتماینبی

 .کنمدونم؛ ولی خبرت میشاید دو روز دیگه یا یک هفته دیگه، نمی -

 :صدای آهش اومد و حس کردم لبخندی زد و گفت
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 .مواظب خودت باش -

 .سرم رو تنها تکون خفیفی دادم و از ماشین پیاده شدم

و با کلید باز کردم و بالفاصله خودم رو داخل حیاط پرت کردم، صدای گاز ماشینش هم اومد که همین که در ر

 .دادم و نفسم رو فوت مانند به بیرون هدایت کردمداد، خودم رو به در تکیهندا از رفتنش می

 :رو گفتبه سمت خونه رفتم که ستاره با دیدنم خوش

 !سالم عزیزم! خسته راه نباشی -

 :هام بسوزونمش؟ واسه همین آروم گفتمزبون زدندم، تهی از هرحسی، چرا دیگه دلم نیومد بازخمنگاهش کر

 .ممنون -

و طرف اتاقم خسته پا تند کردم و به نگاه متعجب ستاره هم فقط پوزخندی در دل زدم، بیچاره حق داشت 

یزها عوض شده بود و فهمیدم جوری نگاهم کنه، خب آه! با شناختن ذات اصلی مامان نظرم بابت خیلی چاون

 .نباید از روی ظاهر چیزی رو قضاوت کرد

روزا وقتی از دانشگاه برگشت و متوجه شد من برگشتم باشوق خودش رو توی اتاقم انداخت و من یکه خورده از 

 :این رفتارش فقط بروبر نگاهش کردم و درآنی از لحظه خودم رو توی بغلش درحال چلوندن دیدم وگفت

 .هم باهات میامن به بعد هرجا بری مناز ای -

 !رحمانه دوباره خواهرم رو از یاد برده بودم و تمامی حواسم رو روی انتقامی چندساله گذاشته بودمو من چه بی

دردی به این تنگی بود و حدس زدم مشکلی داره و من بایستی واسه همتر از حس یک دلهای روزا بیشحرف

 .شمتر نزدیکش بتک خواهر بیش

اختیار کرده بودم، طوری که وقتی گفتم این چند روزه هم حاال که به هدفم رسیده بودم و امید رو تماماً بی

 . ...کرد اگه باهام مدارا کنه جوابم مثبته؛ ولیشاید فکر میخوام به شرکت بیام، باحرفم مخالفتی نکرد. نمی

دادم؛ اما چطوری خاتمه چم پایان بازی رو باال میمیلی به انجام کاری نداشتم و باید هرطوری شده بود پر

 .دادم رو مونده بودممی

هم نزنه بهش گفتم باهام تا مدتی تماس نگیره و که امید تمرکزم رو بهگذشت و واسه ایناوضاع خیلی عادی می

اش حالی به گیر شد؛ اما قبول کرد. خب دست خودمم نبود، این روزها با شنیدن صدارتباطی نداشته باشه، دل

 . ...که شدگرفت. تا اینشدم، یک حس ترس و عذابی عجیب من رو در بر میحولی می

 .علی به من پیام داد

 .سالم خانوم، کم پیدایی -

 هات آمارم رو دادن؟چیه؟ سگ -

 .خوام ببینمتمی -
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 .دادمکاری کنم واسه همین جواب من که به هدفم رسیده بودم دیگه دلیلی نداشتم با علی هم

 .کار دارم -

 ای بابا! مگه شریک هم نشدیم؟ -

 .ایم و حال راهمون از هم جدا شدهدیگهشریک؟ خوبه بهت از همون اول گفتم، ما فقط همسفر هم -

 یعنی چی؟ -

 !یعنی بیخیال ما شو، عزت زیاد -

ک چیزی بگم، کاری خوام بهت یدونم که با امید سروسری داشتی که توی این راه کمکم کردی. میببین می -

 .تونه خیلی باب میلت باشهکه قراره با امید بکنم می

 .کنجکاو شدم و نوشتم

 مثالً؟ -

 .کنماین که شرکتش رو ورشکست می -

 درازی کنم؟شون هم دستقرار من با دلش بازی کردن بود و آیا لزومی داشت به عزت خانوادگی

 .شتمندایی شیطانی از درونم جواب مثبت داد و من نو

 کار کنم؟چی -

ای امید رو به باغ خارج از شهرم بکشون. آدرسش رو بهت میدم فقط تا دو خوشم میاد عاقلی! فردا به یک بهونه -

 .بعدازظهر، زیاد طولش ندی

 .باشه -

 دونستمهای شنیدنی جذابی رو هم براش بگم، برای همین به امید زنگ زدم. میتونستم حرفاز این طریق می

 .هست توی دفترکارش مشغولاالن 

 !به رازبانو -

 .خوام ببینمتمی -

 .صدای نفسی که به راحتی کشید رو شنیدم

 پس انتظار تموم شد باالخره؟ -

 !آره انتظار به پایان رسید؛ ولی حیف که واسه تو چیزهای خوبی به همراه نداره امیدجون

 .دوباره صداش اومد

 !خبر باشیامیدوارم خوش -

 !د! برای فرشته آره؛ ولی قطعاً برای اون زهرها به ارمغان داشتمبودم؟ شای

 .دیگه خداحافظی کردیم و فردا همه چی تموم میشدآدرس و ساعت قرار رو برایش گفتم و از هم

 .ویالیی در چندکیلومتری خارج از شهر بودتر از قرارمون به آدرس مورد نظر رسوندم، یک باغخودم رو سریع
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 هیچ حرفی صدای تیک بازه شدم و زنگ آیفون تصویری رو که فشردم، انگاری من رو دیدن که بیاز ماشین پیاد

 .شدن در اومد و به داخل رفتم

 ها توی این باغ قراره بشه؟اولین حس، وحشت بود که به من تزریق شد. چه

حماقته که به علی اعتماد گفت هایی به ظاهر محکم باغ رو گذروندم تا دری رو دیدم، هرچند ته دلم میباقدم

 ...کردم؛ ولی

 .رفتن تا باالخره خود نحسش رو دیدمها با دیدنم دونه دونه کنار میهرکول

 سالم عرض شد، پس امیدخان کجاست؟ -

 .سرد جواب دادم

 .بهش گفتم بیاد، من زودتر اومدم -

 :د و گفتملبخندی زدو سر به تایید تکون داد، از اضطرابی که داشتم گلوم خشک شده بو

 آشپزخونه کجاست؟ -

هیچ حرفی سمت آشپزخونه رفتم تا کمی باانگشت اشاره و چشم و ابرو اومدنش فهمیدم کجا قرار داره، پس بی

 .حالم رو با آب خوردن بهتر کنم

لرزید نگاه کردم، ای روی صندلی پشت میز توی آشپزخونه نشستم و به مشتم که ناخودآگاه میچند دقیقه

 .تم رو بازوبسته کردم؛ اما لرزشش کم نشد و درآخر کالفه پوفی کشیدم و سمت علی رفتمچندبار مش

تر پا به زمین کوبیدم که از صدای بار محکمباصدای دادی که از امید بود، فهمیدم که باالخره رسیده، پس این

 .ای خورد و با بهت ل*ب زدهام متوجهم شد و اخمو طرفم چرخید که با دیدنم یکهقدم

 !راز؟ -

 .پوزخندی زدم و حال قسمت آخر بازی به نمایش گذاشته میشد

 .باره با نگاهی که بین من و علی چرخوند اخمی وحشتناک کرد و داد زدیک

 کنی؟جا پیش این مردیکه چه غلطی میاین -

 .امید دراختیار توهام رو به امید بزنم و بعد خوام حرفکرد، چون قبالً گفتم که میعلی با لذت به ما نگاه می

 .های بینیم گشاد شد و فکم منقبض شده سمتش رفتم و دوباره پوزخندی زدمحرصی پره

 !یواش یواش امیدجون -

 .هام رفت توهم و داد زدماخم

 .کنم؟ باشه بهت میگمکار میجا چیخوای بدونی اینمی -

 .باغم نالید

 !بینمبه من بگو دارم کابوس می -
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 .حویلش دادم و غریدمخنده هیستریکی ت

 بیدار بیداری امید جون! ببین من رو، مگه نیومدی جوابت رو بگیری؟ -

 .امید داد زد و سمتم خیز برداشت که جیغ زدم

 !کنمیک قدم دیگه برداری این ویال رو روی سرت خراب می -

 :تر گفتمآروم

! )باتاکید( من دل نمیدم واسه تو چی پیش خودت فکر کردی هان؟ این که من عاشق تو میشم؟ نه جونم -

آدمی مثل تو! آخه تو چی داری که جرئت کردی از من خاستگاری کنی؟ وقتی لیاقت عشق فرشته رو نداشتی 

 !ای رو ندارییعنی لیاقت )بلندتر( هیچ عشق دیگه

 .امید با بهت و ناباوری ل*ب زد

 !فرشته -

االن سینه قبرستون خوابیده و باعذاب مرد؛ ولی؛ ولی االن هه! آره فرشته، کسی که به خاطره )باتاکید( تو،  -

 !دونی چرا)باجیغ( چون من انتقامش رو گرفتمدیگه راحت شد و به آرامش ابدی رسید می

 .دوبار پلکش پرید و قدمی به عقب تلو خورد

 !چیه؟ ساکتی؟ )جیغ(دِ یک چیزی بگو -

 .که با اشک داد زد ش انگاری اون رو سوزوندهای شکستهشکست و تیزی تیکه

 !کار کردی؟فرشته به خاطره من نمرده! راز تو چی -

خورد  لیاقتچرا، چرا، چرا! فرشته رو تو کشتی نامرد! اون به خاطره شکستی که از احساسش نسبت به توعه بی -

 !خودش رو کشت

عیف که ضشه نشد، اینطرفه بود، هرچی بهش گفتم بیخیالم بخوای بفهمی؟ عشق فرشته یکنه راز، چرا نمی -

 بود و خودکشی کرد تقصیر منِ؟

 .کشیدیم به نفس زدن افتاده بودیم و من پوزخندی زدم و آهسته ل*ب زدماز دادهایی که به سرهم می

 !تونستی الاقل کمی مراعاتش رو بکنی؛ ولی تو نخواستیآره تقصیر توعه! می -

 .هام توی هم رفت و دوباره خشن و پر نفرت غریدماخم

 !طرفه رو بکِشو حاال بکِش امیدخان! درد عشق یک -

 .مون اومدامید ناباور سرش رو به نفی تکون داد که علی کف زد و آهسته سمت

 .علی: نمایش خوبی بود؛ ولی دیگه کافیه

 . ...نگاه من و امید فقط روی هم بود، من حاال تهی از هرحسی و امید

 :علی رو به من گفت
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 .با شازده تنها بذاری بهتره دیگه مارو -

 نگاهی به اطراف کردم وکه نگاهش کنم خیره به امید سرم رو کمی باال گرفتم و مغرور نگاهش کردم، نیماینبی

 .سمت در خروجی رفتم

 .امید نه حرفی زد و نه دنبالم اومد و اون هنوز توی بهت دست و پا میزد

درد دست روی سینه چپم گذاشتم. چرا دردش با دردهای که وارد باغ شدم قلبم تیری کشید که بابه محض این

 دیگه فرق داشت؟

 .دار شده بودراه تنفسم غبار گرفت و نفس کشیدنم سخت و کش

اختیار دوباره داخل رفتم. نتونستم بیخیال امید بشم و اون به عقب چرخیدم و نگاهی به داخل سالن انداختم، بی

 .ها تنها بذارمرو میون این گرگ صفت

روم با فاصله قرار داشتن، البته علی روی صندلی راحتی های محافظش روبهها باال رفتم که علی و سگز پلها

هام گرد شد! اون تیکه گوشتی که زیر دست و بادیدن رفتارشون چشم ها داشتن،نشسته بود و چندتا از هرکول

 !پاهاشون داره به باد کتک گرفته میشه امید نیست؟

 .شون برم؛ ولی با حرف علی سرجام ثابت ایستادممتعصبی خواستم س

هم تاوان کسی که روی حرف من، حرف بزنه)امید نیمه بیهوش و خونی روی زمین افتاده بود( به خب این -

و  ها بشن، تو برگ برنده منی امیدها متوجه جنسکه پلیسنفعته زودتر پای اون کاغذ رو امضا کنی تا قبل این

 .هام نمیشمال برگ برندهمن اصالً بیخی

 .دستم رو روی دهنم گذاشتم تا هینی که از تعجب کشیدم رو خفه کنم

 کار کردی؟بست؟ وای راز تو چییعنی علی یک قاچاقچی بود؟! امید برای همین باهاش قراردادی نمی

وگرنه گرفتم ای فقط زودی اون باغ ل*ع*ن*ت*ی رو ترک کردم، باید کمک میترس بود یا هرحس دیگه

 .کشتن و من اصالً حتی همون اول بازی هم راضی به مرگ امید نبودمها به حتم امید رو میاون

به  کنه، پسکار کردم تا عمر داره نگاهمم نمیدونستم کجا برم و پیش کی؟ بابا؟ نه! اون اگه بفهمه من چینمی

 .ماهان پناه آوردمناچار دوباره به امیر و 

م عصبی شد و سمتم حمله کرد که ماهان زودی بینمون قرار گرفت و مانعش شد و هاامیر با شنیدن حرف

 :زمان که سعی داشت امیر رو آروم کنه روبه من باناباوری گفتهم

 !کار کردی؟تو چی -

 .امیر سعی داشت ماهان رو پس بزنه؛ ولی وقتی دید ماهان مثل زالو بهش چسبیده کالفه داد زد

 غلطی کردی که حاال مثل خر توش گیر کنی؟آخه احمق! چرا همچین  -

 :هام رو از باال به پایین پرت کردم و گفتمباگریه دست
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 !ها نیستامیر االن وقت این حرف -

 :امیر حرصی دندون روی هم سابید و ماهان رو هل داد و گفت

 ا نه؟تون!)کمی مکث( میرم ببینم میشه یک غلطی کرد یهردوتون ابلهین! گند زدین به زندگی -

 :و عصبی از دفتر کارش خارج شد. ماهان چنگی به موهاش زد و گفت

 !هاش حق؛ ولی ای کاش سرزنش لحنش رو بردارهحرف -

 .کردمقرار طول اتاق رو طی میام رو جلوی دهنم گرفتم و بیهای مشت شدهای کردم و مضطرب دستناله

 :اخمو گفتهاش رو با لباس معمولی عوض کرده بود و امیر فرم لباس

 .هایی که شنیدی رو به سرگرد مطیع بگیمو حرفریم کالنتری، باید موبهمی -

 :نگاهی به ماهان کرد و دوباره روبه من گفتنیم

جا برسونیم. از اون مردکی که تو گفتی با کالنتری تماس گرفتم و گفتن که خیلی زود باید خودمون رو به اون -

 .هرکاری از دستش برمیاد

 .کنین؟ بریم دیگهفس میپس چرا فس ماهان:

 !امیر بیچاره جورکش ما شده بود. اول ماهان و حاال من به دنباله حرفش از رستوران خارج شدیم.

جا بود؛ اما خب این روزها که ترسم نابهکارها که نکرده و با ایندخترش چهترسیدم که بابا بفهمه گلخیلی می

 .دادمرکاری رو میخیلی مضطرب شده بودم و پیشامد ه

زنم و االن یک که فهمید راجع به چه کسی دارم حرف میکارها سریع انجام شد و سرگرد مطیع بعد این

ل که اتفاقی بیوفته به اون محگیری صورت گرفته سریع با مافوقش ارتباط گرفت و قرار شد، قبل اینگروگان

 .ش تشکیل نشده بودای واسهکار بود که هنوز پروندهحمله کنن. انگاری علی تاره

مونم؛ اما هرچی به سرگرد اصرار کردم همراهشون برم، قبول نکردن و حتی گفتم فقط توی ماشین منتظر می

 .درآخر شاکی شده سرم داد کشید که ماهان دستم رو گرفت و همراه خودش سوار ماشین امیر شدیم

 .کردتر میکار رو براشون سخت حق هم بود، قرار بود یک حمله صورت بگیره حضور من فقط

 :هق گفتمباهق

 .کنم! از دور فقطامیر خواهش می -

 فهمی چی داری میگی؟امیر: راز می

 :های من رو دید روبه امیر گفتقراریماهان که بی

 !بینی حالش رو؟ داغونهمون نمیشن، امیر نمیخب از دور که متوجه -

 !تون کم دارینامیر: جفت

 :فتپوفی کشید و گ
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 .فقط از دور -

 .ها برسههام زدم و آدرس رو به امیر دادم تا سریعاً قبل پلیسلبخندی بین اشک

وری که لرزید، طتر میکنه بدنم یخ میزد و بیشبا هر شلیکی که معلوم نبود کدوم یک از طرفین تیراندازی می

 :امیر نگران سمتم چرخید و گفت

 .هاو خوب بلدنها کارشون رخوای برگردیم؟ پلیسمی -

 :رو خیره بودم باال پرتاپ کردم و گفتمطور که به روبهسرم رو به نفی همون

 !خوام مطمئن بشم که سالمهمی... می -

 .امیر سرش رو به تاسف تکون داد و ماهان که صندلی جلو نشسته بود آهی کشید

الً کرد و اصقراری میستم که قلبم خیلی بیدونقدر صدای تیراندازی و دادوهوار بود، فقط این رو میدونم چهنمی

 .خواست بالیی سر امید بیاددلم نمی

ت شون، امیر گفجا آروم شد و بااصرار من که گفتم بریم پیششاید نیم ساعت و یا یک ساعتی زمان برد که همه

 .ای رو صبر کردیمتر اجباراً ده دقیقهکه نه و برای احتیاط بیش

هاشون هدایت بند زده سمت ماشینهای مامورها بود و سربازها افرادی رو دستیننس بین ماشچند آمبوال

ها پرسه زدم کردن، هرچی سرچرخوندم امید رو ندیدم و برای این که دلم آروم بگیره اول سمت آمبولقانسمی

 .ها نبودشدهکه خداروشکر امید بین مجروح

هاش گرد شد و عصبی و متعجب مون چشمبا دیدن سرگرد مطیع که حاال جلیقه مشکی ضدگلوله تنش بود،

 :گفت

 !جا رو ندارید؟مگه نگفتم حق اومدن به این -

 .گشتامیر شرمنده سرش رو انداخت پایین و ماهان هم مثل من باچشم دنبال امید می

 :که کسی به سوالش جوابی بده گفتمطات و بدون اینبی

 !بینمسرگرد! امید... امید رو نمیجناب -

مون کرد؛ ولی وقتی نگاه منتظرمون رو دید نفسش رو فوت مانند بیرون داد و باصدای خشن با مکثی نگاه

 :تری گفتآروم

ای به سر گروگان اصابت کرده و برای همین زودتر از گیر بشن، گلولهاز این که مجرمین دستمتاسفانه قبل -

 .بقیه راهی بیمارستان کردیمش

 !سرگرد زل زده بودم، امید... امید هایمات و مبهوت به ل*ب

 .هام سیاهی رفت که ماهان سریع من رو از پشت توی بغلش گرفتدفعه چشمیک

 عه! راز خوبی؟ -

 .های ماهان افتاد و دیگه چیزی نفهمیدمولی من سرگیجه و سردرد داشتم و خیلی زود وزنم روی دست
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کردم که سقف سفید به چشمم خورد، نگاهی گیج به هام رو باز بوی تند الکل به مشامم خورد و آروم چشم

 !اطراف اتاق انداختم که دیدم اتاق، اتاق من نیست

اخمی کردم و خواستم از جام بلند بشم که سوزش عمیقی روی پوست دستم حس کردم و با سر چرخوندن 

 سمتش فهمیدم سرُم به من وصل کردن؛ اما چرا؟

ها و درآخر خبر شوم سرگرد برام چکید، خیره بودم، تمام صحنهرُم میطور که به قطراتی که از سناگهان همون

 .یادآوری شد که اولین واکنشم جیغ بود

شون چندسیلی آروم به من زد شاید به طولی نکشید اتاقم پرشد از پرستار که سعی داشتن آرومم کنن، یکی

ها که کشم یکی از اوندم و جیغ میها خودم رو تکون میچنان مثل دیوونهخودم بیام؛ ولی وقتی دیدن هم

بخش تزریق کنن و خیلی زود آمپولی به سرُمم تزریق کردن که رفته ماانگاری سرپرستار بود، داد زد که به من آر

 .هام دوباره سنگین شد و بدنم سست، تقالهام کم شد و دوباره به عالم خواب و بیداری رفتمرفته پلک

بار توی اتاق تنها نبودم و روزا کنارم نشسته بود، صورتش رنگ پریده بودو این هام رو که باز کردمپلک الی

 !هاش سرخچشم

 .ل*ب زدم

 .آب -

 .م از توی یخچال آبی خنک فراهم کردکه متوجه بیداریم شد و زودی واسه

 :فتچنان روی تخت دراز کشیده بودم که روزا گچند جرعه از آب رو که خوردم حالم کمی بهترک شد و هم

 خوبی؟ -

 کی تورو خبر کرد؟ -

 .دادن نامحرم باال سرت باشهآه ماهان زنگ زد بهم، اجازه نمی -

 .دادهارو نشونم میگیری مجرمهای دستکردم و خیره به دیوار بودم که مثل تلوزیونی لحظهنگاهش نمی

 !پس باباهم فهمید -

 چرا این کار رو کردی؟ نه نذاشتم چیزی بفهمه )با مکث و نگرانی(راز -

 .خوام تنها باشممی -

 .خیره نگاهم کردو وقتی دید حال بازجویی شدن رو ندارم نفسش رو باحرص بیرون داد و از اتاق خارج شد

 .هام رو خیس کننهام روی گونههقم باال رفت و گذاشتم آزادانه اشکلحظه هقکه همون

کردم، اگه بالیی سرش بیاد! حتی ممکن بود علی من رو هم میکار مرد چیفقط حس ترس داشتم، اگه امید می

دونستم قراره چنین اتفاقی بیوفته و هویت اصلی کاری کردم، هرچند که اصالً نمیلو بده و بگه که باهاش هم

 .کنهعلی چیه؟ اگه بابا بفهمه چی؟ حتماً من رو طرد می
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از جام بلند شدم و تلوخوران سمت در رفتم، بیرون  کمانگاری سرُمی که به من وصل بود قوت بهم داد که کم

ام شد سریع با حول و وال سمتم پا انداخته بود. وقتی متوجههای انتظار نشسته بود و پارویاتاق روزا روی صندلی

 :خیز برداشت و گفت

 چرا اومدی بیرون؟ -

 :حال گفتمبی

 .خوام برممی -

 :ر تکیه زده بودم که گفترفت و دستم روی دیواسرم هنوز کمی گیج می

 !کجا؟ حالت خوب نیست -

 :عصبی با بغض گفتم

 .خوام برمقبرستون! فقط می -

 .مون میومدصدای ماهان بلند شد که سمت

 راز بهتری؟ -

 :مظلوم سمتش چرخیدم و گفتم

 !خوام برم بیرونمی -

 :نگاهی به روزا انداخت که روزا بااخم گفتماهان نیم

 !خوای بکنی بکناصالً هرکاری میهمش حرف خودشه!  -

 :تق کنان از ما دور شد که ماهان متاسف گفتدارش تقهای پاشنهو با کفش

 .راز لج نکن -

 کارهای ترخصم رو انجام میدی؟ -

 :وقتی اصرارم رو دید پوفی کشید و دودل نگاهم کرد، درآخر تسلیم شده گفت

 .خب، باشهخیله -

 امیر کجاست؟ -

 .نیاز داشتن یش تموم شده بود، به اونآه ساعت مرخص -

 !اون بیچاره رو هم از زندگی انداختم -

 :لبخندی تلخ زد و گفت

 .درست میشه راز! درست میشه -

 :دوباره چشمه اشکم جوشید و بابغض گفتم

 حالش چطوره؟ -

 .تو همین بیمارستان -
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 :هام باضرب پاک کردم، فینی کردم و گفتمهام رو باپشت دستاشک

 !واقعاً؟! خب... خ... خب بریم پیشش دیگه -

 :بازهم متاسف نگاهم کرد و درآخر با آهی که کشید گفت

 .فقط از پشت پنجره میشه اون رو دید -

 :هقی زدم و گفتم

 پس هنوز هم حالش بده؟ -

 .سرش رو به نفی تکون داد

 .دکترها میگن سطح هوشیاریش افت کرده و باید دعا کنیم به اغما نره -

 :ستم بیوفتم که ماهان باز سمتم خیز برداشت که کف دستم رو باال آوردم و ل*ب زدمخوا

 .خوام ببینمشمی -

 !راز -

 :کرد داد زدمرنگ میبابغضی که صدام رو گرفته و کم

 بری یانه؟من رو می -

همین  ای بهم رفت که عصبی راهی رو پیش گرفتم، باالخره که تویغرهدار و حرصی کشید و چشمپوف کش

 .تونستم پیداش کنم. صدای کالفه ماهان بلند شدبیمارستان بستری بود و می

 .اون طرفی نیست -

 .هام گوش کنننفسی با فشار بیرون دادم، حتماً باید لج کنم که به حرف

اصالً باورم نمیشد اون تیکه گوشتی که سرش باندپیچی و زیر چندین سیم و دستگاه خوابیده امید باشه، 

 ای که از درد مچاله شدهوجدان گرفتارم کرد که باز هم قلبم تیر کشید و باقیافهنش عالوه بر ترس، عذاببادید

بود به سینه چپم چنگ زدم و آخ ریزی گفتم؛ ولی ماهان متوجه نشد و بازهم تیزی این درد نوعش خیلی فرق 

 .کردداشت، جنسش روحمم آزرده می

 :ل*ب زدم

 .خوام تنها باشممی -

موت های نیمهان هم خوب حالم رو درک کرد و رفت که من موندم و امیدی روی تخت که فرقی باجنازهماه

 .مون میشدای که مانع از تماس مستقیمنداشت و سدی شیشه

 :هق گفتمباگریه و هق

 !امید!... ام... امید -

 ر بشه و از این حس وحشتناکیزدم تا شاید امیدی توی دلم سرازینتونستم حرفی بزنم و فقط اسمش رو صدا می

کرد، رهایی یابم؛ ولی فقط درد بود و ترس، عذاب وجدانی که من حسی شوم القا میگیرم شده بود و به که دامن
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 .هام رو دربرگرفته بودتک سلولباره بیدار شده بود، وحشتی که تکاالن خفته بود و یکتابه

 !زنی و امان از اون روزخودت به خودت و روحت صدمه میهیچ دردی بدتر از درد عذاب وجدان نیست، چون 

 .کردم و دست راستم روی شیشه تکیه زده بودای فقط خیره از پشت شیشه نگاهش میده دقیقه

 :که روزا سمتم اومد و نگران گفتهقم درآمیخته بود. تا اینآب بینیم روون شده بود و فین فینم با صدای هق

 .کنهت هیچ کمکی به اون که روی تخت خوابیده نمیرم! گریهآبجی، عزیزم! قربونت ب -

 .دار کرده بودچکید و شالم رو نمصورتم خیس اشک بود و قطرات اشک از زیر چونم می

 !خاطره من روی اون تخت روزا!)سکسکه( من مسببشمبه -

 .ه گذاشتم، نالیدمهقم زیادتر شد و چشم بسته پیشونیم رو روی شیشم گذاشت که هقدستش رو روی شونه

 !کنه روزادرد دارم! قلبم درد می -

 و من غافل از این بودم که روزی خواهرکم هم این درد مشترک رو به جون کشیده بود و آیا این ارثی بود؟

 خوای بابا و ستاره مشکوک بشن؟بیا بریم خونه، توکه نمی -

خواستم امید کرد حقم بود و حال فقط میم میم ارزش نداشت، اگه بابا من رو طرد هاالن دیگه هیچی واسه

قدر االن محتاجم! خواست دربیاره و من چهعذابی که داشتم من رو از پا میطوریش نشه و بهوش بیاد. ترس و 

 !محتاج دعا و دستی شفابخش که امید رو بهوش بیاره و حیف

 .هایی، روزا به عقب چرخید و زودی زیر گوشم پچ زدبا صدای قدم

 .هاشه، باید بریم تا شک نکردنکه از فامیلوزا مثل اینر -

 .مهم بود؟ نه؛ ولی اجبار بود که برم و من هیچ حوصله سوال و جواب رو نداشتم

دونه چه اتفاقی هاش متوجه شدم میرمق که چرخیدم زنی تپل باقدی متوسط دیدم که از سرخی چشمبی

ودن، چون به جای زاری و شیون کردن متعجب داشت مارو نگاه افتاده و انگاری خیلی وقت بود باخبرش کرده ب

 .کردمی

 .ش تلوخوران راه افتادمکه کنجکاویش به زبونش برسه روزا دستم رو کشید و به دنبالهقبل این

مون بود برسه و واپس حالخودم رو روی تخت پرت کردم و روزا نگران من رو تنها گذاشت تا به ستاره که دل

 .ین بهش بدهجوابی دروغ

سرم روی بالشت بود و تا توان داشتم جیغ کشیدم و مشت کوبیدم و هیچ حالم خوش نبود، عذاب وجدانم زیادی 

برید رو از سینه دربیارم و جلوی سگ پرتش کنم؛ گاه از درد نفسم رو میخواستم این قلبی که گاه و بیبود و می

 ...اما

حال خوابیده بودم، بود که بابا شب که برگشت خونه، چون من بیم سوخته خداروشکر انگاری دل خداهم واسه

هاش به متوجه حالم نشده بود و صبحی هم قبل طلوع خورشید از خونه بیرون زد چون ماموریتی برای زیردست
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های کرد. ماموریت خارج از شهر، طرفشون نظارت میوجود اومده بود که اجباراً باید به فعالیت و روند حرکت

های شب که فقط چشمم بسته بود متوجه باز شدن در اتاق شدم و حتی خمینی بود، واسه همین نصفهرامامبند

هام رو نیمه باز کنم رو هم نداشتم، بوی عطرش که به مشامم خورد فهمیدم باباست و با که پلکتوان این

خواد از عیالش اره و میای که روی پیشونیم نشوند، متوجه شدم بازهم یک ماموریت دیگه دب**و**س**ه

که هوام رو داشت ام از خدا بابت اینهام رو باز کردم و واسه بار دیگهخداحافظی کنه. بابا که رفت آروم الی پلک

وه گذشت و تا ته و تخیال از کنارم نمیتشکر کردم، چون قطعاً که بابا اگه متوجه حالم میشد مثل سری قبل بی

 . ...م نمیشد و من هم کهکنآورد، ولماجرا رو درنمی

م ها واسههای خوراکیم توی یک سینی آورد که پسش زدم. تمام طعمصبحانه رو مثل این چند روز، روزا واسه

 !ترداد، به همون تلخی و یا شاید بیشمزه زهر می

هم وردل من خواست هنوز های غروب بود، روزا تازه امروز بااصرارهای من به دانشگاهش رفت، وگرنه مینزدیک

ای هدونست تنها زمانی حال روحیم خوب میشه که امید بهوش بیاد و اون چشمباشه تا حالم بهتر بشه. اون نمی

 لعنتیش رو باز کنه؟

م سخت شده بود، نتونستم دیگه دراز کشیده باشم و دلم به خاطره غروب گرفته بود و نفس کشیدن واسه

هام رو کالفه روی سرم گذاشتم و سرم رو هم کمی به عقب مایل فتم، دستوار باحالی زار توی اتاق راه ردیوانه

خواست داد بزنم، چرا شدم، دلم میرفتم، نه! حالم بهتر نمیشد و داشتم دیوونه میچنان راه میکردم و هم

 گیر میشد؟قدر دلها اینغروب

ز اون روز آسمون به بهونه غروبش دل پس نداد، اداد و معشوقش دلش رو گرفت و دلدونی، روزی آسمون دلمی

 !گیره تا شاید بتونه تالفی کنه و شاید آسمون هم بغض دارههارو میخیلی

هم قدر پست شده بودم؟ حالم از خودم بهناگهان چشمم از توی آینه به خودم افتاد و مکث کردم، کی این

که عطر روی کمدم رو چنگ زدم و  خورد و انگاری باخودم قهر کرده بودم، حس جنون به من دست دادمی

 !تر بودصدای شکستن امید از این هم بیش سمت آینه پرتاب کردم که به هزاران تیکه تبدیل شد. 

 .در اتاق با ضرب باز شد که ستاره رو دیدم، جیغ زدم

 !بیرون -

اد و باصدای بلندی روم ایستهاش از دادم گرد شد؛ ولی زود به خودش اومد و عصبی سمتم اومد، روبهاول چشم

 :گفت

 چته راز؟ این کارهات چه معنی میده؟ -

 .های ریز شده آینه که هم روی کمد و هم روی زمین پخش شده بود اشاره کردو با دست به تیکه

 .دوباره جیغ کشیدم
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 !چه وخورد( به تکوبیدم که به عقب تلو میهام سرازیر شد و با کف دست به سینه ستاره میبه تو چه! )اشک -

 :هام رو گرفت و کمی فشرد و غریدناگهان مچ دست

 .زنی و نه روزا جواب درست و حسابی تحویلم میدهکنی؟ نه تو حرفی میطوری میچرا این -

 !اصالً تو کی هستی هان؟ که من به تو جواب پس بدم؟ -

هم اون از حرص  هام رو از مشتش بیرون بکشم؛ ولی انگارمن رو سمت تخت هل داد که سعی کردم دست

هام رو آزاد کنم، زیرلب های دستم ضعیف شده بودم که نتونستم مچزورش زیاد شده بود و هم من بابت روحیه

زدم که ولم کن؛ اما اون من رو روی تخت پرت کرد و بازوهام رو گرفت و کمی تکونم داد، تیز نگاهم کرد غر می

 .و غرید

 !کنی رازاری خودت رو نابود میبا من مشکل داری درست؛ ولی ببین، د -

 :هام گرفته شده بود گفتمپوزخندی زدم و باصدایی که از جیغ و ضجه

 !بینیتو که باید از خدات باشه ضعفم رو می -

 :هاش گرفت و نرم و آروم گفتصورتش از غم آویزون شد و کنارم نشست، سرم رو بین دست

 خواستم یکپا گذاشتن به این خونه و خانواده، من فقط می وقت قصد و نیت بدی نداشتم، بابتراز من هیچ -

ت کرده )کمی مکث( باشه، پس قدر داغونهخانواده داشته باشم همین! )بابغض( اگه وجود و حضور منِ که این

 .جا میرممن از این

خودش  هق کردم و اون من رو به سمتهاش بود هقطور که سرم بین دستدرد من که اون نبود، بود؟ همون

ش یک طرف صورتم رو ش نشست. یک دستش رو دور کمرم حلقه کرد و با دست دیگهکشوند و سرم روی سینه

ش تر به سینهکرد، دستم رو روی دستش که گونم رو قاب گرفته بود گذاشتم و کمی سرم رو بیشلمس می

 .تر بغلم کردفشردم که محکم

 !دادرو می قدر بوی... مادرداد! چهقدر بوی خوبی میچه

 .هام سنگین شد و به خواب رفتمقدر زار زدم که پلکفقط هق زدم و ستاره گذاشت تا توی بغلش آروم بشم، اون

باز کردم که نور چراغ اتاق مستقیم توی دیدم قرار باحس نوازشی که روی سرم کشیده میشد به سختی چشم

 .روزا اومدگرفت و چشمم رو زد که با اخمی فوری بستمش، صدای مالیم 

 .پاشو خواهری جونم! شام حاضره -

 :چشم بسته و بااخم گفتم

 .خوامنوش، نمی -

 .ناگهان لحن صداش دیگه از حالت مالیمش خارج شد و عصبی غرید

 !کنم که امشب شام رو بخوری، پاشویاال پاشو ببینم! از دیروز ظهر ل*ب به هیچی نزدی، مجبورت می -

دفعه دستم رو وحشیانه کشید که ترسیده و توجه باشم که یکچنان بینشونش همخواستم به تهدیدها و خط و 
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 .کرد زل زدماختیار باز شد و به روزا که حق به جانب نگاهم میهام بیشوکه چشم

 !وحشی! دستم رو کندی -

 :پوزخندی زد و گستاخ گفت

 م؟کشی تو رو از این اتاق بیرون ببرحقت هست! حاال پامیشی یا با گیس -

ود؛ خطی کرده باصالً حوصله یکی به دو کردن باکسی رو نداشتم، اعصابم رو حسابی خط دندون روی هم سابیدم.

کشون من رو سمت اومد که موهام رو بکشه و کشوناما جرئت مخالفت باهاش رو هم نداشتم. ازش برمی

 .من بود ای رو داشتم و نه رمقش در حدآشپزخونه ببره، ذاتاً نه توان درد دیگه

کردم پف داره، روزا با پیروزی نگاهم کرد و همراهم از اتاق خارج هام حس میپس کالفه پوفی کشیدم و چشم

 .شد

که فقط محض دهن بستن روزا چندلقمه به زور از گلوم ها خورده شد و بعد ایندر سکوت شام بین ما خانوم

 .اط خودم رو رسوندمپایین دادم، بی هیچ حرفی از پشت میز بلند شدم و به حی

به ماه زل زده بودم و دستم رو روی سینه چپم چندبار آروم زدم تا شاید ضربانش عادی بشه؛ ولی به طور 

 .غیرعادی تند میزد

 !بغضی وحشی من رو گرفته بود و حالم نسبت به قبل خیلی بدتر شده بود

های قبل الاقل با اشک خودم ثل سریتونستم مل*ب باغچه نشستم و به گلوم چنگ زدم، فقط بغض بود و نمی

 .فایده بودم زدم؛ ولی بازهم بیرو خالی کنم، مشت محکمی به سینه

تر شده بود و تا پشت چشمه اشکم ای روم افتاد که سرباال آوردم و روزا رو دیدم، بغضم انگاری بیشسایه

 .هام خارج نمیشدرسید؛ اما از حصار چشممی

 !راز کار کردیروزا: باخودت چی

 :کشیدم و روزا نگران کنارم نشست، پشت کمرم رو نوازش کردو گفتتند تند نفس می

 .گریه کن تا سبک بشی -

 :ای گفتممقطع باصدای خفه

 !... تونمنمی خوام...می -

 :تر شد و گفتنگران

 !ت آب بیارمبذار واسه -

 :خواست بلند بشه که مچ دستش رو گرفتم و خیره به زمین گفتم

 !خوب میشه نه؟ -

 :سوالی نگاهم کرد که چشم تو چشم باهاش گفتم
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 !امید... خو... خوب میشه؟ بهوش م... میاد؟ -

م از سنگینی بغض به درد اومد، باهردو دستم به ساعدش چنگ زدم و بریده روزا آهی کشید که گلو و سینه

 :گفتم

 .... تو... تو... نم... نن... نفسنمی -

 .داد؛ ولی هرلحظه حالم بدتر میشدزده یاخدایی گفت و من رو تکون میوحشت منظورم رو فهمید که

 !راز! راز -

از سروصداهامون ستاره خودش رو به حیاط رسوند و با دیدنم انگاری فهمید چی شده! چون روزا داشت من رو 

 :گفتزدم، سراسیمه داد و من هم کمی متمایل به زمین شده بودم و به گلوم چنگ میتکون می

 !بزن تو گوشش -

ناگهان روزا که هم ترسیده بود و هم مضطرب و نگران بود، با حرف ستاره جوری تو صورتم کوبید که یک دور 

 .هق کردمکامل امواتم رو دور زدم؛ اما باالخره راه تنفسم باز شد و بلند و باصدا هق

 :با تشر گفتروزا که بابت من خیالش راحت شده بود، اون هم به گریه افتاد و 

 !کنی؟! کم مونده بود بمیریجوری میآخه چرا باخودت این -

 .زدم، داد زدمم میهایی که به سینهنتونستم طاقت بیارم و با مشت

بذار بمیرم! وقتی امید گوشه بیمارستان خوابیده و همش هم تقصیر منِ احمقه! منی که به خاطره یک انتقام  -

کردم معصوم کشته رز مرگ کشوندم! من! من به خاطره رفیقی که خیال میخودی یک جوون رو تا ل*ب مبی

 !شده پی انتقام گشتم و حاال چی شد؟

 .چندبار هق زدم و ادامه دادم

 !روح یک نفر االن معلقه، مونده بمونه یا برگرده -

ط کردم و اسم خدا رو زدم دوباره روی زانوهام سقوها رو میمن که ایستاده بودم و اون حرف .بلندتر جیغ زدم

 .صدا زدم

هاشون کار خطایی کرده باسرزنش و نگرانی کرد و ستاره، ستاره مثل مادرهایی که بچهروزا هاج و واج نگاهم می

 !های ل*ع*ن*ت*ی میشدکرد و من باالخره گفتم، همه چیز رو، هرچی رو که باعث این بغضنگاهم می

 !روزا: نه

 .کردمزمزمه میدر جوابش فقط هق زدم و زیرلب 

 !بخشماگه... اگه اتفاقی براش بیوفته)هق( هیچ وقت خودم رو نمی -

 :م رو توی چنگش گرفت، تکونم داد و با فریاد گفتروزا سمتم خیز برداشت و یقه

 !قدر ظالم نشده! حرف بزن راز، به من بگوبگو دروغه! بگو خواهر کوچیکه من این -

مون رو توی بغلش و ناگهان خودم رو درآغوشی گرم حس کردم، ستاره جفت کردپای من گریه میاون هم پابه
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 :گرفته بود و گفت

کنه، باید دست به دعا بشیم. الاقل تنها باسرنوشت نمیشه جنگید، سرزنش و جیغ و گریه هم دردی رو دوا نمی -

 !مون برمیادکاری که از دست

قدر مادرانه آغوشش رو به رومون باز کرده بود! این اونکردیم و من و روزا مثل دو کودک توی بغلش گریه می

بخش بود که باز هم گیج خواب شدم؛ ولی درکمال تعجب اصالً نخواستم این آغوش رو از دست آغوشش آرام

 .بدم

به  مسفر کاری بابا هشت روز طول کشید و باالخره اومد، در تمام این روزها یک پام بیمارستان بود و پای دیگه

کس تمایلی به حرف زدن نداره، ر خونه، بابا از گرفتگی حالت هممون متعجب شده بود؛ ولی وقتی دید هیچاجبا

 .بیخیال شد و شاید منتظر بود ما خودمون بهش بگیم

 «روزا»

 

تر وقتش رو به بهونه سرکاری که قبالً توش گذشت و راز بیشدقیقاً بیست و نه روز بود که از کما رفتن امید می

رد راز کخبر بود و فکر میهای پیش اومده بیگذشت و بابا هنوز از جریانل به کار بود، توی بیمارستان میمشغو

هنوز یک راننده شخصی و البته که ماهم حفظ ظاهر کردن رو بلد بودیم. با خانواده امید هم آشنا شده بودیم، در 

د بوده و گفت که ماها کی هستیم که مدام میایم و سوال زنی که قبالً دیده بودیمش که بعداً فهمیدیم مادر امی

گیرها بوده و زن با شنیدن این موضوع زنیم، راز خیلی راحت گفت که اون هم عضو گروگانبه پسرش سر می

گفت، مادرش دیگه شروع به هق زدن کرد و راز چه راحت ل*ب به دروغ باز کرد، شاید اگه واقعیت رو می

 .ات امید بیادذاشت به مالقوقت نمیهیچ

 .ها یک طرف و قضیه سهیل یک طرفتمام این

 نمک درتر به خاطره منی بود که داشتم نمم کرده بود، هرچند این کالفگی بیشاومد، کالفهزیادی طرفم می

 .آوردمبرابر خواستنش کم می

کردم حتماً کار رو می خوام یک ترم رو مرخصی بگیرم، هیچ عمل نکردم و اگه ایندرمورد حرفم هم که گفتم می

 .تونست کمی من رو آروم و سرگرم کنهشدم! درس و دانشگاه میکه از شدت فشارهای این روزها دیوانه می

گیر تر شده بود و دیگه زیادی پیرنگذاشت باهام کمتر برای نامزدش میش به خاطره وقتی که بیشمهسا رابطه

 .رابطه من و سهیل نبود

روی عادی توی پا بود که حاال من واسه یک پیادههم به که ایستاد، مونده بودم دم خونه عصبی سمتش چرخیدم

 دیدم؟پارک هم باید آقا رو می

 !م کردی سهیلخسته -
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م نگاهی حوالهکه هر روز هر روز بیام سراقت تا یک نیمکنی خوشم میاد از اینمن هم خسته شدم! فکر می -

 !ام؟ یک فرصتخوکنی؟ بابا مگه چی ازت می

 .پوزخندی زدم

 !کسی مجبورت نکرده دنبالم بیای، هری -

 .هات معلومهخوای، از چشمدونم توهم من رو میکشم! میمن تا تورو مال خودم نکنم پاپس نمی -

 !این خواستنی که میگی مال قبل وقتی بوده که تو بزنی توی سرم و حد و حدودم رو مشخص کنی -

 .کنن، راحیل هم اشتباه من بودها یک اشتباهی میمیشی؟ بابا آدمبگم غلط کردم راضی  -

 :تر گفتمپوزخند تلخی زدم و تلخ

 .هات خردش کردی، من دیگه هیچ حسی ندارم بهتنه، اشتباه تو زخم زدن به دلی بود که با حرف -

 !دروغه! دروغ میگی -

 .کمی صدام رو باال بردم

که رهاش کردی اومدی سراغ هات رو باهاش کردی، بعد اینگذرونیخوشچه دروغی؟ تو زن گرفتی و وقتی  -

 من؟

 .نالید

 !قربونت برم! راحیل حاال شده فقط یک خاطره، همین -

 !و بازهم یک پوزخند به طعمی گس

 .سازنها رو میهمون خاطرات لحظه -

 !هام رو بسازپس لحظه -

 :متر بود و با بغض گفتمد سانتیتر شدم، طوری که فاصله بین سرهامون تنها چننزدیک

ای قصر بسازم که محال ممکنه، قبالً یکی دیگه ساخته! االن هم از من نخواه که توی خرابه زندگی کس دیگه -

 !چون من )سخت بود؛ اما به زبون آوردم که زبونم از بیانش سوخت!( از تو... م... ت... ن... ف... ر... م

 .کردم با فریاد عکسش رو هوار میدرست حرفی رو باغیض زدم که قلب

 .رحم شدم و از کنارش رد شدمجاخورد و ناباور نگاهم کرد و من باز بی

چنان لجوجانه سمت همین که گرمای نفسش از من دور شد، باز هم اون درد قلبم خودی نشون داد و من هم

 !داد، سهیل برای همیشه رفترفتم، این بار حسی از درونم ندا میخونه می

ها هایی درهم کشیده شده از خیابونهایی فشرده و اخمهام صورتم رو خیس کرده بود و من بامشتاشک

کردم، بذار حرف بزنن و من یک سوژه جدید بشم، های متعجب عابران هم توجهی نمیگذشتم و هیج به نگاهمی

 !زدنرف میمشکل نبود! حتی همون مردمی که مدام پشت این یکی و اون یکی حهیچ کسی بی
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 .خواستم تنها باشم به راز زنگ زدمکه نمیوقتی به خونه رسیدم، کسی نبود و واسه این

 .ش اومدصدای خسته

 الو؟ -

 بیمارستانی؟ -

 !آره -

 ناهار خوردی؟ -

 .نچ -

 ت بیارم؟درد و نچ! واسه -

 .نچ -

 .جامپوف! تا چند دقیقه دیگه اون -

 .دوباره از خونه بیرون شدم وقتی حرفی نزد گوشی رو قطع کردم و

 :های انتظار نشسته بود نشستم، لبخندی تلخ به روم زد و گفتکنار راز که روی صندلی

 چرا اومدی؟ -

 .نتونستم تنهایی، خونه رو تحمل کنم -

 ستاره نبود؟ -

 .نه -

 :مون گذشت، گفتمکمی مکث و آه که بین

 تغییری نکرده؟ -

 .د که دوباره آهی از سینه هردومون خارج شدسرش رو به نفی به باال پرتاب کر

 کار کردی؟با سهیل چی -

 :ل*ب پایینم لرزید و باصدای لرزونی گفتم

 .فکر کنم که دیگه تموم شد -

 ردش کردی؟ -

 .رو بودکرد و فقط خیره به دیوار روبهنگاهم نمی

 .بودسنگین غم، آویزون شده ام از بار سرم رو به تایید تکون دادم و قیافه

 !این کار رو نکن روزا -

 !آه دیر شده دیگه -

 .پوزخندی زد

 .کشه و هوشیاره، وقت هستتا وقتی که نفس می -
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 !تونمنمی -

 :هایی اشکی گفتباالخره سرش رو سمتم چرخوند و با چشم

رده کشناسه! کسی نبود که التماسش نگفتی عشق غرور نمیمثل من نشو روزا! حاال به حرفت رسیدم که می -

 !باشم واسه حداقل یک دعا

 :متعجب گفتم

 !تو... تو -

 .لبخند تلخ کجی زد که قطره اشکی روی صورت بدون آرایشش چکید

 !آره! باالخره بال به سرم نازل شد، عاشق شدم -

 :زده گفتمهق زد که ماتم

 ...ولی تو که هیچ حسی -

 :بین حرفم پرید و سمت زانوهاش خم شد و خیره به زمین گفت

رحمانه چنین حکمی وجدان گرفتم که چرا بیدلیل از مرگش ترسیدم، بعدش عذاباولش چه با دلیل و چه بی -

کردم خودم دارم درد کشیدم که باهربار دیدنش حس میتر خودم بسوزم؟ طوری عذاب میصادر کردم؟ که بیش

 !ش تنگ شده روزا! خیلیکشم! دلم... دل... دلم واسهمی

هاش رو پاک کردو صاف نشست، چشم کردم، اشکهاش لرزید و من هاج و واج نگاهش میشونه دوباره هق زد و

 :تو چشم بامن گفت

 اگه این عشق نیست پس چیه؟ -

 :باره بغلش کردم که صورتش رو توی شونم گم کرد و باغم گفتمبه یک

 !قدر نحس بودبمیرم برات آبجی که اقبالت این -

 :دی تلخ و نگاهی ملتمس گفتاز من فاصله گرفت و بالبخن

سرنوشت آدم دست خودشه! من خودم این زندگی رو واسه خودم درست کردم و حاال دارم تاوانش رو میدم؛ اما  -

دادم احساس در من کشته شده؛ ولی! من لحظه به تو نباید به سرنوشت من دچار بشی روزا! هه! همش شعار می

اومدم هیچ یک از این کینه، اگه منطقی با مرگ فرشته کنار میرفتم، حس نفرت و لحظه با احساس پیش می

 !افتاداتفاقات نمی

کنه و تنها شخص مقابل از وجود خاکسترهای تو که طرفت رو بسوزونه تورو به خاکستر تبدیل میانتقام قبل این

 !سوزیسیاه میشه، پس قبل هر چیزی این تویی که می

کردم االن هست که واسه همیشه دم که سریع راز رو تنها گذاشتم و فکر میهای راز انگاری به خودم اومبا حرف

 !سهیل رو از دست بدم

به گوشیش زنگ زدم؛ اما جواب نداد و ناچاراً با مهسا تماس گرفتم که بالحن متعجب و فوضولش گفت معموالً تو 
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 .دمای بزنه تماس رو قطع کرکه حرف دیگهاین وقت محل کارش باشه و من قبل این

 !قدر حس سبکی و آرامش داشتمپا روی پدال گاز فشردم و االن که دارم به ندای درونیم گوش میدم چه

یک سالن کوچیک و خلوت با چند اتاق محل کارشون حساب میشد، چون گروه کوچیکی بودن فعالً به این 

 .مکان بسنده کردن

 .جا اومده بودم، آخه چندباری با مهسا به اینکنه رفتمسازی میدونستم سهیل داخلش آهنگسمت اتاقی که می

 .ای به در زدم که پسر جوونی در رو باز کرد و با دیدنم متعجب شدتقه

 م، میشه بیام تو؟سال -

های گروه با اومدنم وارد بوده باشه که من رو نشناخته وگرنه بچهاخمی کرد واز ظاهر ناآشناش حدس زدم تازه

 !فیق مهسا بودممشکلی نداشتن، شاید چون ر

 شما؟ -

 .ساز بود اومدصدای مرتضی که اون هم آهنگ

 فرشاد چی شده؟ -

 .سرش و غر زدپسر جوون که حاال فهمیدم اسمش فرشاده بااخم چرخید پشت

 تون توی سالن نیستین که هرکسی به خودش اجازه بده بیاد تو؟کدومچرا هیچ -

 .عصبی شدم و صدام رو باال دادم

 .من هستمآقا مرتضی  -

جا نیومده مرتضی سریع توی چهارچوب در قرار گرفت و متعجب نگاهم کرد، خب خیلی وقت بود که به این

 .بودم

 :کرد رو کنار زد و گفتمون میفرشاد رو که مبهوت نگاه

 !هاروزا خانوم! از این طرف -

 :قرار گفتملبخندی زوری زدم و بی

 .ببینمخوام سهی، عه یعنی آقا سهیل رو می -

 :متعجب کمی مکث کردو درآخر با لبخندی محو گفت

 !بله، خب چرا نیومدید داخل؟ شما که اختیار دارید -

 :باکنایه نیم نگاهی به فرشاد کردم و گفتم

 .اومدمذاشتن میها میاگه بعضی -

از ردم پسر لجبفرشاد که از نگاه مستقیمم روی خودش فهمید با اون بودم اخمی کرد و با همین یک تماس پی ب

 !ای هستدندهو یک
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 :خندی زد و گفتمرتضی تک

 !نشناخته، وگرنه کسی جرئت نداره به آشناهای سهیل چپ نگاه کنه، شما ببخشید -

ش به من بخوره از که تنهاینفرشاد که انگاری به غرورش برخورده بود اخمو پوفی کشید و از چهارچوب در بی

 .دار خونه بودای رفت که آبکنارم رد شد و داخل اتاق دیگه

قرار و منتظرم کنار رفت و من باالخره وارد شدم، هرچی چشم چرخوندم سهیل رو توی اتاقک ندیدم و با نگاه بی

 :خندی زد و گفتفقط مرتضی داخل اتاق بود. از نگاه سوالیم تک

 !ز بس غمگین خوندم کرد اخونه، افسردهاز وقتی اومده یک کله توی اتاقک صدا، داره شعر می -

 .متعجب به شیشه جلویی که عایق صدا بود و اتاقکی کوچیک اون طرفش قرار داشت نگاهی انداختم

داد، محوش هاش رو تکون میسوزوند ل*بسهیل هدفون به گوشش زده بود و با قطرات اشکی که دلم رو می

 :شده بودم و خیره به سهیل گفتم

 تونم صداش رو بشنوم؟می -

 :مکث که در سکوت گذشت، سوالی نگاهش کردم که به خودش اومد و گفت بعد کمی

 .بله بله، بفرمایین -

قدر غمگین لحظه صدای سوزناک و زیباش رو شنیدم، اینهام زدم و همونداد که به گوش هدفونی به من

 .احساسم نشدهام سرازیر شد و نگاه سنگین مرتضی هم مانع آزادی اختیار اشکخوند که بیهارو میبیت

 :میکروفون رو به دهنم نزدیک کردم و باصدایی لرزون گفتم

 !خیلی صدات رو دوست دارم -

هاش رو که درطول خوندن بسته بود رو باز کرد، با دیدنم سریع ناگهان خوندنش متوقف شد و با درنگ چشم

هاش و خیال دن گوشکرد از کیپ بوهاش برداشت و شاید حس خفگی میشوکه شده هدفون رو از روی گوش

 .کنه؛ اما تنها از طریق همون هدفون میشد باهم در تماس بودها بهتر حضورم رو درک میکرد بدون اونمی

 .هام رو پاک کردمسهیل بادو از اتاقک خارج شد که من هم هدفون رو از گوشم بیرون آوردم و اشک

غرق هم بودیم و به کل مرتضی رو فراموش کرده مون داشت، هردومون االن مرتضی دقیقاً حکم مترسک رو واسه

 .بودیم

 :سمتش نزدیک شدم و بالبخندی محو گفتم

ها! )اخمی مصنوعی کردم( مگه نگفتی تا من رو مال خودت نکنی خواممن مردی که سر حرفش نباشه نمی -

 !خیالم نمیشی؟ پس چی شد؟ )بابغض( جا زدی؟بی

 :ی گرفته گفتانگاری هنوز حضورم رو باور نداشت؛ ول

 !خوایگفتی که من رو نمی -

 .ام شدتر شدم، طوری که با گرمای نفسش لحاف تن یخ زدهنزدیک



 

 

 
141 

 آلباتروس کاربر انجمن رمانیک  |رمان انفصال عشق 

 
 !زن ناز داره -

باره انگاری کنترلش رو از دست داد که من رو توی بغلش گرفت و سفت چلوند، باخنده اشکی ریخت و یک

 .زیرگوشم ل*ب زد

 !تک نازهاتمن خریدار تک -

ر هایی گل افتاده سمرتضی تازه مارو به خودمون آورد که سریعاً از هم فاصله گرفتیم و من با گونهصدای متعجب 

 .هاش رو پاک کردپایین کردم و سهیل هم اشک

 .داداش فکر کنم یک شیرینی بدهکاری -

مون جفت هایی کهبه تالفی تمام غصه ؛ اما سهیل قهقهه زد،تر از شرم سرخ بشماین حرفش باعث شد من بیش

 .خوردیم، عوض هردومون خندید

 !جان استات آرامبخند مرد من! که خنده

 «راز»

 :عصبی رو به دکتر گفتم

 !مگه من نگفتم اگه تغییری کرد باهام تماس بگیرید؟ -

امروز که اومده بودم بیمارستان و امید رو جای همیشگی ندیدم شوکه شده از پرستارها سراغش رو گرفتم که 

 .زده شدمکه دادن جاخورده و هیجانباخبری 

ام رو هم در امید باالخره بهوش اومده بود و متاسفانه کسی این رو به من اطالع نداده بود، خیر سرم شماره

 .شون گذاشته بودمدسترس

 :دکتر که مردی مسن بود گفت

 .آروم باشید خانوم! ما فقط موظف بودیم به خانواده بیمار اطالع بدیم -

 !ام مهم بودی روی صورتم کشیدم. االن فقط امید و حالش واسهحرصی دست

 :تر گفتمآروم

 حالش چطوره؟ -

 :در جوابم گفت

 چه نسبتی با بیمار دارید؟ -

 :دار گفتمکالفه و بغض

ام ارزش داشته که نزدیک به دوماه از زندگیم رو صرفش قدری واسهکار دارید؟ حتماً اونشما به نسبتم چی -

 خواید؟شما از من نسبت فامیلی می کردم! بعد

 .متاسفم؛ اما من حق ندارم به هرکسی شرایط بیمار رو بگم -
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 :روی مبل وا رفتم و ملتمس گفتم

خطر ترینم واسه آقای دکتر خواهش میکنم! شب و روز ندارم، لطفاً به من بگید که خوبه! من درحال حاضر بی -

 !امید

 قدر جلز ولحن ملتمسم قرار گرفته بود و تاحدی حدس میزد من چرا این ها ودکتر که انگاری تحت تاثیر اشک

 :کنم؟ آهی کشید و گفتولز می

 .رو شدیمبسیار خب، بیمار بهوش اومده؛ ولی ما متاسفانه با دومشکل جدی روبه -

 .هام رو که پوشش صورت گریونم بودن رو کنار زدم و سوالی به دکتر نگاه کردم که ادامه داددست

 ایطور گلولهش رو از دست بده و همینای که به مغزش اصابت کرده، باعث شده حافظهبیمار به خاطره ضربه -

اش موجب شده نخاع درست فعالیت های بخشی از مغز وارد کرده که نتیجهکه توی سرش بود، فشاری به عصب

دنش لمسه؛ ولی خوشبختانه باید بگم که رسانیش رو ناقص انجام بده و درحال حاضر بیمار نیمی از بنکنه و پیام

های نخاع و مغزش که تحت فشار بودن بامرور زمان دوباره فعال میشن این مشکل موقتی هست و به مرور عصب

 .هاش رو به دست میارهو بیمار حس

 .زده ل*ب زدمماتم

 !تونه حرکت کنه؟شناسه؟! نمی... نمیش رو از دست داده؟! دیگه من رو نمیحافظه -

 .دوباره به خاطره فشارهای زیادی که بهم وارد شده بود از هوش رفتم

 .کردهام، روزا رو دیدم که کنارم نشسته و کتاب مطالعه میبا باز کردن چشم

 !رو... زا -

 :ام شد و گفتصدای ضعیفم رو که شنید متوجه

 !باالخره بهوش اومدی دختر؟ -

 .مام گیجیم فقط به فکر امید بودمکه هنوز گیج و منگ بودم؛ ولی با تبا این

 امید! حا... لش خوبه؟ -

 .شاکی شده حرصی توپید

 !روزه کامل بهوش نبودی و حاال به جای این که دردت رو بگی چسبیدی به پسر مردم؟یک -

ند ای چنگاهش کردم، اون که به عشقش رسیده بود و واسه عجله سهیل جشنی کوچیک گرفته بودن تا صیغه

 ای نداشت و این منشون خونده بشه تا بعد، نامزدی و عروسی رو باشکوه برگزار کنن. اون که حاال غصهماهه بین

 .ریختم میبودم که بدبیاری پشت بدبیاری واسه

 :تر گفتبار مالیمام انگاری از لحن تندش پشیمونش کرد که ایننگاه خیره

 ده دیگه چه ناراحتی داری؟عزیزم آروم باش! همه چی حل میشه، حاال که بهوش اوم -

 :به سختی نشستم و تلخ گفتم
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ر( ندازه)بلندتش رو به دست بیاره مطمئناً تف هم روم نمیشناسه، نصف بدنش فلجه، اگر هم حافظهمن رو نمی -

 !تر؟میگی چه ناراحتی دارم؟ غصه از این بیش

 :کرد و درآخر گفتهام گوش میزده به حرفشوک

 !خه چطور ممکنه؟نه! وای آخه... آ -

 !امحاال شده، حاال شده و من بدبختم!)باگریه( حاال شده و من بیچاره -

 !زدم، خدایا بسه! دیگه بریدمفشردن و سر پایین زار میهام لبه تخت رو میل*ب تخت نشسته بودم و دست

 :ها باپشت آستینم پاک کردم و گفتمهام رو مثل بچهاشک

 .خوام ببینمشمی -

 .نمیشه -

 :لجوجانه و پرغیض گفتم

 !خوام ببینمشمی -

 .توپید

اش دورش جمع شدن و حضور تو اصالً درست نیست، هرچند که با فهمی؟ االن خونوادهلج نکن راز نمیشه می -

 .اش تمام بیمارستان بهت شک کردناین رفت و آمدهایی هم که داشتی عالوه بر خونواده

 .داد زدم

 !به جهنم -

 .د و حرصی نگاهم کرد که نالیدمل*ب روی هم فشر

 کنی؟کنم روزا! درکم میچطوری دووم بیارم آخه؟! اگه یک روز نبینمش دق می -

 .لبخندی تلخ زد

تر از هرکسی؛ ولی میبینی که نمیشه، باید برگردیم خونه تا بابا شک نکرده، گفتم دیشب خونه رفیقم بیش -

جاش هم شک شناخت، اون تا همینودی؟ الاقل بابا اون رو نمیبایم، چون معلوم نبود تا کی بیهوش میعاطفه

 .کرده بهمون نذار بدتر بشه

 .باگریه نالیدم

 !خوام بمونممی -

فایده بود و فقط بیانش کردم تا کمی دلم آروم بشه، همراه روزا سمت خونه برگشتیم و ولی اصرارم بی

دستیش بود داخل ماشین رنگ و لعابی به ی کیفگفت کمی از رژلب و کرمش که توبااصرارهای روزا که می

 .خودم بدم تا هنوز که نرسیدیم از شکل زامبیاییم دربیام

رغم میلم رژلبی کشیدم و کرمی هم به صورتم زدم، همین که امید بهوش اومده بود خودش یک پوئن مثبت علی
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 .م محسوب میشددردی واسهو هم

بار دیگه کوتاه نیومدم و واسه حبس اتاقم کردم و بااصرارهای روزا اینبه خونه که رسیدیم، خودم رو مثل همیشه 

 .شون ملحق نشدمناهار به جمع

تک خاطراتم با امید فکر کردم، گاهی دیگه روزا هم کالفه رهام کرد و رفت، روی تخت نشسته بودم و به تک

 !غضها هم غم و بنشست، گاهی وقتها لبخندی با یادآوریشون روی لبم میوقت

های عصریش قدر توی فکر بودم که بعدازظهری شد و باسروصدای روزا متوجه شدم که داره به کالساین

 .رسهمی

 :ای به در خورد که گرفته گفتمتقه

 بله؟ -

 .رمق نگاهش کردم که در سکوت سمتم اومد و کنارم روی تخت نشستدرباز شد و بابا داخل اومد، بی

 راز؟ -

 .جانم بابا -

 خوای حرف بزنی؟نمی -

 .هام توی دهنم، قورت دادمبغضم رو با داخل کردن ل*ب

 .حرفی ندارم -

 خواد با باباشقدر واسه دخترم غریبه شدم که نمیزنی، از کی اینذره ذره داری جلوم پرپر میشی و حرفی نمی -

 صحبت کنه؟

 .گرفتش نشات میگیر بود؛ اما همش از حس حمایت پدرانهدل

 .زدم لبخندی تلخ

 رو بشم، شاید اگر دیگهخوام به تنهایی با مشکلم روبهزنم چون میاین حرف رو نزنید بابا! من اگه حرفی نمی -

 .نتونستم یک راز بمونه برایم، بهتون گفتم

 .عمیق نگاهم کرد و درآخر سرم رو گرفت و پیشونیم رو بوسید که لبخندی محو روی لبم لونه کرد

دیدم، وگرنه ه بابا بیرون رفت، به بیمارستان رفتم. من هرطور شده باید امید رو میهای غروب همین کنزدیک

 !م بود و نه جرعه آرامشیامشب نه خوابی واسه

ها به راهروی خلوت بیمارستان نگاه کردم، اتاق امید، اتاق شماره دویست و دو بود و االن وقت مثل جاسوس

تونستم اون ساعات مالقاتش برم، پس تصمیم اش نمیور خانوادهمالقات هم نبود؛ ولی چون من به خاطره حض

 .گرفتم مخفیانه وارد اتاقش بشم

در اتاق رو آهسته باز کردم که دیدم خداروشکر کسی داخل اتاقش نیست و انگاری همراه بیمار که فکر کنم 

 .اش پیش اومده که امید رو تنها گذاشتهبرادر بزرگش بود، کاری واسه
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 .قف کردم و ل*ب زدمنگاهی به س

 !ممنونتم خدا -

هاش بسته بودکه فکر کردم خواب آهسته داخل رفتم. وضع جسمانی امید خیلی بهتر شده بود و االن هم چشم

 !باشه؛ ولی برای من دیدنش کافی بود

 !هایی کوچیک و سست نزدیکش شدم، باالخره امیدم، امید زندگیم بهوش اومده بودبا قدم

 گذروندم، کمی الغرترکنار تخت نشستم و عمیق و تشنه جزء به جزء صورتش رو از نظر می کنارش روی صندلی

 .شده بود

 .هم ریخته شده بود، دستی روشون کشیدم و ل*ب زدماختیار سمت موهاش رفت که بهدستم بی

 !سالم عزیزم -

 :توجه گفتمحس کردم پلکش لرزید، بی

کنم؟ داد بزنم؟ فریاد بکشم؟ صدقه و خیرات بدم؟ فقط بدون خیلی اذیت دونم چطوری خوشحالیم رو ابراز نمی -

 !دیدمشدم وقتی تو رو روی تخت می

هاش رو باز کرد که شوکه دستم رو از روی موهاش هاش کمی توی هم رفت و به آرومی الی چشمناگهان اخم

 .پس زدم و ل*ب زدم

 !امید -

 :ت بلند بشه و دراز کشیده با نگاهی کنجکاو گفتتونسراست بدنش لمس بود، نمیچون هنوز نیمه

 کی هستی؟ -

دلم گرفت! لبخند تلخی زدم و باالخره صداش رو شنیدم، خیلی خواستم بگم که عاشقت و روزی عشقت؛ ولی به 

 :زبونم نیومد و من قاصر از بیانش گفتم

 !دوست -

 :متعجب شد و گفت

 پس چرا قبالً سراغی از من نگرفتی؟ -

 .زدم و امروز تازه تونستم خودم رو بهت برسونمتمام مدت از پشت شیشه باهات حرف میآه! من  -

 :عمیق نگاهم کرد و کالفه گفت

 !برام آشنایی -

 :لبم کش اومد و اون دوباره کالفه گفت

 .مون زیادی عمر داشتهیک جور حس خاصی نسبت بهت دارم، انگاری رفاقت -

 :ده بودن رو پاک کردم و بالبخندی گفتمهای مزاحمی که دوباره سرازیر شاشک
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 !آره، دو رفیق خوب -

و ام رخندی زد( جوری که با مامانم راحت نیستم، شاید بشه به کمک تو حافظهکنم)تکباهات حس راحتی می -

 .به دست بیارم

 !دلم یک جوری شد و اگه اون بفهمه من واقعاً کی هستم و چه کاری باهاش کردم

ش رو به دست نیاره، من حتی وقت حافظهودم که خودخواهانه درخواست داشت که امید هیچشاید اولین نفری ب

 !به نگاه غریبه امید هم راضی بودم، شاید میشد شروع جدیدی باهاش داشته باشم، شروعی پر از عشق

ن کنه و مپاس می ش رو به دست بیاره، دیگه... دیگه این نگاه، آروم نخواهد بود و طوفان نفرت بهماما اگه حافظه

 .ترین کار ممکن شده بوداصالً تاب اون نگاهش رو نداشتم، دیگه تحمل جدایی امید برام سخت

کمی باهم حرف زدیم و تماماً پنج دقیقه هم طول نکشید چون هرآن نزدیک بود برادرش سر برسه یا پرستاری 

 :متوجه من بشه برای همین هم گفتم

 .خب دیگه من میرم -

 !یلی زودهچرا؟! خ -

 .خندی زدمتک

 .آخه االن وقت مالقات نیست و داداشت هم ممکنه با دیدنم شک کنه -

 .اخمی کرد

 شناسنت؟ام نمیچی؟ چرا؟ مگه خانواده -

 .مجبور بودم بازهم دروغ بگم

 .مون باخبر نبودمون فقط در محدوده خودمون بود و کسی از رفاقتآه! نه، ما... ما دوستی -

 .متعجب شد

 چرا؟ -

 .لبخندی زدم

 !دارتر بودیم، خب دیگه خدانگهطوری راحتآخه این -

 :پنچر شده نگاهم کرد و گفت

 .دوباره هم بیا -

 :چشمکی زدم و گفتم

 .کنم که هروقت من رو دیدی خودت رو به خواب بزنیکاری می -

 !مشی قبل از طوفانکه باالخره کمی همه چیز آروم شد، یا شاید هم آراخندید و من خوشحال از این

 .طور که مخفی اومده بودم، پنهانی هم خارج شدمخیلی سریع از بیمارستان همون

رسوندم و از های شب مخفیانه خودم رو به اتاقش میسه روز، چهار روز گذشت و من در تمام این مدت نزدیک
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القات هیجانی ما صورت کرد و مجایی که به امید گفته بودم، داداشش رو توی اون موقعیت دَک میاون

 .گرفتمی

 . ...کهچنان بستری و نیمه لمس بود تا اینهمه چی به روال عادیش برگشته بود؛ ولی امید هم

ای که پاش رو گچ گرفته شب که مثل همیشه خواستم به دیدنش برم، با باز کردن در، به جای امید، پسربچه

رو دیدم، انگاری تصادف کرده بود و االن هم به خوابش  بودن و سرش و ساعد دست راستش باندپیچی شده بود

 .مشغول بود

که نکنه مرخصش کردن ترسیده با دو خودم رو به اتاق دکترش رسوندم، امید هنوز حالش واسه با فکر این

 .مرخص شدن نرمال نبود

طور برادر امید حرفم نبدون در زدن، دستگیره رو با ضرب کشیدم و وارد اتاق شدم که با دیدن پدر و مادر و همی

 .رو که گفته بودم

 ...دکتر امید کجا -

کردن تا که دکتر زودتر به خودش اومد و ها و دکتر هم از دیدن ناگهانیم شوکه نگاهم میناتموم موند و اون

 :گفت

 .منتظرتون بودیم خانوم -

 !لحنش یک جور خاص بود، نه میشد از صداش خشم رو و نه رضایت رو تشخیص داد

مات و مبهوت به دست دکتر که سمت مبل دراز شده بود و منظورش تعارف کردن من به نشستن بود نگاه کردم 

نگاهی به خانواده امید، آب دهنم رو قورت دادم و خیره به دکتر روی مبل نشستم، یعنی چی شده؟ و بانیم

 !منتظر من بودن؟

 :من گفتبرداشت و روبه هقی کرد که دکتر نگاهش رو از روی اون زنمادر امید هق

 خانوم راز؟ -

 دونست؟سرم رو به تایید تکون دادم و اون اسم من رو از کجا می

 :هاش رو قالب کرده روی میز گذاشت و جدی گفتدکتر دست

 هکزیر کردم( با اینهای مخفی متوجه مالقات غیرقانونی شما با بیمار شدیم)شرمنده سربهاز توی دوربین -

 . ...اه بود؛ ولیکارتون اشتب

 .نگاهی به خونواده امید انداخت و ادامه دادحرفش رو قطع کرد و دوباره نیم

ه هایی کولی انگاری حضور شما کمک خیلی بزرگی برای بهبود آقای رضایی کرد که امروز عصر با فریاد زدن -

شون رو به ایشون حافظه اسم شخصی رو که حاال فهمیدیم اون شخص شمایید رو صدا میزد و ما پی بردیم که

ن هاشوباره تمام عصبدست آوردن و گویا این یادآوری و بازگشت حافظه شوکی رو بهشون وارد کرده که به یک

 .شون از حالت لمس خودش خارج شده بودفعال شدن و نیمه راست بدن
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ش رو به ید حافظهزده به سبدگل روی میز دکتر خیره شدم، وای! امم گذاشتم و وحشتدستم رو روی سینه

 !دست آورده بود و این یعنی

 :دکتر هنوز داشت حرف میزد که من سراسیمه بلند شدم و در بین هیاهوی سرم شنیدم که گفت

 .و االن هم از بیمارستان فرار کردن -

 :با بلند شدنم حرفش رو قطع کرد و متعجب گفت

 !خانوم راز -

 .هایی رو شنیدمرفتم که صدای قدمخارج شدم، تلوخوران راه میزده از اتاق هایی ماتمحرفی نزدم و با چشم

 :روم قرار گرفت و باگریه من رو توی بغلش گرفت و گفتخیلی زود روبهمادر امید 

 !دونم چطوری ازت تشکر کنم؟ تو پسرم رو به من برگردوندیدخترم نمی -

نیست کجا رفته و ممکنه سراغ شما بیاد، ازتون برادر امید: خانوم راز، من امیرم، برادر امید. برادرم معلوم 

 .خوام که شماره من رو داشته باشید تا اگه خبری احیاناً از برادرم شد خوشحال میشم من رو باخبر کنیدمی

شون از های غمگین و متعجبو به من داد، زیر نگاهش رکه امیر شمارهگیج و منگ سرم رو تکون دادم و بعد این

 .شدم نظرشون ناپدید

انگاری برگشتن حافظه امید، به هردومون شوک وارد کرده بود که باز هم چشمه اشکم خشک شده بود و فقط 

 .ام بعد چند روز سرحالی جا خوردنبغض بود و بغض، طوری که روزا و ستاره با دیدن قیافه ماتم زده

ید ر وقتش کنارم بود و من فقط فکر امتکه ممکن بود باز هم مثل سری قبل راه تنفسم بگیره بیشروزا بابت این

گرفتن؟ کجا رفته؟ آه امیدم اش هم سراغش رو از من میبودم و امید! االن کجاست؟ کجا رفته که حتی خونواده

 کجایی؟

ناگهان با یادآوری روستای پدریش از روی تختم پریدم که روزا که گوشه تخت لم داده بود و یک دستش جمع 

 .کرد، ترسید و شاکی نگاهم کردش کتابی رو مطالعه میاسینه و با دست دیگه

 !باید برم! باید برم -

چرخیدم رو متوقف کرد و روزا متعجب و سوالی از روی تخت پایین اومد و من رو که وسط اتاق دور خودم می

 :گفت

 کجا این وقت شب؟ -

 .هاش رو گرفتم و نالیدمملتمس دست

 با با تو دیگه، باشه؟کنم روزا! باید برم، باخواهش می -

 .ذارم بریغره( نمیپوف فکرش هم نکن)چشم -

 !فهمی! قضیه امیدِ روزاباید برم می -
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ای برام اومد و درآخر موافقتش رو غرهم مهمه که دوباره چشمقدر این موضوع واسهانگاری متوجه شد که چه

 .ش تشکر کردماعالم کرد که من هم با بوسیدن گونه

ها بابا رو بپیچونن و من به هر ی روزا و ستاره زودی ماشین روزا رو به راه انداختم و قرار شد اونهابعد سفارش

 .دیدمقیمتی که شده بود باید امید رو می

قدر سرعت داشتم که زودتر از صرف عادیش به روستا رسیدم و از نظرم روستا فعالً جذابیت قبل رو نداشت، اون

 !گه بود و فقط با لبخند اون پاییز دلم، شکوفه میزدتاب یک نفر دیچون دلم بی

راست سمت خونه عمه رفتم، امید خودش های شب هم گذشته بود که باالخره به روستا رسیدم و یکاز نیمه

حال اون از کسی که عشقش بود  جا پناه میاره و حال،هاش بگیره به اینگفت هروقت دلش از مردم و آدم

 !ها نبودحتی خودم هم قبول داشتم التیام دادنش به این آسونی ای خورده بود کهضربه

ها که در وزش های درختو برگهای شاخدر رو هل دادم و به خاطره تاریکی هوا و وحشتی که از تکون خوردن

 :ها رو باال رفتم و گفتمگرفت سمت بهارخواب پاتند کردم و سریعاً پلهباد صورت می

 خونه؟یااهلل، صاحب -

 .دای ضعیف عمه شیرین اومدص

 .بیا تو دختر -

صداش متعجب بود؛ اما وقتی داخل رفتم با دیدنم تازه من رو شناخت و اظهار خوشحالی کرد، سالم و 

 :قرار گفتم. من امید رو داخل خونه ندیدم و بیپرسی کردیماحوال

 جا نیومده؟عمه جون امید... امید نیست؟ این -

جا نیومده باشه چی؟ اگه بالیی سر خودش آورده کرد که ته دلم خالی شد، اگه امید به اینعمیق و متفکر نگاهم 

 !باشه

ش بحثش شده؟ با خانوادهتون پیش اومده؟ یا از وقتی اومده آروم و قرار نداره این پسر، مادر مشکلی بین -

 .هم خبری ندم هیچی که به من نگفت و حتی اصرار کرد به داداشم

 :رو قورت دادم و هیجانی گفتمآب دهنم 

 خب... حا... حاال کجاست؟ بیرونه؟ -

 :بالفاصله صدای امید اومد که گفت

 .اهلل انگاری خواب بود، نشد واسه صبحی شیر بگیفضلعمه حاج -

 .هاش توی هم رفت و غریدباره اخمبا داخل شدنش و دیدن من حرفش ناتموم موند، یک

 کنی؟کار میجا چیاین -

 !االتونه باال بکشه حکردم شلوارش رو نمییدم! برای اولین بار ازش ترسیدم! پسربچه مثبتی که فکر میترس

 :از جام بلند شدم و گفتم
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 .باید باهات حرف بزنم -

 :پوزخندی زدو گفت

 !خواد حتی صدات رو بشنوم)پوزخند و باتمسخر( رفیقاصالً دلم نمی -

 .عمه با اخمی تشر زد

 !چه طرز برخورده پسر عه امید! این -

وار موهاش رو سمت پیشونیش امید کالفه و عصبی پوفی کشید و دستش رو روی سرش گذاشت و عصبی

 :کشوند که دوباره گفتممی

 !باید باهات حرف بزنمکنم امید خواهش می -

 :غره نگاهم کرد و تا خواست به من بپره عمه بالحن دستوری گفتامید باچشم

 .هاتون رو بزنینا داخل اتاق حرفبرین تو باغ ی -

که عمه پشت من دراومد و امید تسلیم شده امید اعتراض کرد که عمه با تشر اسمش رو صدا زد، خوشحال از این

جایی که توی چهارچوب در بود، بافکی منقبض شده سمت ته باغ که تاریکی اون رو بلعیده بود پاتند کرد از اون

 !ها که نکردمرادرزاده عزیزش چهدونست من با بو عمه اگه می

 !شنومخب می -

ها از فکرم پرکشیده روم قرار داشت دست و پام رو گم کرده بودم و تموم کلمهشاکی و عصبی بود! حاال که روبه

 .بود که حرصی پوزخندی تلخ زد و غرید

 !م رازخوای ثابت کنی خانوحرفی نیست، فقط اومدی من رو جوشی کنی؟ )داد زد( چی رو می -

 .اش به قلبم خورد و من از درد به گریه افتادمخانوم رازش رو با طعنه و کوبنده گفت که ضربه

 !م! پشیمونم و)چشم بستم و داد زدم( غلط کردماتونم بگم شرمندهدونم چی بگم؟ فقط مینمی -

 .کنه و سمتم قدم برداشتهام رو که باز کردم دیدم با پوزخند نگاهم میچشم

 م شد؟ هه! واقعاً توقع داری باز هم خر بشم و حرفت رو باور کنم؟تمو -

 .هق زدم

هام رو باور کن! اشتباه خورم! حرفبه جون خودت که حاال تموم زندگیمه، به اسمت که امید زندگیمه قسم می -

 !نم امیدکخوام! خواهش میکردم قبول دارم! بد کردم این رو هم قبول دارم؛ اما... اما ازت یک فرصت می

 .و دوباره هق زدم و نگاه ناباورانه امید رو خریدار شدم

 :ولی دوباره سخت شد و نفوذناپذیر! تلخ گفت

 !آدم اگه یک اشتباه رو دوبار تکرار کنه، باید سرش رو بکوبونه به دیوار -

 :ساعد دستش رو گرفتم و گفتم
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ها هم م امید! فقط یک فرصت! دِ المصب اعدامیقول میدم جبران کنم! قول میدم دلت رو دوباره به دست بیار -

 !فرصتَ رو میدن بهشون

ها ریزهعصبی دستش رو پس کشید که تعادلم رو از دست دادم و روی زمین افتادم، کف دستم به خاطره سنگ

 .د، نگاه کردمسوخت؛ اما فقط نگاهم رو باال آوردم و به امید که برزخی شده بو

فهمی؟ بدون ام میکنم، فقط زندهم باالتره! تو من رو کشتی! االن فقط زندگی میتو جرمت از یک اعدامی ه -

 !خوشیهیچ دل

 .تر شد و صاف ایستاد و از باال نگاهم کردآروم

کردی نیست، آتیش انتقامی که به ناحق از همه چی رو فراموش کن، امید دیگه اون پسربچه خامی که فکر می -

 .که حاال به اندازه کافی پخته شده باشم قدری سوزوندممن گرفتی، اون

 . ...هق اسمش رو صدا زدم؛ اماحرفش رو زد و رفت که باهق

ای که توی حال گریه گذروندم از روی زمین بلند شدم و سمت داخل خونه رفتم، امید خیلی زود به چند دقیقه

تم و سمت اتاقی که قبالً رفته بودم، بخیری گفکرد؛ ولی من تنها شباتاقی رفته بود و عمه کنجکاو نگاهم می

کم خوابم زدم تا کمهام رو بالشت سرم کردم، ریزریز هق میرفتم و روی فرش به شکم دراز کشیدم و دست

 .گرفت

های دیشب یادآوری شد غلتی زدم و با زدن چند پلک، کمی سرحال شدم. وقتی فضای اتاق رو دیدم تمام صحنه

ای درهم از اتاق م، به خاطره زمین خشک بدنم سفت و خشک شده بود و با قیافهو با گرفتگی از جام بلند شد

 .شهکخارج شدم که دیدم عمه توی سالن کوچیکش به پشتی تکیه زده و از توی نعلبکی چاییش رو هورت می

 :با دیدنم گفت

 !صبح بخیر مادرجان -

 :که گفتباصدایی خفه جوابش رو دادم و نگاهم رو دورتادور سالن چرخوندم 

 .امید صبح زود رفت شهر -

 .غمگین آهی کشیدم و کنار عمه در سکوت چمپاتمه زده تکیه به دیوار زدم

خوام هواش رو داشته باشی. امید پسر تون گذشته رو نه؛ اما ازت میکه چی بیندونم دوست داره؛ ولی اینمی -

 !قلبیهخوش

 !نابها، پاک و آره امید خیلی خوب بود! درست مثل بچه

یرون ش بزده بودیم از خونهتر از این توی خونه عمه بمونم و باخداحافظی که هردومون گرفته و غمنتونستم بیش

 .رفتم

م روی لبه شیشه بود و باپشت دست کردم و آرنج دست دیگهداخل ماشین با یک دستم فرمون رو هدایت می

 .خوردهام تکون میجلوی دهنم رو گرفته بودم و از گریه شونه
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 .بار سرعتم کم بود و تا بعدازظهر طول کشید که به قزوین برسماین

م به دیوار کنار در خورد، با تکیه به همون رمق و خسته داخل خونه رفتم که ناگهان سرم گیج رفت و تنهبی

 های صورتی کفیای به نظرم رسید و دستکشهای اتاقم رفتم که ستاره مثل یک روحی لحظهدیوار نزدیک

داد، زودی هم از زاویه دیدم خارج شد طوری که حتی یک سالم هم بین اش نشون از ظرف شستنش میشده

 .من و ستاره ماتم زده که در چهارچوب آشپزخونه ایستاده بود رد و بدل نشد

هام بیرون هام خودشون رو از زیر پلکها خودم رو روی تخت انداختم، چشم بسته اشکبا همون لباس

 .تر شدها نزدیک و نزدیککردم که ناگهان در اتاق باز شد و صدای قدمصدا گریه مین و بیکشیدمی

 .تخت باالپایین شد و صدای ستاره اومد

 خوابیدی؟ -

هام رو پاک کرد، صدای های خیسم نشست و اشکجوابی ندادم و بذار فکر کنه خوابم، دستش روی گونه

 .مهربونش به گوشم رسید

 !کنی راز کوچولوبا خودت میکار داری چی -

ها حرف میزد، با بوسیدن پیشونیم دیگه نتونستم تحمل کنم و چشم باز کردم که دیدم پشت به منِ و مثل مامان

 .خواد بره که بابغض ل*ب زدممی

 !ستاره -

 :دفعه باشوق سمتم چرخید و مشتاق نگاهم کرد که نشستم و باصدای لرزونی گفتمایستاد، یک

 !بخشی؟یمن رو م -

باره سمتم خیز برداشت و من رو توی آغوشش گرفت که هاش گشاد و عادی شدن، یکجاخورد که چشم

 :هقم هوا رفت و گفتمهق

 !خوامهام معذرت میواسه تموم بداخالقی -

 !هیش فراموشش کن عزیزم -

 ستاره؟ -

 :از من فاصله گرفت که چشم تو چشم باهاش گفتم

 مامانم میشی؟ -

هاش رو آشکارا دیدم و ستاره دوباره من رو توی بغلش گرفت و نگاهم کرد، هجوم اشک به چشم شوکه شده

 :بابغض گفت

 !معلومه عزیزدلم، معلومه -

 .آروم ل*ب زدم

 !خوبیخیلی -
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 به هایی که خطخبر بودم، دقیقاً دوازده روز میشد که پیامهام به دوازده روز رسید و من از امید بیروز شماری

مونده بود، حتی شک دارم  جوابش داده بودم بیشون لحن ملتمس داشت و عذرخواهی کرده بودم واسهخط

هام رو نخونده هم پاک کنه بهش حق میدم! این روزها خونده باشتشون؟ البته حق میدم بهش، حتی اگه پیام

 !دار شده بودن و من متهمهمه حق

داد و تا شد که دیگه نتونستم طاقت بیارم و عزمم رو بی نمیخورد؛ اما جوازدم بوق میهرچی بهش زنگ می

 .واسه دوباره دیدنش جزم کردم

 !کردماوفتادم؛ ولی راضیش میبار دیگه حتی به پاش هم میاین

 .دستم رو روی زنگ فشردم که صداش اومد

 بله؟ -

همه، عمراً در رو باز کنه. خداروشکر تصویری نبود پس فقط از طریق صدام متوجه میشد من کی هستم و اگه بف

واسه همین حرفی نزدم که چندباری بله، کیه؟ گفت و وقتی سکوت جوابش شد کالفه پوفی کشید و غرغرش رو 

 :گفتوار میشنیدم که زمزمه

 !برمردم آزار ل*ع*ن*ت -

 .اشتبار صداش خشم و حرص رو دصدای گذاشته شدن آیفون اومد که دوباره انگشت روی زنگ گذاشتم و این

 چیه؟ -

 .در زدم تا صدا رو بشنوه و غرید

 !وایستا االن نشونت میدم -

 .با حرفش بیخیال در زدن شدم و منتظر موندم تا بیاد

 !کردممضطرب بودم؛ ولی باید کار رو تمومش می

ی های درهمش باز شد؛ ولدر که باز شد قیافه برزخی امید نمایان شد؛ ولی تا من رو دید اول جاخورد و اخم

 .دوباره توی هم گره خورد و غرید

 خوای؟چی می -

 :باید توی این شرایط گستاخ بود که گفتم

 .خوامدل دادم، صاحبش رو می -

 .باره زیر خنده زد و زود حرصی شده غریداز این همه پرروییم یکه خورد؛ ولی یک

 هم شدی قوزباالقوز؟ مون کن جون عزیزت! خودم کم دردسر دارم که تودادگی خانوم؟ ولکدوم دل -

 :گرفته شدم و پشیمون گفتم

 !امید من عاشقتم -

 .لحظه، زودتر از سپری شدن عمر! پوزخندی زدنرم شد؛ ولی فقط برای یک
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 تر دارم سیاه میشم و به نظرت بس نیست؟ها منتهی سیاه! هرلحظه بیشحنات رنگ میده -

 :ااخمی گفتهای پر نگاهش کردم که روش رو از من گرفت و ببا چشم

 !برو و دیگه هم جلو چشمم نباش -

 .تو چشم غریداسمش رو ل*ب زدم که دوباره عصبی شد و چشم

فهمی؟ پیش همه! پیش اون علی خردم ترم نکن! تو غرورم رو شکستی، میصدام نزن ل*ع*ن*ت*ی! داغون -

اقت هیچ عشقی رو ندارم، من گفتی لیهای سرخ از خشمش چکید( به کردی! )داد زد که قطره اشکی از چشم

 یادت رفته؟

 .روی زانوهام سقوط کردم و با صدا زیرگریه زدم

بیا من هم غرورم رو زیر پاهات گذاشتم تا راضی بشی! امید به چه زبونی بگم غلط کردم؟ به کی قسم بخورم  -

! بس کن امید، خواستم زجرت بدم االن عاشقت شدمخوامت! منی که میکه شدی همه کسم؟! )باجیغ( بابا می

ای که روم اگه به تالفی باشه من تاوان رو دادم، سخت هم پس دادم! اول کما رفتنت و بعد نگاه غریبه

انداختی! امید به اندازه تنبیه شدم تو دیگه کشش نده خواهشاً! )بلندتر و باگریه که قطره اشکی به خاطره می

 !میرمارم میسرخم بودنم از روی نوکی دماغم به پایین سر خورد( د

 !هقهق و هقو هق

 :بعد کمی مکث امید کنار پام روی پنجه پا نشست و با بغض گفت

 !اون که چوب خدا بود... رازبانو -

خواست با ادا کردنش یادآور خاطرات گیر و خاص گفت، طوری که انگار میراز بانو رو بامکث و با لحنی دل

 !ن کردشومون باشه، خاطراتی که حماقتم تلخشیرین

 ...ها هم خیلی دیر شده! چون منبخشمت! واسه زدن این حرفمن هنوز نبخشیدمت و هیچ وقت هم نمی -

 .بلند شد و ایستاد، نفس عمیقی کشید که صداش روشن شد

 .چون من قراره همین فردا از ایران برم، واسه همیشه -

 :سرم رو باال آوردم و گفتم

 !کنی؟شوخ... شوخی می -

 .کرد و ل*ب زد سخت نگاهم

 !خودی وقتت رو ح*ر*و*م نکنبرو و بی -

با کوبیده شدن در، تکونی خوردم و تازه فهمیدم منظورش چیه؟ مات و مبهوت به در بسته زل زدم و نه! اون 

 .حق این کار رو نداشت

 .ننطور نشسته به در مشت زدم و داد کشیدم و هیچ برام اهل محل مهم نبود که ممکنه من رو ببیهمون

 !باز کن در رو امید! تو حق نداری... حق نداری این کار رو با من بکنی! امید! باز کن بهت میگم -
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اش درد دست خودم شد ناتوان به در تکیه ولی خبری از امید نشد و من بعد کلی مشت به در کوبیدن که نتیجه

 .زدم و ل*ب زدم

 !ست! باالتر از حد گناهمهاین حکم ناعادالنه -

زدم طوری که وقتی به خودم اومدم، ساعت یک ربع به یازده شب روها قدم میها فقط توی خیابون و پیادهساعت

 .روی خونه بودمبود و من روبه

لخ کنان رد کردم. همین که در سالن رو باز کردم سه جفت چشم رمق با کلید باز کردم و حیاط رو لخدر رو بی

 .روم دیدمپریشون و عصبی روبه

 .ا با دیدنم نزدیکم شد و داد زدباب

 کجا بودی؟ مگه نگفتم دیگه حق نداری تا دیروقت بیرون باشی؟ -

آلود خودم رو توی بغل بابا انداختم که های امید بودم واسه همین خارج از باغ، بغضمن هنوز تو بهت حرف

 .شوکه شد و ل*ب زدم

 .میرم! اگه برهاون میابا؟ بیخواد بره! ببخشتم! میمن رو نخواست بابا! گفت نمی -

کرد بیرون کشید و انگاری فهمید من توی حال های گرد نگاهم میباره از بغل بابا که با چشمروزا من رو یک

 :خودم نیستم و هر آن ممکنه همه چی رو لو بدم که زودی گفت

 !زنم باباجونمن باهاش حرف می -

 :ستاره هم مضطرب رو به بابا گفت

 .ه آرمین، بذار خواهرونه حرف بزنندراست میگ -

 !هایی کردههام شککرد. اون سرهنگ مملکت بود و حتماً که با حرفهایی تنگ شده نگاهمون میبابا با چشم

 .روزا بالفاصله من رو کشون کشون سمت اتاقم برد و با بسته شدن در سمتم چرخید و با اخم توپید

بهش تعریف کردم که شوکه و حرصی اول ابراز تعجب و حیرت کرد هق و ضجه دلیل حال خراب امشبم رو باهق

هایی که من زدم حتماً نرم میشد. روزا به عشق پاک بعد گفت که اون لیاقت من رو نداره وگرنه با اون همه ضجه

 امید شک داشت؟

 .شب رو اصالً نخوابیدم و به سختی تونستم روزا رو راضی کنم که تنهام بذاره

روی پاتوقم ایستاده بودم، وارد شدم و ای از خونه خارج شده بودم و حال روبههروقت دیگهصبحی زودتر از 

 .مستقیم به جای اصلیم نشستم

 !کسی سراغم نیومد و چه خوب که درک داشتن

 های هانیهشون به نسبت بهتر شده بود و من این رو از برق چشمجا دیگه آخر خط بود، ماهان و هانیه زندگیاین

طور حس که اون دوازده روز داخل خونه مثل میت افتاده بودم به دیدنم اومده بود دیدم و همینوقتی 
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کرد تا موقع راه رفتن اتفاقی براش نیوفته، آخه شکم هانیه حاال هایی که از هانیه میهای ماهان و مراقبتحمایت

های زندگیم م به دنبال سرابخیلی باال اومده بود و هه! زندگی ماهان درست شده بود؛ اما من هنوز ه

 !دوئیدممی

رفت و شاید هم این عبرت من شده بود! یک نتیجه تلخ؛ ولی پر درس و سرم روی میز بود و امید امروز می

 !اندرز

 .آهی کشیدم و به امید فکر کردم

 !ییجاگفت، اینپس امیرحسام درست می -

 نرفته بود؟ رو شدم، مگه اونسریع از جام پریدم که با امید روبه

 .هام دید لبخند تلخی زد و با اشاره دستش روی قلبش ل*ب زدسوال و گیجیم رو که از توی چشم

 .تا خود فرودگاهم رفتم؛ اما این نذاشت -

شاپ خلوت بود مشکلی برای این واکنشم ها زیر گریه زدم، چون سرصبحی بود و کافیبغضم گرفت و مثل بچه

گفت عشق غرور حالیش اوفتادم. چون بنده خدایی میبود من به زانو هم میینداشت، هرچند اگه شلوغ هم م

 .نمیشه و من ذاتاً و تماماً به حرفش رسیده بودم

 .خودم رو توی بغلش پرت کردم و ل*ب زدم

 !کنمجبران می -

 !باید جبران کنی -

 !کاش بشه همه جا رو رنگ عشق زد

 !کاش میشد پرنده آواز بگه

 !رین زندگیهای شیاز ترانه

 !کاش میشد باهم و برای هم بود

 :گفتبا شنیدن غرغرهای روزا که به سهیل می

 !ساعته ما رو کاشته و پایین هم نمیادبفرما هی به من بگو دیر حاضر میشم! خانوم سه -

 :ها سرازیر شدم و در حالی که راشا توی دستم بود خندیدم و گفتماز پله

 !دیگه، مهم آقامونن که به من گیر نمیدن اوه چه خبرته بابا! اومدم -

 روزا: هه مگه این بیچاره جرئت داره حرفی بهت بزنه؟

 کنی؟حسودی می -

 .پشت چشمی نازک کرد و من باعشق به امید نگاه کردم که لبخند روی لبش وسعت گرفت

ی آخرش دست دراز کرد و هاش آویزون شد و باشکم برآمده از بارداری ماهپسرم آب از لوچهروزا با دیدن شاه

 :گفت
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 !ها مال دختر منهبدش دومادم رو، راشا رو همین االن گفته باشم -

 .اش شده بود رو به بغل روزا سپردمبه حرفش خندیدم و راشا رو که تازه سه ماه و دو هفته

تاره روزا، بابا و سچون بابا بازنشسته شده بود قرار بود پیشش بریم و مثالً سوپرایزش کنیم، بعد ازدواج من و 

ای حدوداً پنج ساله رو به سرپرستی گرفتن که اسمش بنیامین بود، کسی که معلوم نبود زندگی در پسربچه

 !ها ردیف کرده؟ش چه برنامهآینده واسه

 ...ترت و مراعات حالت رو داره؛ اماوقتی کودکی بیش نیستی زندگی میشه بزرگ

ای دوساله بشه و باید تو سخت مراعات کنی تا بهونه زندگی ر زندگی بچهبااما کافیه که کمی قد بکشی که این

 ...رو راه نندازی چون اون وقتِ که

 

 !پایان

 

************************** 

 

 :سخنی از نویسنده

تونم زمین رو چرخش برم، در این راستا بازگو ترین زمان میای بلندپرواز که در کوتاهمن یک آلباتروسم، پرنده

ذارم، من آلباتروسم با بینم و ماجراهارو در قالب داستان و رمان به نمایش میکنم هرچی رو که به چشم میمی

 !های جذاب و خواندنیکلی نوشته

 

 !آلباتروس ،دوستدارتون

 !یاحق
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 «با تشکر از نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید.»

 

 

 

 برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک بازدید فرمایید.

ین ابرای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به 

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید. لینک

 

 

 :های اجتماعیرمانیک در شبکه
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