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 .دختری از جنس بهار و لطافت بارون، دختری در آستای پاییز زندگی بهاری خود و طلوع خورشیدی دوباره

 .درد کشیدن و مقاوم بودن رو خوب طرح میزنهطراحی که 

 پایان خوش

 

 

:خالصه
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 نام رمان: سرکوب

 نویسنده: آی بانو

 به نام او

 !صدای حزن الود بارون نوایی شد برای دل غم زده ام

 ای ساربان آهسته رو کارام جانم میرود

 وان دل که با خود داشتم با دلستانم میرود

 من ماندهام مهجور از او بیچاره و رنجور از او

 گویی که نیشی دور از او در استخوانم میرود

 گفتم به نیرنگ و فسون پنهان کنم ریش درون

 پنهان نمیماند که خون بر آستانم میرود

 محمل بدار ای ساروان تندی مکن با کاروان

 کز عشق آن سرو روان گویی روانم میرود

 من زهر تنهایی چشاناو میرود دامن کشان 

 دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم میرود

 برگشت یار سرکشم بگذاشت عیش ناخوشم

 چون مجمری پرآتشم کز سر دخانم میرود

 با آن همه بیداد او وین عهد بیبنیاد او

 در سینه دارم یاد او یا بر زبانم میرود

 بازآی و بر چشمم نشین ای دلستان نازنین

 از زمین بر آسمانم میرود کاشوب و فریاد

 شب تا سحر مینغنوم و اندرز کس مینشنوم

 وین ره نه قاصد میروم کز کف عنانم میرود

 گفتم بگریم تا ابل چون خر فروماند به گل

 وین نیز نتوانم که دل با کاروانم میرود
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 صبر از وصال یار من برگشتن از دلدار من

 گر چه نباشد کار من هم کار از آنم میرود

 ر رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخند

 من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم میرود

 سعدی فغان از دست ما الیق نبود ای بیوفا

 طاقت نمیارم جفا کار از فغانم میرود

*** 

 به رزای مشکی توی دستم نگاه کردم،رزای که به حرمت داغی که روی قلبم گذاشته شده بود رو سیاه

 که به سیاهی بخت خودم بود!با دیدن جمعیت انبوهی که دور مزارش جمع شده بودن شده بودن!رزایی

 قطره اشکی اروم روی گونه ی یخ زده ام غلتید!دسته ی چوبیمو زیربغلم زدمو سعی کردم بدون اینکه

 بلغزم به سمت جمعیت برم!صدای هق هق مادرش اتیش به دلم زد

 ارشیای منننن!پسر خوشگلممممم!نذاریدش اونجا!بچه ام تنها دلش میگیرههه!منم باهاش خاك-

 !کنییید!خــــدایااا

 دستهی چوبیم مثل چونه ام لرزید ومحکم به زمین خوردم وآه ازنهاد دست و پای شکسته ی من در

 قبر میریختن دستمو به اورد!بغضی که تااون لحظه کنترل کرده بودم ترکید!با دیدن خاك هایی که داخل

 تنه ی درخت کنارم گرفتم و بلند شدم!با هر بیل خاکی که روی تن ارشیا ریخته میشد انگار خون من

 باران من نباید چشماش بارونی"!کشیده میشد و قلبم بود که تیر میکشید!یه قدم برداشتمو هق زدم

 "!باشه،نبینم چشمای بارونیتو بارانم

 یم بلکه تمام وجودم لرزید و با شدت بیشتری به زمین خوردم!اینبار دیگه دردیاینبار نه تنها چوب دست

 احساس نکردم!با هق هق به زمین چنگ زدمو خودمو جلو کشیدم و با صدای گرفته ای

 !گفتم:نریز،توروخدا نریز

 رولی انقدر صدام گرفته و اروم بود که خودمم نشنیدم!به تنه ی درخت چنگ زدمو بلندشدم!چشمام تا

 میدید!نزدیک که شدم با دیدن تن پیچیده شده ش تو اون پارچه ی سفیدرنگ وخاك هایی که تنش رو

 :میپوشوند جیغ زدم

 !نریز!توروخدا نزیز!ارشیای منو نکشید!اون زنده ست!تورو به خدا نکنید- 
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 کنار قبرش نشستم و به تن سفید پوشش زل زدم

 !رسماارشیا توروخدا اروم برو،کم کم دارم میت"-

 دستمو توی دستای گرمش گرفت و به رو لبخند ارامش بخشی زد

 !وقتی کنار منی از هیچی نترس خانومم-

 !ارشیا داره بارون میاد،جاده ی صافم که نیست،جاده چالوسه!یه کار نکن دیگه بباهات نیام آش بخورما-

 رو ادامه میداد!بیخیال خندید و باشه ای گفت اما از همون باشه هایی که در نهایت ش کار خودش

 سرموتکون دادم.من عاشق همین دیوونگی هاش شده بودم!با صدای گوشیش و اسم مادرش که روی

 صفحه ی گوشی نقش بست اخمی بین ابروهاش نشست

 !باران صدای آهنگو کم کن-

 آهنگو کم کردم،موبایلش رو برداشت و جواب داد

 جانم؟-

 !نه االن نمیتونم بیام!باشه یه وقت دیگه،تهران نیستم-

 اخمش عمیق شد

 !مادر من،خواهش میکنم ادامه نده-

 نگران به صورتش که سرخ میشد نگاه کردم!نمیدونم چی بهش گفت که اونطور از کوره در رفت و داد

 زد

 !به درك!مرده شور خودشو مال منال میلیاردیشو ببرن-

 "!زمان شد باصدای بوق کامیون!بعدش فقط سیاهی بود و سیاهیو گوشیو پرت کرد که هم

 از یاد اوری تصادف وحشتناکمون تو اون روز بارونی و شوم هق هق ام اوج گفت!من توی اون تصادف

 !فقط دست و پام شکست چون کمربند بسته بودم اما...اما ارشیا...برای همیشه از پیشم رفت

 ندم کرد به خودم اومدم!با دیدن چشمای پر نفرت مادرش که حاالبا فشاری که به بازوم وارد شد وبل

 نفرتش صد برابر شده بود اشکام شدت گرفت که یه طرف صورتم سوخت و محکم به زمین خوردم!پدر

 :ارشیا دوید سمت مادرشو دستشو گرفت اما مادر ارشیا کوتاه نیومد!خم شد تو صورتم و بانفرت گفت

 الن پسرم زیر خاك نبود!تو اونو ازم گرفتی،نمیبخشمت!تو شوم بودی،از لحظه ایاگه توی افعی نبود،ا- 

 که وارد زندگی پسرم شدی چیزی جز شر براش نداشتی!حاال که کردیش زیر خاك خیالت راحت
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 شد؟؟اومدی چیو دیگه ببینی؟؟

 کنه از منپدر ارشیا با چشمای به غم نشسته ش بهم خیره شد و در حالی که سعی میکرد زنشو اروم 

 دورش کرد و به پسر عمه ی ارشیا، اریا اشاره کرد تا هوای منو داشته باشه!هنوز جای انگشتای مادرش

 رو صورتم میسوخت که آریا اومد باال سرم و زیر نگاه سنگین و پر نفرت بقیه کمکم کرد تا بلند

 رحال ارشیا اولین نوه پسریبشم!همه فامیل به جز اریا و پدر ارشیا از من متنفر بودن!حق داشتن!به ه

 خاندان فرهانی بزرگ به خاطر من تو روی همه شون ایستاده بود و میخواست پشت پا بزنه به تمام ارث

 و میراثی که بهش میرسید!صدای گرفتهی آریا رو کنار گوشم شنیدم

 !سوار شو باران،میرسونمت خونتون تا سرما نخوردی!تو امانت ارشیامی-

 و توی گلوی من نشوند هم خودش!روزگارم بعد از این بدون ارشیا قرار بودبا حرفش هم بغض ر

 !بگذره!اما چه جوری؟؟زیر لب جواب خودمو دادم:جهنم وار

 چند روز از خاکسپاری گذشته بود نمیدونم!چند روز بود گوشه ی تختم بغ کرده بودم نمیدونم!یه

 وز داغ دلم تازه ی تازه بود!اونقدری بود که جایروز،دوروز،یه ماه،دوماه!ولی میدونم اونقدری بود که هن

 انگشتای مادر ارشیا رو صورتم گزگز میکرد!!مثل تمام این مدت بی هدف به دیوار رو به روم خیره

 با تک بوق ماشینش شات رو یه بار دیگه روی گونه هام کشیدم ورنگشون زدم!!کیف زرد رنگم رو"شدم

 برداشتم و بیرون دویدم!!تا پنج دقیقه دیگه ارشیا منفجر میشد!!پله ها رو پایین دویدم و برای مامان که

 تو اشپزخونه بود دستی تکون دادم

 !!من رفتم مامانِی-

 !به سالمت عزیزم!خوش بگذره بهتون-

 !!بالبخند بوسی براش فرستادمو از در بیرون دویدم

 با دیدن اخمای تو هم رفتهش دست روی چشمام گذاشتم ولبخند دندون فاصله خونه تا در رو دویدم و

 نمایی زدم!دوباره به صورتش نگاه کردم و همونجا ایستادمو دستامو جفت کردمو به نشونهی عذرخواهی

 جلوی صورتم گرفتم و لب زدم

 سوار شم دعوام نمیکنی؟؟-

 لبخند جاشو به اخماش داد و لب زد

 !لوس نشو!سوار شو-



www.taakroman.ir  

 

  

 
7 

 

سرکوب رمان    

  کاربر انجمن تک رمانبانو آی  

 

 !یدمو در جنسیس مشکی رنگش رو باز کردم و سوار شدمخند

 !سالم عرض شداقای فرهانی-

 همیشه انقدر آن تایمی؟؟-

 !همیشهی همیشه که نه-

 !دیقه تاخیرم میرم دیقه وایسادما!از دفعه های دیگه چون بار اول بود-

 خندیدم

 گربه رو دم حجله کشتی االن؟-

 عقب دسته گل رز زرد رنگی رو گرفت سمتم که نتونستم جیغ لبخند زد و بی حرف خم شد و از صندلی

 !نزنم!!با ذوق دسته گل رو گرفتمو ازش تشکر کردم اما یه دفعه حواسم اومدسرجاش و برگشتم سمتش

 از کجا فهمیدی عاشق رز زردم؟-

 یملبخند موذی زد و سری تکون داد!بدجنس زیر لبی نثارش کردمو با ذوق به رزای زرد دوست داشتن

 !نگاه کردم

 خب نظرت راجبه کافه کافئین و یه شیرقهوهی داغ چیه؟تو این هوا میچسبه نه؟-

 اینبار با چشمای ریز برگشتم سمتش

 !نه انگار جدی گفتی!اطالعاتت راجب من خیلی تکمیله-

 چشمکی زد

 !بگی نگی-

 کامل برگشتم سمتش

 دیگه چیا میدونی؟-

 لبخندش اینبار عمیقتر شد

 !اینکه ناهارم باید بریم بتیس-

 چشمکی به روم زد وگفت

 مگه نه؟-

 بااخم رومو گرفتم

 !اصنشم قبول نیست!تو همه چی میدونی ولی من هیچی نمیدونم ازت-
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 خندید و ماشین رو گوشه ای نگه داشت!دستمو توی دستش گرفت

 !اینکه قهر کردن نداره عزیزمن!بپرس من جوابتو بدم

 کردم!!گرمای دستاش دوست داشتنی بود!دستای ظریفم توی دست مردونهش گم شده به دستامون نگاه

 بود!با دیدن نگاهم که روی دستامون ثابت مونده بود لبخند زد و دستمو بلند کرد و بوسه ای روش

 نشوند!سعی کردم نشون ندم که با این کارش چه جوری قلبم ریخت!چونهی ظریفمو گرفت و چرخوند

 !توی نگاه خاکستریش گره خورد سمت خودش!نگاهم

 شاید تو تازه منو دیدی ولی من خیلی وقت بود که دیده بودمتو دلم اسیر این چشما و صورت بکر شده-

 !بود

 ناخداگاه لبخندی روی لبم نقش بست!!حق با بیتا بود،ارشیا خوب بلد بود چه جوری باید با یه دختر

 با لبخنددوباره بهم خیره شدصحبت کنه!!خودشو عقب کشید تا معذب نباشم و 

 خب سوالی هست که باید جوابشو بدونی؟-

 بهش نگاه کردم!صورت گرد،موهای قهوه ای،چشمای کشیدهی خاکستری که نیمی از جذابیتش بود،بینی

 !!و لبای خوش فرم!قیافهی جذابی داشت

 !میخوام یکم بیشتر ازت بدونم-

 :به پارك اشاره کرد وگفت

 بریم قدم بزنیم؟-

 !بریم-

 از ماشین پیاده شدیمو کنار هم قدم زدیم!هوای دی ماه سوز داشت ولی نه اونقدر که اذیتم کنه!دستم که

 گرم شد به ارشیا نگاه کردم!لبخند زد،لبخندزدم!گرمای دستاش خوب بود!به دست مردونهش که دست

 یز خاصی نبود اینظریفمو گرفته بود نگاه کردمو ته دلم ضعف رفت!شاید برای هر دختر دیگه ای چ

 !!دست گرفتن ولی برای منی که ارشیا اولین تجربه ام بود یه حس جالب بود

 سردته؟؟-

 سرمو بلند کردمو به چشماش نگاه کردم

 !نه- 

 بینیمو فشار داد و با لبخند کفت
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 !نوك بینیت سرخه سرخه-

 درحالی که ناله میکردم گفتم

 !دردم میاد خب!نکش-

 ه دل هر دختری رو میبرد!!با لبخند نگاهش کردم!خوب بود که کنارش معذبتکک خنده ای کرد ک

 نبودم!فکر میکردم چون بار اولمه که با یه پسر میام بیرون خیلی معذب باشم!!نه اینکه تاحاال با هیچ

 نفره خودمون یا پسرعمو و پسرخاله پسری بیرون نرفته باشم نه ولی هیچوقت دو نفری نبود!یا اکیپ

 صداش از فکر در اومدم هام!با

 میدونی که مثل خودت تک فرزندم!تک فرزند و اولین نوهی پسری خانوادهی فرهانی!با پسرعمه ام اریا-

 !کارخونهی تولید فرش داریم!!تا االن دوست دختر زیاد داشتم اما هیچکدومشون جدی نبود

 ار خفیفی دادبه اخمایی که ناخواسته بین ابروهام نشسته بود نگاه کرد و دستمو فش

 !ماه ندوایدم تا بلکه یه نیم نگاهی بهم بکنه!بدون برام خیلی عزیز بودی و هستیبرای هیچککدومشون-

 !!""و بوسهی نرم دیگه ای روی دستم نشوند

 خیره به دیوار رو به روم اشکام غلتیدن روی گونه های یخ زده ام!صدای تیک تیک بارون که به پنجره

 

 میزد یاد اونروز کذایی افتادم!سرمو به تخت تکیه دادمو هق زدم!!در باز شد و مامان وارد اتاق شد!با

 دیدنم اشک تو چشماش حلقه زد و کنارم نشست

 !!مامان فدای قلب شکسته ات بشه-

 سرمو رو سینهش گذاشت وگفت

 !!گریه کن مادر!گریه کن تا اروم شی!!گریه ادمو سبک میکنه-

 همزمان با من شکست!صدای هق هق من با صدای تیک تیک بارون روی شیشه اتاق و بغض خودش

 !!سمفونی غم انگیزی رو به وجود اورده بود!!انقدر گریه کردم تا باالخره چشمام روی هم افتاد

 با بوی عطر آشنایی که میومد الی پلکای متورمم رو باز کردم!با دیدن صورت خستهی آریا بغض دوباره

 !لونه کرد!!به چشمای بازم لبخندی زد که زوری بودنش زیادی مشخص بودکنج گلوم 

 بهتری باران؟-

 

 !با بغض به سقف زل زدم وقطره های اشکم از گوشهی چشمم پایین ریختن
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 !به اندازهی دختری که دوست پسرشو،عشقشو از دست داده خوبم-

 انگشتای بیرون زده از گچمو لمس کرد

 !!مهی ما سخته اما واقعیت تلخیه که باید پذیرفتباور نبود ارشیا برای ه-

 لبمو گاز گرفتم تادوباره هق هقم بلند نشه

 این همه خاطره رو چیکار کنم؟؟-

 روی قلبم زدم و گفتم

 با اینی که از االن دل تنگی میکنه چیکار کنم؟؟چه جوری بهش بفهمونم که این واقعیت رو باید-

 

 !!بپذیره؟؟

 تا اشکای حلقه زدهی چشماشو نبینم اما دیدم!ارشیا با رفتنش خون به دل همه مونآریا روشو ازم گرفت 

 کرده بود!!از جیب کتش جعبه ای رو در اورد و گرفت سمتم

 !اینو تو کشوی ارشیا پیدا کردم!حدس زدم که برای تو باشه-

 به عظمت کوه با دیدن جعبهی چوبی قلبم فرو ریخت!با دستای لرزون ازش گرفتم!با باز کردنش چیزی

 تو وجودم پایین ریخت!از جعبه بیرون اوردمشو به حروف طالیی رنگ اسمش خیره شدم!ارشیا!قطره

 های اشکی که دیگه جزئی از وجودم شده بودن اروم روی گونه هام سر خوردن!!برق طالیی رنگش باعث

 !شد چشممو ببندم و به گذشتهی نه چندان دوری سفرکنم

 با لبخند ذوق زده ای که از وقتی با ارشیا بودم جزئی از صورتم شده بود به سنگ مشکی رنگ و قشنگی"

 که اسم ارشیا باطال روش نوشته شده بود نگاه کردم!!خوشم اومد!خیلی قشنگ بود!ارشیا خم شد و

 پیشونیمو بوسید

 !حاضرم تمام دنیامو بدم برای یه لحظه اینجوری ذوق زده لبخند زدنت-

 با قدر دانی به چشماش نگاه کردم!گونهمو بوسید

 !برگرد بندازم گردنت-

 با ذوق برگشتم سمتش که خندهی کنار لبشو حس کردم!!وقتی دور گردنم بسته شد لمسش کردم و

 لبخند زدم!کنار گوشم زمزمه کرد

 !انقدر ذوق نکن فسقل خانوم،هدیه نیست زنجیر اسارته-
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 لبخندم عمق گرفت

 

 !که باشه دوستش دارمهر چی -

 !لبخندش عمیق شد و چال روی گونهم رو بوسید و محکم در اغوشم کشید

 "!حق نداری از گردنت در بیاری،میخوام تا اخر عمرت اسیرم بمونی-

+++ 

 انگشتای یخ زدهمو دور ماگ شیرقهوهی سفید رنگم حلقه کردم!به بخاری که ازش بلند میشد خیره"

 ه دیدم محو شدم!علت سردی انگشتام نه طبع سردم بود نه برفی که از صبحشدم و تو یاد صحنه های ک

 شروع به باریدن کرده بود! با بوی عطرش که تو بینیم میپیچید متوجه حضورش شدم!درحالی روی

 موهاش که برف روشون نشسته بود رو تکون میداد رو به روم نشست و با لبخند دوست داشتنیش گفت

 !مم!!ببخشید یکم دیر رسیدمعجب برفی!!سالم خانو-

 با شنیدن لفظ خانومم بغض کنج گلوم لونه کرد!!به چشمای خاکستری رنگش نگاه کردم!رنگ چشماش

 منو یاد نفرت چشمای مادرش انداخت و بغضم خودشو به گلوم بیشتر فشار داد و اظهار وجود بیشتری

 !تمکرد!دستای یخم که تو دستای سردش قرار گرفت سرمو پایین انداخ

 !دستاشو ببین چقدر یخه!صدبار گفتم دستکش دستت کن-

 خیلی سعی کردم جلوی پوزخندمو بگیرم اما نشد!جالب بود که هیچوقت ارشیا متوجه حال خرابم

 نمیشد!دست بردم سمت گردنم و قفل زنجیری که دو سال بود از گردنم در نیومده بود رو باز

 وی میز گذاشتم و درحالی که سعی میکردم بغضکردم!گردنبند رو مقابل چشمای حیرت زدهش ر

 صدامو نلرزونه گفتم

 !گفتم بیای اینجا تا بهت میگم میخوام جدا شم!میخوام راهمو ازت جدا کنم-

 سرمو بلند کردمو به چشمای سرخش نگاه کردم

 

 !برای همیشه-

 و کیفمو از روی میز برداشتم تا بلند شم که دستمو گرفت!دستای گرمش اینبار سرد بود!با صدایی که

 میلرزید گفت

 !چرا؟فقط بگو چرا داری اینکارو باهام میکنی؟این حرفای تو نیست باران!من مطمئنم-
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 !خیلی موندهصدای مادرش توگوشم پیچید:دور ارشیای منو برای همیشه یه خط قرمز بکش دختر جون"

 "!تا خانواده شما به اصالت خانواده ما برسن

 !حرفای خودمه!جدا شدن برای هر دومون بهتره!دیگه سراغم نیا ارشیا!خدافظ-

 و قبل ازاینکه بذارم حرف دیگه ای بزنه درحالی که جلوی اشکامو میگرفتم از کافه بیرون اومدم!!قلبم

 !""سوخت!تموم شد برای همیشه

 !دستم نشستدست اریا روی 

 !بسه باران!اشتباه کردم بهت نشون دادم-

 و گردنبند و گرفت وگذاشت تو جیبش اما دیگه فایده نداشت!همه چی دوباره یادم افتاده بود!!گیتار

 زدنش زیر پنجرهی اتاقم زیر برفی که میومد!دسته گالیی که هرروز به مدت یه ماه برام میفرستاد تا

 ث شد غروری که مادرش لگد مال کرده بود دوباره ترمیم بشه!بعد اوناشتی کنم!همه چیزایی که باع

 دعوای اساسی ارشیا با مادرش دیگه هیچوقت اون زن سراغم نیومد اما فشاری که به ارشیا میاورد بابت

 جداشدن از من و ازدواج با دختر خالهش زیاد شد که در نهایت ارشیا خونهش رو ازشون جدا کرد و تنها

 "!!رو به بودن با خانواده اش ترجیح داد زندگی کردن

 از حسرت عشقی که خاکستر شده بود آه عمیقی کشیدم که نگاه اریا پر از حسرت شد،درست مثل

 

 !حسرت لونه کرده توی چشمای خودم

 دستم رو مشت کردمو دوباره باز کردم!!به پوست دستم که پوست پوست شده بود نگاه کردم!!به پام که

 تم تکونش بدم نگاه کردم!بعد دوماه از شر گچ خالص شدم!بغض کردم!من بعد دوماه از گچحاال میتونس

 پام و دستم خالص شدم اما ارشیا هیچوقت نمیتونه از اون خاکای تلنبار شدهی روی بدنش خالص

 !بشه!!قطره اشکی روی گونه ام چکید

 اذیتت میکنه؟درد داری؟-

 گ خورد!به عکس بابا روی صفحه گوشیم خیره شدمو جوابسرمو باال انداختمو سکوت کردم!گوشیم زن

 دادم

 جانم؟-

 جانت بیبال دردونه!!امین اومد دنبالت؟ببخشید که خودم نتونستم بیام درجریان اوضاع کارخونه که-
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سرکوب رمان    

  کاربر انجمن تک رمانبانو آی  

 

 !هستی

 

 سال!لبخند کم رنگی روی لبم نشست!میدونستم اگه مجبور نبود امین رو نمیفرستادو خودش میومد

 !بود که حضورشو توی بدترین و بهترین شرایط زندگیم به رخم کشیده بود

 !میدونم!داریم برمیگردیم-

 !خب خیالم راحت شد!!راحت شدی بابا جون-

 !اوهم-

 !خیله خب بابا جون اذیتت نمیکنم!میدونم حرف زدن سخته برات!شب میبینمت!خدافظ-

 !خدافظ-

 

 مه جا درکم کرده بود بابا بود!شاید به خاطر همین بود کهگوشیو قطع کردم!تنها کسی که همیشه و ه

 همیشه باهاش ارامش داشتم !تنها کسی بود که تو این شرایط ازم انتظار نداشت مثل سابق حرف

 بزنم!جلوی خونه که توقف کرد خواستم پیاده بشم که گفت

 بیام تو؟نه؟خواهش میکنم باران خانوم کاری نکردم!وظیفه ام بود!تعارفمم که نمیکنی -

 چشماممو روی هم فشار دادم!ای کاش میفهمیدن تو شرایط من نباید ازم انتظار این اداب و رسوم رو

 داشته باشن!بدون اینکه جوابش رو بدم پیاده شدم!امین هم پیاده شد و همراهم تاخونه اومد! هنوز سخت

 و طی کردم!مامان با لبخند بهبود برام راه رفتن و لنگ میزدم!به کمک امین راه بین در تا خونه ر

 استقبالمون اومد

 !مبارك باشه مادر!باالخره از شرشون راحت شدی-

 سرمو تکون دادم و بدون گفتن حرفی داخل رفتم!به صحبت های مامان با خواهر زادهش هم توجه

 !نکردم و پله ها رو ببه سختی باال رفتم

 !بذار بیام کمکت مادر-

 اخم کردم و محکم گفتم

 !ونممیت-

 !مامان دیگه اصراری نکرد اما نگاه غم زدهش روی خودم رو به خوبی حس میکردم
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 به اتاقم که رسیدم صدای صحبت مامان با امین رو شنیدم

 میبینی امین جان! دوماهه تمام وضعمون اینه!دو کلمه دو کلمه حرف میزنه!هیچی نمیخوره!صبح تا شب-

 میشینه توی اتاقش و به دیوار زل میزنه!هیچ جا در نمیاد!بعد دوماه امروز اولین باری بود پاشو از خونه

 

 

 بیرون میذاشت!نگرانشم!دخترم جلو چشمم داره ذره ذره اب میشه!حق داره ارشیا پسر خوبی بود اما

 ه که چی؟تا کی میخوادسرنوشتش این بود!میدونم غمی که روی دلشه بیشتر از توانشه ولی باالخر

 اینجوری بمونه؟

 طبیعیه خاله،بهش سخت نگیر کم کم خودش خوب میشه!!منم باهاش حرف میزنم میبرمش-

 !دکتر،نمیذارم اینجوری بمونه..امین قربون اشکات بره اخه نکن اینجوری

 نخونده بودمبی حرف شالمو از سرم برداشت و کتابی که دوماه بود بازش کرده بودم اما حتتی یه خطشم 

 رو برداشتم و روی تخت نشستم!انگار به جای نوشته عکسای ارشیا رو توی صفحات کتاب چاپ کرده

 !بودن!قطره اشکی که رو گونه ام چکید رو با ورود امین به اتاق پاك کردم

 اجازه هست؟-

 مسخره بی حوصله نگاهش کردم!با لبخند روی صندلی میز ارایشم نشست و بهم خیره شد!!این لبخند

 !روی لبش برای چی بود؟؟برای روحیه دادن به من؟پوزخند زدمو سرمو توی کتاب فرو کردم

 !برعکسش کن تا انقدر غرقش نشی برای خوندن-

 سرمو بلند کردمو گنگ نگاهش کردم،به کتاب اشاره کرد و گفت

 !برعکس گرفتیش-

 کالفه ای کشیدم و با حرص روی با دیدن کتابی که برعکس گرفته بودم و حتی متوجه نشده بودم پوف

 زمین پرتش کردم!!امین بدون گفتن کلمه ای کنارم روی تخت نشست و دستم رو توی دستش

 گرفت!فشار مالیمی به دستم داد و گفت

 میدونی که برام با سمیرا هیچ فرقی نداری!میدونی همونقدر برام عزیزی پس ازم نخواه بشینم یه گوشه-

 ذره اب شدنت رو با چشمام ببینم!باهم میریم دکتر،نمیذارم دیگه این وضع و اینجوری بی صدا و ذره

 

 !ادامه پیدا کنه
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 چونه م رو گرفت و برگردوند سمت خودش!قطره های اشک سر خورده روی گونهم رو پاك کرد

 باید به زندگی قبلیت برگردی باران!به خاطر من،مادرت،پدرت!!به خاطر همهی کسایی که دوستتدارن-

 !ید به زندگیت برگردی!من کنارت هستم،مثل همهی این ساال،شونه به شونهبا

 !سرمو روی شونهش گذاشتم و به اشکام اجازه دادم تاپیرهن لیمویی رنگش رو خیس کنن

 

 امین،پسرخاله ای که تو بدترین شرایط درست مثل بابا هوام رو داشت و خوبم میکرد امااینبار فرق

 میکرد!بعید میدونستم این داغی که هنوز سوزش رو سلول به سلولم حس میکردم به این سادگی

 !خاموش بشه و من بتونم به زندگی قبلیم برگردم

 با پاهای لرزون و نا مطمئن قدم بر میداشتم!! با دیدن سنگ مشکی رنگ از حرکت ایستادم!!خون تو رگام

 شش؟قطرهای اشک دوباره راهشونو روی گونه هام بازیخ بست!!بعد چقدر دوباره اومده بودم پی

 کردن!!نفسم رفته بود،به سینه ام چنگ زدم و قدمی برداشتم!!کنار قبر که رسیدم روی زانوم افتادم!به

 دردی که توی زانوی تازه جوش خورده ام پیچید توجه نکردم!!گالبی که گرفته بودم رو باز کردم و روی

 تم!!رزای مشکی رنگ رو بین گل های دیگه گذاشتم و به عکس حکاکیگل های پرپر شدهی قبرش ریخ

 شده از ارشیا روی سنگ قبرش خیره شدم!!همون عکسی که دوست داشتم بود!لبخند تلخی زدم،به

 !!تلخیه تمام اون اسپرسو هایی که ارشیا میخورد و من هیچوقت نتونستم بخورم

 روی دلم گذاشتی و رفتی تازهست!هنوز سوزششو بابعد از سه ماه هنوز مثل روز اول جای داغی که -

 !تمام وجودم حس میکنم

 دوباره به عکسش زل زدم و حرف زدم،جوری که انگار ارشیا رو به روم نشسته بود و با همون چشمای

 

 !منتظر به لبام خیره شده بود تا حرف بزنم

 نوز به نبودت عادتنمیدونم چیکار کردی،چی به روزم اوردی که بعد از گذشت سه ماه ه-

 !نکردم!نمیدونم چقدر دیگه زمان میخوام تا نبودنت رو باور کنم

 لبخند تلخی زدم

 مثل مخدر به رگام تزریق شدی و حاال من یه معتادم که تو نبودت داره از خماری و نبود مخدرش جون-

 !!میده

 ی که سنگ قبر روسرمو روی سنگ قبرش گذاشتم!سرمای وجودم از سرمای سنگ بیشتر بود!اونقدر



www.taakroman.ir  

 

  

 
16 

 

سرکوب رمان    

  کاربر انجمن تک رمانبانو آی  

 

 !!گرم حس میکردم

 ارشیا ببین نبودت چی به روزم اورده!خسته شدم از این وضع رقت بار خودم!!یادته بهم میگفتی لپ هامو-

 دوستداری؟نه لپی مونده نه جونی!زیر چشمامو ببین!از گریه زیاد کبود شده!چشمامو ببین چه جوری پف

 کرده!من اون بارانی ام که عاشقش بودی؟؟

 

 !اشکام روی سنگ قبرش نشستن

 با وجود دونستن تمام اینا،با وجود خسته شدن از این وضع نمیتونم خوب باشم!میخوام اما نمیتونم!!مشت-

 !مشت قرص میخورم اما نمیشه

 به خط های قرمزی که روی ساعد دستم بود نگاه کردم و تلخ خندیدم

 نگاه کن!ببین با دستام چیکار کردم!خواستم دردمو با یه درد دیگه بپوشونم!!درد داشت دردم اومد اما-

 !باز خوبم نکرد!!باز درد نبودت بیشتر و بیشتر خودشو به رخم کشید

 با حس قطره های اروم بارونی که روی گونهم میشست سرمو بلند کردم و به اسمون سرخ اذر ماه نگاه

 

 لع بوی خاك خیس خورده رو به ریه هام کشیدم!شاید تنها چیزی بود که توی این دوران بهکردم!با و

 !!وجدم میاورد

 صدای امین رو از پشت سرم شنیدم

 !باران پاشو عزیزم!هوا کم کم سرد میشه-

 با بغض دوباره نگاهی به تصویر حکاکی شدهش روی سنگ سیاه رنگ خیره شدم و اخرین قطره اشکم

 م!!احساس بهتری داشتم!حس سبکی!لب زدمرو پاك کرد

 بهم با تو بودن رو یاد دادی اما یادت رفت که باید بدون تو بودن هم یاد بدی!حداقل االن که نیستی تا-

 !یادم بدی کمکم کن تا خودم یاد بگیرم

 به کمک امین بلند شدم و نگاهمو از تصویر خندونش گرفتمو با بدنی لرزون که بین بازو های امین

 !محفوظ شده بود از اونجا دور شدم در حالی که دوباره سوزش قلبم رو حس میکردم

 دوماه از اون روز گذشته بود! دوماه پر از درد!دو ماه که خانوم دکتر با قرص و حرفاش تمام وجودمو

 خورده بود و هیچ مشکلی حل نشده بود!!با اخم به قرص های توی ب شقاب نگاه کردم!!تا کی باید این

 رص ها رو میخوردم؟؟؟مگه جز اینکه منو خواب کنه کار دیگه ای هم میکرد؟؟ق
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سرکوب رمان    

  کاربر انجمن تک رمانبانو آی  

 

 به خودم پوزخند زدم.تو بیداری چیکار میکنی جزگریه کردن که از خوابیدن ناراحت میشی؟با حرص

 قرص ابی رنگ رو برداشتمو به همراه اب قورت دادم!با تیر کشیدن زیر دلم اشکام روی گونه هام

 هر چیزی حتی یه ادامس با ارشیا خاطره داشتم!!دستمو روی دلم گذاشتم و به یاد تمامریخت!!چرا من از 

 روزایی که وقتی دلم درد میگرفت ارشیا دستشو میذاشت رو دلمو ماساژ میداد بلکه خوب بشه اشک

 ریختم!چقدر زود اتیش عشقمون خاکستر شد!بغضم ترکید!چشماش جلوی چشمام جون گرفت!ای کاش

 

 

 خودش خاطره هاشم میبرد تا انقدر زجر نکشم!!در باز شد و مامان با سینی غذا وارد اتاقم همراه

 شد!!بوی فسنجون که به مشامم رسید بغصمو قورت دادم!!شاید بعد گذشت این مدت طوالنی اولین باری

 !بود که میلم به غذا میرفت!مامان خوب میدونست من چقدر فسنجون دوستدارم

 وردم معدهم شروع کرد به سوختن!میدونستم که این اثرات درست حسابی غذااولین قاشقی که خ

 نخوردنه اما دومین قاشق رو که خوردم حس کردم تمام محتویات معده ام باال میاد!!دستمو گذاشتم رو

 !دهنمو دویدم تو دستشویی!عق زدم جزهمون دو قاشق هیچی برای عق زدن نداشتم

 صدای بغض دار مامانو شنیدم

 !درت بمیره!الهی دورت بگردم من باز کن ببینمتما-

 ماه به صورت خودم تو اینه نگاه کردم!!با دیدن چهرهی قطره اشکی رو گونه ام چکید!بعد از قریب به

 خودم دومین قطره اشک چکید رو گونه ام!های الیت های صورتی رنگ بین موهام رنگ باخته بودن بین

 سیاهی خرمن موهای مشکیم!!چشمام!!چشمای مشکیم که پف کرده بود و کبودی زیرش حسابی توی

 ذوق میزد!لبای برجستهی صورتی رنگم که حاال پوست پوست و زخم شده بود!شاید تنها چیز باقی مونده

 !!صورتم سفیدی رنگ پوستم بود

 دم!ارشیا عاشق این چال بود!نرمیبا پوزخندی که زدم چال سمت چپ گونه ام فرو رفت!دستی روش کشی

 لباشو روش حس کردمو اشک ریختم!آبی به صورتم زدم و نگاه از قیافهی رنگ و رو رفته ام گرفتم!به

 محض باز کردن در توی اغوش مردونهی بابا فرو رفتم!بوسهش که روی موهام نشست بغضم

 واینستاد!همیشه شونه به شونه همراهم ترکید!!درسته بابا هم مخالف بود با ارشیا اما هیچوقت رو به روم

 بود و سعی میکردبا دلیل و منطق قانعم کنه نه دعوا و زور!!سرمو تو سینهش فرو کردمو هق زدم

 بابایی دیگه نمیکشم!دیگه خسته شدم!بریدم!قلبم میسوزه!حس میکنم داره از کار میوفته!هر روز که-
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سرکوب رمان    

  کاربر انجمن تک رمانبانو آی  

 

 

 ن چه بالیی بود که سرم اومد؟؟میگذره به جای خوب شدن بدتر میشم!بابایی ای

 سال با ارامش پیشونیمو بوسید و روی تکون خوردن سیب گلوش رو حس کردم اما مثل تمام این

 تخت نشوندتم!با اون صدای بمش دوباره جادو کرد

 یک شبی مجنون نمازش را شکست-

 بی وضو در کوچهی لیال نشست

 عشق ان شب مست مستش کرده بود

 

 ستش کرده بودفارغ از جام ال

 گفت یا رب از چه خوارم کرده ای؟

 برصلیب عشق دارم کرده ای؟

 خسته ام زین عشق،دلخونم نکن

 من که مجنونم تو مجنونم نکن

 مرد این بازیچه دیگر نیستم

 این تو لیالی تو،من نیستم

 گفت ای دیووانه لیالیت منم

 در رگت پنهان و پیدایت منم

 سال ها با جور لیال ساختی

 ارت بودم و نشناختیمن کن

 عشق لیال در دلت انداختم

 

 صد قمار عشق،یکجا باختم

 کردمت اواره ی صحرا نشد

 گفتم عاقل میشوی اما نشد

 سوختم در حسرت یک یا ربت

 غیر لیال بر نیامد از لبت
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سرکوب رمان    

  کاربر انجمن تک رمانبانو آی  

 

 روز وشب او را صدا کردی ولی

 دیدم امشب با منی گفتم بلی

 مطمئن بودم به من سر میزنی

 برحریم خانه ام در میزنی

 حال این لیال که خوارت کرده بود

 درس عشقش بی قرارت کرده بود

 مرد راهش باش تا شاهت کنم

 چو لیال کشته در راهت کنم

 صد

 

 !غم و اندوه از ایمان سست سرچشمه میگیره

 به چشمای خیسم نگاه کرد وگفت

 !خداتو گم کردی دخترم!پیداش کن-

 ونیمو بوسید و بیرون رفت!به سجاده و چادر نماز گوشهی میزم که خیلی وقت بودو از جاش بلند شد پیش

 

 !داشت خاك میخورد نگاه کردم و مات شدم

 بوسه ای روی م هر زدم سجاده رو جمع کردم!صدای بابا که تازه از کارخونه برگشته بود رو شنیدم و

 قرص و دکتر کاری نتونسته بودن برام بکنن لبخند زدم!!چادر رو از سرم در اوردم و مرتب تا کردم!شاید

 اما نماز خوندن به اندازه همهی اون قرص های ارامبخش ارومم میکرد،حالم رو بهتر میکرد!بابا راست

 میگفت خدامو گم کرده بودم چون با پیدا کردن دوبارهش سوزش قلبم کمتر شده بود!!دیگه اون سوزش

 !بودطاقت فرسای قلبم کمرنگ و کمرنگ تر شده 

 با صدای مامان که برای شام صدام میکرد از اتاق بیرون رفتم!با دیدن بابا لبخندکمرنگی زدم

 !سالم عرض شد ناردون بابا-

 از لفظ ناردون لبخندم عمیق تر شد!چند وقت بود که این کلمه رو ازش نشنیده بودم؟؟

 !سالم باباجون!خسته نباشی-

 !پیشونیم رو بوسید و پشت میز نشست
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سرکوب رمان    

  کاربر انجمن تک رمانبانو آی  

 

 !مدااهلل رنگو روت بهتر شدهالح-

 مامان بشقاب غذا رو دست بابا داد وگفت

 !امیر تو بهتر شدن میبینی؟هنوز رنگش زرده زرده-

 از دست مامان و معترض بودن همیشگیش خندهم گرفت!!خودم بشقابمو پر کردم یه تیکه مرغ

 برداشتم!صدای اعتراض مامان دیگه کم کم داشت میرفت روی اعصاب ضعیف شده ام ولی خداروشکر

 بابا مثل همیشه بااشاره ای.که به مامان کرد بهش فهموند که ادامه نده!نفس راحتی کشیدم ومشغول

 شتهی پیخوردن شدم!شاید نصف کفگیر برنج با یه تیکه مرغ رو ننمیشد گفت غذا اما برای منی که تا هف

 

 !!نمیتونستم لب به غذا بزنم شروع خوبی بود

 امین میگفت دیگه نمیری پیش دکترت،راست میگه؟؟-

 

 سرمو تکون دادم میدونستم االن دیگه مامان هم شروع میکنه اعتراض کردن که همونم شد

 !میگه نیازی به دکتر ندارم!کاری نمیکنه برام!من که هرچی میگم گوش نمیکنه-

 ل همیشه خونسرد،بدون هیچ اخمی،بدون هیچ قضاوت عجوالنه ای فقط نگام کرد و ازم دلیلبابا مث

 !خواست

 چرا؟-

 با تیکهی مرغ بازی کردموگفتم

 کاری برام نمیکرد جز اینکه حرف بزنه و مخمو بخوره و چیزایی رو بهم بگه که خودم میدونم!من خودم-

 هر کسی میتونم به خودم کمک کنم و دارم همین کارخوب میتونم از پس خودم بر بیام!خودم بیشتر از 

 !رو میکنم

 مامان خواست حرفی بزنه اما بابا اجازه بهش نداد

 عزیزم شما چیزی نگو!حق با باران،دخترم درست میگه هیچکس جز خودش نمیتونه کمکش کنه!میبینی-

 !رهکه االنم حالش بهتر شده پس برای چیزی که نیاز نیست بهش اصرار نکنیم بهت

 اینبار لبخند واقعی زدم!چقدر من عاشق این مرد منطقی رو به روم بودم که همیشه مثل کوه پشتم بوده و

 !ازم حمایت کرده

 بعد از خوردن شام بلند شدم و به سمت پله ها رفتم اما درست روی اولین پله ایستادم!پناه بردن به اتاق
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سرکوب رمان    

  کاربر انجمن تک رمانبانو آی  

 

 کردم!نمیخواستم دوباره با پا گذاشتن داخل اتاق تماماشتباه تمام این مدت بود،نباید دوباره تکرارش می

 

 خاطرات ارشیا یادم بیاد و چشمام خیس شه!با زور برگشتم و کنار بابا روی کاناپهی سورمه ای رنگ

 نشستم!!بابا با دیدنم لبخند زد و روی موهام رو بوسید!ممیدونستم میدونه چه جوری دارم با خودم مبارزه

 !از اون فضا میکنم برای دور شدن

 نظرت راجبه اینکه امسال ما برای سال تحویل بریم شیراز چیه؟-

 نظرم؟منفی بود!اونقدری که دوست داشتم داد بزنم و مخالفتم و اعالم کنم و به اتاقم پناه ببرم اما..!به

 ملعملخاطر مردی که کنارم نشسته بود و زنی که با عشق و نگرانی به لبام خیره شده بود و منتظر عکس ا

 بود دوباره با خودم مبارزه کردم!من ناردون بابام بودم و دردونهی مادرم!نباید میذاشتم زجر کشیدنم رو

 ببینم!به خاطر این دوتا عشق های زندگیمم که شده باید خوب میشدم و به زندگیم برمیگشتم!سعی

 کردم لبخند بزنم

 

 !اگه خاله فاطمه اینا هم بیان قبوله-

 لبخند که روی لب جفتشون نشست منم لبخند زدم!مامان سریع رفت سمت تلفن و گفت

 !بذار زنگ بزنم بهشون خبر بدم-

 بابا از ذوق مامان خندید

 !خانوم دیر وقته بذار فردا زنگ بزن-

 مامان توجه ای نکرد و درحالی که شماره میگرفت گفت

 !صبح راه بیوفتیم شب بیدارن!االن بگم که فردا اونا هم مثل ما تا-

 !اینبار بابا خندید و من لبخند کم رنگی زدم

 !خانوم من یکم صبرکن من صبح باید برم کارخونه کارامو بکنم برای غروب بلیط میگیرم-

 

 !مامان باشه ای گفت و شروع به صحبت با خاله فاطمه کرد

 بابا گونهمو بوسید وگفت

 شدی برق شادی رو دوباره تو چشمای مادرت ببینم!میدونم ممنونم ازت ناردون بابا!بعد چندماه باعث-

 !هنوز خوب نشدی و به خاطر ما داری با خودت مبارزه میکنی
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سرکوب رمان    

  کاربر انجمن تک رمانبانو آی  

 

 با لبخند عمیقی به چشمام نگاه کرد وگفت

 !من بهت افتخار میکنم ناردون بابا-

 لبخند کنج لبم نشست!چی زیبا تر از این حرف که از دهن عزیزت بشنوی؟

 ن بیدارم کرده بود تا ساکمو جمع کنم تا همین االن که قرار بود دو ساعت دیگه راهاز صبح که ماما

 !بیوفتیم از دست کارای مامان خنده کنج لبم نشسته بود

 !اینا چه مانتوهاییه برداشتی مادر؟؟همهش تیره و دلگیر!!داریم میریم مسافرت که دلمون شاد شه-

 دم رو به سمت چپ هول داد و به مانتوهام نگاهوبلند شد و رفت سمت کمدم!!دیوار کشویی کم

 !کرد!مانتوی زردمو برداشت و داد دستم

 !اینو تا کن بذارم داخل ساکت-

 بی حرف مشغول تا کردن مانتوم شدم،نمیخواستم خوشیشو خراب کنم،وقتی اینجوری خوشحال میشد

 !چرا مخالفت میکردم؟مانتوهای ابی وسفید و کرمی رنگم رو در اورد و گرفت سمتم

 

 !این سه تاهم تا کن!یادم باشه از مسافرت اومدیم یه سر بریم خرید برات مانتو بخریم-

 سرمو تکون دادم،مامان جلوی ساك نشست و مانتوهای منتخبش رو جایگزین مانتوهایی که خودم

 !برداشته بودم کرد

 

 خانوادهی دوست داشتنی من در چه حالی ان؟-

 با لبخند سرمو بلند کردمو به بابا نگاه کردم!!مانتو هامو بهش نشون دادمو گفتم

 !اسیر دست خانومتیم اقا امیر-

 بابا تک خنده ای کرد و مامان سریع بلندشد و رفت سمتش

 !!فتیم!باران تو هم زود اماده شوچرا انقدر دیر کردی امیر؟بدو برو حموم یه ساعت دیگه راه میو-

 بابا در حالی که میخندید از اتاق همراه مامان بیرون رفت

 !لیلیه من چرا انقدر عجله میکنی؟وقت هست-

 دیگه صدای صحبتشونو نشنیدم،در حالی که هنوز لبخند گوشهی لبم خود نمایی میکرد بلند شدم و جلوی

 چشمام هنوز بود اما کمرنگ شده بود!مامان راست میگفتاینه رفتم!به چهره ام نگاه کردم!گودی زیر 

 هنوز رنگ و روم درست نشده بود و لی خب بهتر بود!!دوباره به صورتم نگاه کردم و دقیق تر
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سرکوب رمان    

  کاربر انجمن تک رمانبانو آی  

 

 شدم!!صورت گرد و سفیدی که از مامانم بهم ارث رسیده بود،چشم های خوش فرم و ابرو های پهن

 اهت به بینی بابا نبود!لب های برجسته و خوش فرم!ظاهرمشکی!بینی استخونی و بی نقصی که از بی شب

 خوبی که از مادر پدرم بهم ارث رسیده بود حسابی بهم اعتماد به نفس میداد اما میداد!االن دیگه هیچی از

 اون اعتماد به نفس نمونده بود!بی حوصله رفتم سمت کمدم ست مانتوی سفید و سورمه ایم رو بیرون

 بود!کیف سفید رنگمو برداشتمو و بیرون رفتم که مامان با عت نگاه کردمکشیدم و پوشیدم!به سا

 دیدنم اخم کرد

 !این چه وضعشه؟نه رنگی نه لعابی!برو یکم ارایش کن-

 بی حوصله پوفی کشیدمو گفتم

 !مامان ول کن توروخدا-

 

 اما کی مامان ول کرده بود که این بار دوم باشه؟؟به سمت اتاقم هلم داد و خودش مشغول ارایشم شد!تو

 نوجوونی دوره های ارایشگری رو گذرونده بود و حسابی خبره بود اما هیچوقت به فکر کارکردن و سالن

 رو بیشترارایشی نبود،همیشه میگفت تو خونه کار کردن و چراغ خونهم رو روشن نگه داشتن 

 

 دوستدارم!!خیلی زود کارش تموم شد و لبخند رضایتمندی زد!به خودم تو اینه نگاه کردم و پوزخند

 زدم،چقدر زود قیافهی خودم رو فراموش کرده بودم!با خط چشم کلفت مشکی که پشت پلکم کشیده بود

 به چشمام جلوهی زیباتری داده بود!از جام بلند شدم و گفتم

 صادر میکنی بریم؟ خب دیگه اجازه-

 لبخند زد و با چشمای به اشک نشسته گونهم رو بوسید

 !فدای صورت خوشگلت بشه مادر!االن حس میکنم همه چی مثل قبل شده و تو همون بارانی-

 سعی کردم جلوی بغضی که توی گلوم نشست رو برای ترکیدن بگیرم و گفتم

 !!مامان یه کار نکن منم بشینم باهات گریه کنما-

 یع جلوی اشکاشو گرفت و گفتسر

 !خیله خب خیله خب!بریم عزیزم-

 بغضمو قورت دادم وباهم رفتیم پایین!!بابا با دیدنم لبخند زد و ساکمو ازم گرفت تا توی ماشین بذاره!به

 ماشین جدیدمون نگاه کردم و پوزخند زدم!خوب میدونستم بابا برای چی ماشینمون رو فروخته!ماشین ما
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سرکوب رمان    

  کاربر انجمن تک رمانبانو آی  

 

 ا یکی بود بابا نمیخواست من هر بار که سوار ماشین میشم یاد ارشیا بیوفتم!بابا میخواستبا ماشین ارشی

 کوچکترین چیزی که منو یاد ارشیا میندازه رو ازم دور کنه!!سوار ابتیمای جدیدمون شدم و سرمو به

 ونهشیشه تکیه دادم!هرچقدر هم که میخواستم مقاوم باشم بعضی جاها کم میاوردم!قطره های اشک د

 

 !دونه روی گونه هام نشستن!چشمامو بستم و به گذشتهی نه چندان دوری سفر کردم

 از صبح بی حوصله روی تخت دراز کشیده بودم!درست از ساعتی که با ارشیا قهر کرده بودم و جواب"

 بار بهش زنگاشو نداده بودم دمق بودم اونقدری که مامان متوجه شد!از یاداوری صبح که نزدیک به

 زنگ زدم و جوابمو نداد اخم بین ابروهام نشست!درسته توجیهش قانع کننده بود،گفت داخل جلسه بودم

 اما من قهر بودم!چراشم خودم نمیدونستم!شاید به خاطر باال پایین شدن این هورمون های کوفتیم بود

 شدمولی اینو خوب میدونستم که دلم یه قهر کردن میخواست!با صدای مامان از جام بلند

 !باران جان مامان بیا پایین-

 پوف کالفه ای کشیدمو رفتم پایین!شاکی گفتم

 ...مگه من نگفتم حوصله ندارم صدام نکـ-

 با دیدن دسته گل رز بزرگی که روی میز بود حرف تو دهنم ماسید!مامان با دیدنم خندید

 

 !انقدر الکی قهرنکن این بچه هم تو خرج ننداز!گناه داره پسر مردم!همه پسرا از این کارا نمیکننا-

 !با لبخند بزرگی که روی لبم نشسته بود رفتم سمت دسته گل و بلندش کردم و بو کردم

 !الهی من فدای این پسر مردم بشمممم که انقدر عشقههه-

 مامان تک خنده ای کرد

 !ه دخترجونخجالتم خوب چیزی-

 چشمکی بهش زدم و گفتم

 !لیلی جون تو که از خودمونی-

 مامان سرشو تکون و داد و به نامه و جعبهی بزرگ مخملی شکل اشاره کرد

 

 !اوناهم ببین!همراه گال بود-

 با ذوق دسته گلو روی میز گذاشتم و جعبه رو برداشتم و باز کردم!با دیدن نیم ست مورد عالقه ام از
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سرکوب رمان    

  کاربر انجمن تک رمانبانو آی  

 

 جیغ زدم!!اصال فکرشو نمیکردم ارشیا متوجهی نگاهم روی این نیم ست شده باشه!!دو روزخوشحالی 

 پیش که باهم رفته بودیم خرید دیده بودم و حسابی عاشقش شده بودم و تا اونجا که یادم میاد قیمتش

 اختم!!زیریکم زیادی گرون بود!از خجالت لبمو گاز گرفتم!با یه قهر الکی ببین چقدر طفلی رو به خرج اند

 لب قربون صدقهش رفتم!تو این دورهی مزخرف هیچکس تا امروز اینجوری خوشحالم نکرده بود!!پاکت

 رو برداشتم و برگه داخلش رو بیرون کشیدم

 به ازای هردقیقه که منو از صدای نازت محروم کردی یه شاخه گل خریدم تا شاید بتونی این بندهی-

 "!ردنت هیچ کار دیگه ای برام لذت بخش نیستحقیر رو ببخشی!میدونی جز خوشحال ک

 جوابشو ندادمو االن لبخندی که داشتم با خوندن هر کلمه از نامه عمیقتر میشد!فکرکردم!از ساعت

 تا گل رز خریده بود؟؟دیوونهی زیر لبی گفتم که صدای گوشیم بود!چشمام گرد شد ینی ساعت

 ب دادمو جیغ زدمباعث شد بدوام سمت اتاقم!با دیدن اسمش جوا

 !عاشقتم مننن دیوونه-

 صدای نفس راحتی که کشید رو شنیدم و لبخندم عمیقتر شد!باصدایی که حسابی گرفته بود گفت

 !دیگه هیچوقت منو از شنیدن صدات محروم نکن-

 لبخند خجالتی زدم و در حالی که موهامو دور انگشتم میپیچوندم لب ورچیدمو گفتم

 !ببشید!دیگه تکرار نمیشه-

 

 نفس عمیقی کشید و گفت

 

 !بیا جلوی در وروجک!دلم برای دیدنت لک زده-

 !چشمی گفتمو سریع مانتو تنم کردمو دویدم از پله ها پایین

 مامان با دیدنم لبخند زد

 !من برم پیش ارشیا االن میام-

 مامان خندید

 !م لبخندتو جمعتر کن انقدر تابلو نباشهفقط میخواست پسره رو تو خرج بندازه!حداقل یک-

 خندیدمو بیرون رفتم!فاصله خونه تا در رو دویدم و با دیدنش که به ماشین تکیه داده بود لبخند

 زدم!پیرهن هدیه من رو پوشیده بود!با دیدنم لبخند زد و تکیه ش رو از ماشین گرفت و بهم خیره
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سرکوب رمان    

  کاربر انجمن تک رمانبانو آی  

 

 اغوشش جا کردم!موهام رو بو کشید و پیشونیم روشد!پاتند کردم سمتش و بهش که رسیدم خودمو تو 

 عمیق و طوالنی بوسید

 "!دنیا رو میدم برای دیدن این لبخند ذوق زدهت-

 از یاد اوری محبت های بی دریغش اشکام شدت گرفتن و صدای گریهم فضای ماشین رو پر کرد!مامان

 داد تا سکوت کنه اما خودش از ناراحت نگاهم کرد و خواست چیزی بگه که مثل همیشه بابا بهش اشاره

 تو اینه مدام نگاهم میکرد!!سعی کردم برای بهم نریختن ارامششون جلوی اشک هامو بگیرم!با دستمالی

 که بابا بهم داد اشک هامو پاك کردم!ریمل ریخته شده زیر چشمم رو پاك کردم و سعی کردم بغضمو

 !با دیدن امین و سمیرا لبخند کم جونیقورت بدم!وقتی به فرودگاه رسیدیم حالم بهتر شده بود

 زدم!!سمیرا با ذوق در اغوشم گرفت و به خودش فشردتم

 دلم برات تنگشده بود بی معرفت!!بهتری؟-

 !با بازو بسته کردن پلکام جوابشو دادم که خندید

 

 !امین:میبینم که قیافهت یکم شبیه ادمیزاد شد

 اله گم شدصدای خندهی سمیرا و امین بین صدای اعتراض خ

 امین این چه طرز حرف زدنه؟؟-

 گونهم رو بوسید وگفت

 خوبی خاله جون؟؟-

 

 لبخند کم رنگی زدم

 خوبم قربونت برم!اونجوری اخم نکن!خودت خوبی؟-

 !خوبم خاله جان خوبم-

 امین کنارم ایستاد و دستمو توی دستش گرفت

 !خیلی خوشحال شدم که با این سفر مخالفت نکردی!میدونم تو قویی باران،این غمم قوی ترت میکنه-

 لبخند کجی زدم و سرمو تکون دادم!امین که نبود ببینه خیلی وقتا کم میارم!ندیده بودهمین چند دیقه

 !خالصپیش چطوری گریه میکردم،این درد قرار نبود منو قوی کنه!قرار بود جونم رو بگیره و 

 با دیدن در زرد رنگ خونه لبخند ناخواسته ای روی لبام نشست!چقدر این خونه رو دوستداشتم!یاد
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سرکوب رمان    

  کاربر انجمن تک رمانبانو آی  

 

 !اخرین باری که اومده بودم اینجا بغض رو توی گلوم نشوند

 با لبخند زنگ رو فشار دادم"

 بله؟-

 !باران فدات شه!سالم خوشگلم-

 صدای متحیر خاله رو شنیدم

 

 !ر میکنی ورپریده؟؟؟بیاتو بیا توباران تو اینجا چیکا-

 در با صدای تیکی باز شد!با لبخند دستهی ساکم رو گرفتم و دنبال خودم کشیدم!!با دیدن خاله که به

 استقبالم میومد ساکمو وسط حیاط رها کردمو دویدم سمتش!!تو اغوشش که فرو رفتم تندتند گونهش رو

 !بوسیدم!خدا میدونه چقدر دلم براش تنگ شده بود

 !خدا خفهت نکنه دختر پوستمو کندی!!یه لحظه بذار صورتتو ببینم-

 با خنده رو به روش ایستادمو گفتم

 !اگه بدونی چقدر دلم برات تنگشده بود پونه جونم-

 اخم ساختگی کرد

 !!از زنگ زدنات معلومه!!معلوم نیست سرت کجا گرم شده-

 با لبخند بزرگی که بهش زدم گفتم

 !جاهای خوبببب-

 با چشمای ریز نگاهم کرد وگفت

 

 ...نگو که-

 با خنده سرمو تکون دادم و گفتم

 حاال تعارفم میکنی داخل یا میخوای همینجا همه رو برات تعریف کنم؟؟-

 ضربه ای به پیشونیش زد وگفت

 !پاك از یادم رفته باید تعارفت کنم تو،دیدمت ذوق زده شدم از اونه!بیاتو عزیزم-

 اهم به داخل رفتیم!بعد از خوردن یه شربت بهارنارنج که حسابی توی اون گرمایو ساکمو گرفت و ب
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سرکوب رمان    

  کاربر انجمن تک رمانبانو آی  

 

 تیرماه چسبید سیر تا پیاز این یه سالو براش تعریف کردم!از همهی خاله هام بهم نزدیکتر بود و علت

 عد ازسالمون بود!!خانواده مامان اصالتا شیرازی بودن و خاله ب این نزدیکی شاید به خاطر اختالف سنی

 مرگ مامانبزرگ و بابابزرگ بدون توجه به اصرار بقیه توی شیراز موند و به کارش توی بیمارستان ادامه

 داد!!درحالی که مشغول درست کردن ناهار میشد گفت

 که اینطور!پس باالخره اون شاهزادهی سوار بر اسب سفید باران خانوم ماهم از راه رسید!مشتاق شدم-

 !ببینمش

 تمخندیدم و گف

 !حاال میبینیش-

 با صدای زنگ گوشیم بلند شدم وسمتش رفتم!!با دیدن تصویرش لبخند زدم وجواب دادم

 جانم؟-

 !سالم خانومم-

 سالم عزیزم!خسته نباشی!رسیدی باالخره؟-

 پوف کالفه ای کشید وگفت

 خرجش نرفت که باالخره!صدبار به اریا گفتم راه شیراز بیابونیه خسته میشیم!بذار با هواپیما بریم،به-

 نرفت!تو چیکار میکنی؟خونه ای؟

 !لبخند موذی زدم و نوچ بلندی گفتم

 امروز که دانشگاه نداشتی!داشتی؟-

 !لبخندم عمیقتر شد

 !یه ساعتی هست رسیدم خونه خاله پونه-

 

 

 چند لحظه مکث کرد و یهو صدای خسته اش پراز هیجان شد

 !!باران نگو که االن شیرازی-

 خنده ریزی کردم

 !گفتم منم ببر باخودت!نبردی خودم اومدم-
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سرکوب رمان    

  کاربر انجمن تک رمانبانو آی  

 

 خندید

 !دیوونه ای تو دختر!ادرس بده بیام ببینمت که دلم برای صورت قشنگت لک زده-

 !!با لبخند ادر س رو از خاله گرفتم و به ارشیا دادم

 !من تا نیم ساعت دیگه میرسم!فعال عزیزم-

 !ا لبخند نگاهم کردخدافظی کردم و گوشیو قطع کردم!!خاله ب

 !خوشحالم که اینجوری میخندی!حاال ارشیا چرا اومده شیراز؟مگه نگفتی کارخونه دارن-

 سرمو تکون دادم درحالی که گازی به سیب توی دستم میزدم گفتم

 خودت که میدونی من عقلم به این چیزا قد نمیده!فقط فهمیدم که میخوان کارخونه شون رو گسترش-

 !سیار خر مایه اینجا پیدا کردن!!یه چی تو همین مایه ها دیگهبدن و یه شریک ب

 خاله خندید وگفت

 !تو هم زودی منو بهونه کردی و به هوای دیدن یار دل به شهر عشاق زدی-

 لبخند زدم و گفتم

 !تا ارشیا بیاد من برم مانتومو عوض کنم میکاپمم باید تمدید کنم-

 فیدم رو در اوردم و با شال و شلوار ابی پوشیدم!بعد ازسری تکون داد و رفتم سمت ساك!!مانتوی س

 

 تمدید میکاپم با میس کالی که ارشیا روی گوشیم انداخت بیرون رفتم!!در حیاط رو که باز کردم با دیدن

 ارشیا لبخند روی لبام نقش بست!!اونم با دیدنم لبخندش عمق گرفت و اومد سمتم!قبل اینکه بتونم

 !!غوشش فرو رفتمحرفی بزنم محکم تو ا

 عاشق همین دیوونه بازیات شدم من وروجک!!چقدر خوبه که اومدی و مجبور نیستم ازت یه هفته دور-

 !باشم

 اخم ساختگی کردم وغرزدم

 !تو که از خدات بود منو نیاری!هی بهت گفتم منم ببر با خودت گوش ندادی-

 

 لبخند زد و موهای لختم که روی پیشونیم ریخته بود رو عقب زد

 من به خاطر خودت گفتم که از دانشگاهت عقب نیوفتی وگرنه خودت خوب میدونی طاقت یه روز-
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سرکوب رمان    

  کاربر انجمن تک رمانبانو آی  

 

 "!ندیدنت رو ندارم

 قبل از اینکه اشکم شروع کنه به چکیدن ازماشین یاده شدم و هوای پر از عطر بهارنارج رو عمیق نفس

 خند کم جونی لبم رو به باال متمایل کرد!زنگ رو فشردمکشیدم!لب

 بله؟-

 !سالم خاله!باز کن درو-

 !سالم عزیزم!خوش اومدی-

 و در با صدای تیکی باز شد!!بدون توجه به بقیه به حیاط سبز و بزرگ خونه نگاه کردم!دوباره و دوباره

 این خونه گذاشته بودیم!انگار همین بغض گلوم رو فشار داد!انگار همین دیروز بود که با ارشیا پا به

 دیروز بود که خاله بعد ازمالقات با ارشیا کلی ازش تعریف کرده بود و قلب عاشق منو پر از حس خوب

 

 کرده بود!قطره اشک سمجی که باالخره تونست روی گونه ام بغلته رو تند پاك کردم!نمیخواستم مامانینا

 خاطر کسایی که دوستم داشتن!خاله با لبخند به استقبالمونرو ناراحت کنم!من باید خوب میشدم!به 

 اومد!با دیدنم تو اغوشش کشیدتم و با لذت گفت

 چقدر دلم برات تنگشده بود بی معرفت!!هیچ سراغی از خاله ت نباید بگیری؟-

 چقدر خوب بود که خاله مثل بقیه که بار اول میدیدنم بغض و ترحم نمیکرد!چقدر خوب بود که به روم

 !نمیاورد چقدر الغر شدم!!اینجوری حس میکردم هیچ اتفاقی نیوفتاده

 !باز شروع کردی گالیه کردن؟نمیدونم چرا هروقت منو میبینی یادت میره تعارفم کنی تو خونه-

 خندید و تعارفم کرد تا برم تو!بدون توجه به خوش وبش خاله با بقیه رفتم سمت اتاقی که به اسم خودم

 در اوردم وبه سمت پنجره رفتم!!درختای بزرگ نارنجی که پشت حیاط قرار داشت عطربود و مانتوم رو 

 بهار نارنج فضای اتاق رو معطر کرده بود!!قبل از اینکه به خودم و ذهنم اجازه بدم تا به دوسال پیش سفر

 داوری اونکنه از اتاق بیرون رفتم!!تنهایی این روزا برای من مساوی بود با مرگ تدریجی!مرگی که از یا

 خاطره ها به وجود میومد!!خاله با دیدنم لبخندش عمق گرفت و گفت

 !بیا شربت بخور خنک شی عزیزم-

 

 بیحرف کنارش نشستم و لیوان شربت رو برداشتم!درحالی که مایع بیرنگ اما خوش طعم رو هم میزدم

 !به صحبت بقیه گوش سپردم
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سرکوب رمان    

  کاربر انجمن تک رمانبانو آی  

 

 خاله:االن که وقت ناهاره مطمئنن خیلی هم گشنتونه تا شما نیم ساعت استراحت کنید منم یه غذای

 !حاضریه خوشمزه براتون درست میکنم

 !بابا:پونه جان نیومدیم که تورو به زحمت بندازیم!همگی میریم رستوران ناهار میخوریم برمیگردیم

 

 عمو محمدم حرف بابارو تایید کرد

 بریم یه باغ رستورانی جایی!حیف این هوای خوب نیست که بمونیم تو خونه؟به نظرمنم -

 با موافقت همه تصمیم بر این شد که ناهار رو بیرون بخوریم!با اینکه نه حوصله ش رو داشتم نه حالشو اما

 مجبور بودم به خاطر بقیه سکوت کنم و چیزی نگم تا خوشیشونو ناخوش نکنم!نیم ساعت بعد داخل یکی

 االچیق های باغ سنتی خیلی خوشگلی نشستیم!به فضای باغ نگاه کردم!!دور تا دور باغ درخت هایاز 

 نارنج و بوته های گل رزای رنگارنگ بود!زمین های سنگفرش!دیوارهایی با بافت قدیمی!حوض های

 کدوم سرتاسری که فضاای قشنگی رو به وحود اورده بود!!با دیدن سفره هفت سین بامزه ای که کنار هر

 از حوض ها قرار داشت لبخندی گوشهی لبم نشست!با صدای سمیرا سرمو بلند کردم

 باران تا غذا رو سفارش بدیم بیارن بریم یه دوری بزنیم!فضاشم برای عکاسی خیلی خوبه!مموافقی؟-

 مبا این یه مورد موافق بودم!قدم زدن رو همیشه دوستداشتم!سرمو تکون دادم که بابا منو رو داد دست

 !اول انتخاب کن چی میخوری بعد برید-

 نگاه گذرایی به منو کردم و شونه باال انداختم

 !هرچی خودتون خوردید برای منم سفارش بدید-

 سمیرا دوربین عکاسیش رو در اورد و باهم از االچیق بیرون رفتیم!!به عادت همیشگیم روی جوبی که در

 !!امتداد حوضچه ها بود رفتم

 ازم فاصله گرفت و لنز دوربینش رو به سمتم گرفتسمیرا با لبخند 

 .....!باران تکون نخور!لبخند بزن-

 صدای باز و بستته شدن شاتر باعث شد لبخند بزنم!قدیما چقدر سمیرا رو مجبور میکردم ازم عکس

 نزد بگیره تا بتونم به ارشیا نشون بدم!بغضی که کنج گلوم لونه کرد رو پس زدم و دوباره شروع به قدم

 

 کنار جوب کردم اما نمیشد جلوی سیل خاطراتی که به ذهنم هجوم میاوردن رو بگیرم!خاطراتی که
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  کاربر انجمن تک رمانبانو آی  

 

 همهش پر بوود از شادی وخنده!!خنده هایی که بعد رفتن ارشیا تموم شد!!پوف کالفه ای کشیدم که

 !سمیرا متوجه شد و بهم نگاه کرد!!سعی کرد با پرحرفی ذهنمو منحرف کنه

 بیا ببین این دوتا عکسی که حواست نبود گرفتم چقدر خوب شدن!!یه فیلتر خوبم روش بذارمباران -

 دوقت بود که حتی� �عالی میشه!خوراك تلگرام و اینستاگرامه!اخم کردم!تلگرام؟اینستاگرام؟؟چ

 رنگشون هم ندیده بودم؟بی حوصله سرمو تکون دادم

 !اره قشنگ شدن مرسی-

 !بیداریم همه!!یادمون باشه سرراه یه سری هله هوله بگیریم راستی امشب تا ساعت-

 برای سال تحویل بیدار بمونم چون خیلی وقت بود بیخوابی سرمو تکون دادم!!امسال میتونستم تا

 سراغم اومده بود!!دست امین که دور کمرم پیچید و از روی جوب پایینم اورد باعث شد اخم کنم و

 اجازهی اعتراض بهم بده گفت برگردم سمتش!اما قبل ازاینکه

 !اینجا جای اینکارا نیست!بذار برای بعد-

 و به االچیق پر از پسر روبه رومون اشاره کرد!از غیرتش مثل همیشه لبخند نشست رو لبم!سه تایی شروع

 به قدم زدن کردیم!صدای سمیرا اومد

 !جای سیامک خالیه-

 نفرهمون حاال سیامک رو کم داشت!!با یاداوری کیپبا لبخند ریزی سرمو تکون دادم!حق با سمیرا بود!ا

 تمام روزایی که باهم تهران رو میچرخیدیم و صدای خندهمون تهران رو پرمیکرد لبخندم تلخ

 نفره خبری نبود!درست از وقتی با ارشیا وارد رابطه شدم و حساسیت شد!دوسال بود دیگه از اون اکیپ

 

 !!دیدماشکار ارشیا رو روی امین و سیامک 

 امین با لبخند بهم نگاه کرد

 !اتفاقا سیامک سراغتو میگرفت-

 چشمکی زد

 !!نفره رو راه بندازیم حس میکنم دوباره باید اون اکیپ-

 !سمیرا با هیجان دستشو کوبید بهم

 !!اخ اره اگه بدونید چقدر دلم برای خیابون گردیامون تنگشده-
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 امین به من نگاه کرد وگفت

 

 نظر تو چیه باران؟؟-

 شونه باالانداختم

 !ساله از هم پاشیده نفره که فقط میتونم بگم هیچی مثل قبل نیست چه برسه به اون اکیپ-

 سمیرا ضربه محکمی به سرم زد که درد بدی تو سرم پیچید

 !ساله که از زندگی بریدنزهر مار بگیری تو،این چه طرز حرف زدنه؟؟شبیه پیرزنای-

 ه بخوابم پوزخند تلخی گوشهی لبم نشستبدون اینک

 مگه همه چی به ظاهره؟؟-

 قبل اینکه سمیرا بااون چشمای عصبی بتونه بتوپه بهم صدای بابا که صدامون میکرد اومد!!باهم به االچیق

 !!برگشتیم و بقیه روز بین سکوت سنگین و تلخ ما سه نفر گذشت

 !ی خاله فاطمه بلندشدسومین بستهی کِتل چیپس رو که امین باز کرد صدا

 

 !!بچه ها انقدر نخورید،ببینید میتونید شب عیدی خودتونو مریض کنید-

 سمیرا خندید

 !نه مادر من،کسی از چیپس خوردن مریض نشده!چاق میکنه اما مریض نه-

 خاله خدا کنه ای گفت و مشغول ریختن اجیل توی ظرف بلوری شد!!برش کوچیکی از چیپس رو

 تنگ بلوری رفتم!!به دوتا ماهی گلی داخل تنگ نگاه کردم و ضربه ای به شیشهی تنگبرداشتم و سمت 

 رو نشون زدم که باعث شد به تکاپو بیوفتن!لبخند غمگینی زدم وبه ساعت نگاه کردم،عقربه ها

 !!میدادن!!بازم بغض وبغض و بغض ودر نهایت سفر به گذشته

 کردم!!با دیدن تاریکیه اتاق فحشی نثار کسی که پشتبا صدای زنگ گوشیم الی پلکای خسته م رو باز "

 !گوشی بود کردم و جواب دادم

 بله؟؟-

 صدای همیشه پر انرژیش تو گوشم پیچید

 سالم فداتشم خواب بودی؟-
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 یکم طول کشید تا ذهن خواب الودم هوشیار بشه وبتونه صدای ارشیا رو شناسایی کنه!!بااخم گفتم

 این وقت شب چیکارمیکنن؟میخوابن دیگه،مرض داری زنگ میزنی بیدار میکنی مردمو؟؟-

 با صدای خندهش اخم کردم و سرمو توی بالشت فرو کردم

 

 !ذغنبوط-

 هنوز خوابی نفس؟؟-

 با شنیدن لفظ نفس اخمام عمیقترشد!کی بود منو با این لفظ صدا میکرد

 

 شما؟-

 صدای خندهش بلندتر شد

 !یدارشو!منم ارشیابارانم ب-

 با شنیدن اسمش تو جام سیخ نشستم وبه عکس روی صفحه گوشیم خیره شدم!!تند لبمو گاز گرفتمو زدم

 تو سرم!از شدت ضربه ای که به سرم زدم خودم دردم گرفتو اخ بلندی گفتم!!ارشیا فهمید تو چه وضعیتی

 هستم که با خنده گفت

 !بعدش بیا بیرون،دم درم من قطع میکنم!پاشو یه ابی به صورتت بزن-

 متعجب باشه ای گفتم و گوشی رو قطع کردم!دوباره با یاداوری گندی ك زدم لبمو گاز گرفتم و درحالی

 که گیجی نثار خودم میکردم از تخت بلندشدم!ابی به صورتم زدم و از پنجره به بیرون نگاه کردم!!با

 تنم میکردم پااورچین پاورچین پله هارو پاییندیدن ماشینش ابرویی باال انداختم،درحالی که مانتومو 

 رفتم!اخ اگه بابا میفهمید این وقت شب رفتم بیرون!میکشتتم!کتونی هامو پام کردم و از خونه دویدم

 بیرون!!با دیدنم از ماشین پیاده شد و با لبخند دستاشو به روم باز کرد!به ککوچه خلوت نگاه کردمو تند

 !ور کمرم پیچید لبخند روی لبام نقش بست!سرش تو موهام فرو رفتدویدم تو اغوشش!!دستاش که د

 میخواستم اولین نفری که عیدتو تبریک میگه خودم باشم!امیدوارم یه روز برسه برای اینکه اولین نفر-

 !باشم که بهت عیدتو تبریک میگه الزم نباشه این همه راه بیام

 و سرمو با خنده خم کردم!با لبخند پیشونیم واز گرمای نفسش که توی گوشم میپیچید قلقلکم اومد 

 بوسید و با هم سوار ماشین شدیم!دسته گل رزای زرد موردعالقه م رو همراه یه جعبهی مخمل دستم داد

 و گفت
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 !عیدت مبارك عزیزترینم-

 

 !لبخند خجالت زده ای زدم و سرمو خاروندم

 ..ارشیا اما من عیدیتو-

 خندید و پیشونیم رو بوسید

 

 !تو و همین لبخند قشنگت بهترین عیدی ای برای من وروجک-

 سرمو تو سینهش فرو کردم و با تمام حسی که توی تک تک سلوالی بدنم حس میکردم زمزمه کردم

 !دوستدارم ارشیا-

 "!و تنها چیزی که از اون شب یادم موند برق چشمایی بود که توی تاریکی کوچه به چشمم خورد

 لوی اشکای حلقه زده توی چشمامو گرفتمو غر زدمآه پرحسرتی کشیدم و ج

 !االن نه باران!االن نباید بارونی شی-

 صدای امین رو از کنارم شنیدم

 توی این دوتا ماهی چی دیدی که یک ساعت محوشون شدی؟-

 به صورت خندونش نگاه کردم و شونه ای باالانداختم!!اخم کرد

 !میندازی چیه جدیدا یاد گرفتی هر چی میگم شونه باال-

 لبخند کمرنگی زدم و دوباره شونه باالانداختم!!چشماشو ریز کرد و جفت لپامو بین دستاش گرفت و فشار

 محکمی داد که صدای نالهم بلندشد

 !امین کبود شددد!آییی امین-

 صدای جیغم تو صدای خنده خاله فاطمه گم شد

 !!امین بچه مو اذیت نکن-

 

 تبابا درحالی که لبخند میزد گف

 !فاطمه خانوم بذار کارشو بکنه اخر ماه که حقوقشو کم کردم متوجه میشه-

 اینبار صدای خندهم بلندشد،امین درحالی که سریع لپامو بیخیال شد دوتا بوسه هم روشون زد و رو به بابا

 گفت
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 امیر اقا داشتیم؟-

 صدای خنده جمع بلندشد و بابا با لبخند بهم اشاره کرد

 !!ناردونم!بیا باباجان بیا پیش خودم بشین-

 درحالی که هنوز به قیافهی امین میخندیدم کنار بابا نشستم و دست بابا دور شونهم حلقه شد!صدای

 ارومشو کنار گوشم شنیدم

 !خوشحالم که دوباره صدای خندهت رو شنیدم-

 

 با لبخندخجلی به چشمای مشکی رنگش خیره شدم!با محبت پیشونیم رو بوسید و سکوت کرد!همه دور

 هم نشسته بودیم تا سال جدید رو باهم شروع کنیم!!بابا با صدای گرم و رساش شروع کرد به خوندن

 !دعای سال تحویل

 ای دگرگون کننده ی قلب ها و چشم ها-

 ا و شبهاای گرداننده و تنظیم کننده ی روزه

 ای تغییر دهنده ی حال انسان و طبیعت

 حال ما را به بهترین حال دگرگون فرما

 خدای من کمکم کن تو"چشمامو بستم و برای چند دقیقه ارشیا و خودم رو فراموش کردم و دعاکردم

 

 این سال جدید هرچی که صالحمه اتفاق بیوفته!کمک کن دیگه هیچوقت چشمای اشک نشستهی مادرمو

 "!نم،کمک کن دیگه دلیل غصهشون نشم!کمکم کننبی

 با صدای سوت سال تحویل لبخند زدمو چشمامو باز کردم!!صدای سوتایی که امین میزد به خنده

 انداختتم!!مامان که کنارم نشسته بود با محبت بغلم کرد و گونهم رو بوسید

 هترین سال زندگیت باشه و همیشهالهی که امسال غم تو زندگیت نبینی دردونهی مامان،الهی که امسال ب-

 !خنده رو روی لبات ببینم

 بغضی که ناخواسته تو گلوم نشست رو قورت دادم و صورتشو بوسیدم

 !مرسی مامانی،خداکنه امسال دیگه دلیل ناراحتیتون نشم-

 صدای معترض بابا بلندشد

 !خانوم اگه اجازه بدی منم عیدو به ناردونم تبریک بگم-
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 اشکای نشسته روی گونهش رو پاك میکرد خندید و گفتمامان درحالی که 

 !!حسودی نکن اقا همیشه شعبون یه بارم رمضون-

 بابا درحالی که میخندید در اغوشم کشید و روی موهام رو بوسید و حرف همیشگی رو زد

 !!برات دعا میکنم توی سال جدید هیچ چیزی باعث نشه خدات رو گم کنی-

 لبخندم عمق گرفت و گفتم

 !ابا حاال یه سال یه دعای جدیدتر بکنب-

 مثل همیشه لبخند پرارامشی زد وگفت

 

 !بعد ها میفهمی ایمان به خدا چقدر زندگیه یه ادم رو تحت شعاع قرار میده-

 

 گونه ش رو محکم بوسیدم و عید رو بهش تبریک گفتم!بعد از روبوسی باهمه و تبرك گفتن سال جدید

 !بابا بلند شد و رفت سمت اتاق و چند لحظه بعد با جعبه های کادو اومد بیرون

 !!عید بدون عیدی که عید نیست-

 خاله فاطمه اول از همه لبشو گاز گرفت

 !امیر اقا شما هرسال مارو شرمنده میکنی!دست شما درد نکنه-

 بابا لبخندزد

 !انجام وظیفهست-

 ه همه مون عیدی میداد و این کار رو وظیفه میدونست!!جعبهیبابا هرسال به عنوان بزرگ خانواده ب

 بزرگ رو سمت خاله فاطمه گرفت وگفت

 !ناقابله-

 خاله بالبخند خجالت زده ای تشکر کرد!بابا به ترتیب کادو های عموعلی و مامان و پونه و امین و سمیرا

 یکی رو گرفت سمتم!بابا خوبرو داد تا باالخره نوبت به من رسید!!بالبخند جعبهی چوبی رنگ و کوچ

 میدونست من اگه تو بدترین شرایط روحی هم باشم کادو گرفتن چقدر خوشحال و هیجان زدهم

 میکنه!!باذوق گونه ش رو بوسیدمو تشکر کردم!!با باز کردن جعبهی چوبی مات شدم و تند به بابا نگاه

 ه کرد!نمیدونستم این بغض برای چیکردم!باورم نمیشد!بابا لبخندی زد و با ارامش چشماشو بازو بست

 بود!قطره اشکایی که از رو گونهم سر میخورد به خاطر چی بود اما میدونستم ناراحت نیستم!دست
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 انداختم زنجیر گردنبند رو گرفتم و بلند کردم و مقابل چشمای خیسم نگه داشتم!!با دیدن همون سنگ

 اسم ارشیا اسم معبودم روش حک شده بود مشکی رنگ و زنجیر طالیی رنگ که اینبار به جای حروف

 اشکام سرعت گرفتن!ارامشی که توی قلبم نشسته بود زیبا بود!مثل همیشه بابا بهترین انتخاب رو کرده

 

 بود!!با لبخند کنارم نشست و گردنبند رو از دستم گرفت و دور گردنم بست!با چشمای اشکی دستی

 ر شدم از ارامش!شاید این گردنبند کمکم میکرد تاروش کشیدم وچشمام رو بستم!حس خوبی بود،پ

 قوی تر بشم،تا بتونم همیشه و همه جا با یه بار نگاه کردنش یاد کسی بیوفتم که تحت هر شرایطی کنارم

 !هست حتی اگه حضورش رو حس نکنم

 

 ند روی لبامماه الی پلکام رو باز کردم!!دوباره با حس خوش عطر نارنج لبخ صبح با حسی متفاوت از این

 نشست!یه لبخند واقعی!نه لبخند کجی که همیشه میزدم!از تخت بلندشدم و به تخت مرتب سمیرا نگاه

 صبح بود!خمیازه ای کشیدمو از !کردم!!دستی به پیشونیم کشیدم و به ساعت روی دیوار نگاه کردم

 تخت بلندشدم و به خودم تو اینه نگاه کردم!تیشرت بنفش رنگم رو از داخل ساکم در اوردم و تنم

 کردم،موهام رو شونه زدم و دم اسبی و ساده پشت سرم جمع کردم!اینجوری حالت چشما و صورتم

 متجذابتر میشد!!هرچند که هنوز چشمام پف داشت!در اتاق رو باز کردمو بیرون رفتم!مستقیم رفتم س

 دستشویی و ابی به دست و صورتم زدم و با حس بهتری بیرون رفتم!با دیدن بقیه که پشت میز صبحانه

 نشسته بودن سالم کردم و روی صندلی خالی کنار امین نشستم!امین لیوان شیرقهوهم رو همراه نون و

 برای تمامکرم کاکائو جلوم گذاشت بالبخند ازش تشکر کردم!چه حسی بهتر ازاین بود که بدونی 

 !عزیزات مهمی؟

 !در حالی که شیرقهوهم رو میخوردم به صحبت بقیه که داشتن تصمیم میگرفتن کجا بریم گوش دادم

 !سمیرا:روز اول عیده باید بریم حافظیه!حاال بعدش هرجا خواستید بریم

 عمو علی اخم کرد

 !سمیرا باید ببینیم بقیه نظرشون چیه!خودت تنها که نیومدی مسافرت-

 

 بابا به صورت پکر سمیرا لبخند زد وگفت

 !سمیرا حق داره!امروز باید یه سر بزنیم به جناب حافظ شیرازی-
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 به مهربونیه بابا لبخندزدم و با موافقت بقیه تصمیم بر این شد که بریم حافظیه!اخرین جرعه از شیرقهوهم

 اتاق که شدم مامان هم همراهم رو خوردم و باتشکر کوتاهی از پشت میز بلندشدم تا اماده بشم!!داخل

 اومد!رفت سمت ساکمو مانتوی سفید رنگم رو بیرون کشید و داد دستم

 !اینو بپوش!میکاپتم خودت انجام بده!من میرم اماده شم-

 و بیرون رفت!به مانتوی توی دستم نگاه کردم و خندیدم!مامان بود دیگه!سرمو تکون دادمو شلوار لی ابی

 م!تاپ سفید رنگم رو پوشیدم تا از زیر مانتوی ننازکم تمام وجودم مشخصرو پوشید روشن و قد

 نشه!!جلوی اینه نشستم و کیف مخصوص میکاپم رو که مامان توی ساکم گذاشته بود رو برداشتم!کرم

 پودر مک رو با شات مخصوص روی پوستم پخش کردم!همیشه عاشق بوی لوازم میکاپ بودم!همیشه از

 با!دم!خط چشم کلفتی پشت پلکم کشیدم و به خودم تو اینه نگاه کردم!خوب بودمیکاپ کردن لذت میبر

 

 ریمل ابرو ابروهام رو رنگ دادم!کم کم لبخند کمرنگی روی لبم نشست و وجودم پر شد از حس

 خوب!لنز طوسی ابیم رو توی چشمم گذاشتمو درنهایت رژ و رژگونه ماتم رو زدم و با لبخند از جلوی اینه

 !چندوقت بود میکاپ نکرده بودم و اینطوری به خودم نرسیده بودم؟؟دسته ای از موهای لخت وبلندشدم

 مشکیم رو توی صورتم ریختم و مانتوم رو پوشیدم!!شالمو سر کردم و با کیفم بیرون رفتم!مامان با دیدنم

 لبخند رضایتمندی زد و دوباره چشماش تر شد!گونهش رو بوسیدم و بیرون رفتیم!امین رو به عمو علی

 گفت

 !ما جوونا باهم میایم-

 

 عمو پدر سوخته ای گفت و سر تکون داد!لبخند زدم و سه تایی سوار ماشین شدیم!هرچقدر به پونه هم

 عطسه ای که کردم امین شیشه ها رو باال داد واصرار کردیم نیومد وگفت میخوام یش خواهرام باشم!با 

 فن ماشین رو روشن کرد!خوب میدونست به گرده گیاها تو این فصل حساسیت دارم!از اینکه انقدر

 همیشه حواسش بهم بود لبخند روی لبام نقش بست!!صدای زنگ گوشیه امین بلندشد!از داخل جییبش

 در اورد و بالبخند جواب داد

 !!گل!!سال نوتون مبارك اقا به به اقا سیامک-

 سمیرا با شنیدن اسم سیامک خودش رواز فاصلهی بین دوتا صندلی جلو کشید و سرش رو سمت گوشیه

 امین گرفت تا شاید چیزی بشنوه!امین اخمی کرد و ضربه ای تو سر سمیرا زد که باعث شد اخش بلند
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 !شه و من لبخند کمرنگی بزنم

 !ن!گوشی دستت باشه بذارم رو اسپیکرقربانت!اتفاقا بچه هاهم اینجا-

 !و گوشی رو از گوشش فاصله داد و زد رو اسپیکر

 !حله داداش!میتونی صحبت کنی باهاشون-

 صدای بم سیامک توی اتاقک ماشین پیچید

 !سالم و عرض ادب به بانوهای شرقی و غربی اکیپ-

 کی داشتم و بانوی غربی سمیرااز لفظ قدیمیمون خندهم گرفت!بانوی شرقی من بودم که چشمو ابرو مش

 بود که درست مخالف من چشمای ابی و موهای حنایی رنگ داشت!سمیرا با خنده گفت

 سالم سیا!نمیدونی چقدر دلمون برات تنگشده بی معرفت!!کجایی تو؟؟-

 سیامک خندید

 

 

 !یه جایی همین نزدیکی!!حدس بزنید-

 سمیرا تند گفت

 !سیا نگو شیرازی که جیغ میکشم

 سیامک بلندخندید

 !همیشه باهوش بودی بانوی غرب-

 صدای جیغ سمیرا تو صدای اعتراض امین گم شد

 توله تو کی اومدی شیراز؟؟؟چرا به من نگفتی؟-

 !مثل اینکه یادت رفته اصلیت منم شیرازیه ها!خیلی عجیب نیست که شیراز باشم-

 سمیرا یوهو بلندی گفت که همه مون رو به خنده انداخت!امین گفت

 !پس گمشو بیا ببینیمت!داریم میریم حافظیه-

 !االن که نمیتونم!باشه غروب بیام پیشتون!یه جا باهم قرار میذاریم-

 !خیله خب!باهات هماهنگ میکنم-

 اوکی داداش!صدای بانوی مشرق زمین ما چرا نمیاد؟؟-
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 !چه جوری باهاش حرف میزدم بعد اون ابرو ریزی که دوسال پیش ارشیا کرده بودلبمو گاز گرفتم!

 !همینجاست!صبرکن گوشی رو میدم بهش-

 و گوشی رو از اسپیکر برداشت و گرفت سمتم،با شک و دودلی به امین نگاه کردم!حرفمو از چشمام

 خوند و با لبخند گفت

 این حرفاست که تو رو به پای کار یکی دیگه بگیر حرف بزن!یادت که نرفته سیا بامعرفت تر از-

 !بسوزونه

 

 سرمو تکون دادم!راست میگفت اما..!دل و به دریا زدم و گوشی رو گرفتم و کنار گوشم گذاشتم و گفتم

 !سالم-

 صدای نفس عمیقی که کشید رو شنیدم

 بشنویم؟؟سالم باران خانوم بیمعرفت،ینی انقدر مارو قابل نمیدونی که حتی بذاری صداتو -

 لبمو گاز گرفتم

 !بیشتر از این خجالتم نده سیا-

 

 اخمی که بین ابروهاش نشست رو حس کردم

 شر تحویل من نده باران!چه خجالتی اخه دیوونه؟فدای یه تار موت هرچی که گذشته!تو خوب باش من-

 !چیز دیگه ای نمیخوام

 !!لبخند کمرنگی زدم و بغض کنج گلوم نشست

 زروت کنن که هنوزم تقی به توقی میخوره میشینی ابغوره میگیری!جمع کن خودتو ای خاکبرسر زِر-

 !ببینم

 !خندیدم!یه خنده واقعی!درست مثل قدیم

 !ای جانم خنده هات!بخند عزیزمن!مگه من مرده باشم که تو بغض کنی-

 !لبخند عمیقی کنج لبم نشست

 !مرسی سیا-

 خندید
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 !قربونت!حاال کم وقتمو بگیر مادر صدا میزنه!غروب میبینمتون!خدافظ-

 

 !خدافظ-

 با لبخند گوشی رو قطع کردم و سمت امین گرفتم که هنوز سعی داشت سمیرای ذوق زده رو اروم کنه!به

 صورتم لبخند زد و گوشی رو گرفت!سمیرا با ذوق داشت خاطرات اخرین دربدی که باهم رفته بودیم رو

 یف میکرد جوری که انگار نه انگار ما هم بودیم و همهی اتفاقاتی که میگفت رو با چشمای خودمونتعر

 !دیدیم و همین منو به خنده مینداخت

 نون برنجی های محبوبم رو بغل کردمو سوار ماشین شدم!صدای خندهی امین بلندشد

 کسی نمیدزده ازت که اونجوری محکم بغلش کردی-

 اخم کردم

 !گرفتم!جرعت داری ناخونک بزنی بهش کشتمتبرای سیا -

 بلند خندید

 خنگوله من برای کسی نون برنجی میگیرن که سوغات ببرن نه کسی که خودش توی همین شهره و-

 !اصالتا شیرازی!حتما تا االن صدتا نون برنجی خورده

 

 لبمو کج کردم!راست میگفت!منم خنگ بازی در میاوردما!باز اخم کردم

 !برای سیا خریدم!بهش چشم نداشته باش در هرصورت-

 توی یکی از پارك های محبوب سیا بود!!هنوزم درحالی که میخندید راه افتاد!!قرارمون ساعت

 نمییدونستم قرار بود با چه رویی با سیامک رو به رو شم!!از یاداوری بار اخری که دیدمش لبمو

 !گازگرفتم

 !گوشیمو خاموش کردم و توی کیفم گذاشتم"

 

 باران بیا بخور من بیشتر ازاین نمیتونم در برابر سیا مقاومت کنما!!درحالی که میخندیدم دویدم-

 سمتشون و ظرف الوچه رو از سیمرا گرفتم!!سیا کنارم وایساد و خواست ناخونکی بزنه که با ارنجم به

 پهلوش ضربه زدم

 !!بچه پرووو سهم خودتو خوردی دیگه!به مال من کار نداشته باش-
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 غر زد

 !!چقدر اخه تو خسیسی دختر!فقط دوتا-

 نوچ کشداری گفتم که چشماشو ریز کرد و تو یه لحظه ضربه محکمی زیر ظرف زد که باعث شد برگرده

 تو صورتم!!صدای جیغ من تو صدای خنده امین و سمیرا گم شد!ظرف خالی الوچه که روی زمین افتاد به

 ه بر صورتم که الوچه ای شده بود مانتوی سفیدم تا روی سینهخودم نگاه کردم و صورتم رفت توهم!عالو

 قرمز شده بود!!عمق فاجعه زیاد بود!من چه جوری با این سرو شکل میرفتم رستوران؟؟

 چشمامو که از زور حرص رو هم فشار دادم صدای سیا رو کنارم شنیدم!متوجه شده بود بدجور عصبی

 اهام صحبت کنهشدم و سعی داشت با اروم ترین لحن ممکن ب

 !باران جان!بیا بیا بریم صورتتو پاك کنیم-

 دندونامو رو هم فشار دادمو غر زدم

 !سیا فقط ببر صداتو-

 خندهی ریزی که از صدای گرفتهم کرد باعث شد خودمم به خنده بیوفتم!خندهم رو که دید انگار مطمن

 شد و دستشو انداخت دور کمرم

 !نی چقدر خوشگل شدی که!بیا بریم صورتتوبشوریماخ من فدای صورت قرمزت بشم!نمیدو-

 با حرص مشتی به بازوش زدم

 

 

 بیشور صورتمو بشورم!مانتومو چیکارکنم؟؟-

 !حرص خوردن نداره که فداتشم!خودم برات یه مانتو نو میخرم!!بیا اول صورتتو پاك کنیم-

 مقمهش رو در اورد و باو درحالی که سعی میکرد جلوی خندهش رو بگیره بردتم سمت ماشین و ق

 دستمال مشغول پاك کردن صورتم شد!!با هر بار تماس دستمال با صورتم فحشی نثار سیا میکردم

 بمیری سیا تمام میکاپم پاك شد!خیر نبینی ایشاال!وجودمو به گند کشیدی!!!باید برام لوازم میکاپم-

 !بگیری!بمیریییی

 سعی میکرد صورتمو پاك کنه!درنهایت که صورتم پاك با هر غری که من میزدم سیا بلندتر میخندید و

 شد گفت

 !خیله خب!بزن بریم یه مانتو برات بگیریم-
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 پوف کالفه ای کشیدمو غر زدم

 !بمیری!نمیخواد بابا ببرتم خونه مانتومو عوض کنم بیام-

 سری باالانداخت و گفت

 !بیخود!یه مانتو برات میگیرم!این مانتو دیگه مانتو بشو نیست-

 پر حرص نفسمو فوت کردم بیرونو موهاش رو کشیدم

 بمیری ایشاال!مگه سادیسم داری کاری کنی که تهش بشه این؟-

 در حالی که میخندید راه افتاد و گفت

 !باران توروخدا انقدر غر نزن!چقدر تو غر میزنی دختر!بنده خدا ارشیا-

 ا اکیپمون اومدم بیرون!!اخم کردم!خب ما کهبا شنیدن اسم ارشیا لبمو گاز گرفتم!اخ که اگه میفهمید من ب

 

 کار بدی نمیکردیم!تقصیر خودش بود که الکی گیر میداد و مجبورم میکرد دروغ بگم بهش!متوجه

 !نمیشد وقتی میگفتم ما چهارتا مثل خواهر برادریم!از بچهگی باهم بزرگ شدیم

 باز تو به من گفتی غرغرو؟؟؟-

 !خندید

 !نگو که نیستی-

 و به مانتوم نگاه کردمخندیدم 

 !ولی خاکتومخت کنن ببین چه سرو شکلی برام ساختی-

 

 باخنده برام چشمکی زد

 !خاطره میشه-

 !باخنده سرمو تکون دادم تا وقتی که سیا جلوی پاساژ توقف نکرد حرف نزدم

 !تو بشین تا من بیام-

 غر زدم

 !نه پس با این مانتو باهات راه میوفتم تو پاساژ-

 گونهم رو کشید و پیاده شد!گوشیم رو در اوردم و به صفحه خاموشش نگاه کردم!اصنخندیدو 
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 نمیخواستم روشنش کنم!حوصله دعوا نداشتم!خیلی طول نکشید تا سیا با پاکتای توی دستش اومد

 بیرون!با خنده سوار ماشین شد و پاکتارو داد دستم

 !!بگیر بپوش وروجک-

 داخل پاکتارو نگاه کردم!یه دست مانتوی سفید که شاید از مال خودمم قشنگتر بود !دومین پاکت رو نگاه

 

 !کردم!مانتوی سبزابی طرح دار قشنگ همراه کیف و کفش و شال سفید رنگ

 !سیا چه خبره؟؟؟یه مانتو بیشتر نمیخواستم-

 خندید

 !یکیش جبران خسارته!یکیش کادوی عذرخواهی-

 دیوونه ای نثارش کردم و خم شدم گونهش رو بوسیدم خندیدم و

 !!مرسی-

 !اَی اَی توفیم نکن دخترهی جیغ جیغو-

 چینی روی بینیم انداختم و غر زدم

 !از خداتم باشه-

 راه افتاد و من مانتوی خودم رو در اوردم که زیرش تیشرت سفیدی تنم بود!مانتوی سفید خودم که

 ردم و مانتوی جدیدم رو پوشیدم!!سیا لبخندزدتبدیل به قرمز شده بود رو در او

 خب خیالت راحتشد؟؟-

 با لبخند دندون نما سرمو تکون دادم که خندید

 !االن امین و سمیرا کلی فحشمون دادن-

 

 همه ش تقصیر توا با این شوخی های خرکیت!!ینی سیا شانس اوردی بالیی سر بینی نازنیم نیومد وگرنه-

 !!و میکندمدونه دونه موهای زنگیت

 !!بلند خندید،به خاطر موهای بوری که داشت من بهش میگفتم زنگی و همیشه باعث میشد بخنده

 با توقف ماشین سیا صدای موزیک رو کم کرد،درحالی که هنوز میخندیدم گفتم

 

 !!مرسی سیا خیلی خوش گذشت-
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 و پاکت ها رو نشون دادم

 !بابت اینا هم ممنون ازت-

 !!چتری هام رو بهم ریخت که باعث شد بخندمدستشو جلو اورد و 

 ..قابلتو نداشت فسقـ-

 با ضربه ای که به شیشه خورد برگشتیم و من با دیدن ارشیا رنگ از روم پرید اما سیا که از جریان بیخبر

 بودن با دیدنش لبخند زد وگفت

 !به اقا ارشیا-

 و همراه من پیاده شد!تند رفتم سمت ارشیا تا با اون قیافهی برزخی کاری نکنه که نباید اما ارشیا بدون

 توجه به من رفت سمت سیامک و یقهش رو چسبید!!جیغی زدمو دستمو گرفتم جلو دهنم!!سیامک که

 ونهی سیامکهنوز تو شوك بود تکونی به خودش داد و قبل اینکه بتونه حرفی بزنه مشت ارشیا روی گ

 نشست

 پسره عوضی تو مگه خودت ناموس نداری؟؟با دوست دختر من چیکار داری؟-

 سیامک خندید!مثل همیشه تو بدترین شرایط میتونست بخنده!دستی روی لب خونیش کشید و با ارامشی

 که همیشه تو بدترین شرایط حفظش میکرد گفت

 !ارشیا جان تمومش کن!دچار سو تفاهم شدی-

 !ه روی گونهی سییا نشست باعث شد بدوام سمت ارشیااما مشتی ک

 بس کن ارشیا!!چیکار داری میکنی تو؟؟دیوونه شدی؟؟-

 صدای داد ارشیا توی گوشم پیچید

 

 به من بگو این وقت شب با پسر غریبه بیرون چیکارمیکنی؟؟اینجوری میگی مثل برادرمه؟؟؟اره؟-

 

 د!!چشماشو با حرص روی هم فشار دادو با داد ارشیابه قیافه سیا نگاه کردم که کم کم عصبی میش

 طاقتش طاق شد و تو یه حرکت یقه ارشیا رو گرفت و خودش از کاپوت ماشین جداشد و ارشیا رو

 چسبوند به کاپوت!خوب میدونستم وقتی سیا قاطی کنه بد قاطی میکنه!خودم نمونهش رو دیده بودم!از

 الی دندونای به هم چسبیدهش گفت

 وشتیپ!اگه بهت هیچی نمیگم،اگه جواب اون دوتا مشتی که زدی رو با چهارتا مشت دیگه نمیدمببین خ-
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 فقط و فقط به خاطر اون دختر طفل معصومه که اون گوشه از ترس رنگش سفید شده!!اول ادمتو بشناس

 بعد قلدر بازی در بیار!شیرفهم؟؟؟

 وحشت دستامو جلوی دهنم گذاشته بودم وو یقهش رو ول کرد وبه من که روی زانوم نشسته بودم و با 

 گریه میکردم نگاه کرد!دوتا انگشتشو کنار شقیقهش گذاشت و تکون داد

 !شب خوش فسقلی-

 با بغض بلند شدم و رفتم سمتش!به پیشونی و لب زخمیش اشاره کردم وگفتم

 !..سیا-

 لبخند زد و با خنده خون لبشو پاك کرد

 !نترس فسقلی!من خوبم!شبت بخیر-

 و سوار ماشین شد و صدای الستیک ماشینش روی روانم خط انداخت!!از پشت پردهی اشک به ارشیا

 "!خیره شدم وبدون توجه به باران گفتنش دویدم تو خونه و در رو پشتم بستم

 !!چشمامو با حرص روی هم فشار دادم

 

 سیا!من..من نمیدونم چی باید بهت بگم،شرمندهتم بخدا!االن خوبی؟؟"-

 دخندی

 !خوبم باران جان خوبم!نگران من نباش!تو االن به ارشیا فکرکن-

 جیغ زدم

 !اسم ارشیا رو نیار-

 اخمشو از پشت تلفنم حس کردم

 گوش کن باران!گوش کن!اون ادم کسیه که تو دوستشداری،دوستداشتن قداست داره!وقتی به یه نفر- !

 ترین شرایط کنارش باشی!شاید منم جایمیگی دوستدارم باید تا تهش بمونی،تحت هر شرایطی توی بد

 

 ارشیا بودم همون کار رو میکردم!اون دوستداره،هیچ شناختی هم رو من نداره پس یکم بهش حق بده

 !وقتی خندیدن من و تورو باهم دیده اون واکنش رو نشون بده

 تو کار اون رو تایید میکنی؟-

 نه اونقدر که اون رفتار رو بکنه اما گفتم منمن ارشیا نیستم!ارشیاهم من نیست!فقط بهش حق میدم!-
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 !ارشیا نیستم!حاال که دوستشداری و میبینی رو من و امین حساسه حساسیتشو بیشتر نکن

 پر بغض گفتم

 سیا چی داری میگی؟؟-

 خندید

 دختره دیوونه میخوای به خاطر من و امین از کسی که دوستشداری بگذری و تا اخر عمر ترشی-

 بندازی؟

 

 !اااسی-

 باران جان ادامه نده!گفتنیا رو بهت گفتم!من نمیخوام زندگیت خراب شه پس میکشم کنار!به تو هم-

 !میگم پای انتخابت و تمام دوستدارمایی که بهش گفتی بمون

 ...اما سیا-

 !اما نداره!خدافظ باران جان!!امیدوارم خوش باشی-

 "!!و قبل ازاینکه اجازه بده من اعتراضی کنم گوشی رو قطع کرد و دیگه هیچوقت جوابم رو نداد

 با یاداوری اون روز بغض کردم!!ارشیا بعد چند هفته با شیوه های خاص خودش خوب تونست از دلم در

 ف کالفه ایبیاره !اما بعد از گذشت دوسال حاال میفهمم چقدر سخت بود!!از یاداوری تمام اونروزا پو

 کشیدم!ارشیا خوبی زیاد داشت اما شکاك بودنش بدترین خصوصیتی بود که داشت!یکی از دالیل

 همیشگی بابا برای مخالفت ازدواج با ارشیا هم همین موضوع بود!االن که فکرمیکردم شاید حق با بابا

 !شین متوقف شدبود!هیچ چیزی بدتر از شکاك بودن شریک زندگیت نیست!تو همین فکرا بودم که ما

 !پیاده شید!رسیدیم-

 لبخند کم جونی زدم و از ماشین پیاده شدم!با دیدن سیامک روی نیمکت رو به روی حوضچه بزرگ

 لبخندم جون گرفت!!دقیق شدم روش!به غیر از اون هیکل عضله ای که برای خودش درست کرده بود

 

 و از جاش بلند شد!!نگاه اونم روی من دقیقتغیر دیگه ای نکرده بود!!سیامکم با دیدنمون لبخندی زد 

 !شد و درنهایت لبخندش عمق بیشتری گرفت

 امین با لبخند رفت سمتشو مشتشونو بهم زدن
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 چطوری رفیق؟-

 

 !!از احوال پرسی های شما-

 سمیرا هم با لبخند باهاش دست داد وسالم احوال پرسی گرمی کردن اما من همون پشت ایستاده بودم و

 ی زمین سنگ فرش شده خطوط فرضی میکشیدم!نمیدونم خجالت بود،دلخوری بود!!اسم حسیبا پا رو

 که داشتمو نمیدونستم اما اونقدری بود که نتونم تو چشمای سیامک نگاه کنم!!کفشای چرمش که کنار

 !کفشام قرار گرفت باعث شد سرمو بیشتر زیر بندازم

 افتخار صحبت با این بنده حقیر رو نمیدی بانو؟؟-

 بدون اینکه سرمو بلند کنم با بغضی که از به یاداوردن اون خاطره تلخ کنج گلوم لونه کرد گفتم

 !!سیا بخدا روم نمیشه تو چشمات نگاه کنم-

 دستش چونهم رو گرفت و سرمو بلند کرد!!به چشمای قهوه ای رنگش نگاه کردم،به چشمای خیسم نگاه

 انگشتش پاك کردکرد و قطره اشکی که روی گونهم نشست رو با 

 دیوونه شدی تو دختر؟مگه کاری کردی که از من خجالت میکشی؟کتکشو یکی دیگه زده خجالتشو تو-

 میکشی؟

 بغضم عمیقتر شد

 !!خودش نیست که خجالتش رو بکشه-

 چهرهش سخت شد و زمزمه کرد

 !میدونم!متاسف شدم واقعا وقتی شنیدم-

 !سرمو زیر انداختمو سکوت کردم!!دستمو توی دستش گرفت و کشیدتم تا کنارش قدم بزنم

 !پرتا نیستم اما مطمن باش حکمتی بوده میدونی اهل نصیحت و این چرت و-

 سرمو تکون دادم

 

 !اما خوشحالم که حالت بهتر شده-

 !میدونم-

 

 دستمو فشار مالیمی داد و گفت



www.taakroman.ir  

 

  

 
50 

 

سرکوب رمان    

  کاربر انجمن تک رمانبانو آی  

 

 !بینمت المصب!!دو ساله که ندیدمتسرتو بلند کن بذار یکم ب-

 پوزخند زدم

 !خودت خواستی که نبینی-

 لبخندشو حس کردم

 !من هرکاری کردم و میکنم به خاطر خودته!!خوب میدونی مثل خواهر نداشتهم میمونی-

 اگه خواهر داشتی،خواهرتم دو سال ول میکردی؟؟؟-

 کرد!روی موهام رو بوسید درحالی که میخندید تو اغوشم کشید و دستشو دور کمرم حلقه

 فدای دلخوریت بشم من،مطمن باش ناراحتی تو ناراحتی منم هست!من به خاطر اینکه میدونستم-

 !دوستش داری و دوستتداره کشیدم کنار که خراب نشه بینتون!من صالحتو میخواستمو میخوام

 !سرمو تکون دادم

 اون چیه دستت؟؟-

 و سمتش میگرفتم گفتمشونه باال انداختم و درحالی که جعبه ر

 !نون برنجی!برای تو اوردم-

 لبخند عمیقی زد و روی موهام رو بوسید

 !از قدیمم اینجوری بودیا!هرچقدرم دلخور بودی باز مهربونیت رو به رخ ادم میکشیدی-

 

 لبخندزدم که سرشو خم کرد و رو به روی صورتم نگه داشت

 اشتی؟؟؟-

 لبخندم عمق گرفت و به چشمای قهوه ایش خیره شدم

 مگه قهر بودم؟؟-

 خندید و گونه رو بوسید

 !ای جان!ای کاش همه مثل تو راحت بخشیدن رو بلد بودن-

 لبخند خجالت زده ای زدم!درحالی که شماره امین رو میگرفت تا بیان پیشمون گفت

 !کجایین؟....خیله خب اومدیمقدیما انقدر کم حرف نبودی بانوی مشرقی!!الو داداش -

 گوشی رو توی جیبش برگردوند
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 !داخل کافه تریا رو به رو نشستن!بریم-

 !من که بلد نبودم دنبال سیامک راه افتادم

 این مدت چیکار میکردی؟؟-

 توی یه شرکت مشغول به کار شدم!کارای تبلیغاتیش رو انجام میدم!پول خوبی هم میگرم خداروشکر!از-

 !م که میدونی پاك پاکملحاظ دختر

 باالخره تونستم بخندم!!چقدر سیا خندیدن رو برام اسون میکرد

 !بی عرضگیتو نزن به پای پاکی-

 با شیطنت به دستم که توی دستش بود اشاره کرد

 بیعرضگی رو مطمئنی؟؟-

 

 !خندیدم و مشتی نثار سینهش کردم!!از درد چهرهم توهم رفت که باعث شد بلند بخنده

 !ی سیا!چیکار کردی با خودت قبال اینجوری نبودی!مثل سنگ شدیبمیر-

 دستمو توی دستش گرفت و ماساژ داد!با لبخند وارد کافه بامزه شدیم!!داخل تماما چوب کار شده بود و

 فضای سنتی و مدرن تلفیقی جالبی داشت!!دوباره چهار نفری مثل قدیم دور یه میز نشستیم و مشغول بگو

 نفره!!دوباره کنار ادمایی نشستم و خندیدم که باهاشون حالمه شدیم همون اکیپبخند شدیم!دوبار

 !خوب بود

 با لبخندی که بعد از تمام اون لحظات خوشی که گذرونده بودم از روی لبم پاك نمیشد وارد خونه

 شدم!!پونه با دیدنمون لبخند زد

 به به میبینم که لبتون خندونه!خوش گذشت؟؟-

 سمیرا درحالی که از خستگی چشماش باز نمیشد ومیرفت سمت اتاق گفت

 !جات خالی خیلی خوب بود-

 امین بسته های خرید رو روی اپن گذاشت

 !!اینم از سفارشای شما خانوم خانوما،ببینم چی به خوردمون میدی امشب-

 پونه با لبخند بسته هارو برداشت وگفت
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 !بخورییه کوفته سبزی که انگشتاتم باهاش -

 امین در حالی که سیبی از روی میز برمیداشت شونه باال انداخت

 

 ببینیم و تعریف کنیم!!مامانینا کجان؟-

 !رفتن یه دوری توی شهر بزنن!دیگه االنا پیداشون میشه-

 

 !روی مبل نشستم و شالم رو در اوردم

 !پونه یه دونه از اون شربتات بهم میدی؟؟هالك شدم از تشنگی-

 !عزیزم!االن میارماره -

 و رفت سمت یخچال و شیشهی شربت رو بیرون اورد!!با صدای ماشین که از تو حیاط اومد متوجه شدم

 باباینا برگشتن!!پاشدم تا برم استقبالشون که امین گفت

 !خودشیرین بشین االن میان خودشون-

 بخند زدچپ چپی نثارش کردم و بی اعتنا به حرفش رفتم سمت در!!مامان با دیدنم ل

 سالم عزیزکم!خوش گذشت؟-

 !اره خوب بود!جای شما خالی-

 به بسته های دستش اشاره کردم

 اینا چیه؟؟-

 !سوغاتی-

 صدای بابا از پشت سرش اومد

 !دوتا خواهر افتادن بهم و پوست ما دوتا باجناق رو کندن-

 لبخندزدم و به بسته های دستشون نگاه کردم و حق رو به بابا دادم!!واقعا پوستشون رو کنده بودن!تو

 اغوش بابا فرو رفتم

 خوش گذشت ناردون بابا؟؟-

 با لبخندی که امروز روی لبم نقش شده بود سرمو تکون دادم

 !ماه تونستم چند ساعت خوشحال باشم و خوش بگذرونم بعد-
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 گرفت و پیشونیم رو بوسیدلبخندش عمق 

 !خوشحالم برات!!دلم برای این لبخند قشنگت تنگ شده بود باباجون-

 لبمو گزیدم،وقتی اینجوری حرف میزدن بیشتر و بیشتر از خودم بدم میومد!خاله با سینی شربت ازمون

 پذیرایی کرد !عممو علی درحالی که شربت رو برمیداشت گفت

 

 !نداختیپونه جان بوهای خوب راه ا-

 !امیدوارم مزهشم مثل بوش خوب باشه-پونه 

 !هرچی که شما درست کنی خوشمزهست!اصال نگران نباش -بابا

 امین با ظرف اجیلی که برای خودش ریخته بود کنارمون نشست!خاله فاطمه مثل همیشه با حض به پسر

 دردونهش نگاه کرد و گفت

 خوش گذشت مادر؟-

 ه خاله گفتامین پسته ای گرفت سمتم و رو ب

 بعددوسال دوباره دورهم جمع شدیم،مگه میشه خوش نگذشته باشه؟-

 درحالی که پسته رو ازش میگرفتم حرفشو تایید کردم

 !امین راست میگه،دوباره مثل قدیم دور هم جمع شدیم،منکه حسابی روحیه ام عوض شد-

 سراغم اومد!با حرص خاله خداروشکری گفت و جرعه ای از شربتش رو خورد!دوباره کالفگی وبغض

 چشمام رو روی هم فشار دادم!امان از این جنی شدنای من!!امان از این حال مزخرف که انگار حاال حاال

 نمیخواست دست از سرم برداره!بار اولم نبود که وسط خنده یهو بغضم میگرفت!اولین بارم نبود اینجوری

 میگرفتن!لبمو گاز گرفتمو به خودم تشرجنی میشدم و بغض میکردم و تمام خاطرات جلو چشمام جون 

 

 زدم که بغض نکنم اما مثل همیشه تشر زدنم معکوس عمل کرد و بغضم عمیقتر شد!اولین قطره اشکی

 که روی گونه نشست رو پاك کردم و لیوان شربتم رو روی میز گذاشتم و دویدم تو اتاق امین که

 هیچکس داخلش نبود!روی تخت نشستم و موهام رو چنگ زدم و با کف دستم محکم به پیشونیم ضربه

 زدم

 !!بسه باران احمق،بسه!!تا کی میخوای این باشه حال و روزت؟؟بسه باران!تمومش کن-

 ماما با هر یه جمله ام قطره های اشک شدت میگرفتن!تنها کاری که تونستم بکنم این بود که دستمو بذار
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 جلوی دهنم تا صدای هق هقم بلند نشه!!!چهرهی ارشیا جلوی چشمام جون میگرفت!ارشیا قدیسه

 نبود،اخالقای بد کم نداشت،خاطرهی بد باهاش کم نداشتم اما نمیدونم چرا فقط خاطرات خوب میومدن

 شد!!سرم جلوی چشمم،نمیدونم چرا فقط خوبیاش یادم مونده بود!ضربه ای به در خورد و امین داخل اتاق

 رو بیشتر زیر انداختم!خسته شده بودم از اینکه همه من روتو همین وضعیت و صحنهی تکراری دیده

 

 بودن!!بیحرف کنارم نشست و سرمو روی سینه اش گذاشت!!انقدر تو سکوت نوازشم کرد تا باالخره

 هام رو بوسه زدارومتر شدم!وقتی حس کرد گریه ام بند اومده دستش رو دور کمرم پیچید و روی مو

 خوب میدونی من همیشه پیشت هستم باران،تمام این حال و احوالت هم درك میکنم پس خودت رو-

 الکی به خاطر چیزی که دست خودت نیست سرزنش نکن!طرف دوست پسرش باهاش تموم میکنه میره

 غمی که توی رگشو میزنه اونوقت تو با این وضعیت حال وروزت اینه پس خیلی هم قویی در برابر حجم

 !دلت نشسته

 هرچی بیشتر سعی میکنم خوب شم کمتر موفق میشم!درست وقتی فکرمیکنم دیگه همه چی داره تموم-

 ...میشه و یکم حالم بهتر شده یهو

 

 پرید وسط حرفم

 یهو جنی میشی،وسط خنده بغص میکنی دلت میخواد بری یه جا که هیچکس جز خودت نیست!میدونم-

 رو میدونم،چرا نیمهی خالی لیوانو نگاه میکنی فقط؟؟االن توی این مدت که کمتر از یهبارانم!همهی اینا

 ماهه ببین چقدر حال روزت بهتر شده!ببین چقدر خوب پیش رفتی!تا یه ماه پیش حوصله داشتی بیای

 مسافرت؟؟حوصله داشتی از اتاقت بیای بیرون؟؟میتونستی حتی یه لبخند بزنی؟؟

 سرمو باال انداختم

 س ببین،از وقتی که خودت خواستی تا خوب بشی حال وروزت خیلی بهتر شده!بعد اینم بهتر میشهپ-

 !چون از این به بعد هم من هستم هم سیا!اکیپ چهار نفرمون دوباره هست

 از یاداوری دوباره حضور سیا لبخند کمرنگی زدم!دستمالی گرفت سمتم تا اشکای روی گونهم رو پاك

 کنم

 ماه هم که نبودی با هزارتا پارتی بازیوشروع میشه!باید برگردی سر کالسات،همینم کالسات  از-

 این کوفت و زهرمارا جمعش کردم تا بتونی دوباره برگردی!نمیخوای که درست رو ول کنی؟؟
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 به چشماش نگاه کردم!نمیخواستم ول کنم اما االن تو این وضعیت اصال حوصلهی دانشگاه رفتن رو

 نداشتم!اصال با این اوضاع احوال داغون مگه مغزم یاری میکرد برای طراحی؟؟

 ..این قصد رو ندارم اما-

 پرید وسط حرفم

 

 م میری دانشگاه چون در غیر این صورت دیگه نمیتونم با پارتی بازی کاری کنم کهاما نداره از-

 !!کنه مطمن باشدرست رو ادامه بدی!در ضمن دانشگاه رفتن روحیتو خیلی عوض می

 

 پوف کالفه ای کشیدم که دستش روی دست مشت شده ام نشست و فشار مالیمی بهش داد

 !دوتایی باهم این روزای سخت رو پشت سر میذاریم-

 از حمایت همیشگیش لبخندی از جنس واقعیت کنج لبم نشست!چقدر خوب بود هر روز این حرفا رو از

 !!عزیزات بشنوی

 پلکام رو باز کردمبا صدای مامان الی 

 !بارانم بیدار شو عزیزم!بیدارشو دانشگاهت دیر میشه-

 با شنیدن اسم دانشگاه چشمامو با حرص روی هم فشار دادمو سرم رو توی بالشت فرو کردم!نمیخواستم

 غر بزنم!نمیخواستم ذوق مامان رو که حتی از صداشم مشخص بود خراب کنم!با نوری که توی اتاق دوید

 !!ند کردم و به مامان خیره شدمسرم رو بل

 بلندشو یه ابی به دست و صورت بزن قربونت برم!دیرت میشه ها!خودم وسایلت رو اماده کردم-

 !گذاشتم توی آرشیوت

 با چشمای نیمه بازم به لبخند روی لبش نگاه کردم و کم کم لبخندزدم!خداروشکر که لبخند میزد!دستی

 دم و رفتم تو دستشویی!مشتی اب به صورتم زدم و تو اینه بهبه گردنبندم کشیدم و از تختم بلندش

 !صورتم نگاه کردم

 االن که از در رفتی بیرون حق گریه کردن نداری،حق ناخوش بودن نداری،حق اینکه جوری رفتار کنی-

 !که همه بفهمن افسرده ای نداری

 تو چشمای خودم نگاه کردم وگفتم
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 !شیرفهم-

 ن کاری بود که دوهفته بودهرروز انجامش میدادم و تاثیر بدیو از دستشویی بیرون رفتم!ای

 

 نداشت!درحالی که شلوار لی سورمه ای رنگم رو میپوشیدم از پله ها پایین رفتم!مامان لیوان شیرقهوه ام

 !رو جلوم گذاشت و کنارم نشست!نون تست رو برداشتم و با چاقو کرم کاکائوی محبوبم رو روش مالیدم

 بابا رفت کارخونه؟-

 

 !نه داره اماده میشه!گفت خودش میرسونتت-

 لبخند کم رنگی زدمو سرمو تکون دادم!صبحانهم رو که خوردم از پشت میزبلند شدم و رفتم تو اتاق تا

 اماده بشم!!میکاپم یه ربع بیشتر طول نکشید!!مانتوی سبز ابی بهارهم رو پوشیدم و مقنعه سورمه ای رنگم

 !ارشیو کیفم رو برداشتم و بیرون رفتم!بابا با دیدنم لبخند عمیقی زدرو سرکردم

 !سالم ناردون بابا!صبحت بخیر-

 بالبخند جوابش رو دادم و از مامان خدافظی کردم و بیرون رفتم!کتونی سبز ابیم رو پوشیدم و همراه بابا

 فم در اوردم و با دیدنسوار ماشین شدم!به محض اینکه سوار ماشین شدم صدای گوشیم بلندشد!از کی

 !اسم امین پوف کالفه ای کشیدم!!چی میشد امین انقدر پیگیر دانشگاه رفتن من نمیشد

 جانم؟-

 جانت بی بال!داری میری دانشگاه؟-

 کالفه گفتم

 !بلهههه!با بابا دارم میرم-

 از کالفگیم خندید

 !خیله خب!روز خوبی داشته باشی!خواستم فقط خیالم راحت بشه!!خدافظ-

 !خدافظ-

 

 گوشی رو که قطع کردم بابا خندید

 !از خداتم باشه پسرخاله ت انقدر نگرانته-

 سرمو تکون دادم
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 !بغضی وقتا دیگه زیادی پیگیر و نگرانمه-

 لبخندزد و سکوت کرد!!جلوی دانشگاه که توقف کرد برگشت سمتم

 ..مواظب خودت باش!امیدوارم روز خوبی داشته باشی فقط-

 دنم اشاره کردبه گردنبند گر

 !!اونو یادت نره-

 لبخندزدم

 !چشم-

 

 خم شدم و گونهش رو بوسیدم

 !مرسی بابایی!شب میبینمت!خدافظ-

 !خدابه همرات-

 از ماشین پیاده شدم و به سر در دانشگاه خیره شدم!نفس عمیقی کشیدم و دستهی ارشیوم رو محکم تر

 گرفتم و با بسم ااهلل ی که زیر لب گفتم وارد دانشگاه شدم!به ساعت نگاه کردم!هنوز یه ربع تا شروع

 کالس وقت داشتم!داخل کافهی دانشگاه نشستم و شیر قهوه سفارش دادم!با دستم روی میز ضرب

 چون وقتی گرفتم و به روزی که در پیشرو داشتم فکرکردم!!امیدوار بودم که بتونم دوباره طراحی کنم

 ذهنم درگیر بود هیچوقت نتونستم طراحی کنم!صدای نازنین باعث شد از فکر در بیام

 

 سالم بی معرفتتت!کجایی تو دختر؟؟-

 سرمو بلند کردمو به صورتش نگاه کردم!نسبت به پنج ماهه پیش به جز چال های روی گونهش تغیر

 اره و همیشه من رو فحش میداد که خدا دادیدیگه ای نکرده بود!یادمه قبال تو فکرش بود که چال بک

 چال دارم!با لبخند کمرنگی نگاهش کردم

 یه جا همین نزدیکی!خوبی تو؟-

 لبخند زدو کنارم نشست

 !من خوبم فقط نگرانت بودم!هرچی به گوشیت زنگ میزدم جواب نمیدادی-

 سرمو تکون دادم

 !اره یه مدت اصال نمیدونستم گوشیم کجاست-
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 خندید

 !ا؟میبینم که الغر کردی خوشملتر شدچه خبر-

 !ناخداگاه پوزخند زدم،الغر کردم؟؟نه جونم الغر شده بودم

 !توهم چال کاشتی-

 خندید

 ااره!خوب شدم؟بهم میاد؟-

 !!سرمو تکون دادم

 !یه ترم ازم عقب افتادی کالسامون باهم یکی نیست ولی خداروشکر اساتید همونان-

 

 !میدونستم!امین برام توضیح داده بود

 

 شیرقهوهم رو اوردن و جلوم گذاشتن!تشکر کردمو جرعه ای ازش نوشیدم

 خاکبرسرت کنن تو این هوا ادم شیرقهوه میخوره؟-

 شونه باالانداختم

 !من میخورم-

 !!لبخندش کم کم کمرنگ شد!دستشو روی دستم گذاشت و چشماش پر شد از غم

 !واقعا متاسفم!!تا دو ماه پیش نمیدونستم!سمیرا بهم گفت باران بابت ارشیا-

 دستمو دورلیوان شیرقوه محکمتر کردم و کوتاه گفتم

 ممنون-

 و الجرعه شیرقهوهم رو سرکشیدم که باعث شد گلوم بسوزه و اشک تو چشمام جمع شه!!نازنین تو

 سکوت با ناراحتی نگاهم کرد!!به ساعتم نگاه کردمو از جام بلندشدم

 !السم االن شروع میشه!خوشحال شدم دیدمت!خدافظک-

 و بدون هیچ حرف دیگه ای ازش دور شدم در حالی که زیر لب خودم رو فحش میدادم و سسرزنش

 !میکردم!باران به قولی که به خودت دادی عمل نکردی!!این بارم باختی

 از زور این فشار عصبیبا اعصابی متشنج دست روی پیشونیم گذاشتم و چشمامو پرحرص بستم تا مبدا 
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 اشکام روی گونه هام سر بخوره!!لعنتی!گند خورده بود توی زندگیم!با عصبانیت چشمامو باز کردمو اتود

 و تخته شاستیمو پرت کردم و دوباره دستمو روی پیشونیم گذاشتم و به نقطه نامعلومی خیره شدم!!امروز

 قدر متشنجه درست طراحی کنم!لبمو گاز گرفتموگند زدم به معنای واقعی!اصال مگه میشد وقتی فکرم ان

 از جام بلندشدم و با حرص تخته شاستی و اتودم رو توی ارشیوم پرت کردم و از کالس بیرون

 رفتم!حوصلهی شلوغی نداشتم برای همین از اولین اژرانس یه ماشین گرفتمو سمت خونه رفتم!تمام راه

 

 فتم!با یاداوری مامان لبمو گاز گرفتم!نمیخواستم منو بابغضم رو سرکوب میکردم و جلوی اشکام رو گر

 این وضعیت ببینه!نمیخواستم ناراحت بشه!نمیخواستم از درد کشیدن من درد بکشه!گوشیم رو در اوردم

 و شمارهی سیا رو گرفتم!با دومین بوق صدای همیشه خندونش توی گشوم پیچید

 !جان دلم بانوی مشرقی من-

 بغض صدام رو نلرزونه گفتم درحالی که سعی میکردم

 

 سیا خونه ای؟؟-

 چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت

 !تازه رسیدم-

 !تا یه ربع دیگه میرسم-

 باشهی کوتاهی گفت و تماس رو قطع کردم!!به راننده ادرس خونهی سیا رو دادم و سرم رو بین دستام

 !گرفتم

 اینجاست خانوم؟-

 سرمو بلند کردم و به در مشکی رنگ خونهش نگاه کردم!پول رو در اوردم و گرفتم سمتش

 !ممنون اقا-

 و از ماشین پیاده شدم!!به محض اینکه زنگ رو فشردم در با صدای تیکی باز شد!!بغضم رو دوباره و

 نداخت!چقدردوباره قورت دادم و داخل رفتم!!نگاهمو توی حیاط چرخوندم!!بغض بیشتر به گلوم چنگ ا

 با سیا و امین و سمیرا توی این حیاط خاطره داشتیم!از بچهگی تا دو سال پیش!!پدر سیا با عمو علی و بابا

 سال پیش پدرمادر سیا توی دوستای قدیمی بودن و ازوقتی یادم میاد باهم رفت امد داشتیم!اما درست
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 ما هم به سیا وارد شد!اما سیا از من خیلیسقوط اون هواپیمای لعنتی کشته شدن و ضربهی بزرگی هم به 

 قوی تر بود خیلی زود تونست خودش رو جمع کنه و به زندگی برگرده!!با دیدنش دم در باالخره بغضم

 سر باز کرد و اشکام روی گونه هام سر خوردن!!نگران اومد سمتم و کیف و ارشیوم رو با یه دستش

 خودش فشردتم!نرم پیشونیم رو بوسید و کمکم کرد گرفت و دست دیگهش رو دور کمرم انداخت و به

 تا باهم بریم داخل خونه!!یکی از بهترین خصوصیات سیا همین بود،اینکه تا وقتی خودت چیزی نگی

 هیچی نمیپرسه و سعی میکنه ارومت کنه! کمکم کرد تا مانتو ومقنعهم رو در بیارم و روی مبل

 با لیوان شیرقهوه اومد کنارم!ناخداگاه وسط گریه نشوندتم!!رفت سمت اشپرخونه و چند لحظه بعد

 لبخندی گوشهی لبم نشست!از قبل اومدنم برام شیرقهوه درست کرده بود!کنارم نشست و دستمو توی

 دستش گرفت و سکوت کرد!!انقدر کنارم نشست و سکوت کرد تا اروم شدم!بعضی وقتا برای اروم

 مبه سلمبه تحویلش بدی همین که کنارش بشینی و توکردن یه نفر الزم نیست حرف بزنی و حرفای قل

 !سکوت نگاهش کنی کافیه تا بفهمه تنها نیست و اروم بشه

 سیا این رو بهتر از هرکسی فهمیده بود!به رزای روی میز نگاه کردم و حرف زدم

 

 نه نشستنمامروز رفتم دانشگاه!گفتم به قول امین وقتی برم دانشگاه حالم خوب میشه،گفتم حتما تو خو-

 به حال بدم دامن زده،اما رفتم دانشگاه،نشستم سر کالس شروع کردم طراحی اما گند زدم گند!یه طرح

 درست نکشیدم!یه طرحی که خودم رو راضی کنه!اینکه انقدر داغون شدم اینکه انقدر گند خورده شده تو

 !زندگیم و من هیچ کاری نمیتونم برای خودم بکنم داره حالمو بد میکنه

 منظورت از گند زدن ایناست؟؟-

 و به طرح هام که توی دستش بود اشاره کرد!با بغض سرمو تکون دادم!برگه های طراحیم رو روی میز

 

 گذاشت و برگشت سمتم

 میدونی مشکل تو چیه؟؟مشکلت نبود ارشیا نیست،نبود اعتماد به نفسه!مشکلت اینه همیشه خودت رو-

 ت،عشقت کسی که میخواستیش مرده قبول اما این حال وروز تودست کم گرفتی!اقا درست،دوست پسر

 ماه به خاطر اون نیست!یکم فکرکن!اگه ارشیا زنده بود میتونستی ازدواج کنی باهاش؟؟ارشیا پسر بعد

 بدی نبود اما برای تو بس بود؟؟به جز به قول خودشون اصالت خانوادگیش چه چیز ببرتری نسبت به تو

 ت بزن داشتنش؟باران چشماتو باز کن،کسی که فقط دوست پسرت بود وداشت؟؟شکاك بودنش؟؟دس
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 این اجازه رو به خودش میداد که دست روت بلند کنه وقتی زنش میشدی میخواست چیکارکنه؟؟االنم

 اون مرده خدابیامرزتش درست نیست این حرفارو پشتش بگم اما دارم میگم تا بفهمی!تا چشماتو باز

 !یه کنار بیای!تو خودت میخوای که حالت بد باشه!خودت به خودت تلقین میکنیکنی و راحتتر با این قض

 طرحامو برداشت و جلوی چشمم تکون داد

 تو به ااینا میگی گندزدن؟؟اینا از نظر تو افتضاحهه؟اینا شاهکاره باران!چی راجب خودت-

 و زیادی همفکرکردی؟چی میخوای از خودت؟تو تازه ترم دو کارشناسیی!اینا برای یه دانشج

 هست!دانشگاه اذیتت میکنه؟خیله خب!نرو!اجباری نیست!خودت بهتر میدونی توی هنر کار حرف اولو

 میزنه نه مدرك تحصیلی!تو تا همین جاشم زیادی جلویی!نیازی نیست ادامه بدی!!دیگه وقتشه وارد بازار

 !کار بشی

 !نتونستم نخندم

 ه سیا؟؟کی میاد روی این طرح های پر از ایراد منبازار کار؟؟؟کی این خط خطیای منو قبول میکن-

 سرمایه و وقت بذاره؟؟دیوونه شدی؟

 لبخند زد!مثل همیشه ازهمون لبخندایی که ته دل ادم رو قرص میکرد

 

 

 من اگه ادمش رو جور کنم چی؟؟دیگه چه بهونه ای میخوای بیاری؟-

 میزد!وقتی اینجوری میگفت ینی فکراییبه چشماش نگاه کردم!شوخی نداشت!اصال سیا بی فکر حرفی ن

 !تو سرش داشت

 ادمش با من!ادمشو جور کنم تو هستی؟-

 بهش نگاه کردم!نمیدونم!گیج شده بودم!میترسیدم!سرم رو تکون دادم

 !نمیدونم-

 لبخند زد

 من پشتت هستم از هیچی نترس!اما فعال فکر کن هروقت خواستی و اماده بودی بهم خبر بده!اما اینو-

 !!بدون کار کردن برای تو و روحیه االنت زیادی الزمه

 پیشونیم رو بوسید وگفت

 خیله خب حاال هم بلندشو یه زنگ به مادرت بزن که نگرانت نشه و بدونه پیش منی بعدم بریم یه-
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 !غذایی بخوریم!من که حسابی گشنمه

 نگران نشه!از روی مبل بلند سرم رو تکون دادم و گوشیم رو در اوردم و به مامان گفتم ك پیش سیام و

 شدم و رفتم سمت سیا

 پیتزا سفارش بدم بیارن خونه یا بریم بیرون؟-

 !بهش نگاه کردم!نمیخواستم بیشتر از این اذیتش کنم تازه از سرکار اومده بود و خسته بود

 !نه سفارش بده بیارن خونه!مرسی-

 ی روی میزم نگاه کردم!لبمو کجباشه ای گفت و گوشیش رو در اورد وشماره گرفت!!به طرح ها

 

 کردم،درسته استادمم تاییدش کرده بود اما چیزی نبود که به دل خودم بشینه و حسابی عصبیم کرده

 بود!!به سیا که مشغول صحبت بود نگاه کردم و لبخندزدم!چقدر باید بابت داشتنش

 ناراحتی خبری نبود!شاید خداروشکرمیکردم!سیا همیشه برام معجزه میکرد!االن از اون حجم بغض و

 همون جنی شدن بود که اومده بود سراغم!طبق عادت قدیمیم روی اپن نشستم و به سیا نگاه کردم!!قد

 بلند و هیکل ورزیدهش حسابی دختر کش بود اما سیا پسری نبود که با کسی دوست بشه،به قول خودش

 از شکستن شاخ غول هم سختتر ادم ازدواجی بود و پیدا کردن کیس مناسب برای ازدواج با سیا

 

 بود!!سفارشش که تموم شد گوشی رو قطع کرد و برگشت سمتم،با دیدنم خندید و دستشو توی موهام

 فرو کرد و در حالی که بهم میرختشون گفت

 چیزی میخوری بیارم تا غذامون بیاد؟؟-

 سرمو باال انداختم و از اپن پایین پریدم

 گیه؟؟سجاده و چادر نمازت جای همیش-

 لبخند زد و سرشو تکون داد

 اره!هنوزم همون اعتقاد رو داری؟-

 سرمو تکون دادم و با خنده از پله ها باال رفتم و از تو کشوی اتاق مادرش چادر نمازو سجاده رو بیرون

 اوردم!!کل خانواده ما براساس اون کالسایی که رفته بودیم و تحقیق هایی که کرده بودیم باور داشتیم

 به این معنی نیست که جلوی هر کسی جز بردار و پدرت حجاب بگیری!وقتی یه نفر رو واقعا از ته اسالم

 دلت مثل داداش دوست داشتی و اون پسر هم تورو مثل خواهرت دوست داشت،وقتی میدونستی که هیچ
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 کار اشتباهی مرتکب نمیشی اون پسرهم محرمت بود!جلوی تمام کسایی که مثل داداش دوستشون

 

 داشتم راحت بودم بغلشون میکردم دست میدادم اما جلوی کسایی که نگاهشون سنگین بود درست مثل

 پپسرعموم هیچوقت راحت نبودم حجاب نمیگرفتم اما مثل سیا و امین باهاش رفتار نمیکردم!اینم اعتقاد

 در نمازم روجمعمن بود درسته خیلیا درکش نمیکردن اما خب اعتقاد من این بود!!نمازم رو که خوندم چا

 کردمو دوباره توی کشو گذاشتم!از پله ها که پایین رفتم بوی پیتزا توی خونه پیچیده بود با دیدن سیا که

 پیتزا رو روی اپن گذاشته بود و برای خودش فقط صندلی گذاشته بود لبخندزدم!چقدر خوب بود که

 !غذا بخورم کاری که مامان نمیذاشتعادتامو یادش مونده بود و میدونست دوستدارم بشینم روی اپن و 

 با لبخند خودم رو از اپن باال کشیدم و نشستم!به پیتزای مکزیکی مورد عالقهم همراه سیب زمینی وپنیر

 پیتزای روش و نوشابهی شیشه ای مشکی لبخندم عمیقتر شد!سیا سسم رو برداشت و برام باز کرد!خوب

 خورم!در حالی که با لبخند نگاهش میکردم گفتممیدونست همیشه موقع باز کردن سس به مشکل می

 میدونی یکی از بزرگترین ارزوهای من چیه؟-

 درحالی که با لبخند نگاهم میکرد گفت

 چیه؟-

 

 برشی از پیتزام رو برداشت و گاز بزرگی بهش زدم!حسابی گشنه ام بود و همین که پیش سیا

 !کردمجبورنبودم ادا در بیارم و راحت باشم خوشحالترم می

 !اینکه شوهرمم به اندزاهی تو من رو بشناسه-

 با شنیدن حرفم بلند خندید و موهام رو بهم ریخت

 !فسقلیه لوس-

 شام رو بین شوخی و خنده هامون خوردیم!همیشه وقتی پیش سیا بودم همه چی رو از یاد میبردم و

 

 !میتونستم بی دغدغه بخندم!!بعد از خوردن شام سیا برام شیرینی اورد

 فکرکنم قصد داری چاقم کنی اره؟-

 لبخند زد و بستنی رو گذاشت جلوم

 !یه قانون نانوشته ای هست که میگه هیچی مثل بستنی شکالتی یه دختر رو خوشحال نمیکنه-
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 ابرو باالانداختم

 !شناختت راجب دخترا یکم زیادی وسیعه-

 ره شد!بعد از تموم شدنچشمکی زد و روی صندلیش نشست و دستشو زد زیر چونهش و به من خی

 بستنی با خنده خم شد و با دستمال کاغذی صورتم رو تمیز کرد

 !تو هیچوقت وقت شوهر کردنت نمیرسه-

 درحالی که میخندیدم جیغ زدم

 !!سییییا-

 صدای خندهم توی صدای ایفون گم شد!ابروم باال پرید

 منتظر کسی بودی؟-

 ابرویی باالانداخت و درحالی که میرفت سمت ایفون گفت

 !نه شاید امین و سمیران-

 با دیدن ایفون لبخندش عمق گرفت

 !راه گم ردی رفیق!بیا تو-

 و در رو براش باز کرد،برگشت سمتم و با خنده گفت

 !دختر چه شانسی داری تو-

 

 

 مین و سمیرا!به لباسم نگاه کردم با دیدنگنگ نگاهش کردم که رفت سمت در!فقط فهمیدم دوستشه نه ا

 تاپ تنم دویدم سمت اتاق سیا!صداش بلندشد

 !توی کمدم لباس هست،خواستی بردار-

 رفتم سمت کمدش وبه لباساش نگاه کردم!پوفف کدوم رو میپوشیدم من!هیکل من با هیکل سیا قابل

 شیدم و تنم کردم!!با دیدنقیاسه مگه؟؟از بین لباساش یه پیرهن چهارخونه قرمز مشکی بیرون ک

 بار تا بزنم تا اندازهم شه!بلندی پیرهنشم تا روی باسنم استیناش خنده گرفت!!مجبور شدم نزدیک

 بود!سرمو تکون دادم بد نبود بهتر ازاین بود که با تاپ برم جلوی یکی که نمیشناسمش!دستی به موهام

 اخم کردم و خفه شویی نثارش کردم!اماکشیدم و پایین رفتم!سیا با دیدنم خندهی ریزی کرد که 

 دوستش پشت به من روی مبل نشسته بود!اروم جلو رفتم که با دیدن طرح هام که توی دستش بود لبمو
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 گاز گرفتم!خاکبرسر شدم!بی ابرو شدم!تند به سیا نگاه کردم که چشماشو بازو بسته کرد ینی که نگران

 برگشت سمتم!با دیدن صورتش برای چند ثانیه جانباش!اروم سالم کردم که سرش رو بلند کرد و 

 خوردم!از اون قیافه هایی بود که جوون گفتن داشت!یه پسر شرقی کامل!چشم ابرو مشکی اما جذاب!اونم

 زیادی جذاب!!اما اون با دیدنم سرش رو تکون داد و جواب سالمم رو کوتاه داد!!کنار سیا روی مبل

 زدم،دم گوشم زمزمه کردنشستم و با ارنج ضربه ای به پهلوش 

 اینم از ادمش!دیگه بهونه ای داری؟-

 لبمو گاز گرفتم

 !هنوز که هیچی نگفته با اون اخمای تو همشم صد درصد خوشش نیومده-

 لبخند کجی زد

 

 اگه از من که دوستشم و میشناسمش میپرسی میگم خیلی هم خوشش اومده در غیر این صورت بود-

 !اولی و دومی رو که نگاه میکرد برای سومی میذاشت کنار

 پوف کالفه ای کشیدمو گفتم

 !خدا نکشتت سیا-

 خندید که پسر سرشو بلند کرد و به من نگاه کرد!انقدر صورت جذاب و جدی داشت که با اون نگاه نافذ

 و اخمای توهم بیشتر ترسناك شده بود و باعث شد دستام یخ بزنه

 است؟اینا کارای شم-

 

 کوتاه سرمو تکون دادم و سکوت کردم

 بله یا نه؟-

 لبمو گازگرفتم وقتی سرمو تکون میدادم ینی اره دیگه!خنگ!کوتاه گفتم

 !بله-

 سرشو تکون داد و با گفتن خوبه دوباره به طرح ها نگاه کرد!برگشتم سمت سیا که سعی داشت خندهش

 تمرو کنترل کنه و نیشگونی از پاش گرفتم و اروم گف

 !مرض بگیری!به چی میخندی تو-

 لبشو گاز گرفت
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 !میفهمی-

 !ینی عاشق این ادم جور کردنتم-

 و برگشتم سمت امیرعلی!اسم خوبی داشت!دوباره سرش رو بلند کرد و بهم خیره شد

 

 دانشجو هستین؟-

 دوباره سرم رو تکون دادم که دستی به ابروش کشید و گفت

 !گواج نداشته باشید بهترهوقتی با من حرف میزنید بادی لن-

 و بدون توجه به لبی که گاز گرفتم طرح هام رو نشون داد

 کارای خوبی هستن!همین چندتا همراهتون هست؟-

 اینبار گفتم نه و از جام بلند شدم و رفتم سمت ارشیوم!!طرح های دیگهم رو در اوردم و سمتش گرفتم

 بفرمایید-

 ه تو سکوت و خیلی جدی بهشون نگاه کرد و بعد از ده دیقهتشکری کرد و برگه هارو ازم گرفت!دوبار

 سرش رو بلند کرد

 !با اینکه دانشجو هستید کارای قوی و دست جسوری توی طراحی دارید-

 تشکر زیر لبی کردم و منتظر شدم ادامهی حرفش رو بگه

 !نمیدونم سیامک چقدر براتون توضیح داده اما الزم میدونم خودم مجدد یه توضیحی بدم-

 من امیرعلی یزدان پناه هستم و لیسانس طراحی لباس دارم!یه مدتی هست که دنبال کسی هستم که

 بتونم باهاش کار کنمو یه مزون بزرگ رو راه اندازی کنم!شرایط کاریمم اینطور هستش که سرمایه از

 

 درصد برای خودم درصد به طراح و من و طراحی از شما و درنهایت سودی که به دست میاد

 !سالهست میشه!این کاری که دارم من میکنم ریسکه!منظورم شریک شدن با یه دختر

 اخم کردم و بین حرفش پریدم

 !ساله -

 

 کردبدون اینکه ذره ای خودش رو ببازه و حرفشو گم کنه،حرفش رو اصالح 

 ساله اما من کال اهل ریسکم،نه ریسکایی که میدونم تهش به شکست شریک شدن با یه دختر-
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 !درصد مطمئنم باشم که موفق میشم میخوره چون عادت ندارم بازنده باشم!ریسکی میکنم که

 اخمم عمیقتر شد!چقدر از خودش مطمئن بود و محکم حرف میزد!این خصوصیتش یکم زیادی رو مخ

 !میرفت

 اونوقت چی انقدر مطمئنتون کرده که شریک شدن با من موفقیت داره؟-

 لبخند مطمئنی زد،درست شبیه لبخندای سیا!طرح هارو نشونم داد وگفت

 !جسارتی که توی دست این طراح هست-

 به صورت نامطمئنم لبخند کجی زد وگفت

 !مگه اینکه طراح این طرح ها شما نباشید-

 چشمامو با حرص ریز کردمو نگاهش کردم!دلم میخواست یه حرفی بزنم تا این همه اعتماد به نفس و

 !صالبتش شکسته بشه اما نمیدونستم چی باید گفت تا این حجم از اعتماد به نفس و صالبت ریخته بشه

 کنید چوندر هر صورت کار کردن با من خیلی راحت نیست به خاطر همین میخوام که خوب فکراتونو ب-

 !بعدش دیگه هیچ راه برگشتی نیست

 با حرص گفتم

 !متوجه شدم-

 !سرش رو تکون داد و از جاش بلند شد

 !خیله خب!پس منتظر خبرتون هستم-

 کارتی از جیبش در اورد و گرفت سمتم،این ینی که حتی نمیخواد یه ذره سیا قاطی این شراکت بشه،حتی

 

 !رت رو ازش گرفتم و تشکر کردمبه اندازهی یه شماره تلفن گرفتن!کا

 

 بعد از رفتنش با سیا روی مبل ولو شدم و نفسم رو بیرون فوت کردم!اوفف!جلوی این برای یه ربع

 !!نشستن هم ادم رو دیووانه میکنه چه رسیده به شراکت!!مغز خر خوردم مگه

 یدم برگشتم سمتشخیاری از روی میز برداشتم و گاز پرحرصی بهش زدم!صدای خندهی سیا رو که شن

 و خیارو سمتش پرت کردم

 !مرده شورتو ببرن با این ام جور کردنت-
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 !و اداشو در اوردم:مگه اینکه این طرح های شما نباشه

 بلندتر خندید

 به چی میخندی هی؟؟-

 لبخند زد

 !بعدها بهت میگم-

 از روی مبل بلندشدم که گفت

 !هم میترکونیدولی باران روی پیشنهادش خوب فکرکن!!شما دوتا با-

 چپ چپی نثارش کردمو گفتم

 !بله من از حرص میترکم نه اون-

 خندید

 امیرعلی یه قلقایی داره که من میدونم تو تنها کسی هستی که میتونی اون قلقارو پیدا کنی و باهاش کنار-

 !بیای

 

 بااخم رفتم سمت اشپزخونه و گفتم

 !میخوام نیام-

 سیا خندید و از پشت کمرم و گرفتو بلندم کرد روی اپن گذاشت که جیغ زدم

 !دیوونه ترسیدم-

 با لبخند دستاشو باز کرد و دوطرف بدنم گذاشت و خم شد سمتم!به چشمام نگاه کرد و شمرده شمرده

 گفت

 !من بهت میگم که روش فکرکن و درنهایت قبول کن!بد نمیبینی-

 

 اشو مطمئن بازو بسته کرد!وقتی اینجوری مطمئن از یه چیزی حرف میزدبه چشماش نگاه کردم!چشم

 ینی اینکه مطمئن بود!!ینی من ضرر نمیکردم اگه کاری که میگفت رو انجام میدادم!!پوف کالفه ای

 کشیدمو گفتم

 !باشههه!روش فکرمیکنم!بذار به بابا بگم ببینم نظرش چیه-

 خندید
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 !بابات بامن!من راضیش میکنم-

 اهش کردمچپ نگ

 !چرا تو انقدر به این کار اصرار میکنی-

 لبخند زد

 !به خاطر خودت!مطمئن باش-

 !سرمو تکون دادمو باشه ای گفتم

 

 شب میمونی دیگه؟؟-

 !!بود به ساعت نگاه کردم

 تو مگه سرکار نمیری؟؟-

 !نه عزیزم فردا روز تعطیلمه-

 !!پس به بابا خبر بدم که اینجام-

 چشماشو باز و بسته کرد و کنار رفت تا از اپن پایین بیام!شماره بابا رو گرفتم

 کجایی ناردون بابا؟-

 !سالم بابایی!خونه سیام-

 نمیخوای بیای؟-

 شونه باالانداختم

 !نه میمونم اینجا فردا میام!احتماال فردا سمیرا و امینم بیان پیشمون-

 !سیامک یه حالی ازش بپرسمخیله خب!مواظب خودت باش!گوشی رو بده به -

 چشمی گفتمو بعد از خدافظی گوشی رو دادم سیا!!لبخندم عمق گرفتم!خوشم میومد وقتی میدیدم بابا

 !همونقدر که به امین اعتماد داره به سیا هم داره!به قول خودش سیا برادریشو خیلی جاها ثابت کرده

 

 !ده بودم بیدار شدمتنظیم کر صبح با آالرم گوشیم که از دیشب روی ساعت

 خمیازهی بلندی کشیدم و از تخت بلندشدم!!نگاهمو توی اتاق چرخوندم!درحالی که چشمای خواب الودم

 رو میمالیدم بلند شدم و رفتم سمت دستشویی!بعد از شستن دست و صورتم دستی به موهام کشیدم و از
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 ده!پاورچین پاورچین از پله ها پاییناتاق بیرون رفتم!از سکوت خونه متوجه شدم که هنوز سیا بیدار نش

 

 رفتم و مشغول اماده کردن پنکک برای سیا شدم!میدونستم دوستداره و خداروشکر از اونجایی که سیا

 مثل خودم شیکمو بود همه چی همیشه توی خونهش پیدا میشد!لوازم اشپزی هم که از صدقه سر من توی

 دم روی دور اروم باهاش کارکنم تا کمتر سرو صداخونهش داشت!همزن برقی رو در اوردم و سعی کر

 کنم! تابه رو روی گاز گذاشتم و کره رو داخلش انداختم تا اب بشه و بعد مواد رو داخل تابه ریختم و

 بیست دیقه بعد چهار تا پنکک خوشرنگ روی هم گذاشتم و روش عسل ریختم و گذاشتم روی

 درست کردم وروی اپن گذاشتم که صدای سیا از پشت اپن!برای خودم شیرقهوه وبرای سیا اب پرتقال

 سرم اومد

 به به چه بوهای خوبی میاد-

 !جیغی زدمو برگشتم که خندید

 !!مرض بگیری!ترسوندیم-

 با لبخند به پنکک توی ظرف نگاه کرد و سوتی زد

 !چه کردی با من باران خانوم-

 !خندیدم و روی اپن نشستم

 !نوش جون-

 خودت نمیخوری؟-

 سرمو باالانداختم

 !میدونی ك دوستندارم-

 رفت سمت یخچال و دونات تازه ای رو بیرون اورد

 !پس دونات بخور!دیروز گرفتم-

 

 !تشکر کردم و گازی به دونات تازه و خوشمزه زدم

 راحت خوابیدی؟-

 

 سرمو تکون دادم
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 !اره خوب بود دستت دردنکنه-

 رو خورد که صدای زنگ گوشیش بلندشد موهام رو بهم ریخت و جرعه ای از ابمیوهش

 !بذاری الی چشمات باز بشه بعد خودتو چتر کن خونهی من بشر-

 !خیله خب،گمشو بیا منتظرتونیم-

. 

 !اره سرراه خودت بخر!میبینمت خدافظ-

 گوشی رو قطع کرد و با خنده گفت

 !امین و سمیرا نیم ساعت دیگه میان-

 بهم ریخت وگفت درحالی که از جاش بلند میشد موهام رو

 !حرف دیشبم رو پس میگیرم دیگه باید بدیمت بری!خیلی خوشمزه شده بود فسقلی-

 لبخند کم جونی زدم و نوش جونی گفتم که برگشت سمتم!به چشمام نگاه کرد وگفت

 !قرارمون این نبود که دوباره پکر شیا!!اینجوری نکن که کالهمون بدجور میره توهم فسقلی-

 لبخندزدم و سرمو تکون دادم،پیشونیم رو بوسید و افرینی گفت و از اشپزخونه بیرون رفت و من موندم و

 !حجمی از غم که باید دوباره سرکوبش میکردم

++ 

 

 یه نگاه به ظرف جوجه ها کردم و یه نگاه به سیخی که توی دستم بود!من که تاحاال جوجه سیخ نزده

 الانداختم و اولین سیخ رو جوجه زدم و کنار گذاشتم!!دومین سیخ رو کهبودم بدونم چه جوریه،شونه با

 برداشتم سیا اومد تو و با دیدن سیخ جوجهم خندید

 !بیا برو اونور خودم میزنم،کارتو نیست-

 انقدر بد زدم؟؟-

 انگشتاشو نزدیک هم اورد و فضای بینشونو نشونم داد

 !انقدر-

 خندیدم و با ارنج به پهلوش زدم

 

 یتربیت!به من چه خب،مگه من تاحاال جوجه سیخ زدم!اصال تقصیر منه که غیرتم باد میکنه براتونب-
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 !جوجه سیخ کنم کارتون کمتر شه

 درحالی که سیا به غرغرام میخندید رفتم تو حیاط!!امین مشغول درست کردن ذغال بود و سمیرا با

 گوشی مشغول صحبت بود،رفتم سمت امین و گفتم

 ؟کمک نمیخوای-

 با دیدنم لبخند زد

 نه عزیزم!دیروز دانشگاه چطوربود؟-

 شونه باالانداختم

 !بد،شایدم خوب نمیدونم-

 لبخند زد

 

 سیا میگفت امیرعلی از کارات خوشش اومده و خواسته باهاش شراکت کنی اره؟-

 سرم رو تکون دادم

 !اره،ولی اصال دلم نمیخواد باهاش کارکنم-

 خندید و سرشو تکون داد

 !دونم یکم بداخالقه ولی بذار به پای خان زاده بودنشمی-

 چی چی بودنش؟-

 خانزاده!!از نوادگان یکی از خان های بزرگ بوده!اینکه خان کجا بوده رو دقیق نمیدونم باید از سیا-

 !بپرسی

 ابرویی باال انداختم وگفتم

 !پس یارو خیلی ادم حسابیه-

 چشمکی زد وگفت

 !یه همچین چیزایی!اما به نظرم رو پیشنهادش فکرکن!شما دوتا میتونید مکمل خوبی برای هم باشید-

 !دلیل این همه اصرار تو و سیا چیه؟؟اونم حرفای تو رو میزنه-

 خندید

 !چون ما جفتتون رو خوب میشناسیم!اگه ضرر میکردی مطمئن باش بهت اصرار نمیکردیم-
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 ل های قرمز خیره شدمسرم رو تکون دادم و به ذغا

 !میدونم!اما من ازش میترسم،خیلی زیادی جدیه-

 لبخندزد

 

 !از پسش بر میای،به خودت شک نکن!امیرعلی میتونه سکوی پرتاب خوبی برات باشه-

 لبمو گاز گرفتم

 اینکه میگه شراکت یکم ترسناکه،من سنم کمه هیچی از شراکت و اینا نمیفهمم از خنگ بازیامم که خبر-

 !ریدا

 گونهم رو کشید

 منظورش از شراکت این که بعد یه سال دوسال طراحی کردن برای مزونش یهو نگی من میخوام برم با-

 یکی دیگه کارکنم!میخواد یکی باشه که تا تهش باهاش بمونه و یه جورایی زوج هنری هم باشن!میگیری

 چی میگم؟

 ارها و بارها بهشون اعتماد کردم و پشیمونلبمو کج کردم و سرم رو تکون دادم!وقتی جفت کسایی که ب

 !!نشدم میگن که روی پیشنهاد امیرعلی فکرکن ینی که باید فکرکنم

 صدای سیا اومد

 !باران برو کنار نخوره بهت-

 به سیخ های جوجه نگاه کردم

 این برای ما چهارنفر زیاد نیست؟؟-

 امین خندید

 !زیاد گرفتم بخوری یکم جون بگیری!خاله حسابی شاکیه ازت-

 اوففف!خاله کی شاکی نیست؟خوبم دیگه االن!میخواین چاق بشم؟-

 امین در حالی که سیخ هارو میچید روی ذغال گفت

 !انقدر غر نزننن جینگیل-

 

 سمیرا با لیوان شربت اومد سمتمون
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 !یسادیدبچه ها شربت بخورید گرمتون شده کنار اتیش وا-

 سیا درحالی که لبخند میزد شربت رو ازدستش گرفت

 

 !اخ سیا قربونت بره که انقدر به فکرمونی-

 امین:اُشششش!بچه پرو قربون کی بری؟؟

 !!تو بادتو بزن اتیش جون نداره-

 با خنده شربتم رو مزه مزه کردم و روی تاب همراه سمیرا نشستیم و مشغول صحبت شدیم تا جوجه ها

 !بشناماده 

 !!سیا:خانوما جاتون راحته؟؟بد نباشه یه وقت انقدر کار میکنید

 سمیرا خندید

 !!کاری نیست که انجام بدیم-

 !!کار بیخود کرده نیست!بیا اینجا قربونت برم خودم بهت یه کار بگم-

 سمیرا با خنده از جا بلندشد و سمتشون رفت

 منم بیام؟؟-

 نمیدونم عزیزم خودت چی فکرمیکنی؟-

 نده سمتشون رفتم که سیا موهام رو بهم زد و جیغم رو بلند کردبا خ

 !!بخدا موهای من از دست تو گره میخوره!انقدر ور نرو باهاشون سیا-

 درحالی که میخندیدگفت

 

 یدونه از اون ته چین خوشمزه هات برای ما درست میکنی تا جوجه ها اماده شن!؟-

 شکمویی نثارش کردم و رفتم سمت خونه که صداش رو شنیدم

 میدونی بزرگترین ارزوی من چیه؟

 برگشتم و نگاهش کردم

 !!زنم دستپختش مثل تو باشه-

 بلند خندیدم و از روی میز سیبی برداشتم و سمتش پرتاب کردم و دیوونه ای نثارش کردم و درحالی که
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 !هنوز میخندیدم تو اشپزخونه مشغول شدم

 نزدیک به یه هفته از اون روز و اخرین دیدارم با امیرعلی یزدان پناه گدشته بود و دیگه باید بهش

 خبرمیدادم اما هنوز مطمئن نبودم،هنوز از یاداوری جدیتی که از تمام حرکاتش حتی نگاهش میبارید

 

 م و فامیلشم پر ازمیترسیدم،من چه جوری باید با این ادم کنار میومدم!به کارتش نگاه کردم!حتی اس

 جذبه بود!صدای سیا توی گوشم پیچید

 امیرعلی یه قلقایی داره که من میدونم تو تنها کسی هستی که میتونی اون قلقارو پیدا کنی و باهاش"-

 "!کنار بیای

 شونه ای باالانداختم وگفتم

 !حتما سیا یه چی میدونه که انقدر مطمئن باهام حرف میزنه و میگه باهاش کارکنم-

 پوف کالفه ای کشیدم که ضربه ای به در خورد و بابا وارد اتاق شد

 ناردونم بیداری؟-

 از روی تخت بلندشدم

 

 !اره بابایی!بیدارم-

 با لبخند وارد اتاق شد و کنارم نشست،به کارت توی دستم نگاه کرد وگفت

 نظر خودت چیه؟-

 شونه باالانداختم

 !و کمتر میکنهمیترسم اما اطمینان سیا و امین ترسم ر-

 سرمو بلند کردمو بهش نگاه کردم

 تو چی میگی بابا؟-

 لبخند زدو به قران توی دستش اشاره کرد

 !من که نه اما این قران میگه عالی،پر از رستگاری-

 !ابرو باالانداختم

 ینی چی؟-

 لبخند پر از ارامشی زد وگفت
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 !چراشو توضیح نداده اما وقتی اینو میگه تو انجامش شک نکن-

 لبمو گاز گرفتم

 ینی میگی زنگ بزنم و بگم قبوله؟-

 با اطمینان چشماشو باز و بسته کرد

 

 !اره!قبول کن ما پشتتیم میدونی که-

 لبخند زدم وسرم رو تکون دادم!با لبخند پیشونیم رو بوسید و از اتاق بیرون رفت!گوشیم رو برداشتم و به

 

 بمو گازگرفتم و شمارهش رو وارد کردم و با بسم ااهللصبح بود!زود که نبود؟ل !ساعت نگاه کردم

 زیرلبی دکمهی سبز رو لمس کردم!صدای هر بوق انگار صدای ضربان قلبم بود که حس میکردم توی

 تا بوق صدای جدیش تو گوشم پیچیدگلوم داره میزنه!!بعد از

 !بله بفرمایید-

 لبمو با زبون تر کردم

 !سالم اقای یزدان پناه-

 اشتم اسمم رو بپرسه اما بدون اینکه ذره ای از جدیتش کم بشه گفتانتظار د

 !!سالم خانوم!زودتر ازاینا منتظر زنگتون بودم-

 لبمو گاز گرفتم!این عالی پر از رستگاری در اومده بود؟؟؟اره خب شاید قرار بود از دستش دق مرگ

 !بشم اونجوری به رستگاری میرسیدم

 !!طول کشیدبله تا تصمیم بگیرم یه مقدار -

 بله خب حق دارید تصمیمی نیست که یه روزه بشه گرفت!و حاال در نهایت تصمیمتون چیشد؟-

 لبمو گاز گرفتم و گفتم

 !!فکر میکنم که قبوله-

 صدای پوف کالفهش رو شنیدم و اینبار یکم لحنش محکمتر شد

 ه بشید فکر میکنید کهمن یه هفته برای این جواب وقت دادم بهتون؟؟یه هفته وقت داشتید تا متوج-

 !!قبوله یا مطمئنید که قبوله
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 پرحرص چشمامو روی هم فشار دادم!این چه ادمی بود دیگه!!چرا انقدر ریز بین بود!حاال از دهنم در

 اومد فکرمیکنم تو چرا گیر میدی بهش؟!سکوتم رو که دید گفت

 

 برای دیدار مجدد و اتمام در هرصورت اگه مطمئن شدید که پیشنهادی که دادم قبوله قرارمون ساعت-

 حجت های اخر اما...اما تاکید میکنم که اگر مطمئن شدید نه که فکرکردید!متوجه اید که؟

 لپامو باد کردمو با حرص بیرون فوت کردم!دستی به پیشونیم کشیدم وگفتم

 !بله متوجه ام-

 

 !وبه!ادرس رو براتون میفرستم!خدانگهدارخ-

 !خدانگهدار-

 !!و تماس قطع شد!!به محض قطع شدن تماس جیغ پر حرصی کشیدم!مرض بگیری!درد بگیری

 !اداشو در اوردم:اتمام حجت های اخر

 بالشتمو روی زمین پرت کردم

 درك!به من چه!اتمامفکرکردی کی هستی اصن؟بزنم تو سرت تا بمیری!!خانزداه ای که خانزداه ای!به -

 !!حجت!!اوففف!خدا به دادم برسه

 گوشیم رو برداشتم و شمارهی سیا رو گرفتم!با سومین بوق جواب داد

 جان دلم جینگیل؟؟-

 سرمو توی بالشت فرو کردمو جیغ زدم

 !سیییییییییییییا-

 صدای خندهش بلندشد

 !بذار حدس بزنم چی شده!با امیرعلی حرف زدی-

 ردم صدام باال نره جیغ زدمدرحالی که سعی میک

 

 بله بله با اون دوست مشنگ و ابشار یخ شما حرف زدم!!این چی میگه سیا!!به من میگه اگه قبول کردی-

 پیشنهادو ساعت یک بیا فالن جا برای حرف های اخر و اتمام حجت های اخر!!این چی میگه سیا هان تو

 !!به من بگو این چی میگه
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 صدای خندهش بلندتر شد

 !زهرمار!به چی میخندی تو-

 درحالی که هنوز میخندید گفت

 اونجا باش از االن اماده بعد ها بهت میگم!!امیر علی تو کارش زیادی جدیه به نظرم اگه گفته ساعت-

 !شو که به موقع سر قرار برسی

 پوف کالفه ای کشیدم

 یکیتون به من بگه من چه جوری باید با این ادم کارکنم؟اخه چیه من به این میخوره؟؟-

 خندید

 

 باران تو به من که شک نداری!داری؟-

 نوچ کوتاهی گفتم که ادامه داد

 پس به حرفم گوش بده و برو سر قرار و باهاش حرف بزن!باران،خودت باش!متوجه ای چی-

 از اونی که هستی نشون بدی تا به اون برسی،من اگه بهت گفتم میگم؟؟نیازی نیست خودتو بزرگتر

 باهاش میتونی کنار بیای و موفق میشی بر اساس بارانی که میشناسم گفتم!پس خودت باش تا بتونی

 باهاش کنار بیای!گرفتی چی میگم؟

 سرمو تکون دادمو اوهم بی حوصله ای گفتم که خندید

 

 !ه قرارت دیر نرسی!برو که تااخرش پشتتمافرین دختر خوب!برو اماده شو ب-

 !لبخندزدم!این دومین بار بود که این حرف رو توی نیم ساعت اخیر میشنیدم

 اخرین نگاه رو توی اینه به خودم کردم و با دقت خودم رو مورد بررسی قرار دادم تا هیچ ایرادی نداشته

 نگ با رژ اجری و رژ گونهباشم!!ارایش صورتم مثل همیشه،خط چشم کلفت با لنزای عسلی ر

 همرنگش!موهام رو کامال جمع کرده بودم پشتم و ساده بسته بودم!چهرهم رو اینطوری بیشتر

 دوستداشتم!!مانتوی بلند مشکی رنگ که باال تنهش پارچهی طرح دار طالیی کار شده بود و جلوش تا

 ار میپوشیدم بلندیش تا قوزك پامباالی زانوم بود و به صورت حالل پشتش تا روی زمین که وقتی پاشنه د

 میرسید!طرحش رو خودم داده بودم و خیاط مامان برام دوخته بود!!لبخندزدم،به هرحال باید هنرم رو به

 رخ میکشیدم!کیف چرممو دستم گرفتم مثل گذشته با اعتماد به نفس از پله ها پایین رفتم!مامان با دیدنم
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 لبخند زد و گونهم رو بوسید

 !مامان،ایشاال که با خبر خوب برگردیموفق باشی -

 درحالی که کفشام رو میپوشیدم گفتم

 !فقط دعا کن من از دست این اقا سالم برگردم خبر خوبش پیشکش-

 خندید

 !نگران نباش،اونقدر که سیامک و امین ازش مطمئن حرف میزنن حتما ادم خوبیه-

 سرم رو تکون دادم

 !فعال که منم عقلم رو دادم دست این دوتا ناقصول عقل-

 مامان با خنده گفت

 

 

 !باران!!این چه طرز حرف زدنه-

 لبخند زدم و بعد از خدافظی از خونه بیرون اومدم و سوار اژانس شدم!ادرس رو دادم و تا رسیدن به

 دلگرمی بده بهم!با توقفمقصد با سیا چت کردم و فحش نثار خودشو دوستش کردم و سیا سعی کرد 

 ماشین از سیا خدافظی کردمو بعد از دادن پول به راننده از ماشین پیاده شدم!به رستوران شیک روبه روم

 نگاه کردمو ابرویی باالانداختم!نفس عمیقی کشیدم و وارد رستوران شدم!!حس میکردم قلبم داره توی

 نی که اومد سمتم باعث شد یکم از اون حالگلوم میزنه کف دستم حسابی عرق کرده بود صدای گارسو

 متشنج دور شم

 شما با اقای یزدان پناه قرار مالقات دارید؟؟-

 کوتاه گفتم

 !بله-

 !از این طرف لطفا-

 و سمت پله های وسط سالن رفت و منم دنبالش!به باالی پله ها که رسیدم با دیدن امیرعلی پشت میز

 ت توی قلبم لونه کنه!سعی کردم وحشتم رو سرکوب کنم و بالبمو گاز گرفتم،این ادم باعث میشد وحش

 اعتماد به نفسی که تا چند دیقه پیش داشتم رفتم سمتش!با دیدنم سیگاری که گوشهی لبش گذاشته بود

 !رو خاموش کرد و بهم نگاه کرد!یه نگاه دقیق،از نوك پا تا فرق سرم
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 !سالم-

 صندلی نشستم و به صورت جدیش خیره شدم!شاید سرشو تکون داد و کوتاه جواب سالمم رو داد!روی

 سعی کردم لبخند"خودت باش باران"خودمم باید یکم جدیت میداشتم اما صدای سیا توی گوشم پیچید

 بزنم!منو رو گرفت سمتم

 

 !بهتره اول غذامونو سفارش بدیم-

 ذب شم،چیبلهی کوتاهی گفتمو منو رو ازش گرفتم!نگاهش روی لرزش محسوس دستم باعث شد مع

 میشد انقدر روم دقیق نمیشد؟به منو نگاه کردم و گفتم

 شما زیاد اینجا میاین؟-

 !تقریبا-

 منورو سمتش گرفتم

 

 !پس لطف میکنید غذای منم شما انتخاب کنید-

 البته ای گفت و منو رو گرفت!به گارسون با دستش اشاره کرد و نگاهی به منو کرد

 !یه پرس لقمه زعفرانی با مخلفات برای خانوم،یه پرس بختیاری هم برای خودم-

 امر دیگه؟-

 !ممنون-

 !گارسون سری تکون داد و رفت

 !خیله خب،تا غذامون اماده بشه میخوام یکمم راجب خودت صحبت کنی،میخوام بیشتر اشنا شم-

 لبمو تر کردم

 !تم درست جوابش رو بدمدوباره این سئواالی سخت و کلی که هیچوقت نتونس-

 سرش رو تکون داد و درحالی که یه نخ سیگار در میاورد گفت

 پس بذار راحتش کنیم،تک فرزندی درسته؟-

 سرم رو تکون دادم اما با یاداوری تذکر اون شبش تند گفتم
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 !بله-

 یه هفتهست کهماه به هر دلیلی دانشگاه نرفتی،االنسالته،تو دانشگاه فرهنگ و هنر درس میخونی، -

 مجدد داری دانشگاهت رو ادامه میدی،پدرت کارخونه شکالت داره،مادرت خانه دار و..؟

 با چشمایی که سعی داشتم از گرد شدنشون جلوگیری کنم گفتم

 !ای دیگه موند؟؟فکرمیکنم همه رو گفتید"و- "

 لبخند کجی زد و سرش رو تکون داد

 ه موفق شدنم نباشم!پس اگه اینجایی مطمئن باش زیر بمگفتم که هیچوقت ریسکی نمیکنم که مطمئن ب-

 !زندگیت رو در اوردم و مطمئنم از کارت

 لبمو گاز گرفتم تا درشت بارش نکنم

 پس دیگه چه لزومی بود که از من بپرسید ؟؟-

 پکی به سیگارش زد و درحالی که دودش رو بیرون میداد گفت

 !فکرکن میخواستم از زبون خودت بشنوم-

 ابرویی باال انداختم و کوتاه گفتم

 

 !جالبه!اما من راجب شما جز اینکه دوست سیامک هستید چیز دیگه ای نمیدونم-

 !لبخند کجی زد و دوباره پکی به سیگار دستش

 !این اشتباهه بزرگیه که برحسب یه دوستی با فامیلتون بهم اعتماد کردی-

 سیا و حرفایی که میزد اعتماد داشتم،سکوتم رو که دیدراست میگفت اما اون که نمیدونست من چقدر به 

 گفت

 

 !میشه گذاشت پای سن کمی که داری-

 سرمو بلند کردمو تیز نگاهش کردم!تیزی نگاهم بین دود سیگارش گم شد!به سرفه افتادم،به خاطر آسم

 و بهم نگاه کردخفیفی که داشتم بوی سیگار و قلیون نفسم رو بند میاورد!تند سیگارش رو خاموش کرد 

 !متاسفم حواسم به وضعیت ریه هات نبود-

 در حالی که هنوز سرفه میکردم غر زدم



www.taakroman.ir  

 

  

 
82 

 

سرکوب رمان    

  کاربر انجمن تک رمانبانو آی  

 

 پرونده پزشکیمم مطالعه فرمودید؟-

 سرشو تکون داد ارهی کوتاهی گفت!من چقدر جلوی این مرد نابلد بودم!ظرف غذا که جلومون گذاشته

 د و من به این جمله باور داشتم!متوجه نگاهشد سرفه های منم بهتر شد!هیچ عملی بهتر از خوردن نبو

 !امیرعلی روی خودم شدم و سرمو بلند کردم اما نگاهش رو گرفت و مشغول خوردن غذا شد

 !میتونم بخوام شما هم یکم از خودتون بگید که باهاتون اشنا شم-

 خیلی کوتاه و جدی گفت

 !ترجیح میدم موقع غذا خوردن سکوت کنم-

 ن حرف رو زد که حس کردم خطای بزرگی مرتبط شدم و کوتاه ببخشیدی زمزمهانقدر جدی و محکم ای

 کردم و مشغول خوردن غذا شدم!!اونقدری از استرس گشه ام شده بود که بیخیال کالس و این حرفا

 شدم و تا اخر غذام رو خوردم!وقتی با دستمال دور دهنم رو پاك کردم متوجه شدم که امیرعلی نگاهم

 ه به نگاهش کوتاه گفتممیکنه!بدون توج

 !ممنون بابت غذا-

 کوتاه چشمشو باز و بسته کرد و گفت

 

 

 خب من بر خالف خودت دوتا خواهر کوچکتر از خودم دارم ،مادرو پدرم انگلیس زندگی میکنن اما من-

 اصوال ترجیح میدم توی کشور خودم زندگی کنم،چند وقتی هست دنبال یه طراح خوب میگشتم که البته

 !هیچوقت فکر نمیکردم از طرح های یه دختر جوون و دانشجو خوشم بیاد

 !البد قوی بودم که خوشتون اومده-

 سرش رو تکون داد

 البته!همون شب هم گفتم جسارت خوبی توی خطوط و طرحهات هست!درسته؟-

 !بله-

 مانتوت طرح خودته درسته؟-

 از کجا فهمیدین؟؟-

 هی کاراش داره!امضای تو میدونی چیه؟هر هنرمندی یه امضای ثابتی توی هم-
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 سرم رو تکون دادم

 !نه-

 !روحی که توی طرحهات هست!در عین جسور بودن یه لطافت خاصی توی تمام کارات وجود داره-

 به مانتوم نگاه کردم!تاحاال بهش دقت نکرده بودم

 !متوجه شدم-

 !خوبه!باید یه سری حرف هارو قبل از شروع کار بهت گوشزد کنم-

 اهش کردم،این جدیتش منو میترسوندنگ

 !میشنوم-

 اول از همه اینکه تو سه روز در هفته میری دانشگاه،اون سه روز هیچی برای خودتی اما مابقی روزها-

 

 توی مزون باید باشی!به صورت مداوم!بد قولی نداشته باش للطفا!هر وقت که ازت طرح خواستم باید

 !یخوام با ایده های نو!مهمترین نکتهاماده کنی!!برای هر فصل کالکشن م

 به چشمام خیره شد

 برای کالکشنای هر فصل باهم سر عکاسی حضور داریم،کالکشن مردونه هم کم کم به کارمون اضافه-

 !میشه بنابرین مدل های معروف زیادی قراره توی پروژهمون حضور داشته باشن

 چشمامو ریز کردم تا متوجه حرفی که میخواست بگه بشم

 

 من نمیخوام هنوز شروع نکرده برندم زیر سئوال بره پس لطف کن تمام احساسات دخترونهت رو موقع-

 کار بیرون بریز،نمیخوام رفتار نامناسبی توی محیط کار با خودم یا مدلینگامون ببینم که باعث بشه برندم

 زیر سئوال بره!متوجه ای که؟؟

 شده ام ریخت وشعله ورش کرد!این چیحرفش انگار بنزینی بود که روی اتیش خاموش 

 میگفت؟چشمامو با حرص روی هم فشار دادمو از جام بلندشدم!توی چشمای جدیش نگاه کردم سرد

 سرد بود مثل شیشه!دندونامو رو هم فشار دادمو گفتم

 ..حیف،حیف جایی که هستیم ایجاب نمیکنه صدام تا یه حدی بلندتر بشه وگرنه-

 د و نافد گفتبا همون جدیت و چشمای سر

 وگرنه؟؟وگرنه چی؟-
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 خندید!یه خندهی پر حرص

 دختر جون حواست هست داری باکی حرف میزنی؟منو تهدید به چی میکنی؟؟-

 پر حرص پام رو روی زمین کوبیدم وگفتم

 

 شما چی؟؟میدونید دارید با کی حرف میزنید؟؟شما کی هستید که اجازه میدید به خودتون اینجوری با-

 نید و بخواین حدم رو بهم نشون بدید؟؟من حرف بز

 بدون اینکه بخوام اشک تو چشمام حلقه زد!برای این عادت مزخرف که موقعی که عصبانی میشدم و بهم

 !فشار میومد به جای اینکه محکمتر حرف بزنم بغضم میگرفت خودم رو لعنت فرستادم

 کردم که بخواد اینطوری حرف بزنهپدر من تو عمرم یه بار اینطوری با من حرف نزده،ینی خطایی ن-

 اونوقت شما به چه حقی این حرف رو میزنید؟میدونید چیه،اشتباه از من بود که فکرمیکردم قرانی که

 استخاره گرفتم ازش حرفش درست ببوده و بر خالف میلم اومدم و اینجا باهاتون صحبت کنم!روز خوش

 !!اقای یزدان پناه

 و گفت قبل از اینکه برم دستم رو گرفت

 !صبرکن-

 سرم رو پایین انداختم و سعی کردم بغضم رو سرکوب کنم اما مثل همیشه جواب معکوس داد و اشکام

 رو گونه ام چکید

 !نتیجهی استخاره ای که گرفتی چی بود که باعث شد بر خالف میلت بیای و اینجا با من صحبت کنی-

 

 یرم!دستمالی که گرفت سمتم رو گرفتم و اشکسرم رو پایین انداختم وسعی کردم جلوی اشکام رو بگ

 هام رو پاك کردم!نفس عمیقی کشید و گفت

 !شاید حق باتو باشه و من لحنم یکم بی ادبانه بوده،فقط خواستم اتفاقات گذشته تکرار نشه-

 !...پوزخند زدم!شاید حق باتوا!مردکه

 !!میتونیم بریم!صحبتامون تموم شد ظاهرا-

 

 بیحرف از پله ها پایین رفتم و به صندوق دار گفتم تا برام اژانس بگیره اما امیرعلی مخالفت کرد وگفت

 !شاید لحنم بی ادبانه بوده باشه اما بی ادب نیستم!خودم میرسونم-
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 !ممنون خودم میرم-

 پوف کالفه ای کشید وگفت

 !حوصله بحث کردن ندارم!این تعارفای مسخره رو کش نده-

 ت در!پرحرص لبم رو گاز گرفتم!ادم مزخرف!شاید بهتر بود با خودش برم تا بلکه طول راهورفت سم

 بتونم سئواالیی که باید رو برسم اما..با حرص بند کیفم رو فشردم وبیحرف دنبالش رفتم،سوار بنز

 اخرین مدلش شدم و راه افتاد!بوی عطر تلخش توی بینیم پیچید

 ن رو بهت نشون بدم!لطفا خوشت بیاد چون در غیر این صورت خودتفردا میام تا باهم بریم جای مزو-

 !باید بگردی دنبال جای مناسب چون نه حوصلهش رو دارم نه وقتش

 با حرص دندونام رو روی هم فشار دادم

 !اسمشم اینه ك شریکیم-

 بی تفاوت سرشو تکون داد

 !این چهار راه رو برید سمت چپ-

 کوتاه گفت

 !میدونم-

 کشیدم و سکوت کردم!کنار اومدن با این ادم کار من نبود!جلوی خونه که توقف کرد پوف کالفهای

 تشکر کوتاهی کردم و پیاده شدم!شیشه رو پایین کشیدوگفت

 !راستی،نگفتی جواب استخارهت چی بود-

 

 پوزخند زدم و کوتاه گفتم

 

 !!عالی،پر از رستگاری-

 و در مقابل نگاه متفکرش خداحافظ کوتاهی گفتمو وارد خونه شدم!!با بستن در اخیش بلندی گفتمو شالم

 !رو از سرم در اوردم!عجب روزی بود

 با گوشت های گرد و قلقلی توی ظرف بازی میکردم و تمام حواسم پیش مالقات امروزم با امیرعلی

 استرس تزریق میکرد!دوباره با یاداوری حرفی بود!یه ادم خشن،سرد و حسابی جدی!حتی نگاهشم بهم

 که زده بود دندونام رو روی هم فشار دادم و فحش زیر لبی نثارش کردم!مردك یوبس!صدای بابا باعث
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 شد سرم رو بلند کنم

 ناردونم چرا غذاتو نمیخوری؟-

 شونه باال انداختم

 !زیاد ریختم،سیر شدم-

 !خور عزیزم بذار یکم جون بگیری برای کار کردنمامان :تو اصال چیزی خوردی که سیر بشی؟؟ب

 !!چشمی گفتمو قاشقی باقالی پلو دهنم گذاشتم

 مالقات امروزتون چطور بود؟؟-

 غذام رو قورت دادم و کوتاه گفتم

 !!خوب بود-

 بابا متوجه بی حوصلهگیم شد و تا اخر شام دیگه ازم سئوالی نپرسید!با تموم شدن غذام از پشت میز بلند

 تشکر کوتاهی کردم،در حالی که به سمت اتاقم میرفتم شمارهی سیا رو گرفتم!مثل همیشه زود شدم و

 

 جوابمو داد

 جان دلم؟-

 سالم سیا خوبی؟-

 !!سالم فسقلم،قربانت تو بهتری انگار-

 کوتاه گفتم

 امیرعلی گفته فردا بریم جای مزون رو بهم نشون بده اما ادرسی بهم نداد!من چیکارکنم؟-

 دخندی

 !!چیکارباید بکنی؟؟زنگ بزن ازش بپرس-

 

 !لبمو کج کردمو روی تختم نشستم

 !!نمیخوام بهش زنگ بزنم بابا!ترسناکه،ادم حس میکنه داره با یخ حرف میزنه!راحت نیستم باهاش-

 بلندتر خندید و گفت

 !نه عزیزم میخوای باهاش راحت باش!مشکلی نداره-
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 !سیییا!ادم باش-

 درحالی که هنوز میخندید گفت

 خیله خب،باران جان،عزیزم تو میخوای با این ادم شریک شی!!قراره هرروز ببینیش باید باهاش کنار-

 !بیای یا نه؟؟نمیخورتت که زنگ بزن باهاش حرف بزن

 با حرص گفتم

 شدن باهمین دیگه،نمیدونم چرا دارم باهاش شریک میشم،نمیدونم چرا یه نفر نیست که بگه شریک -

 

 این ادم اشتباهه حتی استخاره هم عالی در اومده!این شانسه من دارم؟؟

 جدی؟؟عالی دراومده؟؟-

 بااخم گفتم

 !!متاسفانه بله-

 لبخندش رو از پشت گوشی هم حس کردم

 !پس انقدر با غر زدن گوش منو خسته نکن،زنگ بزن به خودش و باهاش حرف بزن-

 !لبمو گاز گرفتم

 مینکارو کنم!راه دیگه هم مگه هست؟ظاهرا باید ه-

 درحالی که میخندید گفت

 !نه-

 باشه کالفه ای گفتم وبعد از خدافظی گوشی رو قطع کردم و توی کانتکهام دنبال یزدان پناه گشتم!با

 دیدن اسمش دوباره استرس گرفتم!این ادم حتی اسمشم استرس داشت!لبمو گاز گرفتمو مثل همیشه با

 تا بوق صداش توی گوشم پیچید که گفتم شمارهش رو گرفتم!!بعد ازبسم ااهلل زیر لبی 

 خانم اریانجو هیچ نگاه به ساعت گوشیتون کردید و تماس گرفتید؟؟-

 

 و نیم شب بود!پس ما چرا!با حرفش نفسم بند رفت و تند به ساعت روی دیوار نگاه کردم!!خاکبرسرم

 !!نگفت!ای خدا خفهت نکنه سیاانقدر دیر شام خوردیم؟؟؟چرا سیا هیچی به من 

 حرفی که بابتش من رو از خواب بیدار کردید رو میگید یا قطع کنم؟-
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 کف دستام که حسابی عرق کرده بود و به پیرهنم مالیدم وگفتم

 

 من..ینی ببخشید اقای یزدان پناه..اصال نه اینکه چیز شد...به ساعت نگاه نکردم-

 پوف کالفه ای کشید وگفت

 اگه زود حرفتون رو بگید خواب من نمیپره و بعدش میتونم بخوابم،پس خوشحالم میکنید سریعتر-

 !!حرف بزنید

 دستم رو به پیشونیم زدم و گفتم

 !ببخشید به من ادرس جایی که فردا قراره بریم رو نگفتید،میخواستم بپرسم-

 نفسشو پرحرص بیرون داد

 عا برای این منو از خواب بیدار کردید؟؟وقتی نگفتم ینی اینکه میام دنبالتون!واق-

 از تشرش لب ورچیدم و با گوشهی پیرهنم ور رفتم

 !خب چیزه ساعتشم نگفتید بهم-

 لحنش ارومتر شد

 !میبینمتون!خدانگهدار بله فراموش کردم!ساعت-

 !خداحافظ-

 بیرون فوتو تماس قطع شد!باقطع شدن تماس گوشی از دستم سرخورد وروی زمین افتاد!!نفسمو راحت 

 !!کردمو روی تخت ولو شدم!!چقدر حرف زدن با این مرد انرژی میگرفت از ادم

 با صدای زنگ گوشیم الی پلکام رو باز کردم،سرم رو تو بالشت فرو کردم و اهمیت ندادم تا صداش قطع

 شد!!دوباره چشمام داشت گرم میشد که صداش روی روانم خط انداخت!با حرص گوشیم رو برداشتم و

 واب دادمج

 بله؟؟-

 

 !خانوم اریانجو نگید که هنوز توی تخت خواب تشریف دارید-

 

 با شنیدن صدای امیرعلی مثل فنر از جام پریدم و صاف روی تخت نشستم!!دستی توی موهام کشیدم

 وگفتم
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 !نه ینی بیدارشدم-

 !ده دیقه بیشتر منتظرتون نمیمونم-

 ونیم رو نشون میداد با سرعت دویدم تو دستشویی و و بی حرف گوشی رو قطع کرد!بادیدن ساعت که

 ابی به صورتم زدم!درحالی که با حوله صورتم رو خشک میکردم از دستشویی بیرون اومدم و رفتم سمت

 کمد و مامان رو صدا زدم

 مامااان؟؟-

 ی خودم بود رو بیرون کشیدم!!درحالی که شلوار مشکیماز بین مانتوهام مانتوی بنفشی که بازم از طرح ها

 رو پام میکردم دوباره مامان رو صدا زدم

 !!ماماننن-

 جانم جانم؟چیشده عزیزم؟؟-

 !مامان خواب موندم!یه لقمه برام بگیر اول صبحی دهنم بو نده میرم بیرون-

 ادی برای میکاپ نداشتم،اونباشه ای گفت و از اتاق بیرون رفت!سریع رفتم سمت میز میکاپم!!وقت زی

 صدایی که گفت ده دیقه بیشتر واینمیستم اصال شوخی نداشت!!کرم پودر و رژ و ریمل شد میکاپم!!موهام

 رو توی صورتم ریختم تا حداقل یکم صورتم از سادگی در بیاد!شالم رو سر کردمو همراه کیف و گوشیم

 بودم که مامان لقمه رو گرفت سمتم از پله ها پایین دویدم!جلوی در مشغول پوشیدن کفشام

 

 !بخور عزیزم!عجله نکن که نخوری زمین!برو به سالمت-

 درحالی که گازی به نون تستم میزدم از خونه بیرون رفتم!!حتی وقت نکردم دکمه های مانتوم رو

 ر و ازببندم!!صدای استارت ماشینی رو که از بیرون شنیدم متوجه شدم ماشین امیرعلیه!!دویدم سمت د

 خونه بیرون رفتم!!با دیدن ماشینش که حرکت کرده بود ایستادم و از پشت با لبای ورچیده نگاهش

 کردم!ای ادم مزخرف!حاال صبر میکردی نمیمردی که!با توقف ماشینش لبخند روی لبم نشست!منتظر

 و روی هم فشاربودم دنده عقب بگیره که دستشو از شیشه بیرون اورد و اشاره کرد که بیا!!دندونام ر

 دادم ودرحالی که دکمه های مانتوم رو میبستم رفتم سمت ماشینش!میخوام صدسال سیاه اینجوری نیای

 

 دنبالم!خودم با اژانس میرفتم راحتتر بودم!!اخرین تکه از نون تست رو توی دهنم گذاشتم و سوار ماشین

 !!شدم
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 !سالم-

 ه نشونهی صبر کردن جلوش !!با قورت دادن نونیه دستمو جلوی دهن پرم گرفتمو دست دیگهم رو ب

 تست به سرفه افتادم که بی حوصله خم شد و از پشت بطری ابمیوه ای رو گرفت سمتم،تند بطری رو

 گرفتم و مقداری از ابمیوه داخلش رو خوردم!دهانهی بطری رو از لبم فاصله دادم و اخیش بلندی گفتم!با

 دیدن دهنهی رژی شده بطری روی گونهم کوبیدم و که باعث شد مقداری از ابمیوه روی مانتوم بریزه و

 اه از نهادم بلندشه!ای وای!!این چه روز شومی بود،بد بیاری پشت بد بیاری!!پوف کالفه ای کشید و بطری

 رو ازم گرفت

 !بده من تا بیشتر از این خرابکاری نکردی-

 !ی نازنیم نگاه کردملب ورچیدم وبه مانتو

 

 میشه برم عوضش کنم؟؟-

 اینکه بدون اعتنا بهم راه افتاد ینی نخیر!!لبمو گاز گرفتمو دستمالی از کیفم در اوردم و روش کشیدم اما

 خب اب نبود که درست بشه!!با یاداوری اینکه حتی یه سالمم نکردم تند سرمو بلند کردم

 رفت،سالم خوبید شما؟؟راستییی ببخشید حواسم پرت شد یادم -

 نگاه گوشه چشمی که نثارم کرد حس نگاه به یه کودن رو بهم القا کرد!!لبم رو گاز گرفتمو صاف سرجام

 نشستم!!با گوشهی شالم ور رفتم

 !بابت دیشب معذرت میخوام که از خواب بیدارتون کردم-

 دور برگردن رو دور زد وگفت

 !مهم نیست-

 امروز خیلی معطل شدید اره؟؟-

 !نیم ساعت-

 !!معذرت میخوام-

 سرشو تکون داد و سکوت کرد!اه باز داشت عصبانیم میکرد!این ادم نبود؟؟یه لبخندی،یه انعطافی!سیا

 چطور با این دوست بود؟؟هیچیش به سیا نمیخورد!!با دکمهی مانتوم ور رفتم و گفتم

 

 االن اینجایی که میخوایم بریم کجاست؟؟-
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 !صبرکنید متوجه میشید-

 پرحرص چشمامو روی هم فشار دادم،اصال منو بگو عذاب وجدان گرفته بودم که هم دیشب بیدارش

 !کرده بودم هم امروز منتظرش گذاشته بودم میخواستم یکم مهربون باشم

 

 !تا برسیم سکوت کردم و هیچ حرفی نزدیم

 .و برای خودم تو را ارزو میکنم

 با توقف ماشین سرم رو از گوشیم بلند کردمو به پاساژ بزرگ روبه روم خیره شدم!ظاهرش که شیک

 بود!یه پاساژ بزرگ توی مرکز تجریش!از ماشین پیاده شدم و همراه امیر علی وارد شدم!چرا من این

 خیلی پاساژ رو ندیده بودم؟؟بهش میخورد تازه ساخته شده باشه چون هم دیزاین شیک و هم معماری

 خوبی داشت!شبیه پاساژهای اروپایی بود!دنبال امیرعلی با اسانسور به طبقه سوم رفتیم!به سمت تنها

 !مغازهی خالی وبزرگ اون طبقه رفت و با کلیدی که از جیبش در اورد در رو باز کرد

 !بفرمایید-

 دو طرف راه داشت ازبالبخند وارد شدم!جای بزرگ و خیلی خوبی بود!به اتاقی که با یه دیوار که از 

 !قسمت جلویی مغازه جدا شده بود نگاه کردم،اینجا برای اتاق پرو خیلی مناسب بود

 خب نظرتون چیه؟-

 !!به نظرم جای خیلی خوبیه فقط باید به فکر طراحی و دیزاین داخلیش باشیم-

 به همون دیواری که اتاق پروو رو از قسمت جلویی جدا کرده بود اشاره کردم

 وار چون دقیقا رو به روی درب ورودیه به نظرم بهتره که اسم برندمون که حاال بعدا راجبشاین دی-

 صحبت میکنیم رو روی یه قاب طالیی با زیر زمینهی مشکی بدیم لیزر کنن و نصب کنیم!رو به روشم میز

 !!بذاریم برای منشی و کارمندامون

 به دیوار ها اشاره کردم

 !!انتو نصب بشهاین دو طرف رو هم که رگال م-

 دستی به پیشونیم کشیدم و اهان کشداری گفتم و رفتم سمت اتاق پشتی

 

 اینجا هم فضای خیلی خوب و بزرگیه برای اتاق پروو میتونیم کاغذ کادوهای قرمز رنگ نصب کنیم با-
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 !یه مبل شیک برای همراه که روی اون بشینه

 

 !کاغذ دیواری-

 لبمو به دندون گرفتم و خندیدم

 !!ببخشید،یکم هیجان زده شدم از اونه-

 ضربه ای به پیشونیم زدم

 فکرکنم یکم پرحرفی کردم،ببخشید،این نظر من بود به نظر شما چیکار کنیم برای فضای داخلی بهتر-

 میشه؟؟

 !دستی به پشت سرش کشید و بهم اشاره کرد و به سمت داخل مغازه رفت

 !نظر خوبی بود اما با چندتا چیز بهترم میشه!گفتی دو طرف مغازه فقط رگال مانتو باشه که نمیشه-

 به دیوار سمت چپ اشاره کرد

 اینجا یه اینه و کنسول شیک میذاریم که دو طرفش رگال مانتو قرار بگیره!میتونیم یه کنسول با-

 بدیم به هرحال اینطوری سود بیشتریکشوهای زیاد بگیریم که شال و کفش هم برای مانتوها قرار 

 نصیبمون میشه!!به ورودی اتاقک پشت اشاره کرد

 جلوی این دو تا ورودی به اتاق پشتی رو دوتا پارچهی مخمل قرمز بلند نصب کنیم که همیشه جمع-

 باشن و این کنار قرار بگیرن،بیشتر جنبهی تزئینی داشته باشه البته موقع پروو الزم میشه که

 !ش!!یه اینه قدی هم باید برای داخل اتاق پرو در نظر بگیریمبندازیم

 خواست بره سمت اتاقک که انگار چیزی یاش افتاده بشگنی توی هوا زد برگشت!به زمین وسط اشاره

 

 کرد

 اینجاهم یه فرش قرمز ساده گذاشته بشه که با پرده ها همخونی پیدا کنه!درضمن برای اتاق سمت-

 !کرایی دارم اما بعدا راجبش صحبت میکنمراستی مزون هم یه ف

 سرم رو تکون دادم و به اون اتاق خیره شدم،چرا من متوجه این اتاق نشده بودم؟لبخند زدم!این دقتش

 !توی کار خیلی خوب بود!خوشم اومد از ایده هاش!ایده هام رو قشنگتر کرد

 !!پس با این حساب باید بریم دنبال خرید وسایل-
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 ردبه ساعتش نگاه ک

 یه دوساعتی وقت داریم!شما که جایی کار ندارید؟؟-

 سرم رو تکون دادم

 

 !نه-

 بسیار خب کوتاهی گفت و باهم از مغازه بیرون اومدیم!درحالی که سوار اسانسور میشدیم با ذوق گفتم

 !باید کنسول و اینهمون سفید باشه اما برای اتاق پروو رو نمیدونم-

 گفتدرحالی که سرش تو گوشیش بود 

 !اون رو باید بعداز انتخاب کاغذ دیواری تصمیم بگیریم-

 فکرکردم،راست میگفت!برخالف یه ساعت پیش که هنوز هیچ حسی برای این شراکت جز ترس نداشتم

 االن پر بودم از هیجاان!هیجان برای شروع یه فصل جدید توی زندگیم!کار کردن!افتتاح کردن یه مزون

 !که طراحش منم

 ر اسانسور باهم از اسانسور خارج شدیم!امیرعلی هنوز سرش تو گوشیش بود،قدمای بلندشبا باز شدن د

 

 باعث میشد من ازش عقب بیوفتم و مجبور بودم تقریبا بدوام!از پاساژ که خارج شدم غر زدم

 !میشه یکم ارومتر برید؟؟ناسالمتی یه دختر همراهتونه-

 بدون اینکه حتی نگاهم کنه یا سرش رو از گوشیش بیرون بیاره قدم هاش رو ارومتر کرد تا بهش

 برسم!به ماشین که رسیدیم باالخره گوشیش رو توی جیبش گذاشت و سوار شدیم!با هیجانی که توی

 جونم دویده بود برگشتم سمتش

 خب االن باید چیکار کنیم؟-

 !چند لحظه سکوت-

 کج کردم،چطور میتونست انقدر ساکت باشه؟!من میخواستم هیجان زده از کارایی که و تو فکر رفت!لبمو

 میخواستیم انجام بدیم حرف بزنم!این ادم ذوق نداشت؟؟باالخره از فکر در اومد و راه افتاد

 !بهتره بریم سراغ کنسول و رگال-

 لوازم کارگاه چی؟؟-

 سرشو تکون داد و راه افتاد
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 !ماونا رو توی انبار دار-

 !ابرو باالانداختم

 قبال هم شما مزون داشتید؟؟-

 !به گفتن اره کوتاهی اکتفا کرد

 

 میشه بپرسم با کی کار میکردید؟-

 اخمایی که بین ابروهاش عمیقتر شد توجهم رو جلب کرد و سکوت کرد!این ینی نمیخواست جواب

 

 بده!منم اصرار نکردم و گفتم

 اسمی برای مزون در نظر دارید؟-

 ز گوشه چشمش نگاهم کرد و گفتا

 !!نیلسا-

 بعد از بیوگرافی که دیروز برام رو کرده بود خیلی تعجب نکردم

 شما هم دوستش دارید؟؟-

 سرش رو تکون داد

 !!اسم بدی نیست-

 چشمامو ریز کردم و با حرص نگاهش کردم،اسم به این قشنگی!شونه باال انداختم و تا رسیدن به مقصد

 سکوت کردم!هرچقدر کمتر با این ادم حرف میزدم بهتر بود،کمتر حرص میخوردم،جلوی مغازهی

 بزرگی توقف کرد و از ماشین پیاده شد!پوفف،این ادم انگار منو کنار خودش نمیدید!از ماشین پیاده شدم

 و وارد مغازه شدیم!یه قسمت مغازه مخصوص به لوسترای شیکی بود و قسمت دیگه اینه و

 ل!مشغول دید زدن لوسترا شدم،به هرحال باید لوستر هم میخریدیم دیگه!!صدای امیرعلی رو ازکنسو

 کنارم شنیدم

 !اگه میخواین تو انتخاب کنسول و اینه شریک باشید تشریف بیارید اون قسمت-

 برگشتم سمتش،بهتر بود به چشماش مستقیم نگاه نکنم!نمیخواستم اون دو تیکه یخ رو ببینم و استرس

 گیرمب

 ..خب اول لوستر انتـ-
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 هنوز حرفم تموم نشده بود که بی اعتنا به حرفم رفت قسمت کنسول و اینه!با حرص چشمامو رو هم

 

 فشار دادمو زیر لب گفتم

 !اروم باش باران،اروم باش-

 

 چشمام رو باز کردمو زیر لب بیشور حرصی نثارش کردم و رفتم سمتش!انگار داشتم با دیوار حرف

 دم!اصال کی گفته هرچی اون میگه باید همون باشه؟؟سمت کنسول سفید رنگی رفت که اینه ساده ومیز

 !سفید بلند و شیکی داشت

 ..فکر میکنم این مناسب بـ-

 بین حرفش پریدم و برخالف میلم گفتم

 !نه به درد کار ما نمیخوره!به دکورمون نمیاد-

 تا کنسول رو ول های بعدی نگاه کردم!بعد از اینکهو مثل خودش بی اعتنا از کنارش رد شدم و به کنس

 نشونم داد و من همون حرف رو تکرار کردم پوزخندی گوشهی لبش نشست!بی اهمیت بهش رفتم

 سمت اینه و موهام رو داخلش مرتب کردم اما با دیدن چهرهی ارشیا دستم بین موهام موند!با همون نگاه

 مات به چهره ش خیره شدم که صدای"دوستددارم"لب زدخاکسترری و دوست داشتنیش بهم زل زد و 

 امیرعلی رو شنیدم

 خانوم اریانجو؟-

 با تاخیر نگاهم رو از اینه گرفتم و گیج بهش نگاه کردم

 بله؟-

 !بریم-

 سرمو تکون دادم و دوباره به اینه نگاه کردم اما دیگه خبری از ارشیا نبود!چشمام رو محکم روی هم

 

 فشار دادم و با بغضی که دوباره سرکوبش میکردم از مغازه بیرون رفتم و سوار ماشین شدم!!پیشونیم رو

 به شیشه تکیه دادمو چشمامو بستم!چرا االن؟؟چرا االن که حالم خوب بود؟؟چرا هر بار حالم خوب میشد

 کردم میومد سراغم!با توقف ماشین جلوی رستوران شیک اما کوچیک و دنجی سرم رو بلند

 ..ممنون من میـ-
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 دوباره و دوباره بی اعتنا به حرفم از ماشین پیاده شد!از اینکه ادم حسابم نمیکرد عصبانی میشدم،بس بود

 دیگه!از چند نفر میکشیدم؟بدون اینکه از ماشین پیاده بشم داخل ماشین نشستم و با حرص به رو به رو

 دیقه یه کاری بکنه که برم و غذا بخورم اما تاخیره شدم!منتظرشدم بیاد حداقل یه دادی یه خشمی 

 بعد ازش خبری نشد که نشد!!حسابی گرسنه ام شده بود و خون خونم رو میخورد اما غرورم اجازه

 

 نمیداد از ماشین پیاده بشم و برم پیشش!نیم ساعت دیگه صبرمیکردم میرفتم خونه یه کوفتی میل

 !میکردم

 میاد اخمی کردم که گوشیم زنگ خوورد،گوشیم رو از کیفم در اوردم و با دیدنش که از رستوران بیرون

 جواب دادم

 جانم مامان؟-

 سالم عزیزم هنوز نرفتی خونه؟؟-

 در باز شد و امیرعلی داخل نشست

 نه،مگه خونه نیستی؟؟-

 !نه عزیزم صبح انقدر هول هولی رفتی منم یادم رفت بهت بگم ناهار اومدم خونهی شهال-

 !ای کشیدم و قیافه م شبیه ناله شد!من گشنه ام بود!ینی غذاهم نداشتیمپوف کالفه 

 

 !اهان-

 غذا خوردی؟؟-

 سرمو تکون دادم

 !اره!خیالت راحت-

 !خیله خب عزیزم!من غروب میام خونه فعالخدافظ-

 خدافظی کردم و گوشی رو قطع کردم!دوباره سرم رو به شیشه تکیه دادم و چشمامو بستم و به یاد ارشیا

 بغض کردم!با توقف دوباره ی ماشین سرم رو بلند کردم و با دیدن خونه چشمامومالیدم!کوتاه گفتم

 !ممنون!خداحافظ-

 م!!شکمم که قارو قور کرد فحشی نثارو بعد از خدانگهدار امیرعلی از ماشین پیاده شدم و وارد خونه شد

 امیرعلی کردم!من با این خستگی چی واسه خودم درست میکردم؟پوف کالفه ای کشیدم و باز با خودم
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 "کنار اومدن با این ادم کار من نیست"تکرار کردم

 از محضر که بیرون اومدیم بابا با لبخند دست امیرعلی رو فشرد گفت

 !شه براتونانشاال که پراز خیروبرکت با-

 امیرعلی مودبانه سرش رو تکون داد و جواب بابا رو داد و نگاهی به من کرد و رو به بابا گفت

 

 !اگه اجازه بدید با خانوم اریانجو بریم یه سر به مزون بزنیم ببینیم کارا چطور پیش میره-

 بابا با لبخند سرش رو تکون داد

 !البته پسرم،برید به سالمت-

 و بوسید و گفتو پیشونیه من ر

 

 !به خدا توکل کن بابا-

 لبخند کم جونی زدم و چشمی گفتم؛بعد از خدافظی از بابا سوار ماشین شدیم و امیرعلی با تک بوقی راه

 افتاد!دستی به پیشونیم کشیدم،هنوز از گریه ی دیشب سرم دردمیکرد!همیشه وقتی با گریه خوابم میبرد

 جبور شدم زود بیدار بشم تا بیایم محضر و شراکتمون رو محضریصبحش سر درد میگرفتم!امروزم که م

 کنیم دلیلی شد برای تشدید این سردرد!!عادت به قرص خوردن هم نداشتم همیشه خودش خوب

 میشد!جلوی پاساژ که توقف کرد بی هیچ حرفی از ماشین پیاده شدم و باهم وارد پاساژ شدیم!سر دردم

 ش ندادم،توی اسانسور که ایستادیم با حرکت اسانسور سرم گیج رفت وبدتر و بدتر میشد اما اهمیتی به

 اگه دست امیر علی نگهم نداشته بود محکم زمین میخوردم!!چشمام رو با حرص روی هم فشار دادم که

 صداش تو گوشم پیچید

 خوب هستید؟-

 مثل همیشه جدی معموال ادم عادی توی این وضع لحنش نگران میشه اما این بشر ادم نبود انگار!صداش

 بود!چشمام رو باز کردم و به شیشه های سرد چشماش زل زدم و باز استرس توی وجودم تزریق

 شد!!سعی کردم رو پای خودم بایستم و گفتم

 !بله،ببخشید-

 درحالی که از اسانسور بیرون میرفت گفت

 بابت زمین خوردنت از من معذرت خواهی میکنی؟-
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 لبمو گزیدم و دستم رو به پیشونیم گرفتم!نمیفهمید باید یکم اروم بره؟؟

 !اقای زند لطف میکنید یکم اروم برید؟من به اندازه کافی سرم گیج میره-

 درحالی که سرعت قدماش رو کمتر میکرد بدون هیچ انعطافی گفت

 

 !میتونید برای استراحت برگردید به هرحال حضورتون الزام نیست-

 ونام رو روی هم فشار دادم و غر زدمدند

 

 ...اگه حضورم لزومی نداره پس خیلی-

 پوف کالفه ای کشیدم و گفتم

 برای چی شریک گرفتید؟-

 برگشت سمتم و نگاه جدیش رو توی نگاهم کوبید،به سردردم دلپیچه هم اضافه شد!این ادم با این نگاه

 جدی منو میترسوند

 من طراحی از شما!درسته؟پس صرفا توی بخش طراحی شریکروز اولم عرض کردم سرمایه از -

 !هستید

 و در حالی که وارد مغازه میشد گفت

 !درهر حال برای راحتی خودتون الزم دونستم که بگم!درنهایت تصمیم با خودتونه-

 لبمو گاز گرففتم!شاید تند رفته بودم،این بدبخت به خاطر خودم میگفت!هنوز از سرزنش خودم ثانیه ای

 ذشته بود که با دیدن کنسول و لوستر نصب شده چشمام گرد شد و تند به امیرعلی که درحال صجبتنگ

 کردن با نصاب های کاغذ دیواری بود نگاه کردم!چشمام رو پر حرص روی هم فشار دادم!دیروز انقدر

 ه وذهنم درگیر بود که نپرسیدم چیشد یهو از مغازه بیرون اومدیم پس بگو اقا خودش سفارش داد

 اومده!!ینی من اینجا ادم نبودم؟؟درسته همون چیزایی بود که دوستشون داشتم و از لجبازی گفته بودم

 خوب نیست اما باید به نظرم احترام میذاشت!به خودم نهیب زدم فکرکردی امیرعلی با این همه تیز

 به نظرم احترامبودنش متوجه نشده تو لج کردی؟؟پرحرص سرم رو تکون دادم وگفتم به هرحال باید 

 

 میذاشت!من بیخودی که لج نکرده بودم!با اعصابی متشنج رفتم سمتش وگفتم

 !اقای یزدان پناه چند لحظه میخوام باهاتون صحبت کنم-
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 درحالی که به نصاب توضیح میداد که کدوم دیوارا باید کاغذ دیواری بشن برگشت سمتم و کوتاه گفت

 !چندلحظه لطفا-

 بعد از توضیح به نصاب اومد سمتم و جدی گفت

 !بفرمایید!میشنوم-

 با صدایی که سعی توی کنترلش داشتم گفتم

 

 شما حق ندارید من رو ندید بگیرید وقتی بهتون میگم این کنسول و اینه خوب نیست ینی خوب-

 که خودتون انجامنیست!ینی باید بگردیم تا یه کنسولی که جفتمون پسند کنیم رو پیدا کنیم نه این

 ....بدید!اینجوری میخوایـ

 دستشو به نشانهی سکوت جلوم گرفت و کوتاه گفت

 !اینجا جای مناسبی برای این حرفا نیست،باشه بعد صحبت میکنیم-

 پرحرص گفتم

 ...اما-

 جوری نگاهم کرد و جدی گفت گفتم باشه برای بعد که دیگه نتونستم مخالفتی کنم و الل شدم و سرجام

 م و فقط دستی به پلکای متورمم کشیدمو از خدا طلب صبر کردم برای کنار اومدن با این ادم سختنشست

 !روبه روم

 انقدر این پا و اون پا کردم تا باالخره کار نصابها تموم شد و بیرون رفتن!با رفتن نصابا امیرعلی در رو

 

 بستم و صندلی رو جلو کشید و روبه روم نشست و محکم وجدی گفت

 !قبل اینکه شما صحبتتونو شروع کنید بهتره من یه سری چیزارو بهتون گوش زد کنم-

 میدونستم موقع حرف زدن با این ادم نباید به چشماش نگاه کنم چون وحشت میکردم و نمیتونستم

 !درست صحبت کنم اما خودش نمیذاشت

 !لطفا موقعی که دارم باهاتون صحبت میکنم تو چشمام نگاه کنید-

 گاز گرفتمو باترس به چشماش نگاه کردم!چه جوری باید میگفتم از تو واین چشمات میترسم؟چهلبمو 

 جوری؟

 خوبه!اوال هیچوقت تحت هیچ شرایطی حق ندارید صداتون رو برای من بلندکنید چون میدونید که-
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 زیلوس با صدای بلندتر من بیشتر به رخ کشیدن داره!دوما سعی کنید وقتی با من کار میکنید لجبازی و

 و قهرکردنای دخترونه رو کنار بذارید چون باید تا االن متوجه شده باشید که هیچ میونه ی خوشی با این

 !!چیزا ندارم

 لبمو گاز گرفتم،قشنگ معلوم بود که داره به دیروز اشاره میکنه!مردك باهوش یوبس!با این حرفاش

 !!دم حجله کشت نوکم رو چید و دیگه جایی برای اعتراض نذاشت!!گربه رو

 !متوجه عرایض بنده شدید یا الزمه که دوباره تکرار کنم-

 

 به چشماش نگاه کردم

 !متوجه شدم-

 سرش رو تکون داد و گفت

 !خوبه!حاال اگه حرفی هست میشنوم-

 

 سرم رو تکون دادم و نه خفه ای گفتم

 !لطفا اگه حرفی مونده بگید چون حوصله ندارم یه بحث کش پیدا کنه-

 لبم رو گاز گرفتم

 !کش پیدا نمیکنه،خیالتون راحت-

 سرش رو تکون داد و بلندشد

 !خوبه-

 درحالی که میرفت سمت اتاق پروو گفت

 نمیخواین اتاق رو ببینید؟؟-

 بغضم رو قورت دادم و بلندشدم،کنار اومدن با این ادم هرروز سختتر میشد!درحالی که از روی صندلی

 بلند میشدم گفتم

 !بود!دستتون درد نکنهدیدم!خوب -

 سرش رو تکون داد وگفت

 !پس با این حساب کاری نمونده،میتونیم بریم-

 کیفم رو برداشتم و رفتم سمت در
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 !بریم-

 با لبخندی که از کشیدن اولین طرح روی لبم نشسته بوداز دانشگاه خارج شدم!امروز برخالف سه هفته ی

 ی بود که از اخرین دیدارم با امیرعلی میگذشت!بارگذشته حسابی از خودم و کارم راضی بودم!سه روز

 اخر باهم به مزون سر زده بودیم و برای سفارش لوگوی مزون پیش یکی از دوستای امیرعلی رفتیم،قرار

 بود که امروز لوگو رو روی قاب طالیی رنگ با زمینهی مشکی لیزر کنن!از یاداوری ایرادهای ریزی که

 

 ی گرفته بود دوباره ترس تو دلم لونه کرد!این ادم با این همه ریز بینی و دقتامیرعلی از لوگوهای رئوف

 

 چطور از طرح های من خوشش اومده بود؟؟ینی میخواست از طرح های منم همینجوری ایراد

 بگیره؟صدای زنگ گوشیم از فکر بیرونم اورد،با دیدن اسم مامان با لبخند جواب دادم

 جانم مامانی؟؟-

 جانت بیبال دردونه ی من!کجایی مادر؟-

 تازه از دانشگاه در اومدم!چطور؟-

 !!االن فاطی زنعمو زنگ زد برای شب تولد شروین دعوتمون کرد-

 اخم کردم و غر زدم

 ظهر؟ اخه روز تولد دقیقا زنگ میزنن؟؟؟اونم ساعت-

 خندید

 !حرص نخور مادر.زنعموت رو که میشناسی،کاراش دقیقه نودیه-

 !من ناهار با سیا قرار دارم احتماال بعدش هم میرم مزوناخه -

 !هم که خونه باشی خوبه!خودم زود درستت میکنم عبنداره قربونت برم تو-

 !پوف کالفه ای کشیدم و باشه ای گفتم

 مواظب خودت باش قربونت برم!به سیامکم سالم برسون!خدافظ-

 !چشم!خدافظ مامانی-

 گاه ایستادم و نگاهم رو چرخوندم اما سیا رو ندیدم!ارشیو رو جلویگوشی رو قطع کردم و جلوی دانش

 پام گذاشتم و شماره ی سیا رو گرفتم
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 !رسیدم بخدا فقط غر نزن-

 و صدای تک بوقش رو شنیدم!!درحالی که میخندیدم خفه شویی نثارش کردمو رفتم سمت سانتافه ی

 !مشکی رنگش و سوار شدم

 !نبود خوردم به ترافیک جان سیا غرنزن که تقصیر من-

 خندیدم و خواستم جوابش رو بدم که ضربه ای به شیشه خورد!باتعجب برگشتم و با دیدن ستاره

 همکالسیم تعجبم بیشتر شد!شیشه رو پایین دادم و گفتم

 جانم ستاره؟-

 

 ستاره با لبخند نگاهی به سیا کرد و سالم کرد که سیا هم کوتاه و مودبانه جوابش رو داد و بعد برگشت

 سمت من

 باران جان میخواستم ببینم لطف میکنی از طرح هایی که استاد برات تایید کرده برام عکس بگیری-

 !بفرستی؟؟نمیخوام کپی کنما میخوام ایده بگیرم

 تمابرویی باال انداختم وگف

 طرح هام؟؟-

 دو به شک بودم چی بگم که سیا جوابشو داد

 ببخشید اما این طرح هارو باران داره برای یه مزون میزنه به خاطر همین بهتره دست کسی جز خودش-

 !!نباشه

 ستاره دوباره با لبخند به سیا نگاه کرد وگفت

 !که اینطور من نمیدونستم!ممنون ازتون!خدانگهدار-

 

 ه سعی داشتم خیلی گشاد نشه به رفتن ستاره خیره شدم و گفتمبا چشمایی ک

 این تا دیروز جواب سالم منم نمیداد االن شدم باران جان؟؟-

 و با خنده برگشتم سمت سیا که راه میوفتاد وگفتم

 ارههه؟بازم؟؟-

 درحالی که سعی میکرد خندهش رو پنهون کنه گفت
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 !پرو نشو-

 صندلی پشت گذاشتم!خب این بار اول نبود که سیا میومد دنبالم و خندهم بلندتر شد و ارشیوم رو روی

 !!!من باران جان دوستان عزیزم میشدم

 امین و سمیرا نمیان،گفتن شب تولد شروینه نمیرسن بیان!تو مگه نمیری؟؟-

 سرمو تکون دادم

 !چرا ولی خیلی مهم نیست!کارای مهمتر از اون دارم-

 ه جیغ زدملبخند زد و مقنعهم رو جلو کشید ک

 !نکن سیااا!موهام بهم میریزه،باید برم پیش دوست شریف و یخ شما-

 خندید

 

 چه خبر از مزون؟-

 شونه باالانداختم

 !فعال داریم دکور میزنیم!البته چیزی نمونده تموم بشه!امیرعلی میگه از سر ماه میتونیم شروع کنیم-

 با خنده نگاهم کرد وگفت

 

 اا،شد امیرعلی؟؟-

 دندونامو رو هم فشار دادمو با حرص مشت محکمی نثار سینهش کردم

 !بیشورخان انقدر منو اذیت نکن!حرص اونرو سر تو خالی میکنما!فامیلیش زیاده خب-

 با خنده باشه ای گفت و جلوی فست فود پدر خوب نگه داشت!هیچی مثل فست فود و پیتزا منو خوشحال

 یدونست!از ماشین پیاده شدم و باهم وارد فست فود شدیم!دنجنمیکرد و این رو سیا بهتراز هرکسی م

 ترین جای فست فود نشستیم و من بدون نگاه کردن به منو گفتم

 !پیتزای مکزیکی و سیب زمینی-

 با لبخند باشه ای گفت و به پسر جوون سفارش داد!بعد رفتن پسر برگشت سمتم و با لبخند نگاهم کرد

 !وم رو بدون لنز دیدم!رنگ چشمات داشت یادم میرفتچه عجب من یه بار چشمای خان-

 اخم کردم و چینی به بینیم انداختم

 !صبح دیرم شده بود وقت نکردم-
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 سرشو با تاسف تکون داد و با کف دستش ضربه ای به سرم زد ك خندیدم!سیا همیشه میگفت چشمای

 !بول نداشتممشکی خودت جذابتره تا این لنزای مسخره و فانتزی اما خودم این رو ق

 سیا یه چی بگم نمیخندی بهم؟-

 !نه جونم،دوتا بگو-

 لبمو گاز گرفتم

 این امیرعلی خیلی سخت گیر و نکته سنجه!من از این میترسم،سر همین لوگوی مزون انقدر اون رئوفیه-

 دبدبخت رو دق داد تا یکی رو پسندید حاال ایرادی هم نداشتا ولی وقتی میگفت میدیدی راست میگه!!بای

 !خیلی دقت میکردی تا متوجه میشدی!دوتا از این ایرادا از من بگیره من میشینم گریه میکنم گفته باشم

 

 صدای خندهش بلندشد!بینم رو فشار داد وگفت

 

 تو معرکه ای باران!گریه کن اشکال نداره اما به حرفاش گوش کن چون میدونم اینجوری عالی تر از-

 !اینی که هستی میشی

 لبمو کج کردم

 !!میترسم حتی االن زنگ بزنم بهش بگم نرم امروز-

 لبخند عمیقی زد و خم شد دستم رو توی دستش گرفت

 بارانم،قربون چشمای خوشگلت برم من!اینجوری با این ترسی که تو ازش داری فقط ازش فرار-

 طوری پیش بری سر دوماهمیکنی!!این فرار کردن هیچ کاری رو بهتر نمیکنه هیچ بدترم میکنه!بخوای این

 !شراکتتون بهم میخوره باهم

 دستم رو فشار داد و گفت

 !امیرعلی غول قصهی تو نیست باران پس ازش نترس!ترست رو کنار بذار تا بتونی باهاش کنار بیای-

 سرم رو تکون دادم!شاید حق با سیا بود!من تو این دوهفته فقط از امیرعلی فرار کرده بودم!اینجوری

 باهاش کارکنم!با اوردن غذا لبخند روی لبم نشست و با ولع مشغول خوردن شدم!سیا درحالی کهنمیشد 

 با لبخند نگاهم میکرد در نوشابهم رو برام باز کرد و گذاشت جلوم!جرعه ای از نوشابه رو خوردم وگفتم

 ومزونمون توی پاساژ ارگ تجریشه!پاساژش خیلی خوبه جای مزون هم خیلی خوبه!دکورمون ر-
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 !ایدهش رو من دادم امیرعلی یه سری تغییر داد که بهتر شد

 تمام اتفاقات این دو هفته رو حین غذا خوردن برای سیا توضیح دادم!سیا و امین و سمیرا دیگه به این

 پرحرفی من عادت داشتن،سیاهم با لبخند به تمام حرفام گوش داد و موقعی که گفتم امیرعلی من رو تو

 

 و رفت خودش ناهار خورد بلند خندید!!گازی به پیتزام زدمو گفتمماشین گذاشت 

 مرض،وقتی میگم بی ادبه برای همین چیزاشه!اصال انگار نه انگار یه فرد با اصالته!ینی چی که وسط-

 حرف زدن من میره؟!اصال چه معنی داره منو بذاره تو ماشین وبره؟؟

 !خندهش شدت گرفت

 !عارف کردن و این اداها بیزاره!سعی کن تکرار نکنیامیرعلی رو هنوز نشناختی!از ت-

 لبمو کج کردمو گفتم

 !بس که ادم بیخودیه-

 اخرین جرعه از نوشابمم که خوردم سیا گفت

 

 تموم شد؟بریم؟-

 سرم رو تکون دادمو گفتم

 !اره خودم حساب میکنما-

 چپ چپی نثارم کرد وگفت

 !ین تا من بیامجوجه فوکولی واسه من دم در اورده!برو تو ماش-

 !سیییا!نمیشه که مسخره نشو-

 و کیف پولم رو در اوردم که با اخم کیف پولم رو ازم گرفت و جدی نگاهم کرد

 !یه بار دیگه از اینکارا کنی من میدونمو توا!!اینسری فحشت دادم دفعهی دیگه میزنمت-

 !و بااخم رفت سمت صندوق

 انقدر جدی حرفشو زد که موش شدمو دویدم تو ماشین!بعد ده دیقه سیا هم اومد و در حالی که با اخم

 

 راه میوفتاد کیف پولم رو زد تو سرم و بعد داد دستم!!از دستش خندهم گرفت

 !مرسی بابت ناهار-
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 !!نوش جونت-

 !بود به ساعت نگاه کردم!!نزدیک

 !من دیگه باید برم مزون-

 کون داد وگفتسرش رو ت

 !پاساژو بلدم-

 تشکری کردمو خم شدم سمت داشبورد ماشینش!همیشه توی داشبوردش چیزای خوشمزه ای پیدا

 میشد!با دیدن داشبورد خالی اخم کردم

 سیا!چه معنی داره هیچی این تو نیست؟-

 خندید

 !هر روز دوتا فضول مثل تو سوار ماشینم بشن معلومه هیچی نمیمونه اون تو-

 و ریز کردمچشمام

 من حق ابو گل دارم پرو!بعدشم خیلی مشکوك میزنیا!!اون دوتا ادم فضول کی هستن؟-

 با لبخند نگاهم کرد

 

 !ای جانم که سریع غیرتی میشه!منظورم دوستامن-

 اهان کشداری گفتمو سرجام نشستم!از داخل کیفم اینه رو در اوردم و به خودم نگاه کردم!پنککمو در

 رتم مالیدماوردمو روی صو

 

 !انقدر از این اتشغاال نزن به صورتت-

 درحالی که رژمو در میاوردم خندیدم

 !اینارو نزنم که شبیه زامبی میشم-

 با ضربه ی محکمی که توی سرم زد جیغ زدم

 !چرا میزنییی-

 !همون که گفتم،تو اعتماد به نفس نداری-

 لبخند زدمو رژم رو روی لبم کشیدم!!با تموم شدن میکاپم ماشین جلوی پاساژ وایساد!تند وسایلم رو
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 !!جمع کردم و توی کیفم برگردوندم

 مرسی سیا!خودت نمیای؟؟-

 لبخند زد

 !میدونم امیرعلی خوشش نمیاد،پس نیام بهتره!برو به سالمت-

 ز پشت برمیداشتم گفتموخم شد و پیشونیم رو بوسید!درحالی که ارشیوم رو ا

 !بس که یوبسه!روغن زیتون الزمه بدبخت-

 بلند خندید و بعد از خدافظی از ماشینش پیاده شدم!!به حواس پررتم توف و لعنت فرستادم که صبح

 یادم رفته بود که باید برم مزون و به جای کیف دستی کوله برداشته بودم!هرچند که به تیپم خیلی بیشتر

 مد اما تو این پاساژ با این رستیژ کوله یکم یه جوری بود!پوف کالفه ای کشیدمو کولهاز کیف دستی میو

 رو لمس کردم رو روی دوشم جا به جا کردم و وارد پاساژ شدم و مستقیم رفتم سمت اسانسور!!دکمهی

 سورو تا رسیدن به طبقه سوم خودم رو توی اینه چک کردم!مقنعهم رو مرتب کردم و با باز شدن در اسان

 !بیرون رفتم

 

 .و برای خودم تو را ارزو میکنم

 با دیدن امیرعلی داخل مزون نفس عمیقی کشیدم و بسم االلهی گفتم وداخل رفتم!!مشغول صحبت با تلفن

 بود و پشتش به من

 

 !کارم رو تحویل میدید!االن ساعت چهاره جناب شما به من گفتید ساعت-

 بهونه برای توجیه کارشکنی زیاده!من کارم رو میخوام نه این توجیه ها رو!تا نیم ساعت دیگه اگه کار-

 !من رسید که هیچ اما اگه نرسید میام اونجا و عواقبش رو خودتون بهتر از من میدونید

 ریو گوشی رو قطع کرد،انقدر لحنش جدی و محکم بود که منم ترسیدم و سرجام خشکم زد!!سیا چه جو

 انتظار داشت من از این مرد نترسم؟؟کالفه دستی بین موهاش کشید و برگشت که با دیدنم ابرویی

 باالانداخت

 اتفاقی افتاده؟؟-

 به خودم اومدم و سعی کردم به چشماش نگاه نکنم!در حالی که ارشیوم رو به کنسول تکیه میدادم گفتم

 !نید!یکم ترسیدمسالم،نه ینی چیز شد،اومدم تو دیدم دارید صحبت میک-
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 در حالی که گوشیش رو توی جیبش میذاشت گفت

 !گفتم که از بدقولی بیزارم-

 سرم رو تکون دادم

 !بله ولی فکرنمیکردم در اینحد باشه-

 !دقیقا در همین حد-

 دستی به پیشونیم کشیدم که با دقت سر تاپام رو نگاه کرد!ترسناك بود ترسناکترم میشد وقتی اینجوری

 

 میکردنگاهم 

 دانشگاه بودید؟-

 سرم رو تکون دادم

 !بله-

 طرح های امروزتون رو میتونم ببینم؟؟-

 با یاداوری طرح هام لبخند نشست روی لبم و گفتم

 !!بله یه لحظه صبرکنید-

 تند رفتم سمت ارشیوم وتخته شاستیم رو در اوردم!طرح هام رو ازش جدا کردم و گرفتم سمتش!تشکر

 که اخم بین ابروهاش بیشتر میشد روی صندلی نشست!!تو این دوهفته فهمیده کوتاهی کرد و در حالی

 بودم وقتی میخواست به چیزی دقیق بشه اخماش عمیقتر میشد!!به شناختی که ازش پیدا کرده بودم

 

 لبخندزدم!برای دو هفته شناخت خوبی بود!برگهی دومم رو در اورد و با دقت بیشتری نگاه کرد!بعد از ده

 برگه هارو گرفت سمتم دیقه

 !!برای هفته ی دیگه یه سری طرح میخوام!برای تبلیغ و شروع توی روز افتتاحیه!اما نه این طرح ها-

 ابروم باال پرید!ینی چی؟؟برگه هارو گرفتم و به طرح هام نگاه کردم

 ینی چه جور طرحی میخواین؟؟-

 !طرحی که در خور باشه!ما برای شروع نیاز به طرح های قوی داریم!طرحی که مثل بمب بترکه-

 اخم کردم!ینی اینا خوب نبود؟؟

 ..این طرح ها پس چیه؟؟حتی استادمم تایید کر-
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 بااخم از روی صندلیش بلند شد و اومد سمتم!حرفم رو خوردم و با استرس نگاهش کردم!نگاه جدی

 چشمام کوبید وگفتوسردش رو توی 

 برام مهم نیست استادت چی رو تایید میکنه و چی رو تایید نمیکنه!من استادت نیستم،وقتی میگم یه-

 !طرح قوی ینی یه طرح قوی

 برگه های دستم رو نشون داد

 یه نگاه به اون طرح ها بنداز،درسته خوبه اما قوی نیست!نقص داره! من یه طرح بی نقص میخوام!مفهوم؟-

 !من طراحیشون کردم،نمیتونم دوباره روشون کار کنماما -

 چشماشو بست و زیر لب گفت

 !نه مثل اینکه مفهومت نشد-

 چشماشو باز کرد و تو یه حرکت برگه ها رو ازم گرفت و جلوی چشمام پارهشون کرد و در برابر

 چشمای حیرت زدهم گفت

 !ه طراحی کنمشکلت حل شد؟؟دیگه مجبور نیستی روشون کار کنی!حاال دوبار-

 انگشت اشارهش رو گرفت سمتم و با تاکید گفت

 !اما یه طرح بی نقص-

 و در برابر چشمای به اشک نشسته ی من دوباره روی صندلی نشست و با گوشیش مشغول شد!!به با

 بغض به برگه های ریز ریز شده روی زمین نگاه کردم و بعد از چکیدن قطره اشکی روی گونهم برگشتم

 وقتی با من کار میکنید لجبازی و "خواستم برگردم خونه که صداش توی گوشم پیچید سمت کیفم و

 

 لوسبازی و قهرکردنای دخترونه رو کنار بذارید چون باید تا االن متوجه شده باشید که هیچ میونهی

 

 "!!خوشی با این چیزا ندارم

 ود و با گوشیش مشغولدستی به صورتم کشیدم وبرگشتم سمتش،بیخیال روی صندلی نشسته ب

 بود!!دندونام رو روی هم فشردم و رفتم سمت ارشیوم!تخته شاستی و اتودم رو در اوردم و با حرص

 مشغول شدم درحالی که سنگینی نگاهش رو روی خودم حس میکردم و همین باعث میشد با حرص

 !بیشتری به کارم ادامه بدم
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 با پاهایی که از خستگی جون نداشت و قلبی که هنوز تنند تند میزد وارد خونه شدم!!تکیهم رو به در دادم

 و به اسمون نگاه کردم!!نفسم رو با صدا بیرون دادمو چشمام رو بستم!!قطره های اشک روی گونه ام

 یید نکرد!دستیساعت طراحی کردن بازم هیچکدوم رو تا چکیدن!داشتم از حرص خفه میشدم،بعد از

 !به پیشونیم کشیدم و وارد خونه شدم!مامان با دیدنم لبخند زد اما بادیدن صورتم خنده رو لبش ماسید

 باران مامان چیشده فداتشم؟-

 سرم رو تکون دادمو خسته از پله ها باال رفتم

 !خوبم!فقط تولد نمیام!خسته ام-

 !بیا نمیشه ماممانه،خیلی زشت میشه نیای!حداقل یکم دیرتر-

 !باشه ای گفتمو وارد اتاق شدم و بدون در اوردن مانتوم روی تخت ولو شدم!چشمامو بستم

 به طرح هام نگاه کردم و رفتم سمت امیرعلی که رو به قاب طالیی رنگ ایستاده بود و با دقت نگاهش"

 میکرد

 اقای یزدان پناه!لطف میکنید نگاه کنید این طرح هارو؟-

 نگ گرفت و به طرح های من دوخت!درحالی که به طرح هام نگاه میکرد گفتنگاهشو از قاب طالیی ر

 نظرت راجب قاب چیه؟-

 

 نگاهش کردم!!خیلی قشنگ شده بود اما ذوقی برام نموند بود به گفتن خوبه ای اکتفا کردم!درحالی که

 !برگه ها رو دستم میداد رفت سمت کتشو و از روی صندلی برداشت و پوشیدتش

 !ح بزنید!فردا نتیجه رو برام بیاریدبازم طر-

 سعی کردم چشمام از اشک پر نشه!دستامو مشت کردمو کوتاه باشه ای گفتم!کولهم رو روی دوشم

 انداختم وکوتاه گفتم

 

 !فردا میبینمتون!خداحافظ-

 "!فقط سرش رو تکون داد و من از مزون بیرون زدم درحالی که پر از حرص و بغض بودم

 م کشیدم و به بارون نم نمی که روی شیشه میچکید خیره شدم!هرروز که میگذشتدستی روی چشما

 کنار اومدن با امیرعلی برام سختتر میشد اما باید کنار میومدم!چارهی دیگه ای نبود!!دستی به پیشونیم

 کشیدم و رفتم سمت ارشیوم!طرح هام رو در اوردم و با دقت بیشتری بهشون نگاه کردم!!توی اینترنت به
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 مدالی مزون های دیگه نگاه کردم میتونم بگم این طرح هام از خیلی مزون های معروف دیگه بهتر

 بود!در باز شد و مامان داخل اومد

 !زنگ بزن اژانس بیا!زشت میشه اگه نیای باران عزیزم من و بابات داریم میریم!توهم ساعت-

 تم که نمیرم چون اگه میرفتم نمیرسیدم کهسرم رو تکون دادمو باشه ای زمزمه کردم اما خودمم میدونس

 طراحی کنم!تولد هرکسی به جز شروین بود وقتمو یه جور تنظیم میکردم تا برم اما شروین نه!حوصله

 خودشو نگاه سنگینشو نداشتم!!اول باید حموم میکردم تا سرحال بیام!ای کاش سیا بود تا دوباره با

 که کوفتگی رو از تنم بیرون کرد تخته شاستیم رو حرفاش معجزه کنه اما حیف!!بعد از یه دوش

 برداشتمو از پله ها پایین رفتم!!شبکه فشن رو اوردم و نگاه کردم،نگاه کردمو ایده جمع کردم و در

 

 نهایت شروع به طراحی کردم!!نمیدونم چقدر گذشته بود که سومین طرحمم تموم شد و صدای زنگ

 گوشیم بلندشد

 جانم؟؟-

 ن بابا،هنوز راه نیوفتادی؟؟سالم ناردو-

 به طرح هام نگاه کردمو نالیدم

 !سالم باباجونمی!توروخدا یه جور به مامان بگو که دعوام نکنه،نمیتونم بیام خب-

 صدای خندهش توی گوشم پیچید

 چرا جان بابا؟-

 !خب کار دارم،یزدانی برای فردا ازم طرح میخواد!دوبار طرح زدم قبول نکرده-

 ک تک حرفاش حس کردملبخندشو توی ت

 خیله خب عزیزم،خودت رو اذیت نکن من به مامانت میگم خودتم فردا زنگ بزن به زنعموت و ازش-

 !عذرخواهی کن!عیبی نداره

 

 اخیش بلندی گفتم!چقدر خوب بود که بابا درکم میکرد

 !مرسیییی بابایی جبران میکنم-

 !همین که خوب باشی جبرانه!!مواظب خودت باش!خدافظ-

 تا طرح زدم تا دیگه با لبخند خدافظی کردم و گوشی رو قطع کردم و مشغول شدم!اینبار نزدیک به
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 نتونه مخالفتی کنه!چشمام دیگه داشت رو هم میوفتاد که کارم تموم شد!!خسته از جام بلند شدمو به

 شب بود!!اونقدر خسته بودم که روی تخت ولو شدم و سرم به بالشت نرسیده چشمام!ساعت نگاه کردم

 

 !بسته شد

 صبح با درد بدی که زیر دلم پیچیده بود بیدار شدم!زیر لب فحشی نثار عادت ماهیانه و دردش کردم و

 اهدیقه بعد با همون درد از دستشویی بیرون اومدم،به ساعت نگ!بلند شدم رفتم تو دستشویی

 بود!به طرح هام که روی میز بود نگاه کردم!باید به امیرعلی نشون میدادم!شمارهش کردم!نزدیک به

 رو گرفتم و گوشی رو دم گوشم گذاشتم!با هر بوقی که میزد دردم بیشتر میشد!!صداش که توی گوشم

 !پیچید سعی کردم عصبانی نشم و مثل همیشه صحبت کنم

 !بفرمایید خانم اریانجو-

 !م صبحتون بخیرسال-

 !سالم خانوم صبح شماهم بخیر!بفرمایید-

 !پرحرص دندونامو رو هم فشار دادم!یخ!یوبس

 میخواستم ببینم کی میتونم بیام پیشتون تا طرح هامو نشونتون بدم؟-

 !!یه چند لحظه صبرکنید من برنامه های امروزم رو چک کنم-

 ن ترووخدا،برنامهی امروزم!انگار رئیس جمهورچشممو چرخوندم و لبمو با حرص گاز گرفتم!اینو ببی

 کشور بود!بعد از چند دیقیه سکوت گفت

 خانوم اریانجو تا یه ساعت دیگه میتونید تشریف بیارید؟-

 !به ساعت نگاه کردم!اره میتونستم

 !بله!یه ساعت دیگه میام مزون-

 !یمیان برای دکور سازی!قرارمون همون رستوران قبل نه مزون نیستم!ساعت-

 نتونستم جلوی زبونم رو بگیرم وگفتم

 

 

 ..کدوم؟اونی که شما خودتون رفتید یا-

 قبل اینکه حرفم کامل شه گفت
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 !!همون یا!میبینمتون!خدانگهدار-

 و قبل ازاینکه خدانگهدار منو بشنوه گوشی رو قطع کرد!!بیادببببب!عن اقایی نثارش کردمو روی تخت

 نشستم!!چشمامو بستم و سعی کردم ارامشم رو حفظ کنم اما تو این دوره ارامش ارزوی محالی بود!با

 حرص سرم رو تو بالشت فرو کردمو جیغ زدم!!با حرص بلند شدمو رفتم سمت میز میکاپ!!میکاپ

 اهنتوی رمالیمی کردمو تیپ اسپرتی زدم تا با ارشیوی که میخواستم دستم بگیرم همخونی داشته باشه!!ما

 راه مشکی سفید اسپرتی تنم کردم و همراه شلوار قد نود سفید شال مشکی و کفشای اسپرت

 مشکیم!ارشیومم برداشتم و از اتاق بیرون رفتم!درد داشتم و با هریه قدمی که برمیداشتم این درد

 ل بود رو دهنمتشدید میشد!مامان خونه نبود ظاهرا رفته بود خرید خودم یه تیکه از کیکی که توی یخچا

 ساعت بعد جلوی رستوران بودم!وارد رستوران که شدم دوباره گذاشتمو از خونه بیرون زدم!دقیقا

 همون گارسون به سمتم اومد و گفت

 !خوش امدید خانوم!بفرمایید باال اقای یزدان پناه منتظرتون هستن-

 !زیرسیگاری خاموش کرد تشکری کردمو از پله ها باال رفتم!امیرعلی با دیدنم سیگارش رو توی

 !سالم-

 سرش رو تکون داد و جواب سالمم رو داد!نمیدونم چرا حرف زدن با این ادم همیشه سخت بود!روی

 صندلی نشستم و بهش نگاه کردم که متوجه باندی که دور دستش پیچیده بود شدم!!نگران نگاهش

 کردم وگفتم

 

 دستتون چیزی شده؟؟-

 گفتسرشو باال انداخت و کوتاه 

 !چیز مهمی نیست!طرح هاتون رو میشه ببینم-

 اخم بین ابروهام نشست و با نگرانی خم شدم و به باند دستش که قرمز شده بود نگاه کردم

 حتما زخمتون عمیقه که اینجوری باندتون خونی شده!رفتید دکتر؟؟میخواین اصال االن بریم؟؟اگه خیلی-

 عمیق باشه و عفونت کنه خدایی نکرده چی؟

 ند از رو صندلیم بلند شدمو گفتمت

 

 !!پاشید بریم،اینطوری هم من از گلوم پایین نمیره-
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 چشماشو روی هم گذاشت و دستشو به پیشونیش زد و تو همون حالت گفت

 !خانوم اریانجو لطفا طرح هاتون رو بدید ببینم-

 وا رفتم!این ادم اصال نگرانی هم حالیش نمیشد،منو بگو نگران کی شدم!!ناراحت روی صندلی نشستم و

 درحالی که طرح هارو از تو ارشیوم در میاوردم گفتم

 !من به خاطر خودتون گفتم که اذیت نشید-

 به طرح طرح هارو سمتش گرفتم که نگاهشو خیره رو خودم دیدم اما سریع برگه هارو گرفت و نگاهشو

 ها دوخت و تو همون حالت گفت

 !میدونم-

 ببا دقت به طرح ها نگاه کرد که وقتی اخماش توهم رفت سریع گفتم

 دستتون درد میکنه؟؟-

 

 سرش رو باال اورد و کوتاه نگاهم کرد

 !نه-

 از و دوباره به طرح ها نگاه کرد،به خودم تشر زدم!تو نمیدونی این موقع دقت کردن اخم میکنه؟؟ بعد

 نگاه کردن هر سه تا برگه یکی رو روی میز گذاشت وگفت

 اتودتون رو لطف میکنید؟-

 خم شدم و از داخل ارشیوم اتودم رو بیرون اوردم و دستش دادم!با همون دست باند پیچی شده اتود رو

 دستش گرفت که اخماش عمیق شد!قسم میخورم این یکی دیگه از درد بود اما به روش نیاورد و گفت

 ..این طرح ها خوبن اما-

 با اتود دور قسمت استین رو خط کشید

 این استین مناسب این فصل و این مدل مانتو نیست!!چون خود مانتو طرح دار هست و پارچهی طرح دار-

 !داخلش استفاده میشه با این استین یکم زیادی شلوغ میشه و به چشم نمیاد

 به مدل دوم اشاره کرد

 قه و استینش به کار بردی هم از لحاظ دوخت در اوردنش خیلی راحت نیست هماین مدلی که تو توی ی-

 !!اینکه اگه در بیاد هزینهی زیادی خرجش میشه و در نهایت قیمت مانتو خیلی باالتر از حد معمول میشه

 



www.taakroman.ir  

 

  

 
115 

 

سرکوب رمان    

  کاربر انجمن تک رمانبانو آی  

 

 به چشمام نگاه کرد وگفت

 متوجه منظورم میشی؟؟-

 تند سرم رو تکون دادم

 !بله متوجه شدم-

 

 خوبه!این طرح هارو من میدم تا برامون اماده کنن!دو هفته بیشتر وقت نداریم برای اماده کردن-

 !!مزون!وقت زیادی هم نیست دوهفته

 بلهی کوتاهی گفتم که منو رو گرفت سمتم،با تشکر کوتاهی به منو نگاه کردم و کباب برگ انتخاب

 ه کردن به گارسون سفارش یه پرس کبابکردم،یزدان پناه کوتاه سرش رو تکون داد وبعد از اشار

 برگ و یه پرس سلطانی همراه مخلفات داد!!!بعد دوبار اومدن وقت کردم به اطرافم نگاه کنم،جای شیکی

 بود و این قسمت کامال خصوصی بود چون جز من و امیرعلی کسی نبود!بعد از اوردن غذا مشغول غذا

 خوردن شدیم که یهو یادم افتاد

 ..راره چه جورراستی دکور ق-

 هنوزم حرفم تموم نشده بود که یاد دفعهی پیش افتادم که گفت خوشش نمیاد وسط غذا حرف بزنه و

 تند حرفم رو خودم و لبمو گزیدم

 !!عذر میخوام،حواسم نبود موقع غذا خوردن باید ساکت باشم-

 رین تیکه از کبابو سرم رو پایین انداختم وغذام رو خوردم اما سنگینه نگاهش رو حس میکردم!!اخ

 برگم رو که دهن گذاشتم سرم رو بلند کردم تا ازش تشکر کنم که با دیدن صورت توهم رفته اش

 ترسیدم!!!چقدر این پسر یوبس بووود!با خودشم لج میکرد؟؟از جام بلندشدمو گفتم

 !اینجوری نمیشه اقای یزدان پناه،حتما باید دستتون رو نشون دکتر بدید!بلند شید بریم-

 !گفتم خوبم-

 نگران به باند دستش که قرمزتر شده بود نگاه کردم

 !این حال شما اسمش خوب بودن نیست!بلند شید خواهش میکنم!!لج نکنید دیگه-

 نگاهی به چشمای ترسیدهم کرد و درنهایت از جاش بلند شد و من لبخند پیرزومندی زدم!اخیش

 

 که شدیم گفتم کوتاهی گفتمو ارشیوم رو برداشتم!!سوار ماشینش
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 میتونید رانندگی کنید؟-

 

 !شمشیر نخوردم یه زخمه-

 !از تشرش لب ورچیدم و سعی کردم به روم نیارم که ناراحت شدم،االن وقت دلخور شدن نبود

 !گفتم شاید خیلی درد کنه-

 ماشین راه افتاد وقتی پیچید سمت نیاوران آمپر چسبوندم!این بشر ادم نبود؟؟یکم نگران خودش

 نبود؟؟با حرص گفتم

 !کجا میرید شما؟؟مگه نگفتم بریم بیمارستان؟؟دستتون خونریزش هنوز بند نیومده-

 !گفتم مهم نیست-

 دستمو به پیشونیم زدمو گفتم

 بخدا جیغ میزنماااا!اااا ادمم انقدر بیخود میشه؟؟؟بهتون میگم باید بریم بیمارستان دستتون رو دکتر-

 !!بببینه

 که بهم کرد باعث شد بفهمم چه سوتی بزرگی دادم!!لبمو محکممتر گاز گرفتم!چرا با نگاه گوشه چشمی

 همیشه من سوتی میدادم!!چرا انقدر خنگ بودم مننن!تند گفتم

 ...منظورم چیز بود.ینی ادمی که به خودش اهمیت نمیده و چیز دیگه-

 درحالی که دور برگردون رو دور میزد کوتاه گفت

 !خیله خب،متوجه شدم-

 مو محکمتر گاز گرفتم!خاکبرسرم کنن!!وقتی اینجوری عادی رفتار میکرد عذاب وجدانم بیشترلب

 

 !میشد!ادم بیخود ینی چی اخه؟؟این حرف بود من زدم؟؟

 وقتی جلوی بیمارستان توقف کرد لبخند زدم!خداروشکر به حرفم گوش داد!از ماشین پیاده شدم و

 ربع که من نگران چشم دوخته بودم به دست امیرعلی باالخره همراهش داخل بیمارستان شدم!!بعد از یه

 دکتر اومد و بعد از احوالپرسی باند دست امیرعلی رو باز کرد

 !!بذار ببینم چیکار کردی با دستت-

 با باز شدن باند و دیدن زخم عمیق دستمو گذاشتم جلوی دهنم وجیغ خفه ای زدم که دکتر خندید و

 با لبخند نگاهم کردامیرعلی نگاهم کرد!!دکتر 
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 !نترس دخترجون،با یه بخیه ساده درست میشه-

 

 با شنیدن اسم بخیه لبمو گاز گرفتم و به امیرعلی نگاه کردم که عادی و مثل همیشه با جدیت نشسته بود

 روی تخت،این دیگه چه ادمی بود من جای این بودم با شنیدن اسم بخیه رنگم سفید میشد!پرستار که

 ورد من تند از جام بلند شدمو رو به امیرعلی گفتموسایل رو ا

 من میتونم بیرون منتظرتون باشم؟؟-

 بدون اینکه نگاهم کنه سرش رو به نشونهی مثبت تکون داد و من تند از اتاق بیرون رفتم!معلوم نبود چه

 از بالیی سر دستش اورده بود پسرهی دیووانه!!با فکر اینکه بخیه میزنن دستشو ممکنه ضعف کنه

 بیمارستان بیرون رفتم تا یه ابمیوه ای چیزی بخرم!صدای زنگ گوشیم بلند شد،با دیدن اسم سیا لبخند

 !زدم

 جانم؟-

 سالم بانوی مشرق زمین من!حال شما؟-

 

 جلوی بوفهی بیمارستان ایستادمو گفتم

 سالم سیا،خوبم تو خوبی؟؟-

 !تو خوب باشی منم خوبم-

 لبخند زدمو به مرد بوفه دار گفتم

 !اقا یه ابمیوه بزرگ لطفا-

 صدای سیا تو گوشم پیچید

 کجایی تو؟؟-

 یه کیک هم برداشتم و بعد از حساب کردن پولش برگشتم سمت بیمارستان

 این رفیق بی عقل شما نمیدونم با دستش چیکارکرده که همینجوری خون ازش میومد منم نگران شدم-

 سرش نیاد مجبورش کردم بریم بیمارستان!!سیا این رفیقت واقعا ادم نیستا یه ذره نگرانیه وقت بالیی 

 خودش نبود به زور اوردمش بیمارستان!االنم دکتر گفت بخیه باید بزنه منم که میدونی طاقت دیدن

 !!اینچیزا رو ندارم اومدم بیرون

 ابمیوه هم برای اون خریدی؟-
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 بیچاره ضعف میره گناه داره طفلی!از همه بدتر سرما هم خورده اره دیگه االن بخیه میزنن براش-

 !!نورعالنور شده وضعیتش!میگم ابمیوه خوبه دیگه اره؟؟دیگه نمیدونستم چی باید بگیرم

 

 چند لحظه سکوت کرد

 الو..الو سیا؟؟-

 !!جانم جانم؟اره عزیزم خوبه-

 

 !ن وضعیت ادم دلش میسوزهدرسته دیروز اشکمو در اورد ولی خب گناه داره!تو ای-

 لبخندش رو حس کردم

 خیله خب برو بعدا باهات حرف میزنم!کار نداری عزیزم؟-

 !نه حاال شاید بهت سر زدم!خدافظ-

 !منتظرتم!خدافظ-

 گوشی رو که قطع کردم دویدم تو بیمارستان و رفتم سمت همون اتاق!با دیدن دکتر لبمو گاز گرفتم و

 گفتم

 کارتون تموم شد من بیام تو؟؟-

 دکتر لبخند زد

 !اره دخترجان!میتونی بیای تو-

 با لبخند چشمامو باز کردم و به امیرعلی که از منم سرحالتر بود نگاه کردم!دکتر از اتاق بیرون رفت و من

 رفتم سمت امیرعلی که روی تخت نشسته بود!پاکت ابمیوه رو همراه لیوان بیرون اوردم و داخلش رو

 ابمیوه پر کردم و گرفتم سمتش

 !بفرمایید-

 به چشمام نگاه کرد وگفت

 این برای چیه؟-

 !خب دستتونو بخیه زدن دیگه،ضعف کردید حتما اینو گرفتم یکم جون بگیرید!بخورید دیگه-

 از رو تخت بلند شد وگفت
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 !!نیازی نیست!!بریم-

 

 ین چه میفهمه نگرای چیه!منو بگو بیخودی نگراناین چندمین بار بود که میزد تو ذوقم؟؟ادم نفهم!اصال ا

 کی شدم!اصال تقصیر منه که برای هر ادمی دل میسوزونم!با حرص لیوان ابمیوه رو روی میز جلوی تخت

 کوبیدم و از اتاق بیرون زدم و زیر لب غر زدم

 

 دلادم نفهم بیشور یوبس!عوض تشکرشه!بی لیاقت!تقصیرمنه که نگران میشم و برای همه -

 !میسوزنم!تف به دلم بیاد

 شماره ی امین روگرفتم و بعد از سه تا بوق جواب داد

 جانم؟-

 سالم امین چطوری؟-

 سالم جینگیل!قربونت تو چطوری؟؟-

 به سیا که مشغول درست کردن شیرقهوه بود نگاه کردمو پام رو تو هوا تکون دادم

 قربانت تو چطوری؟-

 !بیاین دیگه خوبم،من خونه ی سیام تو وسمیرا هم-

 سیا با خنده برگشت سمتم و داد زد

 !امین حرفش رو جدی نگیریا،مهمون مهمون دعوت میکنه بچه پرو-

 جیغ زدم

 سیااا،خیلی بیشوری من مهمونم؟-

 بلند خندید و اروم گفت

 !!من غلط کردم جون سیا،تو اروم باش-

 

 با اخم بیشورخانی نثارش کردم که امین گفت

 !به اون عنتر بگو شانست اورده که امشب مهمون داریم وگرنه یه ربع دیگه خونهش بودیم-

 خندیدم و گفتم

 !خیله خب،به خاله اینا سالم برسون!خدافظ-
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 !قربانت خدافظ-

 خورد تو کمرش و صداش رو در اورد گوشی رو که قطع کردم با حرص سیبی طرف سیا پرت کردم که

 !سر میبری اما دلیل نمیشه منو بزنی که فسقل درسته تو هفت روز سگیت به-

 !سیا خیلی خری!!یه چی بفهمی دهن ادم رو صاف میکنی-

 بلند تر خندید

 

 اختیار داری بانوی مشرقی من!من از رنگ و روی هر دختری میفهمم چشه تو که دیگه از بچهگی خودم-

 !بزرگت کردم

 خنده ی ریزی کردم که شیرقهوهم رو دستم داد

 !ر اگه دلت اروم نشد بگو بهت مسکن بدمبخو-

 تشکر ریزی کردم و سرم رو پایین انداختم که خندید و موهام رو بهم ریخت

 !چه خجالتی هم میکشه برای من،جمع کن خودتو ببینم-

 لبم رو گاز گرفتمو جرعه ای از شیرقهوهم رو خوردم،کم کم دل دردم ارومتر شد اما با یاداوری دوباره

 م میگرفت!سیا رو به روی لب تابش نشست و مشغول کار شد!!چهار زانو روی اپن نشستمامیرعلی حرص

 و شیرقهوهم رو مزه مزه کردم و گفتم

 

 چیکار میکنی سیا؟-

 درحالی که با دقت به صفحه لب تابش زل زده بود گفت

 !!برای جشنواره ی بهاری یه پوشاك پوستر میزنم-

 دستی به چونهم کشیدم و ادامه دادم

 چرا امیرعلی برای لوگوی مزون نیومد پیش تو؟-

 درحالی که سرش توی لب تاب بود لبخند زد وگفت

 !امیرعلیه دیگه،خوشش نمیاد مسائل کاری و مالی قاطیه مسائل دوستیش بشه-

 ابروم باال پرید

 !رئوفی هم دوستش بود-

 سرش رو باال انداخت
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 !کار میکنه فقطنه با رئوفی -

 سرم رو تکون دادم و اخرین جرعه از شیرقهوهم رو خوردم وگفتم

 !ولی تِز جالبیه!تاحاال بهش فکرنکرده بودم-

 سرش رو تکون داد که با یاداوری قضیه امروز اخم کردم و ادامه دادم

 !!اما ادم خیلی نفهم و بیخودیه-

 درحالی که میخندید گفت

 

 دوباره چیکار کرده؟؟-

 خم کردم و با سیبی که از روی ان برمیداشتم بازی کردما

 

 براش ابمیوه گرفتم بخوره ضعف نکنه خیرسرش اصال نخورد!سیا خدایی خیلی بی ادبیه،ینی که چی؟-

 لبخندش عمق گرفت و دوباره به صفحه لب تاب خیره شد

 !مونده تا بشناسیش!خودتو ناراحت نکن-

 پوف کالفهای کشیدم و گفتم

 !!که فقط همین دو کلمه رو تحویل من بده توهم-

 لبخندش عمیقتر شد وبه کارش ادامه داد!بعد یه ربع که حوصله م سررفته بود مشغول ور رفتن با دی وی

 !دی شدم

 !فسقل باز خرابکاری نکنی-

 غر زدم

 من حوصله م سررفت،این چه وضعه مهمون نوزایه اخه؟؟پاشو منو ببر بیرون خسته شدم انقدر تو این-

 !!خونه موندم

 با حرفم بلند خندید

 تا نیم ساعت پیش که مهمون نبودی االن شدی مهمون؟؟-

 جیغ زدم

 !سییییا-



www.taakroman.ir  

 

  

 
122 

 

سرکوب رمان    

  کاربر انجمن تک رمانبانو آی  

 

 خندید و از جاش بلند شد،درحالی که میرفت سمت پله ها گفت

 !یکنم میریم بیروناالن لباس عوض م-

 و با خنده گفت

 !!فسقل اینجور که از من طلب بیرون رفتن میکنه از شوهرش نمیکنه-

 

 با حرفش خندیدم،راست میگفت اما خب سیا به پرویی من عادت داشت!بعد از پنج دیقه سیا با پیرهن

 ر میومد!!بالبخند بهمسورمه ای و شلوار کتون سورمه ای پایین اومد!اخ که چقدر سورمه ای به این بش

 نگاه کرد وگفت

 !بریم فسقل-

 

 کیفم رو برداشتم و دویدم بیرون،صداش اومد

 !!باران با اون حالت ندو-

 نیم ساعت بعد باهم توی دربند مشغول قدم زدن بودیم،با ارشیا چقدر اینجا میومدیم!چقدر موقعی که

 اشه!بغضم رو قورت دادم وزمزمه کردمعادت ماهیانه میشدم هوام رو داشت و سعی میکرد پیشم ب

 !کاش ادما خاطره هاشونم با خودشون میبردن-

 اهی که کشیدم باعث شد سیا دستشو دور کمرم حلقه کنه و روی موهام رو ببوسه

 !سیا قربونت بشه که اینجوری اه کشیدنت رو نبینه!!میگذره-

 سرم رو تکون دادم و اشکای لونه کرده توی چشمامو عقب زدم

 !ماهه قراره بگذرهره،ا-

 قبول دارم دورت بگردم هیچوقت مثل قبل نمیشه اما بهتر که میشه!االن نسبت به یه ماه پیشت بهتر-

 نشدی؟؟

 سرم رو تکون دادم که به خودش بیشتر فشردتم

 !!بذار یه ذکر مصیبتی بگم که همه چی از یادت بره-

 با چشمای ریز شده بهش نگاه کردم که با غم گفت

 

 !!امیرعلی یزدان پناه-



www.taakroman.ir  

 

  

 
123 

 

سرکوب رمان    

  کاربر انجمن تک رمانبانو آی  

 

 چنان با غم و بامزه گفت که نتونستم نخندم!بینم رو باال کشیدم و محکم توی سینهش زدم

 !تو دیوونه ای سیا،دیوونه-

 کالفه نگاهم رو چرخوندم و نفسم رو بیرون فوت کردم

 سیا ولم کن تووخدا،مگه چمه االن؟؟-

 خودش چپ چپی نثارم کرد و دستم رو گرفت و کشیدتم دنبال

 !!ماه پیش میکردم اینکارو باید-

 پوف کالفه ای کشیدم که زنگ واحد رو زد و چند دیقه بعد پسر جوون و خوش قیافه ای در رو باز کرد!با

 دیدن سیا لبخندی زد وبغلش کرد

 !چطوری پسر،یادی از ما کردی-

 سیا مشتی به شونه ی پسر زد وبا خنده گفت

 

 !یادتیماختیار داری ما همیشه به -

 !جون خودت-

 و برگشت سمت من و مودبانه سالم کرد

 !سالم خانوم!خیلی خوش امدید!بفرمایید-

 تشکر کوتاهی کردم و همراه سیا وارد شدم!یه ارایشگاه بزرگ و شیک!ترکیب سفید و طالیی دکورش

 ارایشگاه رو باکالس تر نشون میداد!سیا منو به پسر نشون داد وگفت

 !خودت ببینم چیکارمیکنی شاهین میسپارمش به-

 

 شاهین با لبخند نگاهم کرد وگفت

 !!خیله خب-

 و به من اشاره کرد وگفت

 !شما بفرمایید اینجا بشینید-

 و به صندلی بزرگ و سفید رنگ اشاره کرد،با غضب به سیا نگاه کردم که خندید و چشمکی برام

 زد!بعضی وقتا یه کارایی میکرد که دلم میخواست بزنم تو سرش!بی حرف روی صندلی نشستم که

 شاهین باالسرم اومد و نگاه دقیقی بهم کرد!به موهای مشکیم نگاه کرد،پیشبندی دورم بست و خم شد از
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 ه جونمیز کنار دستش قیچی و شونهی دم باریکی برداشت!دسته ای از موهام رو جدا کرد وبا قیچی ب

 موهای نازنینم افتاد!لبم رو گاز گرفتم و چشمام رو بستم!باصدای ماشینی که روی سرم نشست تند

 چشمامو باز کردم و خواستم تکون بخورم که تند گفت

 !!تکون بخوری تا ته موهات رفته،پس اروم بشین-

 ون کشیدم!!فقطبا حرص و غصب به سیا که داشت با لبخند نگاهم میکرد خیره شدم و براش خط و نش

 خندید و سکوت کرد!وقتی ماشین رو خاموش کرد و کنار گذاشت به خودم تو اینه نگاه کردم!!با دیدن

 موهام که فرق کجی باز کرده بود و سمت راستمو به صورت خورد کوتاه کرده بود و یه ور ریخته بود و

 شست!بهم میومدا!این مدلم جدیداسمت چپم رو با ماشین کوتاه کوتاه کرده بود کم کم لبخند روی لبم ن

 !دیده بودم اما فکرنمیکردم انقدر بهم بیاد،حتی بیشتر از چتری

 !موهات حیفه که رنگش کنیم به رنگش دست نمیزنم اما قدش رو چندسانت کوتاه میکنم-

 

 ینترسانت بود!!با غصه به موهام که حاال تا یه وجب پای و مشغول شد،منظورش از چند سانت نزدیک به

 

 از شونه هام بود نگاه کردم!مشغول در اوردن های الیت بین موهام شد که به انتخاب خودم ابی شد!یه ابی

 خوشرنگ!وقتی شاهین مشغول در اوردن های الیت روی موهام بود یه دختر جوون که بعدا فهمیدم زن

 موهام رو شست و حوله ی شاهینه و اسمش ارزو بود مشغول برداشتن ابروم شد!!نیم ساعت بعد شاهین

 تمیزی دستم داد تا یکم خیسی موهام رو بگیرم!!ارزو صدام کرد

 !باران جان بیا عزیزم موهات رو خشک کنم-

 روی صندلی نشستم و مشغول خشک کردن موهام شد و در همون حین گفت

 !موهات خودش لخته لخته!دیگه نیازی نیست برات صافش کنم-

 م رو بلند کردمو به خودم تو اینه نگاه کردم!ابروم باال پرید و کم کم لبخندو سشوار رو خاموش کرد!!سر

 روی لبام نقش بست!یه تغییر خیلی خوب کرده بودم مخصوصا با مدل موهام!!ارزو با لبخند نگاهم کرد

 !خوشگل بودی خوشگلتر شدی-

 با لبخند تشکر کردم که به ناخونام نگاه کرد

 !ناخن های خودت خیلی خوبه،مثل ناخن کاشته شده ست فقط برات روش طراحی میکنم-

 دوباره روی صندلی نشستم!بعد از یه ربع کار ناخن هامم تموم شد!بالبخند به ناخن های تشکر کردم و
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 سفیدم که روی انگشت سومی و انگشت اشارهم طرح چشم قشنگی طراحی شده بود نگاه کردم!حس

 !خوبی داشتم

 !خیله خب،اینم تموم شد-

 با لبخند ازش تشکر کردمو گونهش رو بوسیدم

 !مرسی ارزو جان-

 !سیا با لبخند نگاهم کرد وبی حرف پیشونیم رو بوسید و رفت سمت شاهین

 

 خب جریمه ی ما چقدر میشه؟-

 شاهین اخمی کرد وگفت

 !!این حرفا چیه پسر برو ببینم،خجالت بکش-

 الخره سیامک موفق شد پول رو به شاهین بده و بعد از خدافظی از ارایشگاهبعد از کلی چک و چونه با

 بیرون اومدیم!بالبخند توی ماشین نشستم و به نیم رخ جذاب سیا نگاه کردم،مثل همیشه معجزه کرده

 

 بود برام!االن دیگه از اون دل گرفته و غمی که دوساعت پیش اشک رو مهمون چشمام کرده بود خبری

 ن پر بودم از حس خوب! با ذوق دستم رو دور گردنش حلقه کردم و گونهش رو تند تند بوسنبود!اال

 کردم

 !عاشقتم سیا، مرسی که هستی!مرسی که حالم رو خوب میکنی-

 با همون لبخند دوست داشتنیش نگاهم کرد و بینیم رو کشید

 !تو خوش باش من چیز دیگه ای نمیخوام فسقل-

 کون دادم و وارد خونه شدم!ذوق داشتم که مدل جدید موهام رو به مامانبا لبخند دستی برای سیا ت

 نشون بدم،دویدم تو خونه و در رو باز کردم اما با دیدن شروین و زنعمو و عمو لبخند رو لبم ماسید!اینارو

 کجای دلم میذاشتم؟این چه وضعی بود؟؟یه شب مهمونی میدن شب بعد میان مهمونی؟؟سعی کردم مثل

 همیشه رفتار کنم چون میدونستم زنعمو نشسته تا کوچکترین چیزی رو ازت اتو بگیره و از فردا شروع

 کنه به حرف زدن پشت سرت!لبخند زدم و رفتم سمتشون

 !سالم خوش اومدید-

 زنعمو با لبخند بلند شد و تو اغوشش کشیدتم و گونهم رو بوسید
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 سالم دخترگلم،حالت چطوره؟؟-

 شما خوبید؟معذرت میخوام دیشب نتونستم تولد بیام میخواستم بهتون زنگ بزنمممنون خوبم،-

 !عذرخواهی کنم اما نشد!شرمنده

 !فدای سرت عزیزم،جونت سالمت-

 با عمو و شروینم سالم احوالپرسی کردم و با گفتن تبریک تولد شروین عذرخواهی کوتاهی کردم و رفتم

 تین دار بود و رو همراه ساپورت مشکی پوشیدم!اگه به جایسمت اتاقم!!لباس سفید و مشکی رنگم که اس

 شروین امین یا فامیالی دیگه بودن عمرا ساپورت میپوشیدم اما شروین نه!گوشواره های بلند مشکیمم رو

 توی گوشم انداختم و بعد پوشیدن کفش های مشکی رنگ و پاشنه دارم دستی به موهام کشیدم!دوباره با

 بخند روی لبام نشست!از پله ها پایین رفتم وکنار مامان نشستم!سنگینی نگاهدیدن قیافه ی جدیدم ل

 شروین رو مثل همیشه روی خودم حس میکردم!زنعمو رو بهم با لبخند گفت

 !باران جان مامان میگفت داری مزون میزنی،شنیدم خیلی خوشحال شدم به سالمتی عزیزم-

 

 !..ه زنعمو همین بود جلوت همینقدر خوب اما پشت سرسعی کردم از این همه دروغ لبخند بزنم،همیش

 !ممنون شما همیشه به من لطف داشتید-

 عمو پا روی پاش انداخت و گفت

 حاال مزونت کجا هست عمو جان؟؟-

 !توی پاساژ ارگ تجریش-

 عمو با لبخند سرش رو تکون داد

 !به سالمتی دخترم،انشاال که موفق بشی-

 

 لم رو خوردم!مامان اروم دم گوشم گفتتشکری کردم و شربت پرتقا

 !کی رفتی اریشگاه ورپریده،خیلی بهت میاد-

 با ذوق سرم رو تکون دادم

 !خودمم دوستش داشتم!حاال بعدا برات تعریف میکنم-

 سرش رو با لبخند تکون داد که در باز شد و بابا وارد شد و سالم احوال پرسی کرد!با لبخند رفتم سمتش
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 و کتش رو ازش گرفتم

 !سالم باباجونمی،خسته نباشی-

 !سالم باباجان-

 با لبخند به موهام نگاه کرد

 !خوشگل کردی-

 لبخندم عمیق شد و کتش رو اویزون کردم!برای بابا شربت مورد عالقهش رو درست کردم و براش بردم

 و کنارش نشستم!شروین با لبخند رو بهم گفت

 !!تی یا مشکلی پیش اومد رو کمکم حساب کنباران یه وقت اگه کاری داش-

 !سعی کردم لبخند بزنم و تشکر کنم

 !عمو:شروین درست میگه دخترم به هرحال یه دختر جوونی تک و تنها اداره کردن یه مزون سخته برات

 سرم رو تکون دادم وگفتم

 !نه عمو جون تنها نیستم،یعنی شریک دارم-

 زنعمو لبخند زد

 

 

 به که،کی هست؟اِ خیلی خو-

 !لبم رو گاز گرفتم همچین میپرسید که انگار اسمش رو میگفتم میشناخت

 !امیرعلی یزدان پناه،یکی از دوستان سیامک-

 شروین ابرو باال انداخت

 همون یزدان پناه معروف؟-

 ابروم باال پرید و متعجب نگاهش کردم که گفت

 عروف بود و کاراش خیلی طرفدار پیدا کردهچندسال پیش یه مزون به اسم افتاب داشت که حسابی م-

 بود اما نمیدونم با طراحش به مشکل خورد یا چی که مزونش رو جمع کرد!اما یادمه کاراش معرکه

 !بود،خودش طرح های مردونهش رو میزد و یه خانوم طرح های زنونه

 اسم طراح هاش رو اخم کمرنگی بین ابروهام نشست!اسم این مزون رو منم شنیده بودم رو اما هیچوقت
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 نشنیده بودم!!چرا پس امیرعلی به من چیزی نگفته بود؟

 !بله همون یزدان پناهه-

 زنعمو با لبخند گفت

 !خب پس اینطور که شروین میگه حسابی برد کردی باران جان-

 سعی کردم طعنه و حرصی که توی جمله ش بود رو ندید بگیرم

 !بله-

 و سکوت کردم!عموینا هم نیم ساعتی نشستن و بعدش رفع زحمت کردن!با رفتنشون نفسمو بیرون فوت

 کردمو اخیشی گفتم!ظرف های میوه رو جمع میکردم که بابا گفت

 ناردونم طرح هات چیشد؟؟یزدان پناه قبول کرد؟؟-

 

 لبخند زدم

 !باالخره!دق داد ولی باالخره قبول کرد-

 خندید وگفت

 عقولی بود،خیلی شانس اوردی که همچین کسی رو پیدا کردی برای شراکت!انشاال که شراکت پرپسر م-

 !سودی داشته باشید

 با اکراه سرم رو تکون دادم و تو دلم گفتم

 

 !!خبرنداری چه جوری خون دخترهت رو تو شیشه کرده بابا جون-

 رعلی راجب اون مزون چیزی به منتمام شب حواسم پیش حرف های شروین بود و دلیل اینکه چرا امی

 نگفته بود؟؟وقتی به این فکر میکردم با همچین ادم معروف و کارکشته ای شریک شدم ذوقی توی دلم

 !!میشست

 با لبخند از پشت شیشه به دکور مزون نگاه کردم،حسابی قشنگ شده بود!!حتی بیشتر از اون چیزی که

 بود!چرا امیرعلی نیومده بود؟؟پوف کالفه زدیک بهمن فکرش رو میکردم!به ساعتم نگاه کردم که ن

 ای کشیدم و شمارهش رو گرفتم!بعد از پنج تا بوق صدای گرفتهش توی گوشم پیچید

 !بفرمایید-

 دوباره ترس توی قلبم لونه کرد و بدنم از ترس مور مور شد!!به کتونی های زردم نگاه کردم وگفتم
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 ن؟سالم اقای یزدان پناه!شما نمیاین مزو-

 سالم خانوم،برای چه منظور؟-

 !لبم رو گاز گرفتم،نمیشد یکم نرم تر حرف میزد که من انقدر نترسم و حرف زدن برام سخت نشه

 

 !خب چیزه دیگه،ینی نمیاین؟اخه من اومدم مزون ولی شما نیستید-

 صدای کالفهش باعث شد ترسم بیشتر بشه

 ..کار مزون تموم شده االن فقط باید منتظر دوخت مانتوها باشیم!شما باید قبلش با من تماس میگرفتید-

 !لبم رو گاز گرفتم،راست میگفت

 !اخه میخواستم ببینم دکور مزون چه شکلی شده-

 !!میتونستید دیروز بیاین و ببینید-

 دندونام رو روی هم فشردم

 .خونه!خدانگهداروقت نداشتم!ممنون پس من برمیگردم -

 خداحافظی گفت و تماس رو قطع کرد..مردك یوبس!!دوباره به دکور مزون نگاه کردم و رفتم سمت

 !اسانسور

 

 نزدیک به یه هفته بود که میگذشت و از امیر علی هیچ خبری نبود!طبق اخرین صحبتمون االن کاری

 تشکیل نشده بود و دانشگاه نرفتم عوضش نداشتیم تا مانتوهامون رو تحویل بدن!تو این یه هفته کالسام

 !!با امین و سیا و سمیرا قرار گذاشتیم که اخر هفته بریم کوه

 کنار مامان نشسته بودم ومشغول دیدن فیلم موردعالقهمون بودیم که صدای گوشیم بلندشد!ای بابایی

 رد اما با یاداوریگفتمو رفتم سمت گوشیم که با دیدن اسم یزدان پناه دوباره ترس توی دلم لونه ک

 اخرین صحبتمون ترس جاش رو به اخم داد

 !سالم-

 سالم خانوم اریانجو،زنگ زدم به اطالعتون برسونم که کار دوخت مانتوها تموم شد چون ظاهرا شما-

 

 !!همچین پیگیر این موضوع نیستید

 ابروم باال پرید
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 !من از این بابت زنگ نزدمشما خودتون گفتید که کار دوخت تموم بشه بهم اطالع میدید،-

 اخمش رو حتی از پشت گوشی هم حس کردم

 من این حرفو زدم؟؟-

 !یکم فکرکردم،دقیقا همین نه ولی من این برداشتو کردم خب

 ...من فکر کردم که منظورتون همـ-

 پرید وسط حرفم

 !خانوم اریانجو لطفا وقتی چیزی رو متوجه نشدید از بنده بپرسید که این وضع نشه-

 لبم رو گاز گرفتم وبلهی کوتاهی گفتم!!صدای جدیش توی گوشم پیچید

 !امروز با عکاسمون قرار مالقات دارم اگه تمایل دارید میتونید تشریف بیارید-

 ..بله حتما میام فقط اگه ادرس رو لطف کنید کـ-

 دوباره و دوباره پرید وسط حرفم

 !ریمخودم میام دنبالتون،جلوهی خوبی نداره تک به تک ب-

 !سرم رو تکون دادم،درست میگفت

 خیله خب ممنون فقط من چه ساعتی باید اماده باشم؟؟-

 !!تا یه سااعت دیگه-

 

 !!بود !با چشمای گرد به ساعت نگاه کردم

 

 این وقت ظهر؟؟-

 صداش کالفه شد

 !خانوم اریانجو گفتم قرار مالقات دارم ینی هماهنگ شده-

 ی گفتملبمو گزیدمو ببخشید کوتاه

 !خدانگهدار-

 !خداحافظ-

 گوشی رو تند قطع کردمو به مامان نگاه کردم
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 چیشد مامان؟؟-

 درحالی که میرفتم سمت اتاق غر زدم

 !من هیچوقت این ادم رو نمیفهمم-

 و دویدم سمت اتاق و اینبار خط چشم کلفت و دنباله داری کشیدم همراه لنز طوسی و رژ قرمز!به هرحال

 ی که به عنوان یه طراح مطرح بودم!شلوار قد نود ابی رنگم رو با مانتوی بلند سفیدداشتم میرفتم جای

 رنگم که سرشونه ها و اسینش و یک سوم پشتش پارچه ی طرح دار اسلیمی به کار رفته بود رو

 !!پوشیدم!پابندم رو بستم و همراه کیف سفیدم از پله ها پایین رفتم

 !مامانی من رفتم-

 !!به سالمت فداتشم-

 جلوی در کفش های سفید رنگ و نوك تیزم رو پام کردم و از خونه بیرون رفتم!با دیدن ماشینش نفس

 عمیقی کشیدم و رفتم سمتش!چقدر از مرد اخموی پشت فرمون میترسیدم،چقدر از نگاه دقیقی که بهم

 انداخت بیشتر ترسیدم!!سعی کردم لبخند بزنم وسوار شدم

 

 !سالم-

 و جواب سالمم رو داد،در حالی که راه میوفتاد به دستش که دیگه باندی دورش نبودکوتاه نگاهم کرد 

 !نگاه کردم و اخم کردم!بیتربیت

 کدوم مانتوها االن اماده شده؟؟-

 کوتاه جواب داد

 

 !تاش هر-

 ابرو باالانداختم وگفتم

 !دست مانتو توی یه هفته انقدر زود؟؟مگه میشه-

 ادمثل همیشه محکم جواب د

 !من بخوام میشه-

 ابرو باالانداختم و تا رسیدن به اتلیه سکوت کردم!!همراه امیرعلی وارد اتلیه شدیم،یه اتلیه بزرگ و

 مجهز!مرد جوونی که مشغول عکاسی از یه عروس و داماد بود با دیدن امیرعلی سریع اومد طرفمون
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 !سالم اقای یزدان پناه خیلی خوش امدید-

 ش کرد و مثل همیشه با تحکم گفتامیرعلی با اخم نگاه

 من برای چی این ساعت روز قرار گذاشتم؟؟-

 پسر لبخند شرمنده ای زد و گفت

 واقعا معذرت میخوام قرار بود کارشون نیم ساعت پیش تموم بشه یکم طول کشید اما قول میدم تا ده-

 !دیقه دیگه کارشون رو تموم کنم!شما توی اون اتاق منتظر بمونید میرسم خدمتون

 

 امیرعلی بااخم بدون اینکه چیزی بگه داخل اتاقی که پسر نشون داد شد و منم همراهش رفتم!!روی مبل

 !!نهای راحتی و شیک نشستیم و من به عکس های روی دیوار نگاه کردم!باید بگم واقعا فوق العاده بود

 !!کاراشون عالیه-

 امیرعلی درحالی که اخم روی پیشونیش عمیقتر شده بود سرش رو تکون داد!اینم معلوم نبود چه مرگش

 شده بود!بعد ده دیقه که تو سکوت گذشته بود پسر جوون وارد اتاق شد

 !خیلی خوش امدید بازم معذرت میخوام که معطل شدید-

 نه گفتامیرعلی بدون اینکه اخم هاش رو باز ک

 !قدیم میشد رو حرفی که میزنی حساب کرد اما ظاهرا االن اینطور نیست-

 پسرخندید

 !نفرمایید اقای یزدان پناه،یه اتفاق بود-

 و با لبخند به من نگاه کرد

 شما خوب هستید خانوم؟-

 

 با لبخند جوابش رو دادم

 !ممنون-

 !!شم و معذبتر بشینم یه نگاه سرتا پایی بهم کرد که باعث شد توی جام جابه جا

 خیله خب،من بر اساس نوع طراحی و پارچه ی مانتوهایی که برام فرستادید چند تا لوکیشن رو انتخاب-

 کردم تا خودتون یکی رو انتخاب کنید،اما چون گفتید که یه کار تاپ میخواین من توی تهران دنبال
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 پیدا نمیشه به خاطرهمین همه ی لوکیشن نگشتم چون میدونم که چیزی که شما میخواین تو تهران

 

 !!لوکیشن ها توی شمالن منتهی توی مناطق مختلفش

 و لب تاب رو جلوی من و امیرعلی گذاشت!امیرعلی طبق معمول بااخم مشغول بررسی عکس ها بود!روی

 دقیقه صبرمیکرد!من نمیدونم یه عکس از فضای سرسبز شمال چقدر دقت هر عکس کم کم

 نیم ساعت که تمام عکسارو نگاه کردیم برگشت روی یکی از عکس ها وبه من نگاه میخواست؟؟بعد از

 کرد

 به نظرتون این چطوره؟؟-

 !جای قشنگی بود طبیعت سبزی که با گندم زار پشتش یه فضای خاص رو به وجود اورده بود

 !!به نظرم خوبه-

 سرش رو تکون داد و به پسرجوون عکس رو نشون داد!پسر لبخند زد وگفت

 ..اینجا واقعا قشنگه قبال یه سری مدل بردیم و عکس برداری کردیم عکساشون واقعـ-

 هنوز حرفش رو تموم نکرده بود که امیرعلی گفت

 !!پس خوب نیست،دوتا عکس بعدیش بهتره-

 هم من هم پسر چشمامون گرد شد و پسر گفت

 !چرا اخه اقای یزدان پناه؟؟جای واقعا معرکه ایه-

 فتامیرعلی کوتاه گ

 !گفتم یه کار تک میخوام!جایی که قبال کسیو نبرده باشی-

 پسر سرش رو تکون داد وگفت

 خیله خب پس این یکی عکسی که انتخاب کردید ماسال میشه!!اینجاهم جای بکریه!!راهشم خیلی دور-

 !!نیست!حاال میریم باهم میبینیم

 

 

 امیرعلی سرش رو تکون داد وگفت

 !باشه ساعتخیله خب،پس قرارمون -

 پسر لبخند زد وگفت
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 !بله حتما،پس میبینمتون!روزتون خوش-

 بعد از خداحافظی از اتلیه بیرون اومدیم!!درحالی که سوار ماشین میشدیم به ساعت نگاه کردم، سه ونیم

 بود!درحالی که راه میوفتاد گفتم

 االن ساعت سه ونیم قضیه ساعت چهار چی بود؟؟-

 لی که چیزی رو داخلش چک میکرد گفتگوشیش رو در اورد و درحا

 !!صبح ساعت-

 !!چشمام گرد شد،ساعت چهار به جز کله پزی جای دیگه ای نمیرفتن

 صبحه؟؟جایی قراره برید؟ میشه بپرسم چه قراری بود که ساعت-

 گوشیش رو داخل جیبش گذاشت و کوتاه گفت

 !شمال-

 ابروم باال پرید!تازه فهمیدم،قرار بود برای عکاسی بریم شمال!یهو چشمام گرد شد!بریم؟؟ینی منم باید

 میرفتم؟؟؟به بابا چی بگم؟؟تند گفتم

 منم باید بیام؟؟-

 از گوشه ی چشم نگاهم کرد وگفت

 خودتون چی فکرمیکنید؟؟به عنوان طراح نباید حضور داشته باشید؟-

 

 ابا میذاشت با یه عده ادمی که نمیشناخت برم شمال؟؟لبم رو گازگرفتم!!ب

 خب چرا شمال؟؟نمیشد یه جای نزدیکتر؟-

 وقتی جوابم رو نداد ینی که نمیشد!!من چه جوری بابا رو راضی میکردم؟؟انقدر تو فکر رفتم که نفهمیدم

 کی خونه رسیدیم!خواستم پیاده بشم که کوتاه گفت

 ید؟؟خانم اریانجوتو چیزی رو جا نذاشت-

 !به کیفم نگاه کردم،چیز دیگه ای نیاورده بودم

 !نه،همین کیفم همراهم بود-

 

 لبخند کجی گوشه ی لبش نشست و خم شد از پشت ارشیوم رو بیرون اوردو گرفت سمتم!با چشمای

 گرد بهش نگاه کردم،ای وای!چقدر من خنگ بودم ینی از هفته ی پیش ارشیوم دستش بود ومن نفهمیده
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 ینکه امیرعلی هیچی هم نگفت بیشتر خجالت زده ام کرد!سعی کردم کم نیارمو گفتمبودم؟؟ا

 ..ای وای این دست شما بود؟؟یه هفته هست دارم دنبالش میگردم!فکرنمیکردم پیـ-

 نگاهی که بهم کرد ینی که خر خودتی،لبم رو گازگرفتم و قبل اینکه از این بیشتر خراب کنم از ماشین

 ادم افتاد و برگشتم سمتشپیاده شدم که یهو ی

 الزمه که ماشین بیارم؟؟-

 سرش رو تکون داد

 نه مگه اینکه خودتون راحت نباشید وگرنه میام دنبالتون!راه هم طوری نیست که برای یه دختر راحت-

 !باشه

 سرم رو تکون دادم و با تشکر کوتاهی که ازش کردم رفتم سمت خونه و به این فکرکردم به بابا چی بگم

 

 !تا اجازه بده برم

 وارد خونه شدم و به مامان سالم کردم!بالبخند جوابمو داد

 !چی شد مامان؟چرا قیافهت اویزونه-

 لبمو کج کردمو گفتم

 رفتیم اتلیه برای انتخاب لوکیشن عکاسی از مانتو و مدال-

 لبخند زد و درحالی که برام شربت درست میکرد گفت

 !خب اینکه خیلی خوبه-

 ن دادمسرم رو تکو

 !اره اما به شرطی که شمال نبود-

 مامان سرشو تکون داد

 !شمالم که جای قشنگیه،چه ایرادی داره-

 بی حوصله گفتم

 مادر من،منم باید به عنوان طراح باهاشون پاشم برم شمال!متوجه ای؟من چه جوری از بابا اجازه-

 بگیرم؟؟

 

 مامان تو فکر رفت
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 حاال نمیشه تو نری؟؟-

 الانداختمسرم رو با

 !نه!یزدان پناه با تاکید گفت که من به عنوان طراح باید باشم!راستم میگه دیگه بدبخت-

 

 مامان سرش رو تکون داد وگفت

 چی بگم واال،زنگ بزن به سیامک به هرحال دوست اونه!اگه سیامک تاییدش کنه بابات مخالفت-

 !نمیکنه!میدونی که چقدر به سیامک اعتماد داره

 ن حرف مامان تو جام پریدم!چرا به ذهن خودم نرسید؟!سریع گوشیم رو در اوردم وشماره سیابا شنید

 رو گرفتم

 جاننم فسقل؟؟-

 !سالم سیاااا!دستم به دامنتتت کمک میخوام-

 صداش نگران شد

 چرا؟چیشده باران؟خوبی؟-

 تند گفتم

 اره من خوبم!چیز شده،ینی برای عکاسی از مدالمون برای روز افتتاحیه باید بریم شمال!ینی میدونی-

 ..فکرنکنم بابام بذاره تو میتونی باهاش صحبت کنه که

 سریع گفت

 اره عزیزدلم من باهاش حرف میزنم نگران نباش!من به امیرعلی بیشتر از چشمام اعتماد دارم وگرنه-

 !ی!باهاش حرف میزنم!بسپر به منخودمم نمیذاشتم بر

 با ذوق جیغ زدم

 !عاشقتم مننننن سیا!مرسی مرسی مرسی-

 خندید و خدافظی کرد تا با بابا صحبت کنه!!مامان با لبخند بهم نگاه کرد

 !برو ساکتو جمع کن چون میدونم بابات راضی میشه-

 

 !خندیدم و باشه ای گفتم
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 !د پادرمیونی نمیکرد اینو باباتم میدونه!پس خیالت راحتمیدونم اگه سیامک از پسره مطمئن نبو-

 

 !لبخند زدمو با خیال راحت شربتم رو خوردم و منتظر شدم تا سیامک زنگ بزنه و خبر بده

 !باران بابا بیا اقای یزدان پناه دم در منتظرته-

 پناه که با بابا صحبتکوله ی سورمه ایم رو روی دوشم انداختم و از خونه بیرون رفتم!با دیدن یزدان 

 میکرد ابروم باال پرید!اولین بار بود که توی تیپ اسپرت میدیدمش و باید بگم با اون تیشرت مشکی و

 !شلوار لی سورمه ای رنگ حسابی جذاب شده بود

 !سالم،صبحتون بخیر-

 کوتاه نگاهی بهم انداخت

 !سالم خانم،صبح شماهم بخیر-

 متم و گونه م رو بوسیدبابا درحالی که لبخند میزد اومد س

 !به اقای یزدان پناه سفارشتوکردم که مواظبت باشه اما به خودتم میگم که مواظب خودت باش-

 بالبخند نگاهش کردم

 !نگران نباش بابایی مواظب خودم هستم!رسیدم بهتون زنگ میزنم-

 !برید به سالمت-

 از مامان هم خدافظی کردم و سوار ماشین شدم!با راه افتادن ماشین برگشتم و غصه دار به بابا نگاه

 کردم،دلم براشون تنگ میشد!پوف کالفه ای کشیدم و به امیرعلی نگاه کردم

 !ببخشید زحمت دادم بهتون-

 

 طبق معمول بدون اینکه نگاهم کنه کوتاه جوابم رو داد

 !مم برمراهیه که قراره خود-

 لبم رو گاز گرفتم تا حرص نخورم و چیزی بهش نگم!این چه طرز جواب دادن بود اخه؟؟

 میشه کوله م رو بذارم پشت؟-

 سرش رو تکون داد

 !راحت باشید-
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 تشکری کردم و کوله رو روی صندلی پشت گذاشتم

 از چالوس میریم؟؟-

 

 !!نه!میخوریم به ترافیک-

 اخر عمرم بیزار بودم!به موسیقی الیتی که توی ماشین پخش میشدنفس راحتی کشیدم!از چالوس تا 

 لبخندزدم

 !اشکالی نداره من یکم بخوابم؟امروز نتونستم اصال استراحت کنم-

 !نه راحت باشید-

 ببخشید کوتاهی گفتم و سرم رو به صندلی تکیه دادم وچشمام رو بستم!!نمیدونم چقدر گذشته بود که

 وا روشن شده بود!تند تو جام نشستم وبه امیرعلی نگاه کردم که عادی داشتوقتی چشمام رو باز کردم ه

 رانندگی میکرد،بیچاره چندساعت بود داشت تنها رانندگی میکرد؟؟

 وای ببخشید توروخدا نمیدونم چرا انقدر خوابیدم،چرا بیدارم نکردید؟؟با بچه های عکس برداری قرار-

 !داشتیم

 

 رد وگفتبه مزدای رو به رو اشاره ک

 !بچه های عکس برداری ان-

 از تو اینه به پشت نگاه کرد وگفت

 !چندتا هم پشتن-

 لبم رو گاز گرفت،خیلی زشت شد که من خواب بودم!پوف کالفه ای کشیدم و خم شدم از پشت کوله رو

 برداشتم و زیپشو باز کردم!ظرف میوه ای که مامان برام گذاشته بود رو همراه چاقو در اوردم وگفتم

 شما چی میخورید براتون پوست بگیرم؟-

 بدون اینکه حتی نگاهم کنه گفت

 !ممنون من چیزی میل ندارم-

 !چپ چپی نثارش کردم و بدون توجه به حرفش سیبی برداشتم و مشغول پوست گرفتنش شدم

 خیلی مونده تا برسیم؟-



www.taakroman.ir  

 

  

 
139 

 

سرکوب رمان    

  کاربر انجمن تک رمانبانو آی  

 

 !ساعت -

 اهانی گفتم و برشی از سیب رو تو چاقو فرو کردم و گرفتم سمتش

 !بفرمایید-

 !گفتم که میل ندارم-

 

 !لبم رو جمع کردم و سیب رو توی ظرف برگردوندم و داخل کولهم رو نگاه کردم

 چی میل دارید؟قهوه؟تخمه؟اجیل؟لقمه ی نون پنیر؟؟-

 ..میـ-

 

 دم وسط حرفشپری

 !نمیشه که،چندساعته دارید رانندگی میکنید حتما خسته شدید-

 وقتی دید بیخیال نمیشم کوتاه گفت

 !همون قهوه کافیه-

 لبخند پیروزمندی زدم و فالکس فلزی و استوانه ایه قهوه رو در اوردم و داخل لیوان استیل مخصوصم

 تریختم و همراه دونات سمتش گرفتم!قهوه رو گرفت و گف

 !همین کافیه!ممنون-

 دیگه اصرار نکردم و نوش جان کوتاه ی گفتم و خودم به دونات محبوبم گاز زدم!!درست همونطور که

 امیرعلی گفت یه ساعت بعد رسیدیم!با دیدن فضای بکرو سر سبز اطراف لبخند عمیقی روی لبم

 ید با شیروونی های قرمزنشست!!درست مثل نقاشی بود!با توقف ماشین جلوی خونه های تازه ساخت سف

 به اطرافم نگاه کردم!فکرمیکنم که هتل بود!از ماشین همراه امیرعلی پیاده شدم و سمت همون پسر

 جوون که توی اتلیه دیده بودم رفتیم!پسر با دیدنم لبخند عمیقی زد

 سالم خانم،حال شما؟-

 لبخند زدم و جوابش رو کوتاه و مودبانه دادم!پسر رو به امیرعلی برگشت وگفت

 اینجا محل اقامتمونه اما برای عکس برداری میرم توی طبیعتش که بعد از ظهر باهم میریم و نشونتون-

 !میدم

 امیرعلی که از موقع ورود با دقت مشغول بررسی اطراف بود گفت
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 !م تا بعدخیله خب!حاال یه استراحتی بکنی-

 تا ماشین دیگه هم صدای توقف ماشین های دیگه باعث شد برگردم!به غیر از مزدای همین پسر

 

 بودن!ابروم باال پرید!چقدر جمعیت!خیلی طول نکشید تا با همه اشنا شدم و خوشحال شدم از اینکه با

 میرعلی گفتگروه خون گرمی اومده بودم همچین جایی!بابک به خونه ای اشاره کرد و به ا

 !اون سوئیت و سوئیت کناریش رو برای سه روز رزرو کردیم-

 

 همراه بابک و امیرعلی وارد سوئیت شدیم!با دیدن سوئیت شیک و دوبلکس ابروم باال پرید!فکرنمیکردم

 اینجا همچین چیز شیکی پیدا بشه!فکرمیکنم همه به جز امیرعلی از دیدن سوئیت مثل من تعجب

 خوابهی شیک!با دکور کرم قهوه ای!از همه جای خونه بامزه تر مهمون خونهی کردن!یه سوئیت

 کوچیکی که داخل زمین بود و به دیواراش پشتی تکیه داده بودن بود!من و امیرعلی و بابک و بهزاد و

 میترا یکی از مدل ها توی این سوئیت بودیم و بقیه توی سوئیت کناری!من و دنیا و عکاسمون که اسمش

 بود هم اتاق شدیم!داخل اتاق شدم و روی یکی از تخت ها ولو شدم از خسته گی و به این فکرکردم میترا

 من که تو ماشین خوابیده بودم انقدر خسته بودم وای به حال امیرعلی که مدام رانندگی کرده بود!دنیا

 روی تخت کناریم دراز کشید وگفت

 !تخت هستسوئیت خیلی شیکیه!!خداروشکر برای هرسه تامونم -

 قبل اینکه من جواب بدم میترا گفت

 !امیرعلی خیلی خوب پول خرج میکنه-

 نمیدونم چرا اما از لحن صحبت و اون امیرعلی که گفت حس کردم با امیرعلی صمیمیه!!دنیا گفت

 !ولی خیلی اخموا!نه باران؟؟تو چه جوری با این ادم شریک شدی-

 دیدم اگه جلوی بقیه بگم که هنوز با امیرعلی کنار نیومدم وجه هی خوبی نداره به خاطر همین کوتاه

 جواب دادم

 

 !مرد خوبیه اونجوریش رو نگاه نکن-

 درحالی که خودم به خودم دهن کجی میکردم از بابت حرفی که میزدم!به دنیا که روی تخت دراز کشیده

 کردم و از اتاق بیرون رفتم تا صدام دنیا رو اذیت نکنه!!از پله ها پایینبود و قصد خوابیدن داشت نگاه 
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 رفتم،ظاهرا همه رفته بودن تا استراحت کنن چون کسی توی پذیرایی نبود؛روی مبل نشستم و شمارهی

 بابا رو گرفتم!صدای گرمش که توی گوشم نشست باعث شد لبخند بشینه روی لبم

 جانم ناردونم؟-

 ی،خوبی؟سالم بابا جونم-

 خوبم قربونت برم،رسیدی؟-

 !اره تازه رسیدیم،جاتون خالیه حسابی!انقدر قشنگه طبیعتش-

 لبخندش رو حس کردم

 

 تو شاد باش انگار من شادم!چه فرقی میکنه؟-

 لبخندم عمیق شد

 !قربونت برم من بابایی-

 خندید

 !برو استراحت کن عزیزم،حتما خسته ای-

 !بدم که نگران نشید!خدافظ باباییاره،فقط خواستم بهتون خبر -

 !خدافظ ناردونم-

 گوشی رو که قطع کردم صدای بابک از پشت سرم اومد

 

 تو استراحت نمیکنی باران؟؟-

 ابروم باالپرید و برگشتم نگاهش کردم،باران!!امیرعلی تو این یه ماه اینجوری صمیمی نشده بود باهام که

 ماین بشر تو یه روز شد!کوتاه جواب داد

 !اومدم تماس بگیرم-

 و از جام بلند شدم که گفت

 حیفه این هواست که بگیری بخوابی ونری بیرون!من میرم یه دوری بزنم تو نمیای؟؟-

 سعی کردم پروییش رو به رووش نیارم وکوتاه گفتم

 !نه ممنون-
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 و از پله ها باال رفتم و وارد اتاقم شدم!!اوف!رفتم سمت ساکم و تیشرت سفید رنگم رو در اوردم و همراه

 شلوار لی ابیم پوشیدم و روی تختم دراز کشیدم!!هرچقدر سعی کردم نتوننستم که بخوابم!دوباره جام

 یترا که راحت خوابیدهعوض شده بود و خواب ازم فرار کرده بود!کالفه روی تخت نشستم و به دنیا و م

 بودن نگاه کردم و بابت عادت مزخرفم خودم رو فحش دادم!از اتاق بیرون رفتم و توی اشپزخونه

 مشغول پیدا کردن خوراکی شدم!با دیدن شیرکاکائوی داخل بخچال لبخند زدم!شیرکاکائو رو برداشتم و

 ل نشستم و مشغول بازی بانی رو توی پاکت کوچیکش فرو کردم!در حال خوردن شیرکاکائو روی مب

 گوشیم شدم که گوشیم زنگ خورد!با دیدن عکس دو نفره ام با سیا لبخند عمیقی روی لبم نشست و

 جواب دادم

 !سالم-

 

 سالم فسقل خانوم!!حال شما؟؟خوش میگذره؟-

 

 !مسافرت خانوادگی که نیومدم سیا!کاریه-

 به؟؟راحتی؟خب حاال واسه من کالس نذار فسقل!چه خبر؟جات خو-

 لبخند زدم

 !اره همه چی خوبه-

 خداروشکر!تو استراحت نکردی؟-

 !نه بابا تو که از عادت مزخرف من خبر داری جام عوض میشه نمیتونم بخوابم-

 خندید

 !اره فقط نمیدونم این عادت خوبتو چرا خونه ی من نداری-

 !خندیدم و بیشوری نثارش کردم

 !یهو دیدی مورد خشم امیرعلی قرار گرفتیا!خوابش سبکه محض اطالع بگم انقدر بلند میخندی-

 تند لبمو گاز گرفتمو به طبقه باال نگاه کردم

 راست میگی؟ُ؟-

 صدای خنده ش بلندشد

 !!خودمونیما مثل یه چیزی ازش میترسی-
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 با حرص غر زدم

 !چون اخالقش دقیقا مثل همون یه چیزیه-

 بلند خندید

 خیله خب!برو یکم استراحت کن!کار نداری؟؟-

 !نه قربونت خدافظ-

 

 !خدافظ عزیزم-

 گوشی رو قطع کردم و از رو مبل بلندشدم تا پاکت خالی شیرکاکائو رو بیرون بندازم که با دیدن امیرعلی

 و داخل اشپزخونه رنگم پرید!!نکنه حرفامون رو شنیده باشه؟؟بهش نگاه کردم!روی صندلی نشسته بود

 به صفحه لب تاب رو به روش با دقت نگاه میکرد!!وارد اشپرخونه شدم و گتم

 صدای من بیدارتون کرد؟؟-

 

 سرش رو به نشونهی نه تکون داد و چیزی نگفت!لبم رو گاز گرفتم و پاکت شیرکاکائوم رو داخل سطل

 ردم!موها و اببروهایزباله ی اشپزخونه انداختم!!روی صندلی رو به روش نشستم و به صورتش نگاه ک

 پرپشت مشکی داشت!یه صورت کشیده و گندمی رنگ با چشمای مشکی و درشت،بینی و لب خوش

 بود!لب تابش رو بست و فرم!یه قیافهی کامال شرقی درست مثل خودم!!به ساعتم نگاه کردم!نزدیک

 از جاش بلند شد

 ینم،شما هم میاین؟میخوام برم یه چرخی بزنم و لوکیشن ها رو از نزدیک خودم بب-

 لحن صحبت کردن امیرعلی با وجود خشکی که داشت اما خیلی بهتر از لن صحبت کردن بابک بود!من

 که حسابی حوصله ام سررفته بود از خدا خواسته از جام بلند شدم و گفتم االن میام و دویدم تو اتاق و چند

 ای صورتیم از اتاق بیرون اومدم ودیقه بعد با مانتوی ورزشی رنگ طوسی و شال صورتی و کتونی ه

 همراه امیرعلی از سوئیت بیرون زدیم!حق با بابک بود حیف این هوا که بشینی تو خونه!قدم زدن تو این

 هوای تمیز حسابی عشق بود!با لذت به طبیعت بکر اطرافم نگاه کردم!!یکم که راه رفتیم کلبه های چوبیه

 که دوباره اخم بین ابروهاش نشسته بود!این ادم خیلی دقیققشنگی دیده میشد!به امیرعلی نگاه کردم 

 بود،زیادی دقیق !!گوشیش رو در اورد وشماره گرفت
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 چقدر دیگه اماده میشید برای عکس برداری؟؟-

 اخماش توهم رفت و اینبار جدی تر گفت

 !!ینی چی که خوابن؟؟بیدارشون کن!نیومدیم تفریح که-

 به ساعتش نگاه کرد وگفت

 !تا یه ساعت دیگه سر لوکیشن باشید-

 !گفتم تا یه ساعت دیگه!یه ساعت بشه یه ساعت و ربع خوب میدونی چیکار میکنم-

 و گوشی رو قطع کرد!سرم رو زیر انداختم تا یه وقت برقش منو نگیره!دوبار با من اینجوری حرف بزنه

 ه کرد وگفتم اونموقع سکته نکردیسکته میکنم درجا!یاد روزی افتادم که جلوی چشمام طرح هام رو پار

 پس دیگه نمیکنی!!سمت کلبه ها رفتیم ظاهرا لوکیشن همینجا بود!به فضاش نگاه کردم به نظرم چیز

 خوبی از اب درمیومد!رو به کلبه ها روی زمین سرسبزش نشستم و به امیرعلی که بادقت مورد بررسی

 

 روحم رو تازه میکرد!!مه کمی که فضا رو زیباترکردن بود نگاه کردم!!بوی هیزمی که میومد حسابی 

 دیقه که بچه ها با ماشین و تجهیزات اومدن خندهم کرده بود!به نظرم همه چی عالی بود!!بعد از

 گرفت!قشنگ مشخص بود همه از امیرعلی چقدر حساب میبرن که قبل از یه ساعت اومده بودن!!دنیا

 کاپ شده و مانتوهای تنشون از ونی که مخصوص میکاپ و کیف،ارغوان و بیتا هر سه تا با صورت های می

 و کفش بود پیاده شدن!باید بگم از دیدن طرح های خودم هیجان زده از روی زمین بلند شدمو سمتشون

 رفتم!نمیدونم اینکه از دیدن طرح های خودم اشک توچشمام جمع شد طبیعی بود یا نه اما برای اولین بار

 متوجه امیرعلی که تمام عکس العمل هام رو در نظر گرفته بود شدم ولی تعجببه خودم افتخار کردم!

 نکردم!به این دقتش دیگه کم کم عادت کرده بودم!دستم رو جلوی دهنم گرفته بودم و با حض وافری

 

 به طرح هام نگاه میکردم!عالوه بر طرح ها پارچه ها با سلیقه انتخاب شده بودن و دوخت مانتوها خیلییی

 میز بود!بچه ها سخت مشغول شدن!چترهای نور رو بابک و بهزاد از ماشین در اوردن و توی جایت

 مشخص گذاشتن!بابک به دنیا اشاره کرد و به سمت کلبه بردتش و بهش نشون داد که چه جوری ژست

 ازبگیره!اولین فالش خورد و اولین عکس گرفته شد!امیرعلی رفت سمت دنیا و با همون اخمی که ناشی 

 دقت کردنش بود با تحکم گفت

 !نگاه تو عکس خیلی مهمه!نگاهت االن سرده،گرمش کن!!نگاه گرم به مانتویی که تنته هم جون میده-



www.taakroman.ir  

 

  

 
145 

 

سرکوب رمان    

  کاربر انجمن تک رمانبانو آی  

 

 دنیا سرش رو تکون داد وگفت

 !متوجه شدم-

 ودوباره ژست گرفتو بابک ازش عکس گرفت!امیرعلی اخمش عمیقتر شد و با تاکید گفت

 !نگاهت-

 ر شد تا باالخره امیرعلی عکس دهم رو پسندید واوکی داد!نفس اسوده ای که دنیاانقدر اون عکس تکرا

 کشید رو دیدم و خندیدم!با همون مانتو سمت دیگه هم توی ژست دیگه ازش عکس گرفتن!امیرعلی به

 من اشاره کرد وگفت

 !خانوم اریانجو کمکشون کنید مانتوشون رو عوض کنن-

 سرم رو تکون دادم و همراه دنیا وارد ون شدیم!دنیا تند شالش رو بیرون کشید وغر زد

 تا عکس از دست این یزدان پناه،دیووانه ام کرد با این نگاه نگاه گفتنش!!ادمم انقدر گیر اخه؟؟دقیقا-

 !!گرفتم

 

 ی سفید رنگ رو بیروندرحالی که میخندیدم رفتم سمت مانتوهای اویزون شده از رگال داخل ون!مانتو

 

 کشیدم واز داخل کاور درش اوردم

 !حرص نخور-

 شیدا گریمورمون به دنیا اشاره کردو گفت

 !!بیا بشین تا کارشون تموم نشده اماده ت کنم-

 دنیا روی صندلی نشست و شیدا میکاپ دنیا رو سریع پاك کرد و شروع به میکاپ مجدد کرد!اینبار

 و موهاش رو فرق باز کرد!!دنیا از جاش بلند شد و مانتوی جدید رو به کمکم میکاپ مات و حرفه ای کرد

 تنش کرد!رفتم سمت کفش های زیر رگال مانتو ها،به مانتو نگاه کردم!یه مانتوی بلندبدون استینی که یه

 هک وجب پایین تر از زانو بود و طرح سفید و ابی به کار رفته بود و یه مانتوی سفید استین دار و حریری

 روی مانتوی بدون استین ابی زیرش قرار میگرفت!!یه مانتوی اسپرت و بلند!!کتونی های لژ دار ابی رنگ

 رو همراه با شال ابی دست دنیا دادم!!شیدا دسته ای از موهای بلوند دنیا رو از شال بیرون ریخت و با

 هم من هم شیدا از ون بیرونصدای بابک که دنیا رو صدا میزد فرستادتش بیرون!با صدای بلند ارغوان 

 !رفتیم!با دیدن قیافه ی برافروخته ی ارغوان که جلوی امیرعلی وایساده بود و داد میزد ابروم باال پرید
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 اقای محترم یه عمره کارمن اینه،توی معروفترین مزون ها مدل بودم،هیچ متوجه ای داری چی میگی؟؟-

 امیرعلی نگاه جدیش رو به ارغوان دوخت

 طلوعی حواست باشه صدات رو برای کی داری بلند میکنی،بحث بللند کردن صدا باشه صدای منخانوم -

 !به وقتش از شما بلندتر میشه!من حرف اخرو اول زدم!باهاتون تسویه میشه میتونید تشریف ببرید

 تصویه شما به چه کار من میاد اقای محترم؟؟شما کار و حرفه ی من رو زیر سسئوال بردید!من درست-

 ژست نمیگیرم؟؟من مدل مانتوت رو زیر سئوال میبرم؟؟

 امیرعلی کوتاه چشماش رو بست و دستی به پشت سرش کشید!دیگه تو این یه ماه اونقدر این حرکت رو

 

 ازش دیده بودم که بفهمم کالفه شده!!درحالی که چشماش رو روی هم فشار میداد گفت

 پایین!صداتون رو پایین میارید یا میخواین ادامه بدید؟؟ خانم طلوعی یه بار گفتم صداتون رو بیارید-

 بابکم مثل اینکه مثل من متوجه شد که اگه باز ارغوان بخواد ادامه بده امیرعلی عصبی میشه که تند اومد

 سمتش و دستش رو گرفت و کشید

 !ارغوان جان شما بیا بریم من باهات صحبت میکنم!کافیه-

 

 ارغوان با انزجار نگاهی به امیرعلی کرد و درحالی که روش رو ازش میگرفت توفی جلوی پاش انداخت

 که باعث شد امیرعلی تند سرش رو باال بیاره!!با دیدن چشم هایی که در عرض یه ثانیه به خون نشست

 ار میده رفتوحشت کردم،درست مثل بقیه!با همون نگاه خون بار و دندون هایی که میدیدم روی هم فش

 سمت ارغوان!درست مثل یه شیر خشمگین که به شکارش زل میزنه و اروم اروم بهش نزدیک

 میشه!!دیگه وحشت رو تو چشمای ارغوان هم میشد دید،با هر قدمی که امیرعلی به ارغوان نزدیک میشد

 و یه قدمیازغوان با ترس یه قدم عقب برمیداشت انقدر عقب رفت تا خوردن به ون!امیرعلی درست ت

 ارغوان وایساد و به چشماش نگاه کرد!!دست مشت شده ش رو روی دیواره ی ون و درست کنار صورت

 ارغوان گذاشت،به چشماش نگاه کرد و شمرده شمرده با لحنی که ترس رو توی بدن من انداخت گفت

 تو..چه.. غلطی کردی؟-

 گوشه ی لب امیرعلی نشستارغوان ترسیده به چشمای سرخ امیرعلی نگاه کرد!پوزخندی که 

 ترسناکترین پوزخندی بود که تو عمرم دیده بودم

 حرف بزن دیگه،داد بزن،تا دو دیقه پیش داشتی خوب داد میزدی!میخوای منم صدامو بلند کنم؟-
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 پوزخندش عمیق تر شد و نچی کرد

 

 !باید خوب بدونی من اهل داد زدن و حرف زدن نیستم،مرد عملم-

 دستشو از دیواره ون جدا کرد ودوباره با شدت به دیواره ون درست توی یه میلیچشماش رو بست و 

 متریه صورت ترسیده ی ارغوان کوبید!حاضرم قسم بخورم صدای شکستن استخونای دستش رو

 شنیدم!!سرش رو نزدیک برد،اونقدر نزدیک که میتونستم گرمای نفس رو که روی صورت ارغوان پخش

 !میشد روببینم

 مشت روی صورتت نشست به حرمت زن بودنت بود،فکر نکن به خاطر اینکه بتونی به کارت اگه این-

 ..ادامه بدی چون

 گوشیش رو از جیبش در اورد و در حالی که شماره ای میگرفت گوشی رو دم گوشش گذاشت و با

 ارومترین و ترسناك ترین لحن ممکن گفت

 !دیگه قرار نیست جایی کار کنی-

 ر صورت رنگ پریده ی ارغوان برداشت و درحالی که ازش دور میشد به فرد پشتو مشتش رو از کنا

 گوشی گفت

 

 !یه نفر رو باید از دور خارج کنی،ارغوان طلوعی-

 گوشی رو قطع کرد و بدون توجه به ارغوان که سر خورد و روی زمین نشست و مبهوت بهش نگاه کرد

 رو به بقیه که وحشت زده مقثل من نگاهش میکردن گفت

 !ادامه میدیم!بابک شروع کن-

 از بهت در اومدم و یه نگاه به ارغوان،یه نگاه به بدنه ی فرو رفته ی ون و یه نگاه مبهوت به امیرعلی که

 !مشغول کار شده بود کردم!هر لحظه،با شناخت بیشتر این مرد بیشتر ازش میترسیدم

 

 ز چهار ساعت تالش بی وقفه و عکس برداری همه با اعصابی متشنج برگشتیم سوئیت!!همه از اتفاقیبعد ا

 که بین امیروعلی و ارغوان افتاده بود تو شوك بودن،من که خودم از ترس و استرسی که بهم وارد شده

 دوباره ش بود مرتب گند میزدم تا جایی که امیرعلی اومد و بهم تذکر داد و من از ترس عصبی شدن

 حواسم رو بیشتر جمع کردم!این ادم ساکت و جدی موقع عصببانیت تبدیل میشد به یه شیر گرسنه و
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 وحشی!دیگه بیشتر از قبل ازش میترسیدم!درسته که کار ارغوان کار خیلی اشتباهی بود اما عصبانیت

 نوز همونجوری رویامیرعلی خیلی غیر منتظره بود!یک ساعت بعد اون دعوا امیرعلی به ارغوان که ه

 ساعت وقت داری بری وسایلت و جمع کنی و زمین نشسته بود و اشک میریخت نگاه کرد وگفت:فقط

 !برگردی قبل اینکه من برسم

 و بعد از تسویه حساب با ارغوان فرستادتش تا بره!!این ادم خیلی وحشتناك تر از اونی بود که فکرشوو

 و چشمام رو بستم اما صدای دنیا و میترا که با هم وارد اتاقمیکردم!خسته و داغون روی تخت ولو شدم 

 !میشدن و سعی میکردن اروم صحبت کنن رو میشنیدم

 دنیا:واه واه این یزدان پناه چه سگیه خبر نداشتیم،قسم میخورم تاحاال انقدر از بابام نترسیده بودم که از

 یووانه است مردك،این چه کاری بوداین مرد ترسیدم!اِ اِ دیدی؟جدی جدی دختره رو نابود کرد،د

 اخه؟؟دیگه این دختر چه جوری باید زندگی کنه؟

 صدای پوزخند میترا رو شنیدم

 امیرعلی کاری رو بی دلیل نمیکنه،اگه اینکارو کرده مطمئن باش دلیل دیگه ای جز اون داد و بیداد و-

 !توف جلوی پای امیرعلی داشته!واقعا کارش بی ادبانه بود

 ادبانه بود اما دیگه در اینحد؟؟ درست،بی-

 

 

 دقیقا در همین حد،امیرعلی رو اینجوری نگاه نکن ادب خیلی براش توی کار مهمه!من حس میکنم تیک-

 زدنای ارغوان با پسرای گروه رو دیده که اینکارو کرده!ارغوانم که ماشاال به یه نفر راضی نبود همه رو

 !باهم میخواست

 ع شده بود گفتدنیا که انگار قان

 چی بگم واال!یکم استراحت کنیم مردیم از خستگی!مردك هم که گفته نیم ساعت دیگه پایین باشیم-

 !بریم ناهار

 اره واال منم خیلی خسته ام ولی برم یه سر به امیرعلی بزنم ببینم حالش چطوره،خیلی امروز فشار بهش-

 !اومده

 دنیا دیـوثثی نثارش کرد و خندید!دیگه مطمئن شده بودم که میترا گلوش پیش امیرعلی گیره

 کرده!خاکبرسرش با اون سلیقه ش!این ادم جز قیافه چه چیزی برای عاشق شدن داشت؟یاد ارشیای
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 مهربون خودم اشک رو مهمون چشمام کرد اما نمیخواستم تو این موقعیت گریه کنم به خاطر همین به

 !بدبختی بود خودم رو کنترل کردم هر

 صدای دنیا باعث شد چشمام رو باز کنم

 باران خوابی؟؟-

 به چشمای کشیده و خوش فرم عسلیش نگاه کردم و گفتم

 !نه،نمیتونم بخوابم-

 !درحالی که دراز میکشید دستشو زیر گونه ش گذاشت و به من خیره شد

 !شریکت اخالقش سگ داره خودت چشمات-

 دهم گرفت و تشکر کوتاهی کردم و از تخت بلند شدم!رفتم سمت ساکم و چادر نماز واز حرفش خن

 

 !جانمازم رو در اوردم که ابروی دنیاباال پرید

 نماز میخونی؟؟-

 خنده کوتاهی کردم

 بهم نمیاد؟-

 سرش رو تکون داد

 !نه خیلی-

 

 !!لبخند زدم و چادر نمازم رو سر کردم و نیت کردم

 موم کردم بوس های روی مهر زدم و جانمازم رو جمع کردم!برگشتم تا توی ساك بذارمشنمازم رو که ت

 که با دیدن امیرعلی تکیه داده به چهارچوب در خشکم زد!از نگاه خیرهش روی صورتم سرم رو پایین

 انداختم که تکیه ش رو از در برداشت وکوتاه گفت

 !ریم برای ناهار بیرونقبول باشه،کارتون تموم شد بیاین پایین میخوایم ب-

 و از اتاق بیرون رفت و منو با قلبی که تند میزد تنها گذاشت!!لبم رو گاز گرفتم و چادر نمازم رو از سرم

 در اوردم و داخل ساك گذاشتم!با یاداوری نگاه خیرهش دوباره لبم رو گاز گرفتم!به خودم تشر زدم حاال

 مگه چیکار میکردی که اینطوری هی لبت رو گاز میگیری خل؟تند مانتوم رو تنم کردمو از پله ها پایین

 رفتم!همه ی بچه ها بیرون حیاط منتظر من بودن!معذرت خواهی کوتاهی کردم و همه باهم رفتیم سمت
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 نشستم که بابکرستورانی که توی همون محوطه بود!!همه دور یه میز گرد بزرگ نشستیم!من کنار دنیا 

 از جاش بلند شد واومد سمت دیگه ام نشست که باعث شد معذب بشم اما امیرعلی نگاه کوتاهی به بابک

 کرد و دوباره به منو نگاه کرد!!این ادم باهوش تر از این حرفا بود حتما متوجه شده بود که بابک هم داره

 

 !تیک میزنه،فقط امیدوار بودم جریان ارغوان تکرار نشه

 منو رو برداشتم و به لیست غذاهای محلی نگاه کردم!!بدون فکر کباب ترش انتخاب کردم،عاشقش

 بودم!بابک سرشو توی منوی من فرو کرد وگفت

 تو چی میخوری باران؟-

 لبم رو گاز گرفتم،چقدر از ان صمیمیت بدم میومد و معذب میشدم!کوتاه گفتم

 !کباب ترش-

 !انتخاب خوبیه-

 دون توجه به بابک به گارسون سفارش کباب ترش دادم!دنیا کنار گوشم گفتمنو رو بستم و ب

 !ظاهرا تو این اکیپ همه یکی رو برای خودشون جور کردن،منم باید به فکرخودم باشم-

 خندیدم و خفه شوی ارومی بهش گفتم که باعث شد بخنده!به میترا که کنار امیرعلی نشسته بود نگاه

 فت!بعد از اوردن غذاها همه توی سکوت مشغول به خوردن شدن به جزکردم،ظاهرا دنیا راست میگ

 میترا که پشت هم داشت حرف میزد و حرف میزد!!االن بود که امیرعلی بتوپه بهش که همونم شد

 !موقع ناهار ترجیح میدم کسی حرف نزنه-

 

 بیده بود باشه ای گفت وصدای خنده ی ریز دنیا و ببیتا رو کنار خودم شنیدم؛میترا که حسابی بادش خوا

 مشغول غذا خوردن شد!بعد از تموم شدن غذا به مه ی که بیرون رو گرفته بود نگاه کردم!حیف بود توی

 این هوا قدم نزنی!بعد از تشکر از امیرعلی بابت غذا به دنیا گفتم

 موافقی بریم قدم بزنیم؟؟-

 شد که بابک گفتدنیا هم که انگار مثل من موافق بود سرشو تکون داد و بلند 

 

 !تنها نمیشه برید باید یه مرد باهاتون باشه!صبرکنید-

 و از جاش بلند شد و همراه ما اومد!شاید حق با بابک بود و نمیشد تنها قدم زد!از رستوران که بیرون



www.taakroman.ir  

 

  

 
151 

 

سرکوب رمان    

  کاربر انجمن تک رمانبانو آی  

 

 !رفتیم با ذوق هوا رو توی ریه هام فرستادم!چقدر حس خوبی داشت

 م عمیقتر شه!دنیا گفتبارونی که نم نم میزد باعث شد لبخند

 !خوب شد موقع عکس برداری هوا بارونی نشد-

 !بابک هم موافق سرش رو تکون داد

 !اره وگرنه یه دور هم امیرعلی سر اون قاطی میکرد-

 دنیا هیم بلندی کشید وگفت

 نگو توروخدا بابک،هنوز یاد قاطی کردنش میوفتم تمام بدنم میلرزه!!تاحاال قاطی کردنش رو ندیده-

 !!بودم،گفته بودی بد قاطی میکنه ها

 خندید

 امیرعلیه دیگه،تا اخرین للحظه ارامششو حفظ میکنه ولی وای به روزی که قاطی کنه!حاال بیشتر باهاش-

 !اشنا میشی

 !ترجیح میدم همینقدر باهاش اشنا بشم-

 بابک خندید و به من که تو سکوت به طبیعت بکر اطرافم نگاه میکردم خیره شد وگفت

 چرا ساکتی باران؟؟-

 شونه باال انداختم

 ...چی بگـ-

 حرفم تموم نشده بود که گوشیم زنگ خورد،عکس دونفرهم با سیا روی صفحه نقش بست و بابک و دنیا

 

 عکس رو دیدن!لبم رو گاز گرفتم با این عکس حق داشتن فکرکنن دوست پسرمه!!هفته ی پیش توی

 

 ا دور گردنم حلقه بود و من داشتم گونهی سیا رودربند باهم گرفته بودیم و دست سی

 میبوسیدم!تندجواب دادم

 جانم؟-

 سالم بانوی مشرقی،چطوری؟؟-

 از بابک و دنیافاصله گرفتم و جوابشو دادم
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 !سالم سیاااااااا،نمیدونییییییی چیشددددد!وایییی ای کاش پیشم بودی برات تعریف میکردمممممم-

 اداز هیجان صدای من به خنده افت

 !نه عزیزم همون بهتر که پیشت نیستم،وگرنه با این هیجان تو هیچ چشم و چالی برام نمیموند-

 !خندیدم،راست میگفت همیشه من موقع تعریف کردن داستان هیجانی دستم تو چشم و چال سیا وبود

 این حرف اخرت بود دیگه؟؟-

 خندید

 !نه دورت بگردم بگو گوش میدم-

 با هیجان اخ جونی گفتم و ادامه دادم

 ینی نمیدونی همه از دست این دوستت خودشونو خیس کردنننن،با یکی از مدل ها دعواش شددد!سیاااا-

 این خیلی بد قاطی میکنهههه!من که رنگم سفید شده بود تا یه ساعت گیج میزدم اخر سر صداش در

 !!اومد

 رو براش توضیح دادم،وقتی گفتم ارغوان جلوی پای امیرعلی بلند خندید و من با هیجان مو به موی قضیه

 

 توف انداخت سریع گفت

 اوخ اوخ،خونش حالل شد اره؟؟-

 ارهههه،یهو چشمای امیرعلی قرمز شدددد همچین نگاهش کرد خود دختر سکته کرد بعدم با یه زنگ-

 !ر بدندختره رو نابود کرد!اینطور که فهمیدم دیگه هیجایی قرار نیست بهش کا

 !صدای خنده سیا بلند شد

 !حدس میزدم در همین حد قاطی کنه-

 مگه حد بیشتر از اینم داره؟؟-

 !اوهم،حاال بعدا خودت مشاهده میکنی-

 

 !نه توروخدا همین یه دونه رو مشاهده کردم بس بود!از ترس انفاکتوس زدم-

 !انفارکتوسسس-

 !اِ باز گیر دادیا!همون خب-



www.taakroman.ir  

 

  

 
153 

 

سرکوب رمان    

  کاربر انجمن تک رمانبانو آی  

 

 گفت درحالی که میخندید

 !نمیدونی چقدر دلم برات تنگ شد فسقل-

 لب ورچیدم

 !!منم،خیلی خری سیا!توهم باید میومدی-

 به چه عنوان اونوقت؟؟؟-

 !به عنوان سرجهازی من یا دوست امیرعلی-

 خنده ش بلند شد

 

 هوای شمال بهت نساخته فسقل!فکرکردی امیرعلی دوستاش رو وارد کارش میکنه؟-

 !این امیرعلی کوفت بگیره با این تِزای مزخرفش!عنتر-

 !خیله خب!برو عزیزم خوش بگذره بهت!خواستم فقط صداتو بشنوم مطمئن شم خوبی-

 لبخند زدم

 !مرسی که زنگ زدی !خدافظ-

 !مواظب خودت باش؛خدافظ عزیزم-

 گوشی رو که قطع کردم برگشتم سمت دنیا و بابک!دنیا با خنده زد بهم

 ه؟؟تو هم ار-

 نیشگونی از بازوش گرفتم و اروم گفت

 !داداشم بود!دیووانه-

 اهانی گفت و چشمک زد وبه بابک اشاره کرد!سکوت کرده بود!بهتر که فکرکنه من دوست پسر دارم

 بلکه بیخیال بشه!ده دیقه بعد درحالی که من و دنیا در مورد طرح مانتوهام حرف میزدیم و بابک سکوت

 !سوئیت کرده بود برگشتیم سمت

 به نظر من که طرح مانتوهات با خیلی از برندهای معروف برابری میکنه!تو خودتو دست کم میگری!من-

 !!تقریبا مدل همه ی مزون ها بودم اما طرح های تو دلنشین و قشنگتره

 

 کهبا اعتماد به نفسی که از حرفای دنیا بهم دست داده بود لبخند زدم و ازش تشکر کردم!!وارد سوئیت 
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 شدیم امیرعلی وو بهزاد جلوی لب تاب بودن و میترا مشغول ور رفتن با گوشی!امیرعلی سرش رو بلند

 کرد وکوتاه نگاهمون کرد و به من اشاره کرد

 

 !خانوم اریانجو تشریف بیارید عکس هارو نگاه کنید-

 م نشست!عالی شدهتند رفتم سمتشون و روی صندلی کنار امیرعلی نشستم!با دیدن عکسا لبخند رو لب

 بوووودن!فیلتر هایی که روی عکس ها قرار گرفته بود بهشون جلوه ی قشنگتری داده بود!!از همه ی

 عکس ها عالی تر یکی از عکس های بیتا با مانتوی سورمه ای پشت بلند که پارچهی طرح کاشیه زرد یک

 یه زرد کار شده بود!!بیتاسوم قسمت پشتش به کار رفته بود و دور جیب و قسمت جلوی مانتوش مغز

 دستش روی نرده های چوبیه کنار کلبه بود و نگاهش به سمت راست مایل بود!!یه عکس فوق العاده بود

 در حدی که امیرعلی هم تاییدش کرد

 ..این رو برای افتتاحیه بزرگ میخوام!هم این-

 عکسا رو جلو زد و یه عکس از دنیا رو نشون داد

 !و هم این-

 به عکس دنیا هم نگاه کردم!عالی بود!با همون مانتوی سفید و ابی!!بابک کوتاه گفت

 بقیه عکس هاهم برای ژورنال میخوای؟-

 امیرعلی نگاهشو از عکس گرفت و گفت

 !اره-

 و رو به من گفت

 !شما چند لحظه تشریف بیارید باید باهم صحبت کنیم-

 ارم داشت؟نکنه خرابکاری کردم و میخواد قاطیلبم رو گازگرفتم و استرس وجودم رو پر کرد.چیک

 کنه؟؟آی اگه مثل ارغوان باهام حرف بزنه که من سکته میکنم!!به دنبالش از سوئیت بیرون رفتم!کنارش

 قدم زدمو بهش خیره شدمتا باالخره دهن باز کرد

 

 م!!نظر من اینه که اول خرداد افتتاحیه بگیریم!شما نظرتون چیه؟ امروز-

 !گاز گرفتم و فکرکردم لبم رو

 !!اینو شما باید تصمیم بگیرید به هرحال من تاحاال تجربه ای تو زمینه ی مزون نداشتم-
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 سرش رو تکون داد

 !!به نظر من اول خرداد افتتاحیه برگذار کنیم تا وقت داشته باشیم کارهای دیگه رو انجام بدیم-

 بله حق باشماست فقط کی شو میذاریم؟؟-

 هم کردکجکی نگا

 شو رو کسی میذاره که مثل ما مغازه نداشته باشه،در واقع ما یه مزون دائمی هستیم اما کسایی که شو-

 !میذارن فصلی ان!توی هر فصل یه هفته رو اختصاص میدن تا مردم بیان و کاراشون رو ببینن و خرید کنن

 خنگم!دستی به پیشونیم کشیدم و از سئوال تابلویی که پرسیدم خودم لبم رو گاز گرفتم!قبول دارم خیلی

 اروم گفتم

 !متوجه شدم-

 خوبه،فقط راجب جزئیاتش وقتی برگشتیم تهران باهم صحبت میکنیم!فعال فقط میخواستم تاریخ-

 !دقیقش رو مشخص کنم تا یه سری از کار ها که به زمان نیاز داره رو سریعتتر انجام بدم

 فقط میشه یه سئوال بپرسم؟؟-

 کوتاه نگاهم کرد وسرش رو تکون داد!لبم رو گاز گرفتم وگفتم

 چرا به من نگفتید که مزون افتاب برای شما بوده؟؟-

 اخم هایی که دوباره تو هم فرو رفت رو دیدم

 

 لزومی نداشت که بگم،داشت؟-

 اخم کردم

 ما همه زیر و بمبله داشت!من باید میدونستم شما قبال طراح یه مزون بزرگ بودید،همونطور که ش-

 !زندگی من رو در اورده بودید

 کوتاه جواب داد

 شما هم میتونستی قبل از شراکت زیر و بم زندگی منو در بیارید!نمیتونستید؟-

 !لبمو با حرص گاز گرفتم!ای خدا!حرفش حق بود خب

 !چرا دیگه شما طراحی نمیکنید؟؟طرح هاتون خیلی عالی بود تا جایی که یادم میاد-
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 له جواب دادبی حوص

 !!حوصله ش رو دیگه ندارم!!اگه سئواالتون تموم شد برگردیم-

 

 از ترس اینکه قاطی نکنه تند گفتم

 !اره برگردیم-

 و خودم دنبالش راه افتادم درحالی که خودم از حسابی که از این مرد میبردم خنده م میگرفت!به قول

 !!حساب میبری مامان خوبه یکی پیدا شد تا باالخره تو زندگیت ازش

 .و برای خودم تو را ارزو میکنم

 دستمو زیر چونه م زده بودم و به ارشیایی که بیخیال مشغول خوردن اش دوغش بود خیره"

 شدم!ازسنگینی نگاهم سرش رو بلند کرد و چشمکی برام زد

 !منو نخور،آشت رو بخور-

 

 کالفه بهش خیره شدم

 !فکرنمیکنی باید توضیح بدی-

 !اما مصنوعی بودنش رو خوب متوجه شدملبخند زد 

 اخ من فدای اون چشمای خوشگلت بشم،گفتم که توی کارخونه به مشکل خوردیم یکم بابتش اعصابم-

 !خورد بود

 لبم رو گاز گرفتم،درحالی که کف دستم رو روی دهنم میذاشتم با غصه نگاهش کردم!حاال دیگه مطمئن

 بودم دوباره با مادرش بحث کرده!با دیدن صورت غمیگینم نوچی کرد و کاسه ی اشش رو روی تخت

 گذاشت و دستم رو گرفت!بوسه ای روش نشوند و نگاهم کرد

 !الهی من فدات شم،اینجور نکن قیافه ت رو-

 با چشمای پرشده از اشکم بهش خیره شدم

 !!مدیگه دارم خسته میشم ارشیا!کم کم دارم کم میار-

 و از جام بلند شدم و رفتم سمت ماشین و سوار شدم!!!با بغض به بارونی که کم کم داشت میبارید خیره

 شدم!صدای کوبیده شدن ماشین و بعد از اون صدای داد ارشیا پرده ی گوشم رو لرزوند
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 یه بار دیگه حرفی که گفتی رو تکرار کن!از چی خسته شدی؟؟از من؟؟اره؟دلت رو زدم؟نکنه اون-

 شروین پست بهتر از منه برات؟هان کدوم؟؟

 چشمام روی هم فشار دادم و جیغ زدم

 

 بس کن ارشیا!تا کی میخوای به این شکاك بودنت ادامه بدی؟؟نذار قضیه سیامک دوباره یادم بیاد!من-

 یاز این رابطه ای که همه مخالفشن خسته شدم!تا کی باید حال بدت رو ببینم و سکوت کنم؟؟خودت تا ک

 

 میخوای با مادرت دعوا کنی؟؟

 مثل همیشه بعد از داد زدن من اروم میشد،دستم رو گرفت و بوسید

 باشه نفس،باشه تو اروم باش خودم درستش میکنم!از امروز که برگشتیم تهران تو به من دوهفته وقت-

 !بده،قول میدم بهت دو هفته دیگه همین موقع بیایم خونه تون

 و بالبخند گفتدستمالی گرفت سمتم 

 !اشکاتو پاك کن!بخند!جون ارشیا بخند!بدو!خندهتو ببینم-

 با قلقلک دستش زیر چونه م به خنده افتادم که لبخند زد و گونه م رو بوسید و راه افتاد!!بارون شدت

 !گرفته بود و با سرعتی که ارشیا میرفت حسابی خطرناك بود

 !ارشیا توروخدا اروم برو،کم کم دارم میترسما-

 دستمو توی دستای گرمش گرفت و به رو لبخند ارامش بخشی زد

 !وقتی کنار منی از هیچی نترس خانومم-

 !ارشیا داره بارون میاد،جاده ی صافم که نیست،جاده چالوسه!یه کار نکن دیگه بباهات نیام آش بخورما-

 خندید و باشه ای گفت اما از همون باشه هایی که در نهایتش کار خودشوادامه میداد!بیخیال سرموتکون

 !دادم.من عاشق همین دیوونگی هاش شده بودم

 با صدای گوشیش و اسم مادرش که روی صفحه ی گوشی نقش بست اخمی بین ابروهاش نشست

 !باران صدای آهنگو کم کن-

 رداشت و جواب دادآهنگو کم کردم،موبایلشو ب
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 جانم؟-

 !نه االن نمیتونم بیام!باشه یه وقت دیگه،تهران نیستم-

 

 اخمش عمیق شد

 !مادر من،خواهش میکنم ادامه نده-

 

 نگران به صورتش که سرخ میشد نگاه کردم!نمیدونم چی بهش گفت که اونطور از کوره در رفت و داد

 زد

 !ردیشو ببرنبه درك!مرده شور خودشو مال منال میلیا-

 "!و گوشیو پرت کرد که همزمان شد باصدای بوق کامیون

 تند چشمام رو باز کردم و درحالی که نفس نفس میزدم توی جام نشستم!!با وحشت به اتاق نگاه

 کردم!دنیا و میترا خواب خواب بودن!!دستم رو روی پیشونیم گذاشتم و اشکام گونه م رو خیس

 حالم رو دوباره بد کرده بود!!قبل از اینکه صدای هق هقم بلند شه و دنیاکرد!یاداوری اون روزای کذایی 

 و میترا رو بیدار کنه از اتاق بیرون زدم!!از سوئیت بیرون رفتم و روی پله های جلوی در نشستم و به

 اسمون پرستاره نگاه کردم!!چقدر طول میکشید تا دیگه اشک نریزم!سرم رو روی زانوهام گذاشتم و هق

 خیلی وقت بود دلم برای ارشیای مهربونم تنگ شده بود اما خودم رو میزدم به نفهمی!صدای سیازدم!!

 ارشیا پسر بدی نبود اما برای تو بس بود؟؟به جز به قول خودشون اصالت "توی گوشم پیچید

 خانوادگیش چه چیز ببرتری نسبت به تو داشت؟؟شکاك بودنش؟؟دست بزن داشتنش؟باران چشماتو

 ی که فقط دوست پسرت بود و این اجازه رو به خودش میداد که دست روت بلند کنه وقتیباز کن،کس

 "زنش میشدی میخواست چیکارکنه؟؟

 از حقیقتی که توی سرم کوبیده میشد اشکام شدت گرفتن،پس چرا حالم بهتر نمیشد با دونستن این

 کردم!!برگشتم و با دیدن واقعیت ها؟باصدای باز شدن در تند سرم رو بلند کردم و اشکام رو پاك

 

 امیرعلی لبم رو گاز گرفتم اما اشکام بند نمیومدن!سرم رو پایین انداختم تا حداقل اشکام رو نبینه که

 کوتاه گفت
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 !این وقت شب اینجا امنیت نداره!بیا تو خونه بشین گریه کن-

 و بی حرف اضافه ای برگشت داخل و در رو باز گذاشت!!بدون اینکه بخوام وسط گریه به این حجم از

 !خونسردی و بی تفاوتیش خندیدم و به خونه برگشتم!شناختن این ادم به این اسونی نبود

 اصبح با سر درد بدی که حاصل گریه دیشب بود از جام بلندشدم!با دیدن تخت مرتب شده ی دنیا و میتر

 تند از جام بلند شدم و جلوی اینه رفتم!موهام رو مرتب کردم و از اتاق بیرون رفتم!!!صدای خنده ی بچه

 ها از اتاق اخر سالن میومد!!!ظاهرا همه اومده بودن سوئیت ما!رفتم سمت اتاق و با دیدن شیدا که مشغول

 

 ه ش رو به دیوار داده بود و درحالیگریم دنیا و ارش مشغول گریم بیتا بود لبخندزدم!امیرعلی هم تکی

 که ماگ قهوه ش دستش بود با دقت به کار بچه ها نگاه میکرد!!با سالمم امیرعلی سرش رو برگردوند و

 کوتاه نگاهم کرد و دوباره به بچه ها خیره شد!دیگه به سالم نکردنش داشم عادت میکردم!شیدا با لبخند

 جوابم رو داد

 !صبحت بخیر عزیزم-

 ند رفتم سمتشونبا لبخ

 !صبح شماهم بخیر!میبینم که مشغول شدید از االن-

 ارش در حالی که شات سایه رو پشت پلک بیتا میکشید گفت

 !استاد باالسرمون وایساده که کارشکنی نکنیم-

 و خندید،به امیرعلی نگاه کردم!این ادم جدی و ترسناك رو به روم زیادی خونسرد بود!!زیادی بی تفاوت

 

 جوری که انگار هیچی براش مهم نبود!شیدا شات رژ گونه رو روی گونه های برجسته ی دنیا کشیدبود!

 !!تموم شد!اقای یزدان پناه میتونید نگاه کنید-

 امیرعلی تکیه ش رو از دیوار گرفت و جلو رفت!با دقت به ارایش صورت دنیا نگاه کرد و کوتاه ابرو

 باالانداخت

 !تویی که قراره بپوشه نمیخوره!عوضش کناین رنگ سایه و رژ به مان-

 شیدا لبشو با حرص گاز گرفت و گفت

 مگه مانتوی گلبه ای رو قرار نیست بپوشه؟-

 جدی به چشماش نگاه کرد
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 من گفتم گلبه ای یا قلوه ای؟؟؟-

 شیدا دستی به پیشونیش کشید وگفت

 !معذرت میخوام من اشتباه شنیدم!درستش میکنم-

 !خوبه-

 و خواست بره که گفت

 !درضمن،دیروز مدل موهاش فرق بود!عوضش کن-

 

 شیدا سرش رو تکون داد و مشغول پاك کردن سایه چشمای دنیا شد!!صدای زنگ گوشیم بلندشد!با

 دیدن شماره ی مامان لبخند زدم و جواب داد

 جانم مامانی؟-

 جانت بی بال دردونهی من!خوبی مادر؟-

 

 بیرون رفتم و وارد اتاق خودم شدمبا لبخند از اتاق 

 خوبم قربونت برم!تو چطوری؟بی من خوش میگذره؟-

 باران!!نمیدونی چقدر دلم تنگته دودونه ی من!!جات خوبه عزیزم؟؟راحتی؟غذا میخوری؟خوب-

 میخوابی؟

 به نگرانیش لبخند زدم

 !شهمه چی خوبه مامان!امیرعلی از هرچیزی بهترینش رو انتخاب کرده!نگران نبا-

 خب خداروشکر!کی برمیگردید؟-

 فکرمیکنم امروز عصر برگردیم!!خونه تنهایی؟-

 !اره فعال،حوصله ام سررفته بود زنگ زدم به شهناز یه سر بیاد پیشم-

 خوب کردی!تنها حوصله ت سرمیره!چه خبر از بابا؟؟-

 !اونم مثل همیشه رفت کارخونه-

 !عکس برداری!شب میبینمت دیگهخیله خب!منم برم صبحانه بخورم که قراره بریم -

 !برو فداتشم!مواظب خودت باش!راه افتادید زنگ بزن بهم!خدافظ-
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 !چشم،خدافظ-

 گوشی رو قطع کردم و رفتم تو اشپزخونه تا یه چیزی بخورم!!از یخچال پنیر در اوردم و همراه چایی روی

 مای خواب الودش متوجه شدممیز گذاشتم که بابک وارد اشپزخونه شد!با دیدن موهای بهم ریخته و چش

 تازه از خواب بیدارشده!سالم کوتاه ی بهم کرد ورفت سمت چایی ساز و برای خودش چایی ریخت!از

 دیروز با من در همین حد حرف زده بود و من این رو چقدر ممنون سیا و عکس دونفرمون بودم!رو به

 اشتم که صداش رو شنیدمروم نشست و چاییش رو تلخ خورد!لقمه ی پنیرم رو داخل دهنم گذ

 

 خیلی وقته باهم هستید؟؟-

 بااخم زل زدم بهش

 

 بله؟؟-

 !!با دیدن اخم های توهمم سرش رو تکون داد و کوتاه گفت هیچی

 سرم رو تکون دادم و اخرین جرعه از چاییم رو خوردم و از اشپزخونه بیرون رفتم و بچه پروی کوتاهی

 توی دلم نثارش کردم!!امیرعلی درحالی که سیگارش گوشه ی لبش بود از پله ها پایین اومد!تند ازش

 فاصله گرفتم تا بوی دود باعث تشدید مشکل تنفسیم نشه!خودشم متوجه شد و از پنجرهی داخل راه پله

 سیگارشو بیرون پرت کرد و درحالی که از کنارم میگذشت گفت

 !ید اماده شید که بریمصب کنید دود بره بعد بر-

 باشه ی کوتاهی گفتم و روی مبل نشستم تا دود سیگار امیرعلی بره!به بابک و امیرعلی که مششغول

 صحبت بودن نگاه کردم!درسته به امیرعلی میگفتم یوبس اما خیلی رفتارش رو بیشتر از بابک میپسندیدم

 م نشوند!!نیم ساعت بعد همه راه افتادیمو جلوش راحتتر از بابک بودم!یاد دیشب دوباره خنده روی لب

 سمت لوکیشن جدید!!همراه اممیرعلی سوار ماشینش شدم و تو خودم جمع شدم!هوای امروز سرد بود و

 مه کمی ماسال رو گرفته بود!!امیرعلی راه افتاد

 توی این مه میشه عکاسی کرد؟؟-

 !مه شدید نیست،نور پردازی میکنن عکسای خوبی در میاد-

 وتاهی گفتم و به جلو نگاه کردم!راست میگفت مه شدید نبود!کنار کلبه های دیروزی پارك کرد واهان ک

 از ماشین پیاده شدیم!!از سرمای هوا به خودم لرزیدم!مانتوم نخی بود و مناسب این هوا نبود!!!بچه ها از
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 ای بود که اون رو باال ماشین پیاده شدن و مشغول در اوردن تجهیزات شدن!یکم جلوتر از کلبه ها تپه

 رفتیم!اینجا هم حسابی قشنگ بود!بوته های سرسبزی که توی انتها ترین قسمتش یه تک درخت قرار

 داشت و باعث شده بود فضا قشنگتر بشه!!با دیدن صندلی چوبی کوتاه ی که سعید باال میاورد ابرو

 باالانداختم

 این برای چیه؟-

 !یم!خوب میشهقراره چندتا عکس هم روی این بگیر-

 اهانی گفتم که دنیا و بیتا اومدن!دوباره و دوباره با دیدن طرح هام لبخند گوشهی لبم نشست!!هیچ حسی

 بهتر از این نبود!بعد از جا گذاری نورها و سعید به دنیا توضیح داد که چه جوری روی صندلی

 بشینه!!بابک روی زانوش نشست و گفت

 

 !راست مایل کن،اهان خوبه این تسته!سرت رو یکم به سمت-

 !و فالش!به صفحهی دوربین نگاه کرد و مشغول تنظیمش شد

 !خب دوباره تو همون حالت وایسا!!خوبه-

 و دوباره فالش!لبخند رضایتمندی که گوشه ی لب بابک نشست نشون از خوب شدن عکس میداد!!اینبار

 سعید پوزیشن جدیدی به دنیا توضیح داد و دوباره بابک عکس گرفت!!بعد از بیست دیقه بابک لبخند زد

 وگفت

 !خوبه!میتونی مانتوتو عوض کنی-

 دنیا از جاش بلند شد و رفت سمت وون!!قبل اینکه امیرعلی بهم بگه خودم همراهش رفتم و کمکش

 ن ارایش دنیا شد و من از بین مانتوها مانتوی مشکیکردم تا مانتو رو در بیاره!!شیدا مشغول پاك کرد

 

 رنگ رو بیرون کشیدم!!مانتوی بلند مشکی از جنس حریر طرح دار ساده که تا چندسانت باالتر از زانو

 ساتن مشکی زیرش کار شده بود تا بدن رو مشخص نکنه و از زانو تا قسمت پایینش که حدودا تا روی

 اده بود!!یه طرح ساده اما شیک!!شلوار طوسی رو بیرون کشیدم همراهقوزك پا میشد حریر مشکیش س

 شال جیگری رنگ و کفشای مشکی!امیرعلی داخل ون شد تا مثل همیشه نظارت کنه!با دقت به ست

 انتخابی من نگاه کرد وبعد از کمی اخم دست برد و شلوار طوسی رو برداشت و جاش شلوار لی ابی
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 د و از بین کفش ها کفش های همرنگ شال رو جایگزین کفش هایروشن ساده ای رو جایگزین کر

 مشکی کرد و بهم نگاه کرد

 !اینطوری بهتر شد-

 و رفت سمت شیدا و به ارایش صورت دنیا نگاه کرد وگفت

 !خوبه-

 و بی حرف دیگه ای بیرون رفت!از حرص اینکه از کارم ایراد میگرفت روی صندلی نشستم..اه!مردك

 قبول داره!دنیا که اماده شد کمکش کردم تا اماده بشه و بعد از اومدن بیتا بیرونفقط کار خودش رو 

 رفت!برای بیتا هم مانتوی طوسی رنگ رو بیرون کشیدم!تم همه ی مانتوهام بلند بود!یکم بهش نگاه

 بهلکردم و از بین شال ها شال گلبه ای رنگی رو بیرون کشیدم همراه شلوار لی ابی کوتاه با کتونی های گ

 !ایی

 سه ساعت بعد خسته و داغون روی صندلی ولو شدم و چشمام رو بستم!!صدای خنده ی بیتا رو شنیدم

 

 !!ولو نشون دختر!برو بیرون یزدان پناه صدات کرد-

 پوفی کشیدم و درحالی که زیر لب غر میزدم از وون بیرون رفتم!امیرعلی و بابک کنار هم ایستاده بودن

 

 لتش داشت چیزی رو نشون امیرعلی میداد!!نزدیکشون که شدم با دیدن عکسا توی تب و بابک توی تب

 !!لت با اشتیاق خم شدم و عکسارو نگاه کردم!!عالی کم بود براشون!مثل همیشه گل کاشته بود بابک

 !این عکس با این فیلتر عالی میشه-

 ده بودم که بابک متوجه شد وامیرعلی و من حرفش رو تایید کردیم!از سرمای هوا توی خودم جمع ش

 سویشرتش رو گرفت سمتم

 !!بپوش یخ نکنی دختر!!تو این هوا این مانتو رو نمیپوشن-

 ترجیح میدادم بلرزم اما سویشرتش رو نگیرم،این پسر نزده میرقصه!تو خودم جمعتر شدم و گفتم

 !ممنون نیازی نیست-

 و رو به امیرعلی گفتم

 میشه من برم تو ماشینتون بشینم؟؟-

 عکس ها رو نمیبینی؟-
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 شونه باالانداختم

 !!این همه چیز رو بدون من انتخاب کردید این چهارتا عکسم روش-

 دلم میخواست حداقل یکم از حرفم حرص بخوره اما این ادم سرد تر از سرد بود!بی تفاوت سوئیچ

 ین شدم و به خودم لرزیدم!اینجا زمستون چقدر هواماشینش رو گرفت سمتم و من تند دویدم سوار ماش

 !سرد میشد پس؟؟یه ربع بعد که من گرم شده بودم امیرعلی سوار ماشین شد و بی حرف راه افتاد

 امروز برمیگردیم؟؟-

 !یه ساعت دیگه-

 !!ابروم باال پرید!چقدر زود

 

 عکس ها خوب شده بودن؟-

 !خوب بودن-

 !و سکوت کردمُلبخند زدم و خداروشکری گفتم 

 

 خرداد رسید!روزی که به خاطرش یه ماه و نیم دووندگی کردیم!روزی که من به عنوان طراح باالخره

 یه مزون وارد مزون میشدم نه یه مشتری!یه روز خاص و پر شکوه برای من!روزی که ارزوی همه ی هم

 خیلی زود بهش رسیده بودم!کی رشته هام بود که بهش برسن و من به لطف امیرعلی و البته همت خودم

 ساله بتونه انقدر زود طراح یه مزون بشه!اونم طراح و شریک مزونی که اسم باورش میشد یه دختر

 امیرعلی یزدان پناه روش هست!!سر دعوتنامه های افتتاحیه تازه فهمیدم که امیرعلی چقدر توی عرصه

 ی خودش ادم بزرگ و مهمی هستش!میتونم به جرات بگم نیمی از بازیگرا رو دعوت کرده بود برای

 افتتاحیه!!ایدههایی که امیرعلی میداد تازه متوجه م میکرد که چقدر خوبه با یه ادم باتجربه شریک

 زرد رنگم باشی!تازه میفهمیدم زنعمو راست میگفت که ب رد کردی!رژ قرمزم رو روی لبم کشیدم و شال

 رو روی سرم انداختم!!یکی از طرح های خودم رو پوشیده بودم!مانتوی سورمه ای و زردی که بیتا تنش

 کرده بود و عکس بزرگش رو تو سایز سی در نود داخل مزون گذاشته بودیم!!شمارهی امیرعلی که روی

 گوشیم افتاد تند جواب دادم

 !کشید االن میام اقای یزدان پناه!!عذر میخوام طول-

 و تند از پله ها پایین رفتم و جلوی در کفشای زرد رنگم رو پا کردم!صدای مامان اومد
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 داری میری مادر؟؟-

 !اره مامانی!شما هم با بابا بیاین!من و امیرعلی زودتر باید بریم-

 

 !اره دخترم برو به سالمت!الهی که موفق باشی-

 یرون رفتم!سوار ماشین امیرعلی شدم و سالمبا لبخند و هیجان ازش تشکر کردم و از خونه ب

 کردم!دوباره بدون اینکه جوابم رو بده راه افتاد!دیگه به سالم نکردنش عادت کرده بودم!به صورتش

 نگاه کردم مثل همیشه!خشک و سرد و جدی!در یک کلمه یوبس!این ادم هیجان نداشت؟به تیپش نگاه

 رش یه جلیقه سورمه ای رنگ همراه پیرهن ابیکردم!!کت و شلوار سورمه ای خوش دوختی که زی

 !روشن تنش کرده بود!باید بگم از اون دسته مردای خوشتیپ بود

 !من خیلی هیجان زده ام-

 با همون جدیت سرش رو تکون داد

 !!طبیعیه-

 !دستم رو روی قلبم گذاشتم!تندتند میزد

 

 کیک رو اوردن؟؟اخ اخ بک رو من نمیدونم اصال باید چیکارکنم!چه جوری برخورد کنم!راستی-

 چی؟؟اوردن نصب کردن؟؟عکسا هم که نصب کردیم دیگه درسته؟؟

 نگاه کوتاه ی به صورت هیجان زده ام کرد و بی حرف از کنسول کنار دستش اب معدنی رو برداشت و

 !گرفت سمتم

 !بخور،هیجانت رو کم میکنه-

 !اینو تازگی کشف کرده بودم ازش!تشکردوباره برای تاثیر حرفش روی طرف مقابل من شده بودم تو

 !کوتاه ی کردم و اب معدنی رو باز کردم و جرعه ای ازش رو خوردم

 !!بیشتر بخور،اون یه ذره ارومت نمیکنه-

 

 پوف کشیدم

 اب خالی کی رو اروم کرده که منو اروم کنه؟-

 بدون اینکه نگاهم کنه تاکید کرد
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 !بخور-

 لبم رو گاز گرفتم و تقریبا همه ی اب رو خوردم اما حق با امیرعلی بود استرسم کمتر شد!جلوی پاساژ

 ترمز زد و برگشت سمتم

 امروز قرار نیست اتفاق خاصی بیوفته که بابتش استرس داشته باشی،استرس همه چی رو خراب-

 خودت باشی کافیه کار خاص میکنه!فکرکن تو خونه تون مهمون اومده اینجوری اروم میشی!همین که

 دیگه ای قرار نیست انجام بدی!متوجه شدی؟؟

 !تند سرم رو تکون دادم

 !خوبه!حاال بریم-

 و از ماشین پیاده شد و باهم وارد پاساژ شدیم!داخل اسانسور خودم رو برای اخرین بار چک کردم و با

 ن عکس ها لبخند زدم!جلوه ی خوبیتوقف اسانسور نگاهم رو از اینه گرفتم و وارد مزون شدیم!!با دید

 به مزون داده بود،رفتم سمت اتاق و در رو باز کردم!با دیدن بک بزرگی که سفارش داده بودیم اسم

 مزون روش چاپ شده بود لبخند زدم!این ایده ی امیرعلی بود!!قرار بود بازیگرایی که خرید میکنن رو

 م ما توی پیج بذاریم و تبلیغ مزونمون بشه!!بهجلوی این بک باهاشون عکس بگیریم تا هم خودشون ه

 میز مدور و بزرگی که گوشه ای از مزون قرار داشت نگاه کردم!ابمیوه های مختلف توی گیالس ها

 

 ریخته شده بود و یخ کنارشون قرار داشت!میز مدور دیگه ای که روش تارت های کوچولو قرار

 

 همراه ش رفته بودم!!با ورود بابک و سعید و میترا و نگاهداشت!همه چی فکر امیرعلی بود ومن فقط 

 خیره ی بابک روی خودم پوف کشیدم!با لبخند تبریک گفتن و وارد اتاق شدن تا تجهیزاتشون رو اماده

 کنن!با ورود سیا و امین و سمیرا لبخند زدم و سمتشون رفتم!با لبخند همه شون رو بغل کردم و ابراز

 اشون رو جواب دادم!سیا و امین سمت امیرعلی رفتن و بهش تبریک گفتن وخوشحالی و تبریک گفتن

 باهم مشغول صحبت شدن!کم کم جمعیت جمع شدن!از بازیگر و خواننده بگیر تا عمو و خاله و

 عمه!استرس دوباره گرفتم،من چیکار باید میکردم؟؟فقط میتونستم در جواب کسایی که بهم تبریک

 رو بدم!امین متوجه شد و اومد سمتم میگن لبخند بزنم و جوابشون

 !چته تو دختر؟سفید کردی-

 !!استرس دارم،استرس و هیجان باهم قاطی شده-
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 خندید

 !استرس نداره که دیووانه-

 !جو که یکی از بازیگرای محبوبم بود برگشتم سمتش با صدای پریسا حق

 عزیزم؟-

 سعی کردم لبخند بزنم

 جانم؟-

 طراح این مانتوها شما هستید؟-

 با لبخند جواب دادم

 !بله،خودم هستم-

 لبخندش عمیقتر شد

 

 واقعا کارات محشره،فکرنکنم سنی هم داشته باشی!درسته؟-

 !سالمه نظر لطفته عزیزم،بله-

 چهره ش متعجب تر شد

 !افرین،واقعا طرح های فوق العاده ای طراحی کردی-

 رعلی رو کنارم دیدم!پریسا با لبخند به امیرعلی نگاه کرد و گفتبا حضور کسی برگشتم و امی

 

 !تبریک میگم امیر جان،مثل همیشه بهترین رو انتخاب کردی به عنوان طراح!کارا واقعا بی نظیره-

 سرش رو خم کرد

 !شما همیشه به من لطف داشتید،نظر لطفتونه-

 خدا!!باورم نمیشد که تو این یه ماه و نیم حتی یه بارمابروم باال پرید!این حتی االنم لبخند نمیزد؟؟اوففف 

 لبخندش رو ندیدم!ادمم مگه اینجوری میشه اخه؟؟از همه جالب تر حرف زدن صمیمیه پریسا و جواب

 !محترمانه و سوم شخصیه امیرعلی بود!این ادم جالب بود!خیلی جالب

 بود رو نشونم داد پریسا ژورنال رو گرفت سمتم و مانتوی ابی و سفیدی که تن دنیا

 همه ی طرح ها رو دوستدارم برای همین انتخاب برام سخته!دیدم از خودت نظر بگیرم بهتره!یه دونه-
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 ..که حتما از مانتویی که تن خودت هست برای خودم میخوام اما دومین مانتو رو به نظرت این بهتره یا

 صفحه ژورنال رو جلو زد و مانتوی مشکی رو نشون داد

 یا این؟-

 !!چشمام رو ریز کردم!!دوتاشونم خودم دوستداشتم

 برای مجلس یا مراسمی میخوای؟؟-

 

 !نه برای مهمونی های خودمونی-

 سرم رو تکون دادم و مانتوی ابی سفید رو نشونش دادم

 !به نظرم این کار بیشتر به دردت بخوره!سفید هم فکرمیکنم به صورتت میاد-

 لبخند زد وگفت

 !یزم بابت راهنماییتمرسی عز-

 بالبخند جوابش رو دادم که امیرعلی به سیما که مسئولیت فروش و رسیدگی به سفارشات رو داشت

 اشاره کرد وگفت

 !میتونید به ایشون بگید تا مانتو رو تقدیمتون کنه-

 ندخپریسا تشکری کرد و سمت سیما رفت!!دنبال گیتا و سمانه گشتم!اوناهم با چند نفر مشغول بودن!لب

 نشست رو لبم!خداروشکر!!رفتم سمت بابا و مامان که کنار زنعمو و عمو ایستاده بودن!بابا با دیدنم

 !لبخندی زد که من حس کرم چقدر غرورمنده

 !خسته نباشی ناردون بابا-

 

 !مرسی باباجونمی-

 زنعمو با لبخند گفت

 !تبریک میگم باران جان واقعا طرح هات قشنگن-

 خند بزنم و تشکر کردم!!صدای امیرعلی رو شنیدم که صدام میکرد و عذر خواهیسعی کردم بهش لب

 !کردم و رفتم سمتش

 بله اقای یزدان پناه؟-
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 به اتاق اشاره کرد وگفت

 !باید بریم عکس بگیریم-

 سرم رو تکون دادم وهمراه ش وارد اتاق شدم و کنار پریسا که مانتوی سفید و ابی رو تنش کرده بود

 ایستادم!عالوه بر پریسا،زیبااسدی همراه همسرش،فاطمه معتمد و چند تا بازیگر دیگه که به اسم

 نمیشناختمشون و مانتوهای مزون رو پوشیده بودن ایستادم و امیرعلی کنار من و بابک عکس گرفت و

 های بعد با هرکدوم جدا جدا عکس گرفتیم!!حس خیلی خوب بود از اینکه طرح های خودم رو تن ادم

 معروف میدیدم!یه حس غرور بهم دست میداد که حسابی لذت بخش بود!!حسی که میدونستم مدیون

 !!همون ادم یوبس کنارم بودم

 با لبخند وارد مزون شدم،این اولین روز کاریم بود و حس خیلی خوبی داشتم!!گیتا و سیما و سمانه سه

 !خوردن صبحانه بودنتایی با هم روی صندلی پشت کنسول نشسته بودن و مشغول 

 !!سالم صبحتون بخیر-

 سه تاشون باهم بلند شدن و سالم کردن

 !صبحانه تون رو بخورید،راحت باشید-

 و رزهای زردی که گرفته بودم رو جلوی اینه گذاشتم و از جعبه گلدونی که خریده بودم رو در اوردم و با

 !اب معدنی پرش کردم و گل هارو داخلش گذاشتم

 جان شما صبحانه خوردی؟سیما:باران 

 !!اره عزیزم نوش جونتون-

 

 گلدون رو کنار اینه گذاشتم و لبخند رضایتمندی زدم!صدای زنگ گوشیم بلند شد از جیبم در اوردم و با

 

 دیدن اسم یزدان پناه لبم رو گاز گرفتم و جواب دادم

 !سالم اقای یزدان پناه!صبحتون بخیر-

 !داد،تازگی فهمیده بودم اصال حوصله زیاد حرف زدن ندارهطبق معمول جواب سالمم رو ن

 خانم اریانجو مزون هستید؟-

 !بله تازه رسیدم-

 خوبه!خواستم یاداوری کنم به خانوم ها بگید مانتوهای مزون رو تن کنن!هر کدوم رو که دوستدارن!بعد-
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 !هم میتونن برای خودشون بردارن

 دستی به پیشونیم کشیدم

 !م برای چیه این کارمن هنوز نفهمید-

 دیقه توضیح بده مخصوصاپشت تلفن کالفه گیش رو حس کردم،کال هرچیزی که باعث میشد بیشتر از

 !کالفه ش میکرد

 یه نوع تبلیغ حساب میشه!وقتی که مشتری مانتو رو تن یه مدل زنده میبینه بیشتر خوشش میاد و-

 !سفارش بیشتر میشه

 !!ابروم باالپرید!این امیرعلی کم مخی نداشت

 !!متوجه شدم!حق با شماست!چشم پس من میگم بهشون-

 !خوبه،غروب یه سر میام مزون!خدانگهدار-

 خدافظ کوتاهی گفتم و گوشی رو قطع کردم!رفتم سمت بچه ها که گیتا لقمه ای گرفت سمتم

 !اینو بخور که مونده تا ناهار-

 از دستش گرفتم!درحالی که گاز میزدم رفتم سمت خرید هایی که کردهتشکری کردم و لقمه رو 

 

 بودم!!بسته های نسکافه رو همراه لیوان یه بار مصرف داخل کشوی کنسول گذاشتم،بیسکویت کرم دار

 !مورد عالقه م رو همراه شکالت هایی که بابا اورده بود داخل کشوی پایینی گذاشتم

 !خوراکی هست برداریدبچه ها گرسنه تون شد اینجا -

 سه تاشون تشکر کردن که گفتم

 

 درضمن تا یادم نرفته هرکدومتون میتونید یه مانتو به سلیقه ی خودتون بردارید برای خودتون اما توی-

 !مغازه حتما باید تنتون باشه

 چشمای هر سه تاشون گرد شد و باعث شد به خنده بیوفتم

 مون برداریم؟قیمتشم از حقوقمون کم نمیشهسیما:ینی یه مانتو رایگان برای خود

 ؟؟

 با خنده سرم رو تکون دادم
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 !نه عزیزم!ولی گفتم که باید توی مزون بپوشید تا مشتری تنتون ببینه-

 !گیتا:بابا ایول آبشِن!!تا حاال همچین چیزی نشنیده بودم!دستتون درد نکنه

 لبخند زدم و ژورنال رو سمتشون گرفتم

 !انتخاب کنید-

 ز همه سیما گرفت و ژورنال رو باز کرد و مستقیم دست گذاشت رو مانتوی گلبهی رنگاول ا

 میشه اینو من بردارم؟؟-

 به ذوق کودکانه ش خندیدم

 !معلومه چشمت گرفته بودتش،اره عزیزم گفتم که هرکدوم رو میخواین بردارید-

 

 سیما با ذوق رفت سمت رگال ها و سایز خودش رو در اورد و تند رفت تو اتاق پروو تا بپوشه!سه تامون

 سال بیشتر به ذوق سیما خندیدیم،خب شاید منم بودم همینقدر ذوق زده میشدم!خصوصا که سیما

 داشت باعث نداشت و از همه مون کوچیکتر بود!!رفتم تو اتاق پروو بهش نگاه کردم!هیکل بی نقصی که

 !شده بود مانتو قشنگتر توی تنش بشینه

 !خیلی بهت میاد-

 با ذوق تو اینه به خودش نگاه کرد

 !دوستشدارم!ممنون-

 با لبخند جوابش رو دادم و با قیچی تیکت اسیتنش رو بریدم

 !!مبارکت باشه عزیزم-

 

 برداشت و گیتا همون مانتوی سمانه مانتوی قرمز و سفیدی که از طرح های مورد عالقه ی خودم بود رو

 سورمه ای که من دیروز پوشیده بودم!با ورود یه مادر و دختر از اتاق پروو بیرون رفتیم و گیتا با لبخند

 رفت سمتشون

 سالم خوش امدید،میتونم کمکتون کنم؟-

 زن کوتاه گفت

 !ممنون عزیزم فعال مدل ها رو نگاه میکنم-

 سیما ژورنال رو دست زن داد وگفت
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 !مونه کارها اینجا هستن!میتونید نگاه کنیدن-

 تومنی زن تشکر کرد و ژورنال رو گرفت و همراه دخترش نگاه کرد!یه ربع بعد با خرید دو مانتوی

 

 !از مزون بیرون رفتن

 نقدر پا قدم اون مادر و دختر سبک بود که مزون هر نیم ساعت پر میشد از مشتری!حتی غذامون هم

 تا مانتو رو پرویشون رو میخوردیم تا بتونیم مشتری ها رو همراهی کنیم!از صبح فقطنوبتی میرفتیم 

 گرفته بودم،دوتا رو باید برمیگردوندیم کارگاه تا براساس اون مقداری که من تو تنشون گرفته بودم

 تنگ میشد یکیشون هم باید همون مدل اما با پارچهی مانتوی دیگه میدوختیم!!اینجور ریزه کاری ها که

 فقط کار خودم بود انجام دادنشون!!از خسته گی روی صندلی نشسته بودم و نسکافه م رو مزه مزه

 ده ممیکردم که امیرعلی وارد مزون شد،بچه ها با دیدن امیرعلی شش متر تو جاشون پریدن!خن

 گرفت،حال و روز االن این سه تا مثل حال وروز یه ماه ونیم پیش من بود!راستی از کی بود دیگه وقتی

 اسمش میومد قلبم تند تند نمیزد؟؟درسته هنوز ازش میترسیدم اما نه اونقدر که از استرس دلدرد

 بگیرم!!از کی ترسم ریخته بود؟؟از جام بلند شدم و سالم کردم

 وگفت سرش رو تکون داد

 خب وضعیت چطوره؟؟-

 لبخند زدم

 !دست فروختیم اما سه دست باید برگردن کارگاه خوبه!برای اولین روز خیلی خوبه!تا االن-

 رفتم سمت سیما وگفتم

 سیماجان اون دفتر منو میدی؟؟-

 

 سیما خم شد و از داخل کشو دفتر قرمز رنگم رو دستم داد،برگشتم سمت امیرعلی و نوشته هام رو

 همراه مانتوها نشون داد

 

 !این دوتا نمونه رو با سوزن نشونه گذاشتم که چقدر باید تنگ بشه-

 و مانتوی لیمویی و ابی رو سمتش گرفتم

 !خانم سعدی این مدل مانتو رو منتهی با پارچهی مدل آیسا میخوان-
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 ترچه کوچیکی سمتمامیرعلی با همون اخم های توهم سرش رو تکون داد و خیله خبی گفت،از جیبش دف

 گرفت و گفت

 این هایی که یادداشت کردین رو توی این دفتر برای یادداشت کنید و بدید به من!کار خانوم سعدی-

 !چند روز طول میکشه اما دوتا کار دیگه بهشون زنگ بزنید و بگید که فردا غروب بیان تا تحویل بگیرن

 چه یادداشت کردم!!سرم رو بلند کردم که نگاهبه نشونه ی فهمیدن سرم رو تکون دادم و داخل دفتر

 !امیرعلی رو خیره روی گل های جلوی کنسول دیدم

 !بفرمایید-

 نگاه ش رو از گل ها گرفت و دفترچه رو داخل جیبش گذاشت

 !ممنون-

 به ساعتش نگاه کرد

 اینجا باشید بعدش میتونید برید،البته شما اگه بخواین میتونید زودتر تشریف خیله خب تا ساعت-

 !ببرید،فردا دانشگاه دارید به هرحال

 از اینکه روزای دانشگاهمم میدونست تعجب نکردم دیگه به این زیاد دونستنش عادت کرده بودم،نه

 !ادم دقیقی بودفقط درباره ی من بلکه راجب همه کس و همه چیز همینقدر میدونست!کال 

 !ممنون-

 درضمن مانتوها رو با پیک بفرستید کارگاه!خودش میدونه ادرس کارگاه رو،شماره شم داخل همون-

 

 !دفتر هست

 باشه ای گفتم که با روز خوبی داشته باشید کوتاهی خداحافظی کرد و رفت!با رفتنش بچه ها روی صندلی

 نشستن و نفسشون رو بیرون فوت کردن

 !شششش!این ادم چقدر ترسناکهگیتا:اخی

 

 سیما:اره بخدا،باران چه جوری انقدر راحت با این ادم حرف میزنی؟؟

 !باخنده شونه باالانداختم و نگفتم که خود من تا یه ماه ونیم پیش وضعیتم مثل شما بود

 خانوم ایزدی طرح هام رو نگاه کرد وگفت
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 !مثل همیشه بی نقص و پر از ایده های جدید-

 !بخند تشکر کردم و مشغول جمع کردن وسایلم شدمبا ل

 !!اگه مایل باشی طرح هات رو به یکی از دوستام نشون بدم،مطمئنم که از طرح هات استقبال میکنه-

 لبخند زدم و تشکر کردم

 ممنون خانوم ایزدی شما همیشه به من لطف داشتید اما من خودم همراه یکی از دوستان مزون زدیم که-

 !هستم!!اما بازم ممنونم بابت پیشنهادتون طراحش خودم

 تعجبی که توی چهره ش نشست باعث شد خندهم بگیره،خب بنده خدا حق داشت مزون زدن برای یه

 دختر تو سن من قدم بزرگ و پر از ریسکیه که به لطف امیرعلی برای من به یه قدم بزرگ و بدون

 !ریسک تبدیل شده بود

 !موفق باشی دخترم،تو لیاقتشو داری!!ادرس مزونتونو بده حتما بهت سر میزنم-

 بالبخند از داخل کیف پولم کارتی در اوردم و گرفتم سمتش

 

 !بفرمایید!!خوشحال میشم تشریف بیارید-

 !حتما عزیزم!موفق باشی خدافظ-

 ن رفتم!طبق معمول من اخرینخدافظی کردم و بیرون رفت!!من هم ارشیوم رو برداشتم و از کالس بیرو

 نفر بودم که از کالس خارج میشدم!دلم برای کالس خودمون تنگشده بود!!بچه های خوب وشادمون،این

 کالس هیچیش مثل کالس خودمون نبود!یه مشت دختر عملی و پولدار جمع شده بودن دور هم که از

 ر کار میکردم فازم هیچ رقمه بهشونپولدار بودن فقط سیگار کشیدن و الس زدن رو یاد گرفته بودن!!ه

 نمیخورد!به قول سیا همون بهترم که نمیخورد!!به ساعت نگاه کردم نزدیک به هفت بود!درسته امیرعلی

 گفت نیازی نیست برم مزون اما خودم دوستداشتم که برم!روزای اول بود وحسابی ذوق داشتم!به قول

 گد بفرستیمت سرکار!!اژانس گرفتم و جلوی پاساژپیادهسیا اولش اینجوریه دو روز دیگه باید با چک و ل

 شدم!توی اسانسور دستی به مقنعه ام کشیدم و روی سرم مرتبش کردم!با باز شدن در اسانسور ارشیوم

 

 رو برداشتم و بیرون رفتم اما وقتی به مزون رسیدم با دیدن امیرعلی که اخماش توهم فرو رفته بود و

 !!شسته روی صندلی نشسته بود تند وارد مزون شدمسیما که با چشمای اشک ن

 !سالم-
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 امیرعلی سرش رو بلند کرد و با همون اخم بهم خیره شد.به گیتا که سیما رو اروم میکرد نگاه کردم و

 رفتم سمت امیرعلی وکوتاه گفتم

 چیزی شده؟-

 دستی به پشت سرش کشید

 !!نه حلش کردیم-

 

 با اخم به سیما اشاره کردم وگفتم

 اینجوری؟؟-

 باید یکی از خیاط های کارگاه رو تو این دو روز که دانشگاه هستید بیاریم اینجا تا جای شما بایسته!!فعال-

 !شما اینجا باشید تا بعد

 و خواست بره بیرون که برگشت و به سیما نگاه کرد

 !دفعه ی دیگه بخششی در کار نیست!گفتم که در جریان باشید-

 ون خارج شد!!با بیرون رفتنش سمانه زیر لب سگی زمزمه کرد که باعث شد خنده مو با همون اخم از مز

 !بگیره!!ارشیوم رو کنار گذاشتم و کنار سیما نشستم و دستای ظریفش رو گرفتم

 گریه نکن عزیزم،چیشده که انقدر عصبی بود؟-

 با بغض اشکاشو پاك کرد وگفت

 گند زدم اول کاری!شما نبودی مشتری اومد یکی از مانتوهارو پوشید نیاز به پروو گرفتن داشت،تاحاال-

 انجام نداده بودم اما دیروز شما انجام دادی دیدم اومدم با سوزن گشادیش رو بگیرم سوزن رو تا ته فرو

 !!کردم تو تن مشتری

 ه خندده م نشه اما نتونستم و شروع کردم بهلبم رو گاز گرفتم و دستم رو جلوی دهنم گرفتم تا متوج

 خندیدن!!از خنده ی من سیما هم به خنده افتاد

 !نخند باران جون،اقای یزدان پناه رو حسابی عصبی کردم-

 درحالی که سعی میکردم جلوی خنده م رو بگیرم گفتم

 

 که اینجوری زدی مشتری رو سوراخ کردی دخترخوب!!بهش حق بده یکم عصبی باشه!حاال چیکار کرد-
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 ریز گریه؟

 هیچی،یه نگاه بهم کرد که واسه هفت پشتم بس بود!باران جون نمیدونی چقدر ترسناك بود!!این از اون-

 !باباهاست که فقط یه نگاهش کافیه

 گیتا زد تو سرش

 !ساکت شو توهم،کی به این زن میده که حاال باباهم بشه!خشن-

 ها نبودن؟حاال تو چرا پروو کردی؟مگه بچه -

 سیما لبش رو گاز گرفت و سکوت کرد که گیتا خجالت زده گفت

 !رفته بودیم ال سی واکی خرید-

 دستم رو پیشونیم گذاشتم

 به به!یزدان پناه اینم فهمید؟-

 سمانه کوتاه سرش رو تکون داد

 ا رو کرده کهاره ولی با ما دعوا کرد!ای کاش به ماهم از اون نگاه خشنا میکرد!فکرکنم مراعات سن سیم-

 !سرش داد نزد

 خندیدم

 فداسرتوون حاال پیش میاد اما کارتون درست نبود!نباید مزون رو ترك کنید اونم دو تایی!یزدان پناه-

 !حق داشته عصبی شه من میدونم چقدر رو این چیا حساسه

 دست سیما رو فشردم وگفتم

 !برو یه ابی به صورتت بزن برگرد!برو دختر خوب-

 سیما سرش رو تکون داد و همراه گیتا بیرون رفت تا دست وصورتش رو بشوره!!با رفتنشون نفسم رو

 

 فوت کردم بیرون و روی صندلی نشستم!این امیرعلی دیگه چه ادمی بود!!یه لیوان نسکافه برای خودم

 چی میگه!!با درست کردم و مشغول خوردنش شدم!باید طرح هام رو به امیرعلی نشون میدادم تا ببینم

 یاداوری دفعه ی پیش لبم رو گاز گرفتم!همینجا بود که طرح هامو پاره کرد!اینو هرکسی به راحتی با

 !مالقات اول میتونست متوجه بشه که امیرعلی تو زمینه ی کار با هیچکس شوخی نداره

 

 که امیرعلی گذاشتهدیگه هیچ کس وارد مزون نشد!زنگ زدیم به اژانس تا بیاد!طبق قانونی  تا ساعت
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 به بعد وایمیستاد اژانس میگرفتن براش به حساب خود مزون!خوب بود که بود هرکسی از ساعت

 !!امیرعلی حسابی هوای کارمنداش رو داشت

 از اژانس پیاده شدم و زنگ خونه رو فشردم!!انقدر خسته بودم که حسابی گرسنه م شده بود!دویدم تو

 شد لبخند بزنم!با ذوق رفتم تو اشپرخونهخونه،بوی قیمه ی مامان باعث 

 !چه بوهایییی میاددد-

 ماممان با لبخند نگاهم کرد

 !سالم دورت بگردم،خسته نباشی دخترم-

 قربونت!برم لباسمو عوض کنم بیام!بابا کجاست؟؟-

 !حمام!میاد االن-

 خیله خبی گفتم و رفتم سمت اتاقم!لباسام رو عوض کردم که بابا داخل اتاق شد

 !م ناردون بابا!خسته نباشیسال-

 !سسالم بابایی!عافیت باشه-

 گونه م رو بوسید

 

 چه خبر از مزون؟-

 شونه باال انداختم

 هیچی امروز یکی از بچه ها خراب کرده بود و یزدان پناه از خجالتش در اومده بود-

 بابا لبخند زد

 تو که خرابکاری نکردی؟؟-

 !معترض بابایی گفتم که به خنده افتاد

 پدر و دختر نمیان پایین؟؟-

 بابا خنیدد و اروم گفت

 !االن مامانت دوباره حسودی میکنه بدو بریم-

 !وبلند گفت اومدیم بانوی من

 پشت میز که نشستیم مامان بشقاب برنجمو دستم داد وگفت
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 !بخور جون بگیری مادر،انقدر این مدت درگیر بودی الغر شدی-

 میشه تمام دغدغه ش همین الغر شدن من بود!قاشقی ماست دهنمخندیدم و چشمی گفتم،مامان ه

 گذاشتم که بابا گفت

 خانوم میدونی امروز کی زنگ زده بود؟؟-

 نه،کی زنگ زده بود؟؟-

 !اقای خسروی-

 متعجب گفتم

 

 بابای بهار؟؟؟-

 بابا با لبخند سرش رو تکون داد و درحالی که جرعه ای دوغ میخورد گفت

 !بابای یاشار زنگ زده بوداینبار به عوان -

 متوجه نشدم و گفتم

 ینی چی؟؟-

 با خنده گفت

 !زنگ زده بود میخواست اجازه بگیره فردا بیان خواستگاری-

 با شنیدن حرف بابا غذا پرید گلوم تقریبا جیغ زدم

 چی؟؟؟شما که اجازه ندادی؟؟-

 از دخترم سیر شدم؟؟-

 انداخت!پسرهی سبک مغز جلف!!صدای زنگ گوشیم کهاخیش بلندی گفتم که مامان و بابا رو به خنده 

 بلند شد غذام تموم شده بود!از مامان تشکر کردمو رفتم سمت گوشیم!با دیدن اسم یزدان پناه جواب

 دادم

 !!سالم اقای یزدان پناه!اتفاقا میخواستم باهاتون تماس بگیرم-

 صدای جدیش توی گوشم پیچید

 در چه موردی؟-
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 !طرح هایی که ازم خواسته بودید-

 !خوبه،منم در این مورد بهتون زنگ زدم!امیدوارم طرح هاتون مثل دفعه ی قبلی فکرنشده نباشه-

 

 

 پرحرص لبم رو گاز گرفتمممم!همون طرح هایی که پاره شون کرد رو میگفت!!با حرص غر زدم

 !!دیقه زمان میذارم من روی هر طرحم کم کم-

 ون همینجاست!طرحی که قراره بکشین رو باید از یه هفته قبل راجبش فکرکرده باشین،اینکهاشتباه ت-

 دیقه زمان بذارد ینی همون لحظه بشینید پشت تخته شاستی و شروع به کشیدن کنید و روی هر طرح

 !بی فکر طرح کشیدن

 پرحرص بله ای زمزمه کردم

 !فردا میام طرح هاتون رو ببینم!شب خوش-

 !شب خوش-

 با حرص گوشی رو قطع کردم و روی تخت پرت کردم!چقدر دیگه باید از دستش حرص

 "خودت باش باران"میخوردم؟دستی به پیشونیم کشیدم!!صدای سیا توی گوشم پیچید

 زبونم رو روی لبام سر دادم و روی تخت نشستم!به سقف اتاقم خیره شدم و به این یه ماه و نیم

 امیرعلی تا همین اخرین تماسم!!قدیم صبورتر بودم،نبودم؟؟دستی بهفکرکردم!!از مالقات اولم با 

 پیشونیم کشیدم و روی تختم دراز کشیدم و هرچقدر فکرکردم نفهمیدم دلیل این همه حرص خوردنم

 چی بوده،من صبورتر از این حرفا بودم!نبودم؟

 توی اب فرو کنی خنکباران مثل اب میمونه!تو یه جسم داغ هم که "یاد حرف سیا افتادم که میگفت

 "!میشه و اروم میگیره!بارانم مثل اب هرکسی رو که کنارش باشه اروم میکنه از ارامش خودش

 پوزخند زدم و زمزمه کردم دیگه اون ارامش کجا بود؟چرا دیگه خبری از اون ارامش نبود؟؟چرا با حرف

 هایی که میدونستم حقیقته زود از کوره در میرفتم؟مگه من مثل اب اروم نبودم؟؟

 ماه ماه بود نزده بودم!درست مثل باران صبح با لبخند از خوابب بیدار شده بودم!از اون لبخندایی که

 

 شدم کردم و اماده پیش که هرروزش رو با لبخند شروع میکرد!مثل باران هفت ماه پیش اول صبح حمام

 تا برم سرکار!همه ی این کارا به اجبار بود!!به اجبار شروع یه فصل جدید!!ارشیوم رو برداشتم و بیرون
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 !رفتم!از مامان خدافظی کردم و کتونی هامو پوشیدم!میخواستم امروز پیاده روی کنم

 از خونه که بیرون اومدم عطر خاك خیس خورده ای که به لطف بارون دیشب بود رو نفس

 م!!سرراه گل های رز محبوبم رو گرفتم و وارد پاساژ شدم!!وارد مزون که شدم سمانه و سیما روکشید

 !دیدم!ظاهرا هنوز گیتا نیومده بود

 

 !سالم صبح بخیر-

 !سالم باران جون-

 رزهای محبوبم رو داخل گلدون گذاشتم و از گشوی کنسول بسته ی نسکافه رو در اوردم و داخل

 سیما برام اورده بود ریختم!!درحالی که نسکافهم رو هم میزدم گفتم ابجوش اماده ای که

 !گیتا کجاست؟؟زنگ بزنید بگید قبل یزدان پناه خودش رو برسونه شر نشه-

 !سمانه تند باشه ای گفت و شماره ی گیتا رو گرفت که گیتا رسید

 !!اومدم اومدم!!وای ببخشید از اتوبوس جاموندم!اصال یه وضعیتی بود-

 داره زنگ زدیم بگیم قبل یزدان پناه خودتو برسونی؟؟عبن-

 با شنیدن اسم یزدان پناه رنگش پرید

 امروزم قراره بیاد؟-

 بهش خندیدم

 !اره میاد بامن کار داره!شما نترسید-

 

 اخیشی گفت و رفت توی اتاق کیفش رو گذاشت!با ورود دخترجونی همراه پدرش لبخند زدم و سمانه با

 لبخند رفت سمتشون

 سالم خیلی خوش امدید!میتونم کمکتون کنم؟-

 دختر نگاهش رو به گیتا دوخت وگفت

 مانتوی اون خانوم رو توی پاساژ دیدم خیلی خوشم اومد،میخواستم ببینم از اون کارتون سایز من-

 دارید؟؟

 ته بود و انجام دادهبا شنیدن حرفش لبخند زدم و به هوش امیرعلی افرین گفتم!!تا االن هرچی که گف

 بودیمش درست همون چیزی شده بود که پیشبینی کرده بود!مثل سیا که همیشه پیشبینی هاش درست
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 از اب درمیومد و هیچوقت حرفی نمیزد که از درست بودنش مطمئن نباشه!!با صدای زنگ گوشیم از فکر

 بیرون اومدم و با دیدن اسمش روی گوشی تند جواب دادم

 !دان پناهسالم اقای یز-

 !خانم اریانجو لطف میکنید بیاین جلوی پاساژ نمیخوام جلوی بقیه صحبت کنیم-

 تند گفتم

 

 !!البته االن میام-

 وتند گوشی رو خاموش کردم

 سیما تند اومد پشت کانتر تا توی فاکتور خرید یادداشت کنه!!دختر با دیدنم لبخند زد

 به من گفتن طراح شمایید درسته؟-

 وگفتم لبخند زدم

 

 !بله

 !تبریک میگم طرحاتون زیباست!حتما دوباره بهتون سر میزنیم-

 !ما در خدمتتون هستیم-

 و با عذرخواهی کوتاهی از مزون بیرون رفتمو زود پایین رفتم!!با دیدن ماشین امیرعلی تند سمتش رفتم

 و سوار شدم

 !!سالم!صبحتون بخیر-

 بااخم بهم خیره شد

 چیزی شده؟-

 ره ش رو گوشه ی چشمش گذاشت و اروم گفتانگشت اشا

 خانوم اریانجو بهتون گفتم بیاین پایین تا درباره ی خودمون صحبت کنیم؟؟-

 ینی چی؟؟-

 دستش رو برداشت وبهم نگاه کرد

 گفتم بیاین پایین راجب چی باهم صحبت کنیم؟؟-

 شونه باالانداختمو گفتم
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 !!معلومه دیگه طرح ها-

 هنوز حرفم تموم نشده بود که هیم بلندی گفتم!باز گیج بازی در اوردم!!ارشیوم رو با خودم نیاورده

 بودم!تقصیر اون دختره بود که مخم رو به کار گرفت منم هول شدم!!امیرعلی دستش رو روی پیشونیش

 !گذاشت و ای وای ارومی گفت که باعث شد هم خندهم بگیره هم خجالت بکشم

 ..دیگه،مشتری اومد واسه همون چیز شد... که من یادم رفتخب چیز شد -

 

 سرش رو تکون داد

 

 !توضیح نده خانوم اریانجو،برید طرح روبیارید-

 تند باشه ای گفتم و از ماشین پیاده شدم و دویدم سمت پاساژ درحالی که به حواس گیجم لعنت

 تاده سوار ماشین شدم و کوتاه گفتممیفرستادم!ده دیقه بعد همراه ارشیوم با سری به زیر اف

 !معذرت میخوام-

 !وتند طرح هارو در اوردم و سمتش گرفتم

 !بفرمایید-

 !!طرح ها رو ازم گرفت و دونه دونه همراه همون اخم همیشگی نگاه کرد

 این طرح ها رو تازه زدی؟؟-

 سرم رو تکون دادم

 !بله-

 ذ درسته؟؟خیلی وقته تو ذهنت کشیدی ولی تازه اوردی روی کاغ-

 از کجا فهمیدید؟؟-

 به طرح ها خیره شد وگفت

 !!با فکر کشیده شده-

 با ذوق گفتم

 ینی خوبه؟؟-

 سرشرو کوتاه تکون داد و گفت
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 !خوبه-

 !!لبخند روی لبم نشست!چقدر خوب بود شنیدن این حرف از زبون امیرعلی یزدان پناه

 !!خیله خب،اینا رو من نشون خانم خازنی میدم و بعد برای انتخاب پارچه باهم میریم-

 با لبخند گفتم

 !باشه،پس من االن میرم مزون!خدافظ-

 سرش رو تکون داد و خدافظی کرد!!با لبخند به ماشینش که دور میشد خیره شدم!چقدر خوب بود که

 االن باید به طرح های اخر ماه فکر میکردم!!نفس عمیقی باالخره طرح های اولیه م رو تایید کرده بود!!از

 !!کشیدم و وارد پاساژ شدم

 

+ 

 پوف کالفه ای کشیدم و به در مزون خیره شدم که از صبح تاحاال یه نفرم ازش داخل نشده بود!شماره ی

 سیا رو گرفتم و گذاشتم دم گشوم

 جانم؟-

 سالم سیا!چطوری؟-

 ی؟سالم فسقل!!من خوبم تو چطور-

 !حوصله ام سر رفته!از صبح فقط یه نفر خرید کرده-

 خندید

 !همینه دیگه!یه روز میشه وقت نداری سرتو بخارونی یه روزم میشه پرنده پر نمیزنه-

 !هرچی که هست خیلی مزخرفه-

 

 صدای خنده ش بللندتر شد!بی حوصله گفتم

 سیااا؟-

 جونم؟-

 !دمشب به سیمرا و امین بگو بریم بیرون!خسته ش-

 !تو جون بخواه!رو چشمم میگم بهشون-

 با ذوق گفتم
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 !مرسییی-

 !قربونت!حاال هم قیافه تو شبیه انار چروك نکن یکم لبخند بزن مشتری میبینه یه چی بخره ازت-

 !خودتی-

 خندید و باشه ای گفت و خدافظی کرد!گوشی رو قطع کردم و به بچه ها با خنده گفتم

 !پاشید برید تو پاساژ رژه برید بلکه یکی از مانتوهاتون خوشش بیاد،بیاد یه خریدی بکنه-

 بچه ها خندیدن و سمانه از خدا خواسته گفت

 !من اتفاقا خرید دارم!میرم زود میام-

 و تند رفت بیرون!گیتا خندید

 !اینو نگاه توروخدا مثل جت رفت-

 

 صدای زنی باعث شد سرم رو بلند کنم!با دیدنش لبخندخندیدم و با گوشیم مشغول بازی شدم که 

 زدم!ظاهرا باید یکی از بچه ها رومیفرستادم بیرون!خودم خنده م گرفت و صبرکردم تا بچه ها سفارش

 خانوم رو بگیرن!بعد از خرید دو تا مانتو دوتومن خرج کرد و بیرون رفت!روی صندلی نشستم و کوتا

 

 گفتم

 !مفتی میدن این ادما چه پول های-

 گیتاهم کنارم نشست وگفت

 !!اره واقعا!!اخ من دلم پفک میخواد-

 سیما چپ چپ نگاش کرد

 !غلط کردی،همون بیسکویت و نسکافه رو بخور دیگه-

 !نمیخوام خب!دوستندارم-

 خندیدم

 دعوا نکنید!حاال تا فردا صبرکن!انتظار نداری که یکی بره برات پفک بخره بیاره؟-

 !م اما میدونم کسی مرام نمیذارهانتظار که دار-

 بچه پرویی نثارش کردم و سرم رو روی میز گذاشتم و غر زدم
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 !من خسته شدم خب!!از این به بعد باید کتاب بیارم بخونم حوصله م کمتر سر بره-

 تا شب دو تا مشتری بیشتر نیومدن!!ساعت نزدیک هشت بود که با میس کال سیا از بچه ها خدافظی

 کردم و بیرون رفتم!!با دیدن سه تاشون لبخند روی لبم نشست!چقدر دیدنشون بعد از یه روز کسل

 !کننده انرژی بخش بود!با لبخند سوار شدم و سالم کردم

 امین با لبخند نگاهم کرد

 !سالم خانم طراح!قدم رنجه فرمودید،اکیپمون رو نورانی کردید-

 با اخم ضربه ای تو سرش زدم وگفتم

 شو ببینم بچه پرو،خوبه حاال دو دفعه نتونستم بیاما!!اونم پیش امیرعلی بودم و گرنه میپیچیدم ساکت-

 

 !میومدم

 !سه تایی باهم اُ کشدار و بلندی گفتن که باعثشد خندهم بگیره

 !امین:که اینطور،خب داشتی میگفتی امیرعلی چی؟؟خاکبرسر پسرخاله ی بی غیرتت کنن

 

 نتونستم نخندم انقدر بامزه گفت که

 !!خیلی خرید بخدا!خب چیکارکنم به سیاهم گفتم فامیلیش زیاده زورم میاد-

 امین با کف دستش ضربه ای توی سر سیا زد

 خاکبرسرت کنن،گذاشتی این گیس بریده طبل رسواییمون رو تو کوچه خیابون بزنه؟؟-

 تا نتونه حرف بزنه و گفتمدرحالی که از خنده دلدرد گرفته بودم دستمو جلوی دهن امین گرفتم 

 !دیوونه ی مشنگ-

 !!سمیرا:خداخیرت بده باران مخم رفتتت

 سیا با خنده گفت

 افرین تابرسیم همینجوری دستتو جلوی دهنش نگه دار!!کجا بریم برای شام؟؟-

 سمیرا

 !سئوال داره سیا؟؟دربند دیگه-

 ...دهن دربند و-
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 سمیرا هم مثل من تند دهن سیا رو گرفت وگفت

 !اف کردیمص-

 !!صدای خنده هر چهارتاییمون توی اتاقک ماشین پیچید و خستگیم از تنم بیرون اومد

 

 کوچه های خیس بارون زدهی دربند رو با لذت قدم میزدیم،با دیدن الوچه های سرخ سر جام وایسادم و

 لبم رو گاز گرفتم!به سیا و امین نگاه کردم وگفتم

 !یه جوونمرد پیدا بشه برای من از اینا بخره-

 بلند خندیدن و امین اومد سمتم ودستشو دور گردنم انداخت

 !!بریم جینگیل-

 با ذوق اخ جانی گفتم ورفتیم سمت لواشک و الوچه ها!بعد از گرفتن سه تا ظرف از الوچه و لواشک

 وچه دهنم گذاشتم و درحالی کهوالبالو ترش با لبخند ذوق زده برگشتیم پیش سیا و سمیرا!یه ال

 ازترشیش چشمام بسته میشد گفتم

 هیچکس سمت این الوچه نیاد!با همون دوتا کنار بیاین!این مال خودمه!تازه تصمیم گرفتم باهاش رل-

 !!بزنم!این رلیشن شیپ الوچه فور اور

 

 صدای خنده هرسه تاشون بلندشد و سیا موهام رو بهم زد

 !منفسقل خل و دیوونه ی -

 روی تخت رستوران همیشگیمون نشستیم!سیا و امین که مشغول صحبت با هم شدن سمیرا هم کنار من

 نشست واروم گفت

 باران؟-

 جونم؟-

 میگم این یزدان پناهه هست؟-

 با چشمای ریز شده بهش نگاه کردمو گفتم

 

 خب؟-

 !!بد تیکه ای نیستا-
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 زهرماری گفتمو توی سرش کوبیدم!!خندید

 !ای خودم نمیگم که برای تو میگمبابا بر-

 چپ چپ نگاهش کردمو گفتم

 !!بیخود کردی برای من میگی-

 زبونشو برام در اورد وگفت

 سال پیش چی میگفتی؟؟ خفه شوببینم!!یادت رفته تا-

 شونه باالانداختم و با گوشیم ور رفتم

 چی میگفتم؟-

 صداشو شبیه من کرد وگفت

 !!سمیرا میدونم من اخر یا به یه پیرمرد میرم از بس که عاشق رفتارای پخته ومردونه ام-

 !از یاداوری حرفام خندیدم

 خب که چی؟؟-

 خب که یه بنده خدایی اومد گند زد توی تمام این تِز جناب عالی االنم که یکی پیدا شده مثل همون-

 میخوای دیگه؟هم اخالقش زیادی مردونه ست رفتاری که میپسندیدی هی خودتو چ س میکنی!!بابا چی

 !!هم پولداره

 

 حرفاش مثل مته داشت توی مخم فرو میرفت!چشمام رو با حرص روی هم فشار دادمو با صدای نسبتا

 

 بلندی گفتم

 سمیرا بس میکنی یا نه؟؟-

 یدمو بیرونصدای سمیرا که دیگه نیومد بدون توجه به سیا و امین که صدام میکردن کفش هامو پوش

 رفتم!!همون بنده خدایی که سمیرا راحت میگفت اومد گند زد به تز جناب عالی دوست پسر من

 بود!کسی بود که دوستش داشتم!با هر اخالق گهی که داشت دوستش داشتم!بهم نمیخوردیم درست!االن

 خودمو تسکینمیدونستم که بهم نمیخوردیم اما این حسی که بهش داشتمو عوض نمیکرد فقط میتونستم 

 بدم و راحتتر زندگی کنم!!!اشکای جمع شده توی چشمم با دستی که دور کمرم حلقه شد روی گونه هام

 !غلتید
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 چیشد فداتشم؟-

 بابغض سرم رو تکون دادم و لب زدم

 !هیچی-

 خب قبول سمیرا حرفش درست نبود اما این دلیل میشه که با خودت و چشمات همچین کنی؟-

 سینهش کردمبا حرص مشتی نثار 

 !بمیری سیا،تو که داشتی با امین حرف میزدی-

 خندید

 !فراموش نکردی که من میتونم هم زمان حواسم همه جا باشه-

 !بله در جریانم-

 خندید و روی موهام رو بوسید

 تو چرا هرچی بهت میگن پقی میزنی زیر گریه؟؟حال ادمو بد میکنی با این اخالق جدیدت!!قدیم از این-

 

 !عادتا نداشتی

 نفسموفوت کردم بیرون

 !هر چی میگن میزنم زیر گریه،هرچی میشه زود از کوره در میرم-

 خندید

 !خوشم میاد به اخالق چیز مرغیت واقفی-

 

 خندیدم که پیشونیم رو بوسید

 ..قربون خنده هات برم!باران میگم-

 بهش نگاه کردم که گفت

 !این سمیرا همچین بدم نمیگه ها-

 ید که با حرص به سینهش کوبیدمو خند

 !!خفه شو سیییا!!با اون دوست الدنگت-

 مثل همیشه ریز خندید و من با حرص گفتم



www.taakroman.ir  

 

  

 
189 

 

سرکوب رمان    

  کاربر انجمن تک رمانبانو آی  

 

 به چی میخندی؟؟-

 و جواب همیشگی رو شنیدم

 !بعدها بهت میگم-

 نفسمو با حرص بیرون فوت کردم

 !!برگردیم پیش بچه ها که حسابی ناراحتن-

 باهم برگشتیم توی رستوران!سمیرا با دیدنم دستشو دور گردنم حلقهلبمو گاز گرفتمو باشه ای گفتم و 

 

 کرد و گونهم رو تند تندبوس کرد

 !اخ من فدای اون اعصاب زیر خط فقرت برم!معذرت میخوام!من که نمیدونستم تو انقدر بی اعصابی-

 خندیدم و توی سرش زدم

 !گمشو با این عذرخواهی کردنت-

 !و بین شوخی و خندهی امین و سیا یه شب خوب رو دور هم گذروندیم

 با حیرت به اتاق پر از پارچه نگاه کردم...یه اتاق که مثل یه پارچه فروشی بزرگ بود و پارچه های

 مختلف طبقه طبقه روی هم قرار گرفته بودن!!امیرعلی همراه خانم خازنی مشغول صحبت راجب مدل ها

 ناسبشون بود صحبت میکردن.. امیرعلی نگاهی به پارچه ها کرد و گفتو پارچه هایی که م

 !!این طرح ها برای فصل تابستونه؛پس بهتره رنگ ها شاد و گرم باشن-

 و به ردیفی از پارچه های روشن و گرم اشاره کرد که خازنی حرفش رو تایید کرد

 !فید و مشکی و طالیی استفاده کردتا طرح مجلسی بهتره از رنگ های کرم و س موافقم اما برای اون-

 

 مثل خنگا زل زده بودم به امیرعلی و خازنی و به حرفاشون گوش میدادم تا پارچه ها انتخاب بشن و من

 دیزاینشون کنم!امیرعلی پارچه های منتخب رو پایین اورد و روی میز گذاشت!!طرح هام رو نگاه کردم و

 د و گلبهی ای انتخاب کردم و برای امیرعلی توضیح دادمبرای یکی از مانتوی های مجلسی رنگ سفی

 تا روی سینه پارچهی سفید با مغزی مشکی کار بشه از سینه به پایین هم رنگ گلبهی! ولی روی-

 !استیناش تا قسمت ساعد سفید کار بشه بعد گلبهی قسمت پاکتی استینشم سفید

 دستی به پیشونیم کشیدم و گفتم

 که پارچه ی سفید به پارچه ی گلبهی روی ساعد متصل میشه از این ریش ریشیافقط به نظرم از قسمتی -
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 که امسال خیلی مد شده همون رنگ گلبهی بدوزیم که روی قسمت گلبهی استین قرار بگیره یه مدل

 !قشنگی هم میده بهش

 به اخمای توهم امیرعلی نگاه کردم وگفتم

 نظرتون چیه؟؟-

 عد پارچه ها نگاه کرد و بعد از چند دقیقه گفتبا چشمای ریز شده به طرح و ب

 !چیز خوبی از اب در میاد!خوبه-

 !خازنی هم حرف امیرعلی رو تایید کرد و گفته های من رو کنار طرح یادداشت کرد

 طرح بعدی رو نگاه کرد و از بین پارچه ها به پارچه ی بنفش سیری که به مشکی میزد رو با رنگ خردلی

 !به طرح دیگه ام اشاره کردمکنار هم گذاشتم و 

 بیس مانتو از این پارچه ی بنفش سیر کار بشه اما این دوتا طرح منحنی جلوی مانتوو و این قسمت ام-

 !مانند استین از رنگ خردلی

 ساعت کارمون توی انبار پارچه طول کشید!!تا با تایید امیرعلی و خازنی رفتم سراغ طرح بعدی!دقیقا

 م به بعد پدرم رو در اورد!!نمیدونم این چه تا طرح اول امیرعلی هیچ ایرادی ازم نگرفت اما از طرح

 تیکی بود که امیرعلی دقیقا روی مانتوهای مجلسی داشت؟حتی سر طراحی های مجلسی هم پدر منو در

 !!میاورد

 ظی از خازنی و سفارشاتی کهبا انتخاب پارچه ی اخرین طرح خسته از انبار بیرون رفتیم و بعد از خداف

 امیرعلی هرکدوم رو نزدیک به سه بار گفت از کارگاه بیرون رفتیم و سوار ماشین شدیم!!با نشستن

 

 داخل ماشین اخیش کشداری گفتم و سرم رو به پشت صندلی تکیه دادم!!حس میکردم سر دردم بیشتر

 

 !دش خوب بشهشده اما به روی خودم نیاوردم و گذاشتم مثل همیشه خو

 از االن برای مراسم جشن حافظ باید به فکر طرح باشیم!این جشن میتونه سکوی پرتاب خیلی خوبی-

 تا بازیگر ازمون خرید کنن برای برای مزونمون باشه!!به هرحال اگه بتونیم طرح هایی بزنیم که حداقل

 !!اسم مزون خوب میشه

 !یکم دربارهش فکرمیکردم سرم رو تکون دادم!حق باامیرعلی بود!!اما باید
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 !وقتی دارم راجب موضوع مهمی صحبت میکنم انتظار دارم تو چ رت نباشی و درست گوش بدی-

 اخطاری که توی صداش بودو چشمایی که کوتاه روی هم گذاشته شد باعث شد بفهمم داره عصبانی بشه

 نه میگرفت به من نگاه کوتاهو تند سرجام بشینم و با جدیت بهش خیره شم؛درحالی که نگاه ش رو از ای

 ی کرد و با جدیت ادامه داد

 انتظار دارم طرح هایی که قراره بزنی برای من یا برای جشن حافظ نباشه؛اول برای خودت باشه؛اول-

 !خودت بپسندی و راضیت کنه بعد من و بعد هنرمندا

 دوباره به چشمام نگاه کوتاهی کرد وگفت

 ؛اگه خودت هم به خودت اعتماد داشته باشی دیگه مشکلی نمیمونه و ازمن بهت اعتماد دارم که اینجایی-

 !پسش برمیای!هر مشکلی هم بود؛اصال مکان و زمانش مهم نیست زنگ میزنی و ازم راهنمایی میگیری

 اینبار طوالنی تر به چشمام نگاه کرد وگفت

 مفهوم؟؟-

 از حرفاش؛جدیتش ؛تعریفی که کرده بود لبخند روی لبام نشست و سرم رو تکون دادم

 !مفهوم-

 

 خوبه!!من فعال با خانم حقجو و خانم فرشادجو صحبت کردم...سالیقشون و نوع مانتویی که میخوان هم-

 میزنی رو اول پرسیدم...تو باید اینسری بر اساس سالیقشون طراحی کنی اما بازم تاکید میکنم؛طرحی که

 !!خودت باید بپسندی بعد من و بعد هنرمند

 ..سرم رو تکون دادم و حرفش رو تایید کردم

 فقط این جشن کی هستش؟؟-

 !!مرداد ماه -

 

 ابرو باال انداختم و با چشمای گرد شده گفتم

 مرداد ماه؟؟امرزو تازه دهم خرداد ماهه!!یکم زود نیست؟؟ -

 نگاه کوتاهی بهم کرد

 !!تی میگم از االن باید به فکرش باشیم ینی زود نیستوق-
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 لبم رو گاز گرفتم که جدی گفت

 خانم حقجو دنبال یه طرح کامال ایرانی میگرده!!یه طرحی که ایرانی بودنش رو توی جشن نشون بد!!یه-

 طرح ساده،با رنگ های روشن و در عین سادگی یه طرح کامال ایرانی!!متوجه ای که چی میگم؟

 .فکر کردم؛میشد یه کارایی روش انجام دادیکم 

 !!بله متوجه شدم-

 سرش رو تکون داد

 !!خوبه!خانم فرشادجو هم دنبال یه طرح کامال پوشیده؛با ایدهی نو و بیس مشکی میخواد-

 !!این روحتما حواست باشه که بیس مانتو مشکی باشه

 

 ..سرم رو تکون دادم

 !و میگرده پس میتونی روی مانتوی ایشون مانور بیشتری بدیخانم فرشادجو بیشتر دنبال یه طرح ن-

 لبم رو گاز گرفتم برای اولین بار بود که بر اساس سالیق افراد و توی یه چهارچوب باید طراحی میکردم

 !!و همین هم کار رو سخت میکرد هم استرس بیشتری بهم منتقل میکرد

 با اخم به طرحی که زده بودم نگاه کردم...این چه طرحی بود که من زده بودم؟؟با حرص کاغذ رو مچاله

 کردم و سمت در پرت کردم که همزمان شد با ورود بابا!!هیم بلندی گفتم و توی جام صاف نشستم

 !!ببخشید بابایی-

 رحالی که بازش میکرد گفتبابا در حالی که میخندید خم شد و کاغذ رو از جلوی پاش برداشت و د

 !بذار ببینم چی انقدر دخترمو عصبانی کرده-

 دستمو روی پیشونیم گذاشتمو نالیدم

 !هر چی طراحی میکنم به دلم نمیشینه!اینارو نشون یزدان پناه بدم میزنه تو دهنم-

 بلند خندید و گفت

 !انقدرا هم که میگی بد نیست-

 

 شونه باالانداختم

 ایرادگیره!اسمش اینه که دستم بازه برای طراحی کردن ولی انقدر کج سلیقه هست این خانومه خیلی-
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 !که هیچی رو قبول نمیکنه

 بابا لبشو گاز گرفت

 ا باران این چه طرز حرف زدنه؟-

 

 سرمو روی میز گذاشتم و نالیدم

 !!خسته شدم خب!یه هفته ست دارم طراحی میکنم براش-

 بابا روی موهام رو بوسید

 !ن دخترم برم!یکم استراحت کن فردا دوباره شروع کن!من مطمئنم که تو میتونیقربو-

 !ولی من مطمئن نیستم-

 بابا درحالی که میخندید گفت

 !!نه ظاهرا وضعیت وخیم تر از این حرفاست...پاشو برو پیش سیامک بلکه اون پسر بتونه درستت کنه-

 نده بابا شدت گرفتبا شنیدن اسم سیامک لبخند زدم و سرجام نشستم که خ

 !!ببین توروخدا اسمشم میاد حالش خوب میشه-

 خندیدم و خواستم جواب بابارو بدم که اسم یزدان پناه روی گوشیم نقش بست!!با وحشت لبم رو

 گازگرفتم

 !آییی خدایا خودت به جوونیم رحم کن-

 بابا با لبخند از اتاق بیرون رفت و من دکمه سبز رو لمس کردم

 !!سالم اقای یزدان پناه-

 خانم اریانجو طرح ها اماده هست؟؟-

 ...لبم رو گاز گرفتم و به طرح هام نگاه کردم

 !!فکرمیکنم-

 !!مزون باشید که خانم فرشادجو میان برای انتخاب طرح ها خیله خب..پس ساعت-

 سرم رو روی میز گذاشتم ونالیدم

 

 !نه توروخدا!باز ایراد میگیره-
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 چی؟؟-

 با شنیدن چی محکم و جدی که گفت لبم رو گاز گرفتم و کوتاه گفتم

 ..هیچی!من اماده میشم تا طرح ها رو بیارم-

 خیله خب؛فقط خانم اذر هم همراهشون میان؛باید برای ایشونم طرح بزنید!خودم ممکنه دیر برسم اما-

 !!سعی میکنم زود بیام

 !باشه،منم االن اماده میشم که برم مزون-

 !ه!خدانگهدارخوب-

 خداحافظ کوتاهی گفتم و تند ا جام بلند شدم...درحالی که طرح هام رو داخل ارشیو میذاشتم سعی کردم

 اماده بشم!!میدونستم امروز قطعا فرشادجو طرح هامو میکوبه فرق سرم و میره یه مزون دیگه برای

 کنه!!نمیدونم چه جوری امادهانتخاب مانتو!!حاضرم قسم بخورم همون موقع امیرعلی خونم رو حالل می

 شدم و به مزون رسیدم اما وقتی که وارد مزون شدم با دیدن خانم فرشادجو و خانم اذر استرس توی

 قلبم نشست!سعی کردم لبخند بزنم

 !سالم خیلی خوش امدید!عذرمیخوام اگه معطل شدید-

 خانم فرشادجو مثل همیشه لبخند گرمی بهم زد

 !سالم عزیزم؛ماهم تازه رسیدیم-

 به سمت اتاق راهنماییشون کردم و دور میز گرد نشستیم!!درحالی که طرح هام رو در میاوردم گفتم

 !من چند مدل طرح زدم براتون امیدوارم که بپسندید-

 

 م روفرشادجو لبخند زد که سیما لیوان های نسکافه رو جلومون گذاشت و با عذرخواهی کوتاهی رفت...لب

 ..گاز گرفتم تا صدام نلرزه و طرح ها رو مقابلشون گذاشتم

 ...این ها رو نگاه کنید امیدوارم که مورد پندتون واقع بشه-

 فرشادجو طرح هارو با دقت نگاه میکرد..هرلحظه منتظر بودم که طرح ها رو بکوبه توی سرم و بیرون

 بره اما یکی از طرح ها رو نشون داد و گفت

 !همونیه که میخواستماین دقیقا -

 و رو به خانم اذر گرفت و گفت
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 نظر تو چیه نیلوفر؟؟-

 

 خانم اذر نگاه دقیقی به طرح کرد و گفت

 ..به نظر منم قشنگه-

 درحالی که سعی میکردم لبخندم زیای باز نشه گفتم

 یینش فونخوشحالم که خوشتون اومد!!همونطور که خواسته بودید پوشیده است!!یه پیرهن بلند که پا-

 هست و چند سانت بالتر از دامنش یه خط طالیی که هر شعر از حافظ که بخواین رو میتونیم یکم باالتر از

 این خط بنویسیم جوری که فقط قسمت هایی از این شعر که با خط نستعلیق هست وارد این کادر طالیی

 پرهن قرار میگیره که به نظر رنگ بشه و همینطور که مالحظه میکنید یه کت با حاشیه طالیی روی این

 !!من اگه سمت راست مانتو همراه استینش از نقاشی وتذهیب کاری های حافظ پر بشه خیلی بهتر میشه

 خانم فرشادجو سرش رو تکون داد

 ینی فقط قسمت راستش این طرح باشه و قسمت چپ مانتو سیاه ساده با حاشیه طالیی درسته؟؟-

 

 سرم رو تکون دادم

 !مال درستهبله کا-

 !به نظرم چیز خوبی میشه-

 و با لبخند گفت

 استیناش نمیشه ساده نباشه؟؟-

 ..لبام رو روی هم کشیدم و فکرکردم

 میشه مدل استیناش دوتایی باشه..ینی یه استین از جنس حریر مشکی با نوار طالیی رنگ دور مچش که-

 دو تا دکمه ساده بخوره..و یه استین دیگه از همون پارچهی کت مشکی که از مقدا پایین تر از ساعد چاك

 !بخوره و باز باشه

 خانم اذر سرش رو تکون داد

 !!به نظر منم چیز قشنگی میشه مینا-

 خانم فرشادجو لبخند زد
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 خیله خب!پس مانتوی من انتخاب شد!!چقدر اماده شدنش طول میکشه؟؟-

 تی به پیشونیم کشیدم و گفتمدس

 

 برای اینکه باید پایین پیرهن چاپ بخوره و پارچه ی کنار کت طراحی و بافته بشه ممکنه یه مقدار طول-

 !روز!تا جشن وقت زیادی هست!!امروزبیستم خرداد ماهه بکشه!حدودا

 فرشادجو با لبخند تشکر کرد که خانم اذر گفت

 میخوام ترجیحا!!چون همه مدل ها رو داشتم اما مانتوی کتی تا حاال منم برای جشن یه مانتوی کتی-

 

 !نپوشیدم و ترجیح میدم اینبار امتحان کنم

 دستی به پیشونیم کشیدم و بعد از کمی فکر کردن گفتم

 من سعی میکنم تا هفته ی اینده براتون طراحی کنم!منتهی میشه اسم فیلمی که به خاطرش کاندید-

 رو به من بگید؟شدید توی جشن 

 ...تعجب رو توی چشماش دیدم اما بدون اینکه سئوالی بکنه اسم فیلم رو بهم گفت و من یادداشت کردم

 !خیله خب...خانم اذر حتما باهاتون تماس میگیریم تا برای انتخاب طرح تشریف بیارید-

 فسم رو فوت کردم بیرونبا لبخند ازم تشکر کردن و بعد از خدافظی از مزون بیرون رفتن!!با رفتنشون ن

 !!و روی صندلی ولو شدم..چشمام رو بستم و خداروشکر زیر لبی گفتم!!اینم از مانتوی خانم فرشادجو

 یه هفته تمام از اخرین دیدارم با خانم فرشادجو و خانم اذر گذشته بود..تو این یه هفته به معنای واقعی

 ی که از طرح ها میگرفت..یه هغته تمام طرح میزدم وکلمه امیرعلی پوستم رو کنده بود با ایرادهایی ریز

 قبل از خانم اذر و خانم حقجو امیرعلی ردشون میکرد!میگفت برای جشن حافظ که اولین جشنی هست

 که مزون ما توش حضور داره باید طرح ها قوی باشه!!فکر شده باشه!توی همین یه هفته سفارش دوتا

 راحی گرفته بودیم!انقدر حجم کارها زیاد شده بود که حق میدادمبازیگر و یه نویسنده خانم رو برای ط

 به امیرعلیی که انقدر زود طراحی رو شروع کرده بود...طراحی و سفارش گرفتن از بازیگرا به کنار

 سفارش های مشتری دیگه هم یه طرف!!همه ی اینا باعث شده بود که حتی بعضی روزا فرصت ناهار

 خوردن هم پیدا نکنیم!!نسکافه ی مورد عالقه م رو مزه مزه میکردم و به دختری که دقیقا نیم ساعت بود

 که داشت مانتو پروو میکرد نگاه کردم!!سیما به پدرش که ایستاده بود تا دخترش مانتو انتخاب کنه

 اشاره کرد وگفت
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 !اقای حسینی بفرمایید بشینید خسته شدید-

 

 و روی صندلی نشست!دختر جلوی اینه نگاهی به خودش کرد وگفتمرد تشکری کرد 

 !به نظرتون این مانتو برای مراسم عقد خواهرم مناسبه؟؟میخوام یه چیز دهن پر کن باشه-

 

 گیتا با لبخند نگاهش کرد

 همه ی مانتوهایی که انتخاب کردید قشنگن و مناسب خواهر عروس هست اما این مانتو بیشتر از همه-

 !!ون میاد!!رنگ زیتونیش به صورتتون خیلی میادبهت

 دختر دوباره به خودش نگاه کرد وگفت

 !اون ابی روشنه هم دوستدارم!این دوتا رو پس برمیدارم-

 !گیتا لبخندزد و مبارکتون باشه ای گفت و از اتاق پروو بیرون اومد

 چه ها هول کردن!لبم رو گازسمانه فیش خریدشون رو مینوشت که امیرعلی وارد مغازه شد!با دیدنش ب

 !گرفتم و بهشون اشااره کردم که به کارشون برسن و هول نکنن و خودم رفتم سمت امیرعلی

 !سالم-

 نگاه کوتاهی بهم کرد و سرش رو تکون داد

 چه خبر؟وضعیت چطوره؟-

 ...لبخند زدم و باهم وارد اتاق شدیم...طرح هام رو جلوش گذاشتم

 !!تا مدل بعدی برای خانم اذر خانم حق جو هستن و تا مدل اول برای سفارش -

 با دقت به طرح ها نگاهکرد وگفت

 بقیه سفارش ها چطور؟؟-

 دستی به پیشونیم کشیدم

 

 ...هنوز فرصت نکردم شروع کنم-

 درحالی که طرح ها رو روی میز میذاشت و از اتاق بیرون میرفت گفت

 !کندی!خیلی کند!!یه ماه بیشتر وقت نمونده باید زودتر طرح هارو تحویل بدی-



www.taakroman.ir  

 

  

 
198 

 

سرکوب رمان    

  کاربر انجمن تک رمانبانو آی  

 

 با حرص چشمام رو روی هم فشار دادمو دنبالش رفتم

 ...اما نمیرسم..هم طراحی میکنم هم مزون به مشتری های دیگه میرسم-

 بااخم نگاهم کرد

 !بهونه ی قانع کننده ای نیست-

 از اتاق پروو بیرون اومد اما مکثی که با دیدن امیرعلی کردپر حرص نفسم رو فوت کردم که دختر 

 !!زیادی تابلو بود!ناخداگاه خنده ی ریزی گوشه ی لبم نشست و به امیرعلی نگاه کردم

 

 یه کت تک که رنگش بین کرم و سفید بود با تیشرت یقه هفت سورمه ای که زیرش پوشیده بود همراه

 ه اسپرت وشیک!!باید بگم خب دختر بدبخت حق داشت که اینطوریشلوار کتون سورمه ای!!یه تیپ نیم

 ماتش برد!!نگاه حسرت زده ی دختر روی امیرعلی موقع رفتن باعث شد به خنده بیوفتم!!بیچاره فکرکنم

 !از اینکه پدرش پیشش بود ناراحت شد!مطمئن بودم دوباره به خاطر امیرعلی هم که شده برمیگشت

 یانجو؟اتفاقی افتاده خانوم ار-

 درحالی که جلوی خنده م رو میگرفتم کوتاه گفتم

 ..نه نه،اتفاقی نیوفـ-

 هنوز حرفم تموم نشده بود که با دیدن زن ماتم برد!!خون تو رگام یخ بست و قلبم تند تند شروع کرد به

 تپیدن!!دوباره همون نفرت تو چشماش،همون نگاه خشم الود و پر از کینه!!صدای سمانه اومد

 

 ش امدید خانوم!میتونم کمکتون کنم؟؟خو-

 اما زن بی توجه به سمانه با همون نگاه پر از کینه جلو اومد و دستش رو بلند کرد تا توی گوشم بزنه اما

 دست امیرعلی بازوش رو گرفت!مات شده بودم روی چشمای خاکستریش و نفس نمیتونستم

 بکشم!صدای امیرعلی رو شنیدم اما صورتش رو نمیدیدم

 نوم محترم مشکلی پیش اومده؟؟خا-

 زن با حرص دستش رو از دست امیرعلی جدا کرد و با خشم نگاهی به امیرعلی و بعد به من کرد

 پسر مظلوم منو کردی زیر خاك خودت داری قاه قاه با یکی دیگه میخندی؟؟این بود اون عشقی که-

 ال با یکی دیگه ریختی روازش دم میزدی؟خیالت راحت شد از اینکه پسرمو کردی زیر خاك و حا

 هم؟؟اره؟؟



www.taakroman.ir  

 

  

 
199 

 

سرکوب رمان    

  کاربر انجمن تک رمانبانو آی  

 

 توی سکوت بهش خیره شدم و اشکام ریخت روی گونه م؛صدای امیرعلی رو که هنوز خونسرد بود

 شنیدم

 !خانوم محترم لطفا صداتون رو بیارید پایین،اینجا محل کسبه-

 مادر ارشیا خندید

 محل کسب؟؟پس این هرزه اینجا چیکار میکنه؟؟-

 

 با حرفش دستم رو به صندلی گرفتم که روی زمین پخش نشم!!زیر دلم تیر میکشید،تمام وجودم پر شد

 از درد!سمانه که حال خرابم رو دید کمکم کرد روی صندلی بشینم!!به امیرعلی نگاه کردم که حاال دیگه

 پیشونیش سرخ شده بود!چشماش رو روی هم فشرد وگفت

 !!یارید پایینخانوم محترم گفتم صداتون رو ب-

 

 چیه تو هم گول زده؟؟بهت گفته عاشقته؟؟چی بهت گفته که انقدر پشتشی؟؟این دختر یه-

 !افعیه!!زهرشو تو زندگی ما ریخت خیالش راحت شد حاال دنبال یکی دیگه میگرده

 با هر کلمه حس میکردم جونم داره تموم میشه!این حرفا رو از کجا در میاورد این زن؟؟

 ماش رو باز کرد و بهش نگاه کردامیرعلی چش

 اگه تا االن بهتون هیچی نگفتم حرمت سنتون رو نگه داشتم!نذارید این حرمت رو بشکنم و بابت تمام-

 توهینایی که به شریکم و البته خودم کردید زنگ بزنم به حراست!ا

 هنوز حرفش تموم نشده بود که دوباره صدای داد مادر ارشیا بلند شد

 !حراست؟؟اره زنگ بزن این هرزه رو از اینجا ببرن!تو هم یکی هستی مثل اونزنگ بزنی به -

 دوباره به امیرعلی نگاه کردم!دندونی که با خشم روی هم فشار داد رو دیدم،رو به گیتا گفت

 !زنگ بزنید حراست-

 و برگشت سمت مادر ارشیا و با خشم نگاهش کرد

 ید!بابت تمام این جفنگیاتی که گفتید بد تاوان میدیددوبار بهتون هشدار دادم اما ظاهرا جدی نگرفت-

 !!خانوم!!خوب میتونم به جرم اعاده ی حیثیت اونم توی محل کارم ازتون شکایت کنم

 هنوز حرفش تموم نشده بود که مسئول حراست پاساژ اومدن

 اقای یزدان پناه مشکلی پیش اومده؟؟-
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 امیرعلی دستی به پیشونیش کشید وگفت

 !!رو تحویل نیروی انتظامی بدید تا خودم به بقیه امور رسیدگی کنماین خانوم -

 مادر ارشیا با نفرت نگاهم کرد و داد زد

 !تاوان میدی!تاوان خون پسرم رو میدی-

 

 و در مقابل چشمای به اشک نشسته ی من از مزون بیرونش بردن!!سیما اب قندی دستم داد و با بغض

 گفت

 

 !بخور باران جون!رنگت شده گچ دیوار-

 با گریه چشمام رو روی هم گذاشتم!این ابروریزی رو کجای دلم میذاشتم؟؟چه جوری ابروی رفته م رو

 جمع میکردم؟؟نمی دونم چقدر گذشته بود که صدای امیرعلی رو شنیدم

 !!خانوم اریانجو بهتره برید خونه،بلند شید خودم میرسونمتون-

 و باز کردم و به چشماش نگاه کردم!!اگه امیرعلی نبود حتما توی گوشمم زده بود وبا بغض چشمام ر

 بیشتر خوردم کرده بود!!حاال امیرعلی راجبم چی فکرمیکرد؟؟اگه میگفت دیگه نمیخواد شراکت با من

 رو ادامه بده چی؟؟اشکام شدت گرفتن!سیما دستمال رو سمتم گرفت وگفت

 !!ست میگه بهتره بری خونه استراحت کنی!ببلندشو عزیزمباران جان اقای یزدان پناه در-

 و دستم رو گرفت و کمکم کرد تا بلند بشم

 میخوای تا پایین همراهت بیام؟-

 سرم رو باالانداختم و کیفم رو از دستش گرفتم و با خدافظی زیر لبی بیرون رفتم!!همراه امیرعلی سوار

 ه اما هیچی نگفت!لبم رو گاز گرفتم و به لحظه ایماشین که شدم هر لحظه منتظر بودم یه حرفی بزن

 فکرکردم که دست امیرعلی مانع شد که از مادرارشیا به ناحق سیلی بخورم،به لحن قاطعش،به جدیتی که

 توی صداش بود موقع حرف زدن!!بغضم ترکید!سرم رو به شیشه تکیه دادمو اشک ریختم!کی قرار بود

 وم شدن نداشت؟تموم بشه؟؟این فصل از زندگیه من تم

 با توقف ماشین سرم رو بلند کردم و با دیدن خونه ی سیا یکه خوردم!!دیگه مهم نبود امیرعلی از کجا

 

 میدونست این حال بد منو کسی جز سیا نمیتونه خوب کنه،فقط دلم اغوش امن سیا رومیخواست!تشکر
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 زنه پاشو روی گاز گذاشت و دورکوتاه ی کردمو از ماشین پیاده شدم و امیرعلی بدون اینکه حرفی ب

 شد!به ماشینش که دورتر و دورتر میشد خیره شدم!!حتما پیش خودش فکر میکرد که من یه هرزه ام!با

 !!یاداوری حرفای مادر ارشیا به خودم لرزیدم و زنگ خونه سیا رو فشردم

 !باران تویی؟؟خوش اومدی بانوی مشرقی!بفرمایید قدم رنجه فرمودید-

 ای تیکی باز شد!!پربغض وارد خونه شدم و در رو بستم!!سیا که به استقبالم اومده بود با دیدنو در با صد

 حال وروزم پا تند کرد سمتم و بی حرف کمکم کرد تا وارد خونه بشم!دوباره تاریخ تکرار شد!دوباره من

 و بغضم روماه و نیم پیش همینجا نشسته بودم و با بغض شیرقهوهم رو میخوردم  شدم بارانی که

 !!سرکوب میکردم

 

 دستای سردم رو دور ماگ شیرقهوه م حلقه کردم!من دیوونه بودم که اول تابستون احساس سرما

 میکردم؟؟سرم رو روی سینه ی سیا گذاشتم بغضم رو شکوندم!!دست سیا که دور کمرم حلقه شد به

 حرف اومدم!تمام حرفای مادر ارشیا رو تعریف کردم و هق زدم و سیا فقط سکوت کرد اما سینه ش که با

 !شدت باال پایین میشد نشون از خشمش میداد

 ابروم رفت،دیگه من چه جوری برگردم توی مزون؟؟چه جوری تو چشمای امیرعلی نگاه کنم؟؟چه-

 جوری سیا؟؟

 و بوسدیسیا نفس عمیقی کشید و روی موهام ر

 اگه از منی که رفیق بچه گی امیرعلی ام میپرسی باید بگم که نگران نباش!امیرعلی ادمی نیست که-

 !بخواد از روی حرف دیگران کسی رو قضاوت کنه

 

 !!حرف؟؟اونایی که مامان ارشیا گفت حرف نبود سیا-

 پر حرص گفت

 ر مطمئنه؟؟اصالت؟؟اصالت اینه که بیایخودم میدونم با اون زن از خود راضی چیکارکنم!به چیش انقد-

 تو محل کار یه دختر بی گناه و داد و بیداد راه بندازی و بهش ننگ بچسبونی؟؟؟این اصالته؟اصال این

 ساله و مال و ثروتشون؟؟؟از پادویی و دو دره بازی از خان اصالت رو از کجا اورده؟؟از یه نسل

 انقدر تو سرت میکوبن از کجا اومده؟ها؟؟؟تو هیچ میدونی این اصالتی که اینا 

 بغض کرده نگاهش کردم
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 امیرعلی خان زداهست!اونم از نوادگان یه خان باسواد و منصف!از اون خان هایی که همه به جونش دعا-

 میکردن اما تو این دو ماه و خورده ای که میشناسیش یه بارم حرف از این اصالت زده؟؟یه بار شده بگه

 سال عمر یه بارم این و نداری؟؟دو ماه که هیچ منی که رفیق بچه گیشم!توی اینمن اصالت دارم و ت

 کلمه رو از دهنش نشنیدم!اصالت ینی این باران!اینکه خودتو با بقیه یکی بدونی نه اینکه بکوبی تو سر

 !!بقیه

 نبود امابازم خداروشکر میکنم که نشد این وصلت صورت بگیره!قبول دارم بد تموم شد،حق ارشیا این 

 هرکسی یه سرنوشتی داره!االنم فقط میتونم هزاربار خداروشکر کنم که نذاشت تو گیر همچین ادمایی

 بیوفتی و حیف شی!فقط جرات داری به من بگو تا امیرعلی رو منصرف کنم از شکایت که بد برات قاطی

 !سی جز امیرعلی نیستمیکنم!یکی باید حد این خانواده رو بهشون نشون بده و مطمئنم اون یه نفر ک

 

 اه کشیدم!سیا تمام حرف هایی که میخواستم بزنم رو نگفته شنیده بود و جواب داده بود!!خم شد و چونه

 ای که هنوز از بغض میلرزید و بوسید کمکم کرد تا برم داخل حمام!حوله ی سفید و تمیزی دستم داد و

 

 گفت

 !یه دوش بگیرتا حالت بهتر شه!لباسم برات بیرون میذارم در اتاقم میبندم تا راحت باشی-

 روی موهام رو بوسید و نگاهم کرد

 !هر چقدر میخوای گریه کنی همینجا گریه کن اما وقتی بیرون اومدی حق نداری یه قطره اشکم بریزی-

 و بدون اینکه لباسم رو در بیارم دوشو از حموم بیرون رفت و در رو بست!پر بغض داخل وان نشستم 

 رو باز کردم و تو خودم جمع شدم و به این فکرکردم من چطوری دیگه تو چشمای امیرعلی نگاه کنم؟؟با

 چه رویی؟؟

 یه هفته تمام هرروز صبح با خودم کلنجار میرفتم تا برم مزون اما با یاداوری ابروریزی که شده بود پاهام

 بلکه از اتاقمم بیرون نمیرفتم!به مادر ارشیا فکرکردم حتما االن توی زندان شل میشد و نه تنها مزون

 بود!از ارشیا خجالت میکشیدم اما بابا هم حرف سیا رو میزد ومیگفت یکی باید حد این خانواده رو بهشون

 مشتنشون بده!اهی کشیدم و به تاج تخت تکیه دادم!مثل تمام این یه هفته تخته شاستیم رو روی پام گذا

 و مشغول طرح زدن شدم!مامان با یه سینی میوه وارد اتاقم شد و کنارم نشست

 چیکار میکنی دردونه ی من؟؟-
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 بی حوصله گفتم

 !طراحی-

 لبخندزد

 خوبه!امروز نمیری مزون؟-

 !حوصله ندارم-

 مامان خیله خبی گفت و سینی رو کنارم گذاشت

 

 !!موقع طراحی میوه هم بخور عزیزم-

 ن دادم که از اتاق بیرون رفت!قطره اشکی از چشمم سر خورد و روی کاغذ افتاد!باالخره کهسرم رو تکو

 چی؟تا کی باید فرار میکردم؟باالخره که یزدان پناه زنگ میزد تا بگه دیگه نمیخواد با من ادامه...با صدای

 زنگ زد!من چهزنگ گوشیم خم شدم برداشتمش!با دیدن اسم یزدان پناه جیغ خفه ای کشیدم!!باالخره 

 

 جوری باید جوابش رو میدادم؟؟من نمیخواستم کارم هنوز شروع نشده تموم بشه!!من کارم رو

 دوستداشتم!!گلوم رو صاف کردم و نفس عمیقی کشیدم و در نهایت جواب دادم

 !سالم-

 صدای جدیش توی گوشم پیچید

 خانوم اریانجو قرار نیست تشریف بیارین مزون؟؟-

 تم؛این یعنی میخواست برم مزون تا باهام حرف بزنه؟؟لبم رو گاز گرف

 !من..ینی..نمیدونم-

 !!نیم ساعت دیگه میام دنبالتون تا باهاتون صحبت کنم!خدانگهدار! االن ساعت-

 حتی نذاشت حرفی بزنم و تند گوشی رو قطع کرد!ترس توی دلم نشست!چی میخواست بهم بگه؟حتما

 می خواست بگه برو مزون وسیله هات رو جمع کن چون دیگه قرار نیست با ما همکاری کنی!!با بغض به

 طرح هام نگاه کردم و اشک روی گونه هام سر خورد!من کارم رو دوستداشتم!مزون رو

 دوستداشتم!طراحی رو دوستداشتم!به امیرعلی با تمام بد خلقیاش عادت کرده بودم!به بچه ها عادت

 بودم!!بابغض از جام بلند شدم و رفتم سمت کمد!!مانتوی زرد رنگم رو همراه جین ابی روشنمکرده 

 پوشیدم!!با یه کرم پودر و رژ مالیم میکاپم رو تموم کردم و با پیام امیرعلی کیفم رو برداشتم و پایین
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 رفتم!مامان با دیدنم لبخندزد

 میری مزون؟-

 با بغض شونه باالانداختم

 !یزدان پناه میخواد باهام حرف بزنهنمیدونم،-

 و بی حرف دیگه ای از خونه بیرون رفتم!با دیدن ماشین مشکی رنگش بغضم عمیقتر شد!!یاد عکاسی

 شمال افتادمم،یاد افتتاحیه!چه ذوقی داشتم!حیف بود که تموم بشه!سوار ماشین شدم و سالم ارومی

 رو که در پیش گرفت با ترس برگشتم سمتش!اخمکردم!!نگاه کوتاهی بهم کرد و راه افتاد!!راه مزون 

 روی پیشونیش عمیقتر شده بود

 !ادم وقتی یه مسئولیتی رو قبول میکنه تو سخت ترین شرایط پاش وایمیسته و شونه خالی نمیکنه-

 با اخم برگشت سمتم و جدی به چشمام نگاه کرد

 !فقط یکم مسئولیت پذیر باش-

 

 حالی که باگوشه ی شالم ور میرفتم گفتمبا بغض لبم رو گاز گرفتم و در

 ..من کارم رو دوستدارم،مزونمون رو دوست دارم!نمیخوام کاری رو که تازه شروع کردم از دست بدم-

 کوتاه گفت

 کسی گفت قراره از دست بدی؟؟-

 با چشمای به اشک نشسته نگاه ش کردم

 ..من نمیدونم راجبم چی فکر میکنید اما حرفای اون خانوم-

 نفسش رو پر حرص بیرون فوت کرد و یه گوشه نگه داشت و برگشت سمتم!اخم بین ابروهاش با اون

 

 چشمایی که ادم رو میترسوند باعث شد توی جام عقب برم و با چشم های اشکی نگاهش کنم!متوجه

 ترسم شد اما عقب نرفت

 یران هرزه بودن!نگرانی مناگه قرار بود همه با دوست پسر داشتن هرزه شن االن همه ی دخترای ا-

 راجبت چی فکرمیکنم؟؟چرا؟تو نظر کسی نباید برات مهم باشه وقتی که میدونی خطایی نکردی!من ادمی

 !نیستم که با حرف یه نفر راجب کسی قضاوت کنم
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 از اینکه دوباره تو شده بودم متوجه عصبانیتش شدم!ینی قرار نبود شراکتمون رو بهم بزنه؟؟سرم رو

 اختم و سکوت کردمپایین اند

 بار اول و اخری بود که از زیر مسئولیتت شونه خالی کردی!من همیشه همینقدر مهربون برخورد-

 !نمیکنم!باید تا االن فهمیده باشی اینو

 !سرم رو تکون دادم که باعث شد نگاه کوتاه ی بهم کنه و دوباره راه بیوفته

 !دیگه حرفی راجب اون اتفاق نشنومبه بچه ها سفارش کردم به تو هم میکنم از امروز -

 !لبم رو گاز گرفتم و سرم رو تکون دادم

 !الزم نیست انقدر اون لب رو گاز بگیری-

 تند دستی روی لبم کشیدم و سرجام نشستم!!از فکر اینکه دوباره برمیگشتم مزون لبخند روی لبام نقش

 !بست

 ..جلوی پاساژ که رسیدیم ماشین رو خاموش کرد اما پیاده نشد

 شما نمیاین؟؟-

 به چشمام نگاه کرد و گفت

 

 

 !صبر کنیم تا سرخی چشمات بره،خوب نیست اینطوری ببیننت-

 به چشمام دست کشیدم و سکوت کردم..اینکه انقدر رو همه چی دقیق بود خیلیی جاها به درد

 باسواد و منصف!ازامیرعلی خان زداهست!اونم از نوادگان یه خان "میخورد!صدای سیا توی گوشم پیچید

 اون خان هایی که همه به جونش دعا میکردن اما تو این دو ماه و خورده ای که میشناسیش یه بارم حرف

 از این اصالت زده؟؟یه بار شده بگه من اصالت دارم و تو نداری؟؟دو ماه که هیچ منی که رفیق بچه

 "سال عمر یه بارم این کلمه رو از دهنش نشنیدم!اصالت ینی این باران گیشم!توی این

 برگشتم و بهش نگاه کردم،شاید همیشه اخمو بود،شاید خیلی تلخ بود اما کنارش راحت بودم!هیجوقت

 خودم رو کم حس نمیکردم!یاد حمایتش افتادم؛شاید اگه ارشیا یه بار اینطوری تو روی مادرش می ایستاد

 میشد!چقدر حس خوبی بود که یکی ازت دفاع کنه!!به چشمام نگاه کرد و کوتاه گفت همه چی درست

 !بریم-
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 و از ماشین پیاده شد و همراهم وارد پاساژ شد!!داخل اینه اسانسور به خودم نگاه کردم و نفس عمیقی

 کشیدم!وارد مزون که شدیم بچه ها با دیدنم لبخند زدن و سمتم اومدن!سیما بغلم کرد وگفت

 کجا بودی باران جون!دلم برات تنگ شده بود!خوبی؟-

 !خوبم عزیزم-

 گیتا و سمانه هم بغلم کردن و ابراز دلتنگی کردن؛اینکه هیچکس اتفاق هفته پیش رو به روم نمیاورد

 باعث میشد ارامش بگیرم!امیرعلی رفت سمت کانتر و به لیست خرید نگاه کرد!سیما با هیجان اتفاقات

 بودم رو تعریف میکرد که با ورود دوتا زن جوون ساکت شد و بهشون نگاه کرد!سمانهاین یه هفته که ن

 سمتشون رفت و راهنماییشون کرد!!یکی از زن ها مشغول پروو کردن مانتو بودن که امیرعلی رو به من

 گفت

 

 !من دیگه میرم،اگه کاری بود زنگ بزنید!طرح هاتون رو فردا میام تا ببینم-

 ادم و رفتم سمتش و اروم گفتمسرم رو تکون د

 !ممنون اقای یزدان پناه-

 سرش رو تکون داد و کوتاه گفت

 !هشداری که بهت دادم رو جدی بگیر-

 

 و سوئیچش رو از روی کانتر برداشت و از مزون بیرون رفت ومن با لبخند به رفتنش خیره شدم!گیتا از

 اتاق پروو بیرون اومد

 اقای یزدان پناه رفت؟-

 عزیزم کارش داشتی؟؟اره -

 شونه باالانداخت وگفت

 !نه کار نداشتم-

 ودوباره رفت داخل اتاق پروو که یه پسر و دختر جوون وارد مزون شدن!سمانه سمتشون رفت و

 راهنماییشون کرد!برای عقد مانتو میخواستن و من خداروشکر کردم که به حرف امیرعلی گوش دادم و

 چندمدل مانتوی مجلسی و مناسب عقد هم زده بودم!تازگیا به این نتیجه رسیده بودم که هروقت به حرف

 امیرعلی گوش بدم ضرر نمیکنم؛دوباره ذوقی از داشتن همچین ادمی به عنوان شریک توی دلم



www.taakroman.ir  

 

  

 
207 

 

سرکوب رمان    

  کاربر انجمن تک رمانبانو آی  

 

 بیامنشست!اگه امیرعلی نبود تو ماه اول این مزون جمع میشد!صدای سمانه باعث شد از فکر بیرون ب

 !باران جان این خانوما میخوان مانتو سفارش بدن،کار خودته-

 سرم رو تکون دادم و بالبخند از جام بلند شدم و رفتم سمتشون

 

 سالم خیلی خوش امدید،کمکی از دست من بر میاد؟؟-

 دختر ژورنال رو گرفت سمتم و گفت

 !دارشم نباشهاین مدل رو میخوام اما یقهش یکم جمع تر باشه این قسمت طرح -

 دستی به پیشونیم کشیدم و دفترم رو برداشتم و مدلی که میگفت رو توی دفتر کشیدم و نشونش دادم

 شما این مدل مانتو مد نظرتونه درسته؟؟-

 دختر لبخند زد وگفت

 !اره عزیزم!همین-

 پارچه شم همین رنگ باشه؟-

 نگاهی به مدل کرد وگفت

 !بله همین رنگ خوبه-

 !ی خب کوتاهی گفتملبخند زدم وخیل

 خانم؟؟-

 

 !نظری-

 خانوم نظری سفارشتون رو برای چه روزی میخواین؟-

 !م تحویل بدید ممنون میشم م عقدمه!حداقل من-

 !لبخند زدم والبته ای گفتم

 !فقط خیلی عذر میخوام جسارت میکنم نصف مبلغ رو باید اول پرداخت کنید تا کارتون رو شروع کنیم-

 دختر نگاهی به پسر کرد وگفت

 

 !علی جان-

 پسر در حالی که لبخند میزد کیف پولش رو در اورد و من به سیما اشاره کردم وگفتم
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 !سیما جان شما زحمتش رو بکش-

 و رو به دختر و پسر گفتم

 !مبارکتون باشه،انشاال خوشبخت بشید-

 این دوتا خانم چیکار میکنن که با دیدن شلوار و بعد از تشکر دختر و پسر رفتم توی اتاق پروو تا ببینم

 زن لبم رو گاز گرفتم تا نخندم!!شلوار راه راهی که پایینش رو توی جوراباش فرو کرده بود واقعا

 خندیدن داشت!به گیتا وسمانه نگاه کردم که اوناهم مثل من سعی داشتن جلوی خنده شون رو بگیرن اما

 ای برداشتن و سه تومن در جا کارت کشیدن دهن هر سه تامون وقتی که دو دست مانتوی یک و خورده

 !!تایی زدیم زیر خنده بسته شد!!با رفتنشون

 گیتا:وای خدا پول رو به کیا میدیییی!!اینا دیگه کی بودننن؟

 !سمانه:بابا اینا از اونان که یه پول مفتی گیرشون میاد از فرش به عرش میرسن

 درحالی که میخندیدم گفتم

 !!که هست خیلی خنده دار بود!!بو سیر میدادددد هرچی-

 و دستم رو جلوی دهنم گرفتم که گیتا سرش رو تکون داد

 !مسموم شدم باران!نیم ساعت پیشوون وایساده بودممم-

 سیما درحالی که به حرفای ما میخندید گفت

 !!حاال اینا خوب بودن،باران جون تو نبودی سه تا پلنگگگگ اومدن مزون-

 !!خنده ونتونست ادامه ش رو بگه!!گیتا و سمانه هم مثل خودش داشتن میخندیدنزد زیر 

 

 

 سیما:وای باران اقای یزدان پناه اینجا بود این سه تا پلنگ اومدنن!وای باید میدیدییی چه عشوه هایی

 بین چه عجوبهبرای یزدان پناه میریختننن!!ینی ما سه تا که رفته بودیم تو رگاال هرهر میخندیدیم!ینی ب

 !!هایی بودن که یزدان پناه به سیما گفت من میرم هروقت اینا رفتن زنگ بزنید بیام

 با شنیدن حرفشون چشمام گرد شد و مثل خودشون زدم زیر خنده!!ای کاش بودممم!چه صحنه ای رو از

 دست داده بودممم! کالفه گی امیرعلی دیدن داشتت!!از یاداوری حمایتش جلوی مادر ارشیا نیشم بازتر

 !!شد و لبخندم عمیقتر

 ااز بچه ها خدافظی کردم و از مزون خارج شدم!روز خوبی بود خداروشکرفروش خوبی داشتیم؛وارد
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 اسانسور شدم که صدای گوشیم بلندشد!با دیدن اسم سیا لبخند زدم

 جونم؟-

 جونت بی بال خانوم!چطوری؟-

 !!خسته،لِه-

 از اسانسور خارج شدم که گفت

 سرتون شلوغ بود؟؟-

 !اره بابا حسابی!خسته شدم-

 از پاساژ که خارج شدم با شنیدن صدای بوق و نوری که میزد برگشتم و با دیدن ماشینش لبخند زدم و

 رو دور گردنش حلقه کردم و گونهش رو ذوق زده دویدم سمت ماشین!به محض اینکه سوار شدم دستم

 بوسیدم

 بمیریییی سیاااا!دلم برات تنگشده بود!چرا خبر نمیگی میای؟؟-

 

 درحالی که میخندید گفت

 !حاال خوبه خسته ای انقدر ادمو میچلونی!ولم کن دختر-

 ضربه ای تو سرش زدم و ازش جدا شدم

 !بی ذوق بی احساس بدبخت-

 موهام رو بهم ریخت وگفت

 !!شنیدم امروز باالخره شاخ غولو شکستی و رفتی مزون خوشحال شدم؛گفتم بیام یه سری بهت بزنم-

 کیفم رو روی صندلی پشت گذاشتم وگفتم

 

 به خودم بود که باز میتمرگیدم تو خونه ابغوره میگرفتم!امیرعلی زنگ زد گفت نمیخواین تشریف-

 !!حبت کنیمبیارید مزون؟؟بعد گفتش میام دنبالتون باهم ص

 سیا درحالی که راه میوفتاد خندید

 اخ اخ گوشتو پیچوند اره؟-

 با خنده لبمو گاز گرفتم و سرم رو تکون دادم
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 بگی نگی؛گفت یکم مسئولیت پذیر باش دلیلی نمیشه به خاطر یه اتفاق نیای مزون وقتی مطمئنی کار-

 اشتباهی نکردی نباید نگران قضاوت بقیه باشی و گفت من ادمی نیستم که از حرف دیگران قضاوت کنم

 ...و

 با یاداوری حرفش چرخیدم سمت سیا وگفتم

 تو بهش گفتی که اون مامان دوست پسر من بوده که اومده مزون؟؟-

 سرش رو تکون داد

 

 !!و این رو هم فهمیدهنه؛مطمئنن روزای اول زیر وبم زندگیتو در اورده -

 !!اخه موقع حرف زدن گفت چند ماه نرفتم دانشگاه ولی گفت که دلیلش رونمیدونه-

 خنده ی کوتاهی کرد

 !!نخواسته غم ارشیا دوباره یادت بیاد!گفتم که خیلی مونده تا امیرعلی رو بشناسی-

 یوفتم؟؟کم کم لبخند روی لبمدستم رو به پیشونیم زدم و فکرکردم؛ینی واقعا نمیخواسته من یاد ارشیا ب

 !!نشست؛ادم یوبس مالحظه گر

 جالبه!ادم یوبس و این مالحظه کردنا؟-

 ریز خندید که جیغ زدم

 !سیااا؛هی مثل این ادمای موذی ریز نخندا!!هی میخنده دلیلشم به ادم نمیگه!خودشو چ س میکنه-

 شی نم پس نمیده پس بیخیاللبخند کجی زد و سکوت کرد؛میدونستم چیزی رو نخواد بگه خودتم بک

 !شدم

 نظرت چیه پیتزا بگیریم بریم خونه بخوریم؟؟-

 !!لبخندم عمیقتر شد؛میدونستم به خاطر اینکه من خسته ام میگه

 !موافقم-

 

 خیله خبی گفت و رفت سمت خونه ش و شماره فست فود رو گرفت و سفارش داد تا برسیم خونه!!به بابا

 سیام تا نگران نشه؛ریموت رو زد و ماشین رو داخل حیاط برد!!به حیاط سرپیام دادم و گفتم که پیش 

 سبزش نگاه کردم!تو این مدت چقدر با حال خراب وارد این خونه شده بودم اما اینبار حالم خوب
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 بود!خودم رو روی مبل سفید رنگ انداختم و دراز کشیدم!!سیا در حالی که پله ها رو باال میرفت گفت

 

 !اساتو عوض کن فسقلپاشو لب-

 !!خسته ام-

 خندید و رفت سمت اتاقش و ده دیقه بعد با تی شرت لیمویی و شلوار استرج طوسی پایین اومد!!سیا هم

 مثل امیرعلی گونی هم میپوشید بهش میومد!اسپیلت رو روشن کرد و رفت سمت یخچال و شربت

 بلوبری رو بیرون کشید!!روی مبل نشستم و مانتوم رو در اوردم و رفتم روی اپن نشستم!!سیا شربت رو

 جلوم گذاشت؛درحالی که مایع ابی رنگ رو هم میزدم گفتم

 سیا؟-

 روی صندلی نشست و موهای لختم رو توی دستش گرفت

 جونم؟-

 به شربتم زل زدم وگفتم

 مامان ارشیا هنوز زندانه؟؟-

 !!تم وقت دادگاهشونهاره!هف-

 چشمام گرد شد و بهش نگاه کردم

 ینی چی؟؟بعدش چی میشه؟-

 شونه باال انداخت

 !باید صبر کنیم ببینیم رای دادگاه چی میشه-

 !!لبم رو گاز گرفتم؛این اصال خوب نبود!اینکه مادر دوستپسرم توی زندان باشه واقعا خوب نبود

 ..اما-

 !!ت دادم!خود امیرعلی میدونه چیکار کنهباران ادامه نده!من جوابت رو به-

 

 !نفس عمیقی کشیدم که صدای زنگ بلند شد

 !غذامون رو اوردن-

 

 و رفت بیرون تا غذاهاروتحویل بگیره!به لیوان شربتتم خیره شدم؛اینکاری که من داشتم با مادر ارشیا
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 ون راه انداخت و جلوی بقیهبه اون قشرقی که توی مز"میکردم درست بود؟؟خودم جواب خودم رو دادم

 "رسوات کرد فکرکن میفهمی کار کی درست بوده

 کالفه نفسم رو بیرون فوت کردم که سیا با جعبه ی پیتزا اومد!!میون شوخی و خنده های سیا که تنها

 قصدش بیرون اوردنم از اون فضا بود پیتزام رو خوردم؛اشتهایی برام نمونده بود!هفته ی دیگه امیرعلی با

 دردوست پسرمن دادگاه داشت!خدا میدونه چی قرار بود بشه!از ارشیوم تخته شاستیم رو در اوردم وما

 مشغول طراحی شدم؛شاید اینطوری میتونستم حواسم رو پرت کنم و کمتر فکرکنم!!سیا لیوان شیرقهوهم

 رو روی میز گذاشت وگفت

 طراحی میکنی؟؟-

 سرم رو تکون دادم

 مرداد ماه برگذار میشه چندتا سفارش داریم که باید اره باید فردا تحویل بدم!!یه جشنی هست که-

 تحویل بدیم؛همین یه هفته هم که نبودم اوضاع رو بدتر کرده!!باید بیشتر طرح بزنم!امیرعلی هم انقدر

 !!تاش انتخاب شه تا طرح گیر میده که شاید از این

 ید و طرح هایی که از قبل کشیده بودم رو از ارشیوم بیرون اورد و بهشسیا به حرص توی صدام خند

 !خیره شد

 !بعید میدونم گیر بده؛ینی چیزی برای گیر دادن نیست خیلی عالیه-

 

 سرم رو تکون دادم

 !تا ایراد پیدا میکنهاگه امیرعلیه که کم کم از هر طرح-

 دستی به چونهم کشیدم وگفتم

 ل کردم عکس میگیرم میفرستم براش ببینم اگه ایراد داشت دوباره طراحی کنم کهحاال اینا رو که کام-

 !!فردا تحویل بدم وقت از دست ندیم

 ضربه ای به پهلوم زد وگفت

 !میبینم داری کنار میای با امیرعلی-

 لبم رو گاز گرفتم و نگاهش کردم

 چاره ی دیگه ام هم دارم؟-
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 باال انداختم و مشغول طراحی شدم و به حرفای امیرعلیبا خنده سرش رو تکون داد؛شونه ای 

 لبمو کج کردم و بیخیالی گفتم و طرحی که"طرح رو باید یه هفته قبل توی ذهنت کشیده باشی"فکرکردم

 !توی ذهنم اومده بود رو روی کاغذ پیاده کردم

 طرح باید در عین جسارت لطافت داشته باشه!چرا دیگه لطافت رو توی طرحات نمیبینم؟؟-

 با شنیدن صدای امیرعلی که از پشتم میومد تند از جام پریدم و نگاه ش کردم!این بشر اینجا چیکار

 میکرد؟؟

 س..سالم...چیزه..شما کی اومدید؟-

 !!دیقه ست فکر کن-

 دستی به پیشونیم کشیدم وگفتم

 

 !ببخشید متوجه نشدم-

 بی توجه به حرفم جلو اومد و تخته شاستیم رو برداشت و روی مبل نشست و با دقت نگاه کرد!!برگشتم

 سمت سیا که با خنده به قیافه م نگاه میکرد و مرض زیر لبی زمزمه کردم و کنارش روی مبل

 ره عصبانی میشه تند گفتمنشستم!چشماش که بسته شد و دستی که روی لبش کشید متوجه ام کرد دا

 ..چیزه اینا ینی طرح های همینجوریه!هنوز یکم کار داره شما چیز نشید ینی من درستش میکنم کـ-

 با نگاهی که بهم کرد باعث شد حرفم رو نصفه بذارم و لبم رو گاز بگیرم!لباش رو که روی هم فشار داد

 !با انگشت اشاره ش اشاره کرد که برمفهمیدم میخواد داد بزنه اما داره خودش رو کنترل میکنه

 سمتش؛با ترس نزدیکش شدم که اروم گفت

 به خاطر سیامک که اینجاست سرت داد نمیزنم؛-

 با ترس نگاه ش کردم و سرم رو به نشونه ی تفهیم تکون دادم که انگشت اشاره ش رو جلوی صورتم

 گرفت

 !!شنوم که بد میشه براتیک؛هیچوقت طرح همینجوری نداریم؛دیگه این کلمه رو ازت ن-

 انگشت بعدیش رو جلوی صورتم گرفت

 !دو؛یه بار بهت گفتم دوباره میگم امیدوارم اینبار متوجه بشی؛هیچی طرحی رو بدون فکر شروع نکن-

 انگشت سومش هم جلوم گرفت
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 و سه؛هیچوقت ذهنت رو روی یه مدل خاص متمرکز نکن چون باعث میشه ذهنت بسته بشه!مفهوم؟؟-

 

 رم رو تند و با ترس تکون دادم که خوبه ی کوتاهی گفت و برگه ها رو جلوی چشمام پاره کرد و دستمس

 داد

 

 !دوباره شروع کن!!فردا ازت طرح ها رو میخوام-

 و عقب رفت و به مبل تکیه داد!!با برداشته شدن اون حجم از نگاه خشن از روم نفسمو فوت کردم بیرون

 که باعث شد از گوشه ی چشم نگاهم کنه و من از ترس بلند شم و به سیا که توی اشپرخونه مشغول

 درست کردن قهوه بود پناه ببرم!سیا درحالی که مایع قهوه ای رنگ رو داخل فنجونای سرامیکی سفید

 میریخت خندید

 گوشت رو پیچوند؟-

 با همون اخمای همیشگی توهم روی مبل نشستهبه کابینت تکیه دادم و از تو اشپزخونه بهش نگاه کردم!

 !بود هرچند با تیپ اسپرتی که داشت از جدیتش تا حدی کم کرده بود

 !!به قول سیما ای کاش گوش میپیچوند!!این نگاهاش از درد کمربند هم بدتره-

 درحالی که میخندید سینی قهوه رو برداشت و بیرون رفت!!چشمام رو روی هم گذاشتمو نفس عمیقی

 !کشیدم

 !اروم باش باران؛اروم باش!باید بری و طراحی کنی-

 با یاداوری اینکه گفت فردا ازم طرح میخواد تند چشمام رو باز کردم وبهش نگاه کردم!مشغول صحبت

 با سیا بود!دستم رو روی پیشونیم گذاشتمو لب زدم

 !!ها منو میخورهآی خدا خودت بهم کمک کن تا فردا طرح درست حسابی بزنم وگرنه این اژده -

 صدای سیا رو شنیدم

 !باران کجا موندی؟؟بیا دیگه-

 پر حرص نفسمو بیرون فوت کردم وگفتم

 !اومدم اومدم-

 

 و از اشپزخونه بیرون رفتم و کنار سیا نشستم!امیرعلی در حالی که جرعه جرعه قهوه ش رو میخورد رو
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 به سیا گفت

 !!ای فردا طراحی کنن باید تمرکز داشته باشنبهتره ما بریم حیاط!خانم اریانجو باید بر-

 

 با شنیدن حرفش چشمام گرد شد وقیافه م شبیه ناله شد!نمیتونستم دو دیقه تفریح کنم؟؟سیا با لبخندی

 که حرصم رو در میاورد البته ای گفت و همراه امیرعلی بلند شد!امیرعلی تخته شاستیم رو از روی میز

 نگاه کرد وگفت برداشت و دستم داد؛به چشمام

 طرح همینجوری نداریم؛بی فکر قبلی طراحی نکن،توی کارات در عین جسارت باید لطافت هم-

 ببینم؛روی یه مدل خاص زوم نکن تا ذهنت باز بمونه و در اخر سلیقه کسی که براش طراحی میکنی رو

 در نظر بگیر!مفهوم؟

 یرعلی برام شکلک در میاورد رفتن داخلسرم رو تکون دادم که خوبه ای گفت و همراه سیا که پشت ام

 !حیاط!کالفه سرم رو به پشتی مبل تکیه دادمو چشمام رو بستم

 !خدایا خودت کمکم کن!خودت به جوونیم رحم کن نذار توسط این ادم بمیرم-

 و چشمام رو باز کردمو اتودم رو دستم گرفتم!توی ذهنم دنبال طرح گشتم!طرح هایی که همیشه قبل از

 !خوابیدن توی ذهنم میکشیدم!لبخند کمرنگی روی لبم نشست و شروع کردم

 نمیدونم چقدر گذشته بود که امیرعلی کنارم نشست و تخته شاستیم رو از دستم گرفت!سرم رو بلند

 کردم و با چشمای خواب الود و درعین حال ترسیده به اخمای روی پیشونیش نگاه کردم!دستی به پشت

 ..و از دستم گرفتسرش کشید و اتود ر

 روز اولی که باهات حرف زدم چی گفتم؟؟گفتم هر دفعه ازت طرح میخوام باید ایده ها نو باشن؛ما قبال-

 

 !مانتوهای پشت بلند داشتیم!دیگه تو فکرش نرو

 به طرح هام نگاه کرد وگفت

 !تا طرحت کال پِرت به حساب میاد با این اوصاف-

 اینارو پاره نکنه!به طرح های دیگه ام نگاه کرد لبم رو گاز گرفتم خواهشا دیگه

 !!تا خوبن!ایرادی هم نیست که بهت بگم چون به سلیقه ی خانم حقجو نزدیکن این-

 لبخند نشست رو لبم و خداروشکری که گفتم باعث شد از گوشه چشمش بهم نگاه کنه و من سرم رو

 !پایین بندازم
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 ای نمونه کارای مراسم عقد و تولد و اینجور چیزا اما نه برایاین نمونه ها در عین ساده بودن شیکه!بر-

 !جشن حافظ!اینا رو بذار کنار برای کالکشن

 به طرح های منتخب نگاه کرد وگفت

 

 تا طرح برای خانم حق جو اوکیه!مطمئنن یکی رو میپسنده!!برای خانم اذر و بقیه هم به نظر من این-

 !!ون رو بگناوکیه تا باز خودشون بیان و نظرش

 از تاییدش لبخند عمیقی روی لبم نشسته و نفس راحتی کشیدم!!قطعا سختترین لحظات زندگیم رو اگه

 بخوام بگم همین دقیقه هایی رو تعریف میکنم که امیرعلی به طرح هام نگاه میکنه تا تایید کنه!در حالی

 که از روی مبل بلند میشد گفت

 ..درضمن-

 به چشمام نگاه کرد

 تاش مورد قبول باشه خیلی تا طرح که افرین سرعت عمل باالیی داشتی!توی سه ساعت-

 

 !خوبه!!فردا میبینمت!شب بخیر

 و رفت و ندید من از تعریفش به چه حالی افتادمم!!سرم رو توی کوسن مبل فرو کردم و از خوشحالی

 خمو وسخت گیرر!!با خوشحالیجیغ زدممم!چقدر میچسبید شنیدن همچین حرفی از امیرعلی همیشه ا

 !!اخیشی گفتم و خودم رو روی مبل ولو کردم

 سیا که برگشت تو خونه با دیدنم خندید

 نابودت کرد؟؟-

 سرم رو تکون دادم

 !هم تعریف کردنش ادم رو نابود میکنه هم اخم و دعوا کردنش-

 سیا بلند خندید

 !خوابی،برو بخواباین دیگه مشکل فنیه خودته نه دوست من!پاشو فسقل؛خواب -

 !نه میرم خونه-

 چپ چپ نثارم کرد وگفت
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 میخوای بری مامان باباتو بیدار کنی؟؟-

 توی جام سیخ نشستم وگفتم

 مگه ساعت چنده؟؟-

 زنگ زد بهم باهاش حرف زدم گفتم که میمونی خونه من چون میدونستم کارت طول فسقل!!بابات -

 !!میکشه

 

 لبم رو گاز گرفتم

 

 !نمیشه که هی من خونه تو بخوابم سیا مزاحمت بشم-

 پوف کالفه ای کشید وگفت

 خیالت راحت خواستم دوست دخترمو بیارم افتضاح بازی کنم در اتاقت رو میبندم که ما دوتا راحت-

 !باشیم

 از لحن افتضاح بازیش خنده م گرفت و کوسن مبل رو سمتش پرت کردم

 اجازهی من با دختری دوست بشی عنتررر اقا!!از جلو چشمام گمشوبچه پرو غلط میکنی تو اصال بدون -

 !!ببینم

 درحالی که از پله ها میدوید باال خندید وگفت

 !نزن عزیزمن نزن!میدونی که اهل این غلطا نیستم!ازدواجی ازدواجی-

 ماز شنیدن اسم ازدواج چشمام پر شد!!سیا که ازدواج میکرد مگه دیگه میتونستم انقدر باهاش بگ

 بخندم؟؟نزدیکش بشم زنش چشممو در میاره!حتما باید ماهی یه بار میدیدمش اونم بدون بغل

 کردنش!اصال دیگه نمیتونستم موقع ناراحتیام بهش پناه ببرم!قطره اشکی که روی گونه ام چکید باعث

 !شد سیا از پله ها پایین بیاد و کنارم بشینه

 ز تو دور کنه اخه؟؟این چه فکرای مزخرفیه که میکنیاخ من دورت بگردم فسقللل!کی میتونه منو ا-

 !دختتر!صد بار بهت گفتم بازم میگم من قرار نیست هیچوقت از زندگیت بیرون برم

 بینیم رو کشید وگفت

 اصالبذار خیالت رو راحت کنم اگه دیدم کسی رو پیددا نمیکنم که رو تو حساس نباشه میام خودت رو-
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  کاربر انجمن تک رمانبانو آی  

 

 !میگیرم

 دیوونه ای نثارش کردم که روی موهام رو بوسیدمیون اشک خندیدم و 

 

 قربونت برم من که همیشه اب دماغت اویزونه!!پاشو نصف شبی با این درامی که راه انداختی حالمونو-

 !خراب کردی!پاشو ببینم

 در حالی که اشکام رو پاك میکردم ضربه ای توی سرش زدم و گفتم

 !!حیف محبتی که خرجت میکنم-

 

 موهام رو بهم ریخت!بعد از شب بخیر گفتن وارد اتاق شدم و روی تخت دراز کشیدم و به خندید و

 روزی که گذرونده بودم فکرکردم!!به امیرعلی و کاراش؛جدیتش؛بد اخالقیاش؛حمایتش جلوی مادر ارشیا

 لکه باعث شد لبخند بزنم!هربار که بهش فکرمیکردم ناخواسته روی لبم لبخند نقش میشد!سرم رو داخ

 !بالشت فرو کردم و غر زدم بگیر بخواب فردا خواب بیوفتی همون اقای حمایتگر میکشتت

 تند رفتم سمت مانتوم و درحالی که تنم میکردم سیا لقمه ی نون وپنیر رو توی حلقم فرو کرد!!جیغ زدم

 !نکن سیاا خفه شدم-

 !!بخور ببینم با معده ی خالی که نمیتونی بری-

 سرجام ایستادم و درحالی که با حرص نفسم رو فوت میکردم لقمه رو از دستش گرفتم وغر زدم

 !!عین مامانایی سیا!چندش-

 با خنده دکمه های مانتوم رو بست وگفت

 شدم مثل این مامانا که روز اول مهر بچه شون رو برای رفتن به مدرسه اماده میکنن!!فقط مونده از زیر-

 !!قران ردت کنم

 ین تیکه از لقمه رو جویدم وگفتماخر

 !!واال برای رفتن پیش امیرعلی وسالم برگشتن حتما باید از زیر قران رد بشم-

 

 ریز خندید و ارشیو رو دستم داد

 !برو فسقل!!مواظب خودت باش-

 با لبخند روی پنچه پام بلند شدمو گونه ش رو بوسیدم
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 !بابت همه چی ممنون!خدافظ-

 !!خدافظ-

 رو برداشتم و از خونه بیرون رفتم!امیرعلی صبح زنگ زده بود که میاد دنبالم تا باهم بریم پیش تند کیفم

 خانم حقجو چون که توی رستوران شوهرش قرار گذاشته بود...با دیدن ماشین امیرعلی لبخند زدمو رفتم

 سمتش!در ماشینش رو باز کردم ولی قبل از اینکه سوار شم صداش رو شنیدم

 !سوار نشو-

 و خودش از ماشین پیاده شد!متعجب نگاهش کردم و گفتم

 سالم!چرا؟چیزی شده؟؟-

 

 درای سمت خودش رو باز کرد و به من متعجب که نگاهش میکردم گفت

 !سیگار کشیدم دودش اذیتتون میکنه!صبرکنیم تا بره-

 و تو سکوت بهلبخند کمرنگی کنج لبم نشست؛چقدر بامالحظه؛خوشم اومد!به کاپوت ماشین تکیه داد 

 زمین خیره شد!به تیپ امروزش نگاه کردم!به عنوان یه دختر تیپ هاشو خیلی میپسندیدم!یه کت و

 شلوار سورمه ای خوش دوخت با پیرهن چهارخونه ریز سفید و سورمه ای همراه کروات سورمه ای!مثل

 تحملش کنه؟منم به همیشه خوشتیپ!لبمو کج کردم؛چه فایده وقتی انقدر بداخالق بود کسی نمیتونست

 زور باهاش کنار میومدم!!نگاه کن االن یه کلمه هم حرف نمیزنه!یخمک!!با پام ضربه ای به سنگ کوچولو

 

 زدم که امیرعلی سرش رو بلند کرد و بعد از نگاه کردن به ماشین گفت

 !میتونیم بریم-

 و سوار شد!!لبم رو گاز گرفتم و سوار شدم!هنوز بوی سیگارش میومد اما نه خیلی!دستی به پیشونیه

 دردناکم کشیدم که از عوارض دیر خوابیدن دیشب بود!به اخم های روی پیشونیش نگاه کردم

 میشه یه سئوال بپرسم؟؟-

 سرش رو به نشونه ی مثبت تکون داد که زبونم رو روی لبم کشیدم

 ...میخواستم راجب دادگاهی که قراره برین بپرسم،ینی بگم که اگه میشه منصـچیزه.-

 پرید وسط حرفم

 من نگفتم نمیخوام دیگه راجب این موضوع حرفی بشنوم؟؟-
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 لبم رو گاز گرفتم

 ..بله حق باشماست اما خب میخواستم ببینم-

 !نمیشه!بحثو کش ندیم-

 د؛لبم رو گاز گرفتم و اروم و با احتیاط گفتمبهش نگاه کردم؛اخم بین ابروهاش عمیقتر شده بو

 چرا نمیشه؟-

 از گوشه ی چشم نگاهم کرد و کوتاه گفت

 هرکسی باید حد خودش رو بفهمه ظاهرا این خانواده جز بااینکار جور دیگه ای نمیشه حدشون رو-

 !!بهشون نشون داد

 خب چیزه..حکمشون چیه؟؟-

 

 

 سرش رو تکون داد وگفت

 !!!رای قاضی داره اما معموال هم شالق داره هم یک تا سه سال زندانبستگی به -

 !با شنیدن اسم شالق چشمام گرد شد؛این خیلی زیاد بود نباید اینطوری میشد

 !اما شالق برای اون زن؛با اون سن خیلی زیاده؛طفلی نمیتونه تحمل کنه-

 ابرو باالانداخت

 ؛همه چی رو که نمیشه با پول درست کرد!درضمن،وقتی دهنش رو باز میکرد باید فکرش رو میکرد-

 برگشت سمتم و به چشمام نگاه کرد

 !!!این دلسوزی اصال چیزی خوبی نیست حداقل نه به کسی که دوسال مدام عذابت داد-

 سرم رو تکون دادم و سکوت کردم!نمیخواستم بیشتر از این راجبش حرف بزنم!!شالق؟برای او زن؟؟با

 اون سن؟؟درسته اذیتم کرد اما این حقش بود؟؟اهی که کشیدم باعث شد امیرعلی از گوشه ی چشم بهم

 نگاه کنه!!لبم رو گاز گرفتم؛ینی میشد امیرعلی کوتاه بیاد؟؟من نمیخواستم اینجوری بشه!با توقف ماشین

 از ماشین پیادهرو به روی رستوران شیک ومجلل کالفه نفسم رو بیرون فوت کردم و همراه امیرعلی 

 شدیم!!با ورودمون گارسونی سمتمون اومد و راهنماییمون کرد سمت لژ خصوصی!!با دیدن خانم حقجو

 ...لبخند زدم
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 !!سالم خیلی خوش امدید-

 ...با لبخند دستش رو فشردم و به گرمی احوال پرسی کردم

 !!اقای یزدان پناه عذرمیخوام وقتتون رو گرفتم و تا اینجا کشوندمتون-

 امیرعلی مودبانه سرش رو تکون داد

 !خواهش میکنم خانم حقجو؛ما باید بابت بدقولیمون ازتون عذرخواهی کنیم-

 

 و نگاه کوتاه و سنگینی به من کرد که بیشتر از ترسیدن خنده ام گرفت!!سه تایی پشت میز نشستیم و من

 طرح هام رو در اوردم و جلوش گذاشتم

 سالیق و سفارشاتی که کرده بودید براتون طراحی کردم..امیدوارم مورد اینا طرح هاییه که بر اساس-

 !!پسندتون واقع بشه

 با لبخند طرح ها رو برداشت و نگاه کرد

 !!حتما مورد پسند واقع میشه-

 

 لبخند زدم!چقدر این زن به من حس خوب میداد!همیشه پر بود از انرژی مثبت!!بعد از مدتی نگاه کردن

 ی رو نشونم داد و گفتبه طرح ها یک

 !این طرح رو خیلی دوستدارم اما برای پایین تنه اش نمیخوام اینطوری ساده و بلند باشه-

 دستی به چونه م کشیدم و به طرح نگاه کردم..امیرعلی هم با اخم به طرح زل زد و گفت

 دل تکراری میشه نهمیتونیم اندازه ی جلو رو تا روی زانو بگیریم اما پشتش بلند باشه!اینطوری نه م-

 !!ساده

 خانم حقجو لبخند زد

 !به نظرم چیز خوبی میشه-

 ...سرم رو به تایید حرفشون تکون دادم و یادداشت کردم

 مورد دیگه ای نیست که بخواین تغییرش بدم؟؟-

 !!نه عزیزم...همه چی همونیه که میخوام-

 لبخند زدم و تشکر کردم!خانم حقجو با لبخند به امیرعلی نگاه کرد وگفت
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 امیرجان چقدر طول میکشه تا مانتوی من اماده بشه؟؟-

 !تا هفته ی اینده که میشه...هشتم تیر-

 با لبخند تشکر کرد و منو رو سمتمون گرفت

 ..تا شما غذاتون رو انتخاب کنید من یه سر به کیوان بزنم و بیام-

 و با عذرخواهی کوتاه ی بیرون رفت...متعجب نگاهش کردم و به امیرعلی گفتم

 کیوان؟؟-

 در حالی که منو رو نگاه میکرد کوتاه گفت

 !پسرشون-

 !!ابرو باالانداختم!اصال بهش نمیخورد که پسر داشته باشه

 طرح خانم طالبی و خانم پوردشت رو کی اماده میکنید؟؟-

 ه گی دلم میخواست سرم رو به دیوار بکوبم!!این مدت همه ش داشتم طراحیلبم رو گاز گرفتم..از خست

 میکردم!دیگه مخم نمیکشید!فکرکنم درموندگیم رو دید که منو رو بست و نگاهم کرد

 

 تقریبا یه ماه تا جشن مونده!!دو هفته میتونید مزون نیاین و طراحی کنید اما تاکید میکنم طراحی!!متوجه-

 اید که؟؟

 زدم و با خوشحالی سرم رو تکون دادم و البته ی کوتاهی گفتم که سرش رو تکون داد لبخند

 !!خوبه-

 از امیرعلی خدافظی کردم و با سردردی که از صبح ولم نکرده بود وارد خونه شدم

 !سالم مامانی-

 

 مامان با لبخند ظرف میوه رو بیخیال شد و اومد سمتم

 بود!کجا بودی تو؟ سالم دورت بگردم!دلم برات تنگشده-

 !!من میخواستم بیام بخدا سیا نذاشت-

 به ظرف میوه و قابلمه های غذا اشاره کردم

 خیر باشه!مهمون داریم؟؟-
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 مامان با لبخند سرش رو تکون داد

 !اره-

 چشمامو ریز کردم وگفتم

 کی؟؟؟-

 !!من-

 با شنیدن صدای پونه با چشمای گرد شده برگشتم سمتش؛درحالی که جیغ خفه ای میکشیدم دویدم

 سمتش و بغلش کردم

 !!چه بیخبر اومدیییی تو-

 خونه نبودی که باخبر بشی خانوم!دوساعتی میشه رسیدم!خوبی تو؟؟کاروبار چطوره؟-

 لبخند زدم

 !!هم من خوبم هم کاروبار-

 !وای تهران به سرت زدهتو از خودت بگو!چیشده ه-

 !شونه باال انداخت

 !از کارخسته شدم،یه هفته مرخصی گرفتم بیام اب و هوایی تازه کنم-

 

 

 لبخند زدم

 !کار خوبی کردی-

 دستشو گرفتم و کشیدمش دنبال خودم

 !بیا تا من لباسمو عوض کنم یکم حرف بزن-

 !سمت کمدم روی تخت نشست و من مانتو و شالم رو در اوردم و رفتم

 !!عکسای افتتاحیه تون رو دیدم تو اینستا!!خیلی خوب بود!هم طرح ها هم طراح هم سرمایه گذارر-

 سرمایه گذار و با حالتی گفت که نتونستم نخندم!شالم رو پرت کردم سمتش

 !بچه پرو!قول میدم یه بار از نزدیک ببینیش نظرت عوض بشه-

 خندید و شالم رو تا کرد
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 تعریف اخالقشم به گوشم رسیده!خیلی نزدیکه به سلیقه ت نیست؟؟-

 درحالی که تاپ سرخابی رنگم رو تن میکردم با چشمای گرد گفتم

 !من غلط کنم سلیقه ام این باشه!!من مردونه دوست داشتم نه یوبس-

 لبخند زد و سرش رو تکون داد

 !!قای مردونه حساب میشهولی تا جایی که میدونم حمایت کردن و جدی بودن جزو اخال-

 با شنیدن اسم حمایت لبخند زدم و دوباره به وقتی فکرکردم که دست مادر ارشیا رو گرفت و نذاشت

 !بخوابه تو صصورتم

 !!نیشتو ببند که تابلو نشی بنده خدا-

 خندیدم

 

 مادر ارشیا نه پونه دور از شوخی؛هرکسی جای منم بود ذوق میکرد خب!اگه اون نبود حتما یه سیلی از-

 ...میخوردم؛سیلی که کمه حرفاش هم

 اشکی که توی چشمام جمع شد رو کنترل کردم وگفتم

 !خب هرکی بود از این کارش خوشش میومد اما تاکید میکم؛کارش نه خودش-

 سرش رو تکون داد

 هخیله خب عزیزمن مجبور نیستی توضیح بدی به من اگه هم حسی باشه اصال بد نیست به هرحال تو ی-

 دختری و اون مرد یه کیس دخترکش و جذاب!تو هم دل داری نداری؟؟

 

 به چشماش که به چشمام خیره شده بود نگاه کردم و سرم رو چرخوندم

 !نه ندارم!دیگه ندارم!دل من با ارشیا خاك شد پونه-

 گرفت و پونه با ناراحتی قطره اشکی که روی گونه م سر خورد رو پاك کرد و بادستاش صورتم رو قاب

 به چشمام نگاه کرد

 !الهی من فدای اون دل شکسته ات بشم اینجوری نگو دنیا به اخر نرسیده!!منو نگاه کن باران-

 چشمام رو به چشماش دوختم

 تو با ارشیا خوشبخت نمیشدی!تفاوت شما تفاوت زمین و اسمون بود!اگه دو سال باهم موندید همه ش-
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 !!تو بودبه خاطر صبور بودن و کوتاه اومدن 

 نفسش رو فوت کرد بیرون و گفت

 الزم میدونم چیزایی که دیدم رو بگم!تو نمیتونستی با کسی که مدام بهت شک میکرد یه عمر زندگی-

 کنی؛تو نمیتونستی با کسی که مدام بهت میگفت مانتوت جلوش بازه،کوتاهه،تنگه،شالت عقبه،شلوارت

 

 سال دیگه هم کوتاهه و و و و..زندگی کنی!دو سال تحمل کردی،دوسال کوتاه اومدی

 میتونستی؟؟دعواهاتون چی؟؟همین که یه بار تو روی مادرش محکم واینستاد چی؟؟تنها کارش این بود

 که خونه ش رو جدا کرد درسته؟؟برو خداروشکر کن که نشد این وصلت سر بگیره!!مامانت نگفته اما من

 بار اومدن دم درتا رضایت بگیرن!همه وقتی میان رضایت اصوال خواهش م؛خانوادهش نزدیکمیگ

 میکنن،مودبن اما اینا میدونی چیکار کردن؟؟فحش تحقیر که دختره تون پسرمون رو اول گرفت االن

 نوبت به مادرشه!شما خداپیغمبر نمیشناسید،شما حالل و حروم سرتون نمیشه،شما بزرگی کوچیکی

 !!تون نیستحالی

 پوزخند زد

 میبینی چقدر تفاوت فرهنگی هست؟-

 سرم رو با بغض تکون دادم

 !دیدم پونه؛خیلی وقته دیدم اما ارشیا بخشی از زندگیه منه!نمیتونم بندازمش دور-

 خندید

 !من گفتم بنداز دور؟؟فقط گفتم در قلبت رو نبند-

 وسیدسرم رو تکون دادم و باشه ی کوتاهی گفتم که گونه م رو ب

 

 افرین!میگم من که تو خونه پوسیدم نظرت چیه بعد ناهار بریم تهران گردی؟؟-

 لبخند زدم

 !!بریم!هرچند که تهران ما به پای شیراز شما نمیرسه اما بریم-

 خندید که صدای مامان اومد

 

 !!خانوما غذاحاضره-
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 !!دور میز که نشستیم با لبخند به فسنجون نگاه کردم

 !دم یادم رفت!!دستت دردنکنهمامان سردر-

 و سریع بشقابم رو پر کردم که مامان خندید

 !!باران مامان اول مهمون-

 درحالی که قاشق پر رو دهنم میذاشتم گفتم

 !!مهمون خودش میکشه؛غریبی نمیکنه-

 مامان و خاله خندیدن و برای خودشون غذا کشیدن!مامان درحالی که برام دوغ میریخت گفت

 راستی چرا زود اومدی؟-

 قاشقی فسنجون روی برنجم ریختم وگفتم

 یه ماه دیگه یه جشن مهمیه که باید برای اون مانتو طراحی کنم!ینی خیلی مهمه به خاطرهمین امیرعلی-

 !!گفت که دو هفته ای توی خونه هم استراحت کنم هم طراحی

 سکوت خورده شد!!بعد از ناهار کنار استخر مامان به نشونه ی تفهیم سرش رو تکون داد وبقیه ناهار توی

 توی حیاط نشسته بودیم که سیا زنگ زد

 جانم؟-

 سالم فسقل خانوم!حال شما؟-

 سالم سیا،خوبم تو چطوری؟-

 منم خوبم،شنیدم پونه اومده اره؟-

 تو ازکجا شنیدی؟؟-

 

 !خبرا زود میرسه-

 خندیدم

 

 !!اره اینجاست-

 !!وزه به مقصد شمال بریزیم!گوشی رو بده بهشخب پس واجب شد یه تور سه ر-

 باشه ای گفتم و گوشی رو سمتش گرفتم
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 !سیا با تو کار داره-

 لبخند زد و جواب داد

 سالم سیامک جان چطوری؟....من که پایه تونم یه هفته اومدم مرخصی بدم نمیاد یه سر شمالم بزنم-

 ...بارانم که مرخصیه

 با چشمای گرد ابرو باالانداختم

 !نه نه من باید بشینم طراحی کنم وگرنه امیرعلی میکشتم!توروخدا نکنید-

 بیخود میکنی نثارم کرد و گفت

 اره خوبه...به نظر منم امشب راه بیوفتیم بهتره!!اره دیگه با امین و سمیرا هماهنگ شو پس!!قربونت-

 !برم!!خدافظ

 با قطع کردن گوشی غر زدم

 نکنید توروخدا؛نکنییید!! میخواین منو امیرعلی بکشه؟؟مرخصی داده که بشینم طراحی کنم نه که برم-

 !!شمال!ای خدا!!بفهمه بخدا حلق اویزم میکنه

 پونه به ترسی که توی چهره م بود بلند خندید

 

 !میبرهواجب شد این اقای محترم رو ببینم تا بفهمم کیه که باران خانم ما انقدر ازش حساب -

 سرمو روی زانوم گذاشتمو نالیدم

 من مردم،من خودمو دیگه مرده فرض میکنم؛از االن روزی که امیرعلی پامیشه میاد شمال تا تو دریا-

 !!غرقم کنه رو با چشمای خودم میبینم!!خدایا به جوونیم رحم کن

 میرعلی عصبانیصدای خنده ی پونه و مامان تو صدای ناله های من گم شد!!من مطمئن بودم که ا

 !میشه؛مطمئن بودم

 سیا درحالی که ارشیوم رو توی صندوق ماشینش میذاشت غر زد

 اینو دیگه واسه چی با خودت میاری؟-

 

 دستم رو به کمرم زدم و غریدم

 به خاطر اینکه حداقل اگه امیرعلی اومد شمال تو دریا خفه ام کنه دوتا طرح زده باشم دلش به رحم بیاد-
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 !نه!حاال فهمیدی؟؟انقدر غر نزن!!من میدونم دیگه میمیرم!این اخرین سفرمهخفه ام نک

 و روی صندلی جلو نشستم و در رو بستم که صدای خنده ی امین بلندشد

 این همه غر زد که قهر کنه بره بشینه جلو!باران خانم نگی خر بودن نفهمیدنا،فهمیدیم فقط به روت-

 !!!نیاوردیم

 صبح بود!بعد از خدافظی از مامان و و به ساعت گوشیم خیره شدم!نزدیک بهلبخند دندون نمایی زدم 

 بابا راه افتادیم!با راه افتادن ماشین شروع کردم به غر زدن

 خدا ازتون نگذره منو روونه ی دیار اخرت کردید؛خیر نبنیددد که منو با امیرعلی در میندازیدد!من-

 ...اصال اگه فهمید میگم تقصیر شماها بود و نذگوشیم رو خاموش میکنم که نفهمه من شمالم!!

 

 دست سمیرا از پشت جلوی دهنم رو گرفت

 !!یه دیقه زبون به دهن بگیر غرغرو!سرمون رفتتت کله صبح-

 خندیدم و گازی از دستش گرفتم که اخی گفت و دستش رو عقب کشید

 !!قبال گاز نمیگرفتی-

 دستی به لبم کشیدم وگفتم

 !!خاکبرسرت رژمو بردی خب-

 با خنده به سیا گفت

 از چالوس میریم دیگه؟؟-

 سیا اخم کرد و کوتاه گفت

 !!نه،رشت بهتره-

 صدای اعتراض سمیرا که بلند شد ضربه ی امین رو به پهلوش و اشاره ش به من رو دیدم!لبم رو گاز

 گرفتم

 !سیا به خاطر من راهمون رو دور نکنیم از چالوس بریم-

 گاه کوتاه و خشنی از تو اینه به سمیرا انداخت و بعد گفتسیا ن

 !!نه عزیزم راه رشت هم قشنگتره هم میخوام ببرمتون دم شالیزار بهتون صبحونه بدم-

 

 بهونه ای که اورد زیادی تابلو بود اما به روم نیاوردم و سکوت کردم!تا کی فرار میکردم؟سرم رو به پشتی
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 رو بستم!خوابم میومد اما با سرو صدای اینا مگه میتونستم بخوابم!بعد از یهصندلی تکیه دادم و چشمام 

 ربع تالش کردن کالفه گفتم

 

 عجب ادمایی هستیدا!خواب نندارید؟چقدر سروصدا میکنید اخه!واال با امیرعلی رفتم شمال تو ماشین-

 !انقدر راحت خوابیدم نفهمیدم کی صبح شد االن یه ربع نمیذارن بخوابم

 دای اُ چهارتاشون باعث شد به خنده بیوفتم!امین خودش رو جلو کشید و به سیا نگاه کردص

 سیا درست شنیدم؟؟مارو با امیرعلی مقایسه کرد؟؟-

 و برگشت سمتم وبه چشمای من نگاه کرد

 پیش ایشون راحتتر بودید خخانوممم؟درست فهمیدم؟؟-

 با خنده موهاش رو کشیدم

 !!شما منحرفید!خب اون حرف نمیزنه ادم راحتتر میخوابه دیگه گمشو بچه پروووو!به من چه-

 پونه با خنده گفت

 بعد شما انقدر ازشون مطمئن بودید که بی استرس کنارش خوابیدید؟؟-

 ..نرفتم بغلش بخوابم که تو مـ-

 دوباره صدا اُ کشیدنشون بلند شد و به این نتیجه رسیدم که باید جیغ بکشم!سیا قیافه ی اخموی به

 خودش گرفت و گوشم رو گرفت و جوری پیچوند که دردم نیاد

 میخواستی بغل کی بخوابی گیس بریده؟؟-

 امین بهم نگاه کرد وگفت

 خاکبرسر پسرخاله ی بی غیرتت کنن بگو ببینم!بغل کی میخواسی بخوابی؟؟-

 وتجیغی که کشیدم باعث شد همه شون سرجاشون بشینن!سیا درحالی که رانندگی میکرد مشغول س

 زدن شد

 امین:هی بهتون میگم با این بچه سربه سر نذارید!نمیفهمید ادم دلتنگ میشه اعصابش ضعیف میشه؟؟؟

 

 با صدای خندهشون برگشتم و مشتی نثارش کردم

 !دیوونه های خر-

 !و درحالی که میخندیدم سرجام نشستم
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 !و بوسیدسیا دستشو دور گردنم انداخت و کشیدتم سمت خودش و روی موهام ر

 !!اخ فدات بشم من!هی بهتون میگم این بچه رو اذیت نکنید-

 با صدای امین الی پلکای خواب الودم رو باز کردم

 !جینگیل بلند شو-

 سرم رو بلند کردم و به رودخونه نگاه کردم!منظره ی قشنگی بود!لبخند زدم و از ماشین پیاده شدم!امین

 بسته ی نون رو دستم داد

 !بچه!اینم با خودت ببر دست خالی نرو-

 خندیدم و باشه ای گفتم و با بسته ی نون سمت بچه ها رفتم!!سمیرا و پونه مشغول پوست کندن خیار

 !!بودن و سیا گوجه خورد میکرد

 !باران اون سفره رو بردار باز کن-

 کردم و نفرمون باز کردم!به پنیر نگاه سفره یه بار مصرف رو از داخل سبد بیرون کشیدم و اندازه

 گفتم

 !سیا این همه ش زیاده ابش رو بیرون نریزم که خراب نشه-

 !زیاد نیست بریز-

 شونه باالانداختم و اب پنیر رو بیرون ریختم و توی دو تا ظرف تقسیم کردم!!امین با فالکس از شیب

 

 پایین اومد و کنارمون نشست و رو به سیا گفت

 !ببین یه بار مسئولیت تور رو به تو سپردیما!نگاه اوردی کنار جلبکا نشوندیمون-

 سیا بااخم نگاهش کرد وگفت

 !البد میسپردیم به تو مثل دفعه های پیش میبردیم توی سنگ و کلوخ-

 و رو به ما گفت

 ه روز میبرمتونتومن نفری پیاده شدیم!حاال ببینید با فول امکانات س خدایی یه شب مارو برد ولیان-

 !!شمال ببینید نفری چقدر در میاد

 تا توی به کل کلشون خندیدیم و مشغول خوردن صبحونه شدیم!!تی بگ ها رو از جعبه در اوردم و
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 !فالکس انداختم و درش رو بستم!!بعد از ده دیقه لیوان برداشتم تا چایی بریزم که رنگ نگرفته بود

 

 تا تی بگ هنوز رنگ نگرفته بعد ادعای لیدری همم به این اقا نگاه باسیا:ببین فقط یه چایی رو سپرد

 !!میکنه

 !تا دیگه تی بگ داخل انداخت نفرمون به خنده افتادیم؛امین فالکس رو گرفت و

 !اره یه بسته رو خالی کن تا شاید رنگ بگیره!پسرهی چ لَفت-

 سمیرا درحالی که میخندید گفت

 روز فقط قراره کل کل این دوتا رو بشنویم چون سیا نذاشته امین ماشینشو خدا به دادمون برسه این سه-

 !بیاره

 امین اخم کرد وگفت

 !نخیرم اصال هم اینطور نیست-

 

 !!حرف نزن داداش من؛من تورو بزرگ کردم-

 درحالی که میخندیدم به ظرف های خالی پنیر و خیار و گوجه نگاه کردم

 !نفری یه قالب پنیر رو تموم کردیم قربونتون برم منکه فقط-

 امین غر زد

 !!بفرما پنیرشونم کمه!این چه توریه اخه-

 تایی ای بابایی گفتیم و سیا از توی ظرف گوجه ای در اورد و فرو کرد تو حلق امین که باعث شد به

 تن عکسخنده بیوفتیم!!درحالی که از خنده دل درد گرفته بودیم وسایل رو جمع کردیم و بعد از گرف

 !دوباره راه افتادیم

 !پونه:باران جان اجازه ندی کسی جز خودت جلو بشینه ها

 !من حق اب و گل دارم حرف نباشه-

 امین بچه پرویی نثارم کرد که سمیرا گفت

 !میدونی نه اینکه تو ماشین امیرعلی راحت جلو میشسته برای اون عقب بشینه اذیت میشه-

 دوباره صدای جیغم در اومد



www.taakroman.ir  

 

  

 
232 

 

سرکوب رمان    

  کاربر انجمن تک رمانبانو آی  

 

 ی بدجنسید شماها!انقدر اسمشو جلوم نیارید که صورتش جلوی چشمام مجسم نشه!بخدا تب و لرزخیل-

 !میگیرم از ترس

 سمیرا:ینی تا اینحد؟؟صورتش جلوی چشماتم میاد؟؟

 

 تاشون به خنده افتادن!غر زدم ای وایی گفتم و دستمو به پیشونیم زدم که

 !ی به قتل رسیدم قدرم رو میفهمیدباشه منو اذیت کنید اوموقع که توسط امیرعل-

 

 و با قهر روم رو ازشون گرفتم که سیا گفت

 !پونه از اون کلوچه فومن ها که خریدیم بده؛من میدونم این فسقلی چه جوری اشتی میکنه-

 با شنیدن اسم کلوچه فومن جیغی زدم و برگشتم سمتشون که به خنده افتادن!!سیا درحالی که میخندید

 گفت

 نگفتم؟-

 و کلوچه رو دستم داد

 !!خواب بودی دلم نیومد بیدارت کنم برات نگه داشتم-

 با نیش شل عاشقتمی گفتم و گاز بزرگی به کلوچه زدم

 !پونه:نگاشش کن انگار نه انگار تازه صبحانه خوردیم

 !خندیدم و گاز دیگه ای به کلوچه زدم

 ز چند دیقه حاج موسی در رو باز کرد و براموندوساعت بعد سیا جلوی ویال توقف کرد و بوق زد!بعد ا

 دست بلند کرد!سیا لبخند زد و بوقی براش زد و رفت تو!توی حیاط بزرگ و سرسبز ویال توقف کرد و

 پیاده شدیم!!حاج موسی با لبخند اومد سمتمون

 !!سالم جوونای گل؛ خوش امدید-

 سیا با لبخند بغلش کرد وگفت

 سالم حاجی؛حالت چطوره؟-

 خدا خوبیم!خیلی خوشحال شدم خبر دادی میاین!هم من هم حاج خانم!براتون خوروش مرغ و انارشکر-

 !درست کرده
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 !ای وای؛دستش درد نکنه اگه بدونی حاج موسی چقدر دلم برای غذای حاج خانومت تنگشده-

 

 بازم خوشتو زود زود بیا که دلت تنگ نشه!خیله خب برید خسته گی در کنید من به حرف گرفتمتون!-

 !امدید!برید باباجان

 سیا گونه ی پیرمرد رو بوسید و ساك ها رو از توی ماشین در اورد!من ارشیو و ساکمو برداشتم و همراه

 امین وارد ویال شدیم!چقدر اینجا رو دوستداشتم!منم خیلی وقت بود که نیومده بودم!شاید اخرین

 

 از پله ها باال رفتم و وارد اتاق مورد عالقه م!!سال پیش بود اما خب چیزی تغییر نکرده بودبار

 نفر رو توی خودش جا میداد!ساك تا اتاق خواب داشت که هرکدوم حداقل شدم!!ویالی بزرگی بود و

 و ارشیوم رو کنار تخت گذاشتم و روی تخت ولو شدم!!سمیرا با خنده وارد شد

 !پاشو تنبل خانم االن که وقت خواب نیست-

 !بذارید بخوابم!خسته ام بابا!ساعت-

 !حاال خوبه تو ماشین خوابیدی-

 سرم رو توی متکا فرو کردم اما خوابم نمیبرد!خاکبرسر این عادت مزخرف کنن!کالفه از جام بلند شدم و

 از پله ها پایین رفتم!سیا و امین روی مبل نشسته بودن و سمیرا و پونه مشغول شستن ظرف های

 ا نشستم و سرم رو گذاشتم رو پاش و غر زدمصبحانه!کنار سی

 !!رو تخت جام عوض میشه خوابم نمیبره!تکون نخور رو پات بخوابم-

 بلند خندید

 مگه همیشه جای خوابت پای منه؟؟-

 !انقدر حرف نزن!عادت دارم دیگه!بذار بخوابم-

 !!و چشمام رو بستم و خیلی زود خوابم برد

 

 !جز سیا خونه نبود!خمیازه ای کشیدم و بلند شدم وقتی چشمام رو باز کردم هیچکس

 اخیش!چه حالی داد!بچه ها کجان؟؟-

 موهام رو بهم ریخت و از جاش بلند شد

 !لب دریا-
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 ابرو باالانداختم

 تو چرا نرفتی خب؟؟-

 !!چون سرت روی پای بنده بود-

 م نرفته بود لب دریا!!بلندلبم رو گاز گرفتم وریز خندیدم!الهی بگردم بچه ام برای اینکه من بیدار نش

 شدم و درحالی که از گردنش اویزون میشدم تند تند گونه اش رو بوسیدم

 !اخ من فدای تو بشم مهربونمممم-

 خندید

 

 !!بسه بسه تف مالیم نکن خنگ خدا!نمیدونم چرا یهو احساسات خروش میکنه-

 مدخندیدم که ضربه ای به در خورد و صدای حاج خانوم از پشت در او

 سیامک پسرم؟؟-

 سیا تند رفت سمت در

 !!جانم حاج خانم اومدم-

 در رو که باز کرد با دیدن سینی دست حاج خانوم لبخند زد

 قربونت برم من چرا زحمت کشیدی اخه؟؟میگفتی خود گردن شکسته ام میومدم میگرفتم!سینی به این-

 

 سنگینی رو اوردی تا اینجا؟؟

 و سینی رو از دستش گرفت که حاج خانم اخم کرد

 میخوای منو تو خونه ت راه ندی؟-

 !این حرفا چیه شما رو سر بنده جا داری!بفرما تو-

 حاج خانم لبخند زد و وارد شد!!با لبخندرفتم سمتش و دستش رو فشردم

 سالم حاج خانم حال شما؟؟-

 گونه م رو بوسد

 !سالم دخترگلم!شکر خدا خوبم-

 د زدم و تعارفش کردم تا روی مبل بشینهلبخن

 !بابت غذا ممنون زحمت کشیدید-
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 !چه زحمتی مادر؟خوشحال شدم اومدید-

 براش چایی ریختم و همراه کلوچه جلوش گذاشتم!خیر ببینی گفت و در حالی که چاییش رو میخورد

 گفت

 دونی چند وقته این بیسیامک که زنگ زد به حاجی گفت داریم میایم نمیدونی چقدر خوشحال شدم!می-

 معرفت رو ندیدیم؟؟

 با خنده به سیا نگاه کردم؛دستش رو روی سینه ش گذاشت و خم شد

 !عذر تقصیر حاج خانوم!یه سه روزی مهمونتون هستیم حاال!بعدشم زود زود میام سر میزنم!قول میدم-

 حاح خانوم اخم کرد وگفت

 

 

 !!ول دادیقول تو به درد خودت میخوره!سریه پیشم ق-

 دوتایی به این حجم از شکایت حاج خانوم خندیدیم و یه ربع بعد حاج خانوم در حالی که بلند میشد گفت

 !!غذاتون رو بذارید روی گاز تا سرد نشه!سردش نمیچسبه!!چیزی هم خواستید به حاجی بگید-

 !مرسی قربونت برم!نگران نباش همه چی هست-

 !سرش رو تکون داد و با خدافظی کوتاهی بیرون رفت!با ذوق در قابلمه رو برداشتم و لبخند زدم

 !!اخ اخ سیا بیا ببین حاج خانوم چه کرده!من که گرسنه ام شد زنگ بزن بگو بیان تا من همه شو نخوردم-

 م!سبزی و ماستسیا با خنده باشه ای گفت و شماره گرفت و بهشون گفت تا بیان!!مشغول چیدن میز شد

 و نوشابه هایی که حاج موسی قبل اومدن برامون خریده بود و داخل یخچال گذاشته بود رو روی میز

 !گذاشتم که بقیه هم رسیدن!بعد از خوردن یه ناهار توپول امین و سیا رو مجبور کردیم ظرف بشورن

 !!ه تا جونورسالمون رو لکه دار کردن این س امین:میبینی داداش!میبینی چطوری عفت

 سیا با غم سرشو تکون داد

 !!خداروشکر مادرم نیست و نمیبینه این روزارو-

 با خنده غر زدم

 !انقدر مظلوم نمایی نکنید ببینم!ظرفتون رو بشورید-

 سیا دست کفیش رو به صورتم مالید و جیغم رو بلند کرد
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 !!اومدی تفریح میفهمیصبرکن فسقل برای تو دارم!اونموقع که زنگ زدم امیرعلی لوت دادم -

 !تاشون رو به خنده انداخت جیغ زدم و توروخدایی گفتم که هر

 روی مبل نشسته بودم که سیا و امین از اشپزخونه در اومدن

 !فِس نشید روی مبل پاشید میخوایم بریم تله کابین-

 

 با شنیدن تله کابین لبخند زدم و بلند شدم

 !بریم-

 !لباسم رو بپوشم که به خنده افتادن و از پله ها دویدم باال تا

 !بعد از پوشیدن گرمکن شلوار سفید و سورمه ای رنگم همراه کوله ام از پله ها پایین رفتم

 !من اماده ام-

 سیا دستش رو دور گردنم انداخت وگفت

 

 !صبرکنیم اون دوتا هم اماده بشن-

 و داد زد

 !بچه ها بدوید-

 صدای پونه رو شنیدم

 !اومدیم اومدیم-

 سیا به لنزام نگاه کرد و ضربه ای تو سرم زد

 !تو مسافرتم لنز میذاری؟اخر کور میکنی خودتو-

 خندیدم و ابرو باالانداختم

 !!خوبه-

 به ساعت نگاه کردم چهار بود!اکثر موقع ها امیرعلی این موقع میومد مزون!لبم رو گاز گرفتم؛االن

 فکرکردم؟؟شونه باال انداختم و بعد از اومدن بچه ها همگی سوارامیرعلی چه ربطی داشت که من بهش 

 ماشین شدیم و راه افتادیم!از اونجایی که ویالی سیا توی رامسر بود خیلی طول نکشید تا رسیدیم!پونه با
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 دیدن تله کابینی که از روی خیابون رد میشد غر زد

 !!این چه جور تله کابینیه؟نریم بابا خاله بازیه-

 را به شونه ش زد و کوه رو نشون داد که تله کابینا باال میرفتن!چشمای پونه گرد شدسمی

 !!بچه ها بیاین نریم خیلی ترسناکه-

 تامون سوار شدیم چون درك مال تعجب تامون به خنده افتادیم!بعد از گرفتن بلیط هر با حرفش

 اینسری خلوت بود!!کنار در نشستم که سمیرا غر زد

 !!کبرسر توی همه جا بهترین جا رو میگیرهای باران خا-

 خندیدم و شونه باالانداختم

 !تو شانس نداری وسط افتادی-

 !!با لبخند به جنگلی که زیر پامون بود نگاه کردم!!عاشق همینجا بودم

 دست سیا دور کمرم پیچید

 !بیا اینجا ببینم االن خودتو میندازی پایین-

 !بذار ببینم دیگه!عه-

 

 اونجوری که تو نگاه میکنی حتما میوفتی پایین!بیا اینور بشین از پشت شیشه نگاه کن!!و بدون توجه به-

 غرغرای من کنار پنجره نشوندتم!!با رد شدن از جنگل و رسیدن به ایستگاه غر زدم

 !!ای بابا چی میشد یکم طوالنی تر میشد-

 به کلبه های چوبی و بامزه اشاره کردم وگفتم سیا با خنده دستم رو کشیدو باهم پیاده شدیم!!توی راه

 اینا چیه سیا؟؟-

 

 !سوئیت-

 با چشمای گرد گفتم

 اینجا؟؟-

 سرش رو تکون داد

 !تومن شروع میشه به باال اره ولی خب گرونه!هر یه شب از-
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 !ولی خیلی جای قشنگیه-

 سرش رو تکون داد و حرفم رو تایید کرد و گفت

 !د تا من و امین شیرکاکائو بگیریم بیایم!تو این هوا میچسبهبرید تو االچیغ بشینی-

 داخل االچیغ دنج و قشنگی نشسته بودیم و به منظره ی قشنگش نگاه میکردیم که پونه کنارم نشست و

 به پهلوم زد

 حواسم هست هی به ساعتت نگاه میکنیا!قضیه چیه؟؟-

 ابرو باالانداختم

 !نمیدونم!دلم برای بچه ها تنگشده-

 رو باالانداخت و با خنده موذی گفتاب

 !!برای بچه ها یا امیرعلی-

 !معترض اسم رو صدا زدم که خندید

 !خب عزیزمن با خودت رو راست باش-

 و با لبخند به قلبم اشاره کرد وگفت

 !من مطمئنم از دوهفته پیش تا االن یه اتفاقایی اینجا افتاده خودت هنوز خبردار نشدی-

 

 

 دستمو روی صورتم گذاشتم و نفسم رو کالفه بیرون فوت کردم!مگه میشد جواب پونه رو داد!!چه دلیلی

 داشت دلم برای امیرعلی تنگ بشه؟!من به امیرعلی و بداخالقیاش بدون اینکه بفهمم عادت کرده بودم

 داغ جلوم اما حسی که بهش گفت دوستداشتن نداشتم!اینو مطمئن بودم!!با گذاشته شدن شیرکاکائو

 لبخند زدم و تشکر کردم!!دستم رو دور لیوان یه بار مصرف حلقه کردم به بخاری که از فنجون بیرون

 !!میومد زل زدم و به حرفای پونه فکرکردم

 توی رخت خوابم غلت زدم و کالفه نشستم!!دستی الی موهام کشیدم و به سمیرا و پونه که غرق خواب

 فسم رو بیرون فوت کردم و از اتاق بیرون رفتم..یه لیوان اب ریختم وبودن نگاه کردم!خوابم نمیبرد!ن

 روی مبل نشستم!حال خودم رو خودم نمیفهمیدم..این کالفهگی برای چی بود رو نمیفهمیدم!به ساعت

 صبح بود!توی اتاق برگشتم و ارشیوم رو برداشتم و پایین رفتم!اینترنت گوشی رو روشن!نگاه کردم

 رو سرچ کردم!!نگاهی به طرح مانتوهای بازیگرا کردم!!!دستی به جشن حافظکردم و توی گوگل 
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 چونه م کشیدم و نقوش کارشده توی حافظیه رو سرچ کردم!!تذهیب کاری های کنار شعرهای

 حافظ!!همه رو نگاه کردم!میشد طرح های خیلی خوبی باهاش زد اما مطمئن نبودم از کاری که میخواستم

 ه راهنمایی امیرعلی داشتم...لبم رو گاز گرفتم و گوشیم رو برداشتم و رفتم توی تراسانجام بدم..نییاز ب

 بزرگ و رو به دریا!!روی لبه ی نرده های سرامیکی و سفید رنگ تراس نشستم و شماره امیرعلی رو

 گرفتم!به من چه خب خودش گفت هر زمانی که الزم بود بهم زنگ بزن؛خودم به خودم پوزخند زدم

 تا بوق باالخره صدای خواب دونستم علت این تماس با علت بیخوابیم بی ربط نیست!بعد ازچون می

 الودش توی گوشم پیچید

 !!بفرمایید خانم اریانجو-

 

 از شنیدن صدای خواب الودش لبم رو گاز گرفتم و پشیمون شدم از زنگ زدنم!!واقعا چرا من این ساعت

 صبح یه نفرو از ما من ادمی نبودم که با یه تعارف ساعتزنگ زده بودم؟؟درسته خودش گفته بود ا

 !!خواب بیدارکنم

 ...سالم!ببخشید میدونم خیلی بد موقع تماس گرفتم اما چیز شد..خودتون گفتید چیزه-

 نفسشو بیرون فوت کرد و گفت

 !خانم اریانجو مهم نیست؛امرتون رو بفرمایید-

 دستی روی نرده های سرامیکی کشیدم و گفتم

 

 چیزه..میگم که من مدل مانتوی سال های گذشته رو نگاه کردم که ممتوجه شم تو چه سبکی باید-

 ..طراحی کنم

 تو باید سبک خودت رو طراحی کنی!اگه قرار بود مانتو ها مثل سبک پارسال باشن که نمیگفتم طرح-

 !بزن همون طرح های پارسال رو میپوشیدن

 پیشونیم زدملبم رو گاز گرفتم و ضربه ای به 

 ...نه از اون لحاظ ینی چیز...مثال فهمیدم که-

 لبم رو مجدد گاز گرفتم و فکرکردم..صداش تو گوشم پیچید

 فهمیدی که..؟-

 حاضرم قسم بخورم توی صداش خنده داشت!ای کاش بودم پیشش و صورتش رو میدیدم تا مطمئن
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 !بشم

 !چیزه..حق باشماست!ینی اشتباه کردم-

 

 ط همین بود؟؟خوبه!خب؟فق-

 دستی به پشت سرم کشیدم و گفتم

 !!نه ولی نگم بهتره!میترسم اینم ایراد داشته باشه-

 !!بگو اگه ایراد داشت گوشی رو قطع میکنم که سرت داد نزنم-

 چشمام گرد شد!این امیرعلی بود داشت بامن حرف میزد؟؟

 داد برای چی؟؟-

 !حرفت رو بگو-

 لبم رو گاز گرفتم و گفتم

 چیزه..فکرکردم که اگه از طرح های کار شده توی حافظیه و تذهیب شعرای حافظ طراحی کنم طرح-

 !های خوبی در میاد ولی..ینی مطمئن نیستم از نتیجهی کار

 این ایده رو میخوای روی مانتوی کی پیاده کنی؟؟-

 !!خانم پوردشت!یادمه گفتن یه مانتوی سنتی و شیک میخوان-

 تذهیب و این چیزا کار نکنی بهتره اما..برو بین نقوش اسلیمی فکرکن!!نقوشبه نظرم اینکه روی -

 اسلیمی تنوع بیشتری میتونه بهت بده!!راجب پارچه هم نگران نباش اگه طرح هارو تا هفته اینده دستم

 

 برسونی میتونم کاری کنم که کار طراحی پارچه کمتر طول بکشه هرچند که زمان داریم اما بهتره زودتر

 !!انجام بشه

 دستی به موهام کشیدم و کالفه گفتم

 !!بعید میدونم بتونم اما سعی میکنم تموم کنم-

 

 خوبه!االنم وقت طراحی کردن نیست بهتره بخوابی!!اگه به جای رفتن شمال میشستی خونه طراحی-

 !!میکردی مجبور نبودی این ساعت بیدار بمونی و طرح بزنی

 فهمید من شمالم؟؟نکنه داره یه دستی میزنه؟؟چشمام گرد شد!این از کجا 
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 !چیزه...من شمالم؟کی گفته؟؟من خونه م-

 توی خونه تون صدای دریا میاد؟؟-

 ضربه ای به پیشونیم زدم و خودم رو فحش دادم!!چرا اومدم تو تراس رو به دریا وایسادم خب!معلومه که

 !!!کنه واسه منصدای دریا رو میشنوه کر که نیست!تازه خنگ خنگم انکار می

 ..اقای یزدان پناه چیز شد..ببخشید ینی-

 !باشه به وقتش حرف میزنیم-

 آییی ارومی وزیر لبی که گفتم رو شنید و گفت

 هر وقت از سفر برگشتی برمیگردی سرکار!سر این هفته هم ازت طرح ها رو میخوام!نتونستم و سعی-

 !فهمی که؟؟!شبتون خوشکردم برسونم اما نشد و این حرفا هم حالیم نمیشه!می

 و گوشی رو قطع کرد!!از روی نرده ها سر خوردم و روی زمین نشستم!!!فکرکنم قطع کرد که سرم داد

 روز دیگه طرح هارو تحویلش میدادم وقتی یه طرحم تایید نشده بود!آییینزنه!!آییی من چه جوری تا

 میبستم زمزمه کردم:یه حسی میگه گفتم و درحالی که سرم رو به نرده ها تکیه میدادم و چشمام رو

 !خودت رو بیچاره کردی باران

 باصدای سیا الی پلکای خسته م رو باز کردم!درحالی که سرم رو از روی تخته شاستی بلند میکردم کش و

 غوسی به بدنه خشک شده ام دادم

 سیا:چرا اینجا خوابیدی فسقل؟؟مگه جا نداری تو؟

 

 پلکای خسته م رو مالیدم و به تخته شاستی و اتودم اشاره کردم

 !داشتم طراحی میکردم نفهمیدم کی خوابم برد-

 

 اخم کرد

 نصفه شب؟؟چرا خودتو اذیت میکنی؟-

 درحالی که بلند میشدم تا دست و صورتم رو بشورم گفتم

 !!رو تحویل بدم چون امیرعلی به تنبیه اینکه اومدم شمال گفته تا اخر هفته طرح ها-

 صدای خنده ش روی اعصابی که از بیخوابی دیشب خط خطی بود راه میرفت!با حرص در دستشویی رو

 کوبیدم که صدای خنده ش بلندتر شد
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 !!زورت به امیرعلی نمیرسه سر در خالی نکن-

 بزنم با حرص شیراب رو باز کردم که با شدت رو پیرهنم ریخت و عصبانی ترم کرد!!دلم میخواست جیغ

 اما...پوف کالفه ای کشیدم و چند مشت اب به صورتم زدم و با عصبانیت از دستشویی بیرون اومدم و

 سمت اتاق رفتم!!امین که از پله ها پایین میومد با دیدن قیافه ام سوتی زد وگفت

 این چه قیافه ایه اول صبحی؟؟-

  ببره و پایین بره!!پرحرص نفسم رونگاه عصبی که بهش کردم باعث شد دستاشو به نشونه ی تسلیم باال

 بیرون فوت کردم و پیرهنم رو در اوردم و پیرهن دیگه ای رو پوشیدم!موهام که گره خورده بود رو

 شونه کردم و بافتم!!دستی به پیشونی دردناکم کشیدم و پایین رفتم!!پشت میز صبحانه که نشستم سیا

 همراه چایی قرصی جلوم گذاشت وگفت

 !قرص هم بخور سردردت خوب بشهبعد صبحانه -

 

 لبخند نشست رو لبم!سیا خوب میدونست که وقتی بیخوابی بکشم سردرد میگیرم!تشکر کردم و مشغول

 خوردن صبحانه شدم!!میل زیادی نداشتم بعد از خوردن دو تا لقمه قرص رو برداشتم و همراه اب خوردم

 گاه بود و من اینجا تمرگیده بودم نمیدونستم چهو بدون حرفی رفتم تو اتاق و دراز کشیدم!!فردا داد

 غلطی میکنم!قرار بود چی بشه؟چندسال حبس برای مادر ارشیا ببرن؟؟از تصور مادر ارشیا پشت میله

 های زندون لبم رو گاز گرفتم!نباید اینطوری میشد خب!!یادامیرعلی افتادم یاد جدیتی که توی صداش

 س بگیره!اه کشیدم!یاد صدای خنده الود دیشبش افتادم و لبخندبود وقتی گفت که نمیشه شکایتش رو پ

 کنج لبم نشست!!حال خودم رو نمیفهمیدم!!تا دو دیقه پیش از دستش عصبانی بودم و االن...با ورود سیا به

 اتاق لبخند کم جونی زدم که کنارم نشست و گونه م رو بوسید

 !ور نمیکنمچیشده؟این چه حالیه؟نگو به خاطر شب بیداریه که با-

 

 شونه باالانداختم

 !!فردا دادگاهه-

 سرش رو تکون داد و موهام رو نوازش کرد

 !میدونم-

 ینی چی میشه؟؟-
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 شونه باالانداخت

 !باید صبرکنیم تا فردا بفهمیم-

 لبم رو گاز گرفتم و زمزمه کردم

 !دایی ارشیا یه ادم قالتاق بود-

 

 سرش رو تکون داد و با چشمای ریز شده نگاهم کرد

 خب؟؟-

 چشمامو بستم وزمزمه کردم

 !!اگه فردا توی دادگاه با امیرعلی دعواش بشه؛یا بالیی سرش بیاره من هیچوقت خودم رو نمیبخشم-

 نوازش دستش برای ثانیه ای بین موهام متوقف شد و با لحنی که حتی با چشمای بسته لبخند موذی کنج

 ش رو حس میکردم گفتلب

 وایسا ببینم من درست فهمیدم!تو نگران امیرعلیی؟؟-

 تند چشمامو باز کردم ونگاهش کردم

 من همچین حرفی زدم؟؟-

 سری تکون داد و با خنده گفت

 !یه نموره-

 چپ چپی نثارش کردم وگفتم

 من اتفاقی تو گوشات چپ شنیدن برادرمن!من فقط گفتم خودم رو نمیبخشم اگه امیرعلی به خاطر-

 !!براش بیوفته

 دستی زیر چونهش زد و بهم نگاه کرد

 !!اره خب اینم میشه-

 

 مشتی نثار سینهش کردم و غر زدم

 !!نگران نباش من هیچوقت عاشق یه ادم یوبس مثل دوست تو نمیشم-

 

 ریز خندید و ونه باالانداخت
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 منم همچین انتظاری ندارم!به هرحالی امیرعلی هم تو موقعیتی نیست که بخواد کسی رو وارد زندگیش-

 !!کنه

 بااخم نگاهش کردم و بدون اینکه بخوام پرسیدم

 چرا؟-

 با خنده بینیم رو کشید

 فضولیش به تو نیومده نیم وجبی!به هرحال همه مثل تو نیستن که عاشق یه ادم یوبسی مثل دوست من-

 !شنن

 و با خنده از رو تخت بلند شد و درحالی که از اتاق میرفت بیرون گفت

 !!اماده شو که قراره بریم لب دریا-

 !از روی تخت بلند شدم و دستی بین موهام کشیدم و بدون اینکه بخوام اسم رها توی ذهنم پررنگ شد

 حاضر و اماده دم در منتظرم رژ لبم رو روی لبم کشیدم و بدون گذاشتن لنز از اتاق بیرون رفتم!!همه

 بودن که با رسیدنم راه افتادیم سمت دریا!امین درحالی که میخندید گفت

 !!بچه ها راه خیلی دوره بیاین با ماشین بریم خسته میشیم-

 همگی خندیدن اما من هنوز ذهنم درگیر رها بود!!دست سیا که دور کمرم حلقه شد سرم رو بلند کردم

 !خانوما لنز نذاشتن به به میبینم خانوم-

 سرم روتکون دادم

 !حوصله نداشتم-

 اهانی گفت و گونه م رو بوسید!!به دریا زل زدم

 

 چرا تو خودتی؟چیشده؟-

 شونه باالانداختم

 !نمیدونم-

 ! و روی تخته سنگ نشستم و به موج دریا خیره شدم

 

 باران نمیای تو اب؟؟-
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 به سمیرا که تا زانو توی دریا رفته بود نگاه کردم و سرم رو تکون دادم

 !!نه حوصله خیس شدن ندارم-

 بی ذوقی نثارم کرد که دستمو زیر چونه ام زدم و بهشون نگاه کردم..امین مشغول خیس کردن سمیرا و

 یرا بخندن!کم کمپونه بود که سیا شیرجه زد سمتشو جفتشون رو انداخت تو اب و باعث شد پونه و سم

 لبخند کنج لبم نشست!از بچه گی عاشق دریا و اب بازی بودم اما امروز اصال حوصله ش رو نداشتم!!انقدر

 خودشون رو خیس کردن تا در نهایت اومدن و چهارتایی روی زیرانداز ولو شدن!!بالبخند هندونه رو در

 جیغ خفه ای از درد کشیدم که باعث شد اوردم تا ببرم که به جای پوست هندونه دست خودم رو بریدم و

 چهارتایی هراسون بهم نگاه کنن!!سیا سریع اومد سمتم و دستم رو تو اغوشش گرفت

 !!اخه من قربونت برم کی گفت تو هندونه ببری برامون!!باز کن ببینم دستتو-

 فه ای کشیدلبم رو گاز گرفتم و مشتم رو باز کردم!سیا با دیدن زخم نه چندان سطحی دستم پوف کال

 وگفت

 !بلندشو ببریمت دکتر!بلندشو-

 پونه خندید

 

 مثل اینکه من خودم پرستارما!!چیزی نیست بریم ویال حلش میکنم فقط کمک های اولیه دارید؟؟-

 سیا سرش رو تکون داد و اره ای گفت که خوبه ای گفت و کمکم کرد تا بلند شم!!از سوزش دستم

 دیم امین کمکم کرد تا روی صندلی بشینم و سیا رفت تا جعبه کمک هایچشمام پر شد!!به ویال که رسی

 اولیه رو بیاره!!با بغض به پونه نگاه کردم

 باید بخیه بخوره؟؟-

 خندید

 !نه عزیزدلم!درسته سطحی نیست اما در اونحد عمیقم نیست-

 و بردتم توی حمام!!به سیا جعبه رو اورد و جلوی پونه گذاشت!پونه بتادین و پنبه و باند رو بیرون کشید

 چشمام نگاه کرد وگفت

 !!خیلی میسوزه ولی باید تحمل کنی-

 

 سیا که خوب میدونست طاقت درد کشیدنم کمه بغلم کرد و سرم رو توی سینه ش پنهون کردو روی
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 موهام رو بوسید

 !اونجا رو نگاه نکن-

 طره اشکی روی گونه مبا سوزش بدی که توی دستم پیچید جیغم تو سینه ی سیا خفه شد و ق

 سرخورد!!صدای پونه روشنیدم

 تموم شد!!سرم رو از سینه سیا جدا کردمو به دست باند پیچی شدم خیره شدم!از یاداوری روزی که-

 باامیرعلی رفته بودیم بیمارستان و بخیه خورده بود لبم رو گاز گرفتم!سرم رو تکون دادم و ااز حمام

 بیرون اومدم!سمیرا با یه لیوان اب قند اومد سمتم

 

 !!الهی دورت بگردم رنگت پریده!بیایکم از این بخور-

 بی میل جرعه ای اب قند خوردم و گفتم

 !!خوبم!مرسی-

 سیا نگران نگاهم کرد

 مطمئن؟؟-

 چشمام رو باز و بسته کردم که پیشونیم رو بوسید و رو به پونه گفت

 جیگر بگیریم برای ناهار!چیزی الزم ندارین؟؟من و امین میریم -

 پونه همراه سیا و امین از اتاق بیرون رفت وگفت

 !نه یه خورده چیپشس وپفک بخرید-

 سرم رو روی بالشت گذاشتم وچشمام رو بستم اما با یاداوری طراحی چشمامو باز کردمو به دستم نگاه

 م!!پوف کالفه ای کشیدم و دوباره چشمام روکردم!!ای وای!من با این دست چه جوری طراحی میکردمم

 !!بستم

 !!چشمامو روی هم گذاشتم تا غر زدناش تموم بشه

 با این دستت واجبه طراحی کنی؟؟مگه نمیگی سه هفته دیگه؟؟بذار هفتهی دیگه طراحی کن تا دستت-

 !!بهتر بشه!!اینجوری خودتو اذیت میکنی دیووانه

 چشمام رو باز کردم و بهش نگاه کردم

 

 تموم شد؟؟عزیزمن،سیا جونم بهت میگم نمیشه!باید تااخر هفته تحویل بدم طرح هارو!متوجه ای-
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 عزیزم؟؟امیرعلی گفته نمیتونم و نشد قبول نمیکنه!تو میخوای جوابشو بدی؟؟

 

 !!اره عزیزم من میدم!ول کن اون طراحی رو-

 دستمو روی پیشونیم گذاشتم

 !!رای مزون مهمهسیا اذیت نکن!این جشن خیلی ب-

 مهم تر از سالمتیت؟؟-

 خندیدم

 !بخدا خوبم!سیا جونم خوشگلم بده اون اتود رو-

 لجبازی گفت و اتود رو روی میز کوبید و بدون اینکه نگاهم کنه رفت جلوی تلویزیون نشست!خنده ام

 گرفت!از دست دوستش میکشیدم یا خودش؟درحالی که یه لقمه ی دیگه از جیگری که از ظهر تو حلقم

 فرو میکرد رو برمیداشتم و گاز میزدم کنارش روی مبل نشستم

 سیا جونم؟؟-

 بیتوجه بهم به تلویزیون خیره شد!لبخند زدم و گونه ش رو بوسیدم

 ت شدم طراحی نمیکنم!خب؟باران فدات بشه نکن اینجوری بامن!اا!اگه اذی-

 !!دوباره سکوت

 !سیاجونم؟ببین دارم جیگرمم میخورم-

 و گاز دیگه ای به لقمه ی توی دستم زدم که صورتم جمع شد و سرم رو به بازوش تکیه دادم

 !!اصال هم به روم نمیارم که حالم از مزه ش دیگه بهم میخوره-

 !خندید و موهام رو بهم ریخت

 لی شوخی نداره!منم اصال دلم نمیخواد اون روی سگش رو ببینم!یه بار دیدم برایتو که میدونی امیرع-

 !تمام عمرم بسه

 

 سرش رو تکون داد

 !!من حریف تو نمیشم هرکاری میکنی بکن فقط اون ظرف جیگرت تا نیم ساعت دیگه خالی بشه-

 ما بیحرف روی میزبا شنیدن اسم جیگر حس کردم چشمام سبز شد!!دیگه داشت حالم بهم میخورد ا
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 شب بود!!لبم رو گاز گرفتم و تخته شاستیم رو برداشتم و درحالی که!!نشستم و به ساعت نگاه کردم

 

 تا بوق صدای جدیش توی گوشم پیچید و ناخداگاه شماره امیرعلی رو میگرفتم رفتم تو اتاق!بعداز

 !لبخند روی لبم نشست که خودم رو متعجب کرد

 !ریانجوبفرمایید خانم ا-

 لبم رو گاز گرفتم

 !سالم!!ببخشید من هی زنگ میزنم نه که سئوال داشتم گفتم که بپرسم-

 کالفگیش رو متوجه شدم

 !بفرمایید گوش میدم-

 دستی به پیشونیم کشیدم و اروم گفتم

 فردا میرید دادگاه؟؟-

 پوف کالفه ش رو شنیدم

 !!فکرمیکردم راجب طراحی تماس گرفتید-

 لبم رو گاز گرفتم

 !نه-

 !!خیله خب پس بهتره خدافظی کنید و تماس رو قطع کنید-

 

 لبم رو گاز گرفتم

 !اما اون دادگاه به منم مربوط میشه-

 خانم اریانجو شاکی منم متهمم خانم فرهانی!!شما دقیقا کجای این شکایت و شکایت کشی هستید؟؟-

 ...اقای یزدان پناه-

 حرفم رو قطع کرد

 م اریانجو گوش کنید لطفا؛چون دیگه نمیخوام راجب این موضوع حرفی بشنوم!!اون خانوم واردخان-

 مزون من شده هر حرف مربوط ونامربوطی که خواسته اول به شریک من و بعد به خود من گفته!شما

 هیچ دلیلی نداره که دخالت کنید و خودتون رو مقصر بدونید چون مسئله ای نیست که شما مقصرش
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 ید!حرفم رو تونستم بهتون بفهمونم یا الزمه دوباره توضیح بدم؟؟باش

 

 از شنیدن حرفش لبخند روی لبم نشست!شاید حرف خاصی نبوده اما همین که گفت هر حرف نامربوطی

 به شریک من و بعد خود من گفته یه حس خوبی توی دلم نشست!یه حسی مثل حمایت شدن!حسی که

 !رده بودهیچوقت با ارشیا تجربه ش نک

 !!نه متوجه شدم-

 خوبه!طرح ها به کجا رسیده؟؟-

 !به تخته نگاه کردم

 !!تاش به دلم میشینه!بقیه ش انگار یه چیزی کم دارن تا طرح زدم از دیشب تا امروز اما نزدیک-

 مشکلی نیست؛اینترنت دارید؟؟-

 !بله-

 

 !!خوبه عکس هاشو برای من بفرستید ایراداشو براتون تایپ میکنم-

 لبم رو گاز گرفتم و بدون اینکه بخوام گفتم

 !نمیشه دیدید بگید که زنگ بزنم پشت تلفن بهم ایرداشو بگید؟اخه اونطوری بهتر متوجه میشم-

 کوتاه گفت

 ید؟خبله خب!طرح هارو بفرستید دیدم تماس میگیرم!!تا چه ساعتی بیدار-

 شونه باالانداختم

 !ساعتش مهم نیست من بیدارم-

 خیله خب کوتاهی گفت و بعد از خدافظی قطع کرد!لبخند کجی زدم و تخته شاستیم رو روی پام گذاشتم

 که سیا با ظرف جیگر وارد شد

 چرا اینارو نخوردی؟؟-

 !!آیییی توروخدا ولم کن سیا!!حالم بهم میخوره-

 خیله خب کوتاهی گفت

 !!ریم فست فود!بدو اماده شوشام می-
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 جیغ شادی زدم که سرش رو با تاسف تکون داد

 !اونوقت میگم جیگر بخور قیافه ش رو شبیه انار چروك میکنه-

 

 لبخند دندون نمایی زدم و مانتوی زرد رنگم رو پوشیدم!!میکاپمم تمدید کردم و همراه پونه از اتاق

 رو گرفته بودم رو توی راه برای امیرعلی سند کردم وبیرون رفتم!!طرح هایی که از قبل عکسشون 

 صدای موسیقی رو کم کردم

 

 !!سرم رفت خب-

 سمیرا غر زد

 !!باران ضدحال نزن زیادش کن-

 بااخم نگاهش کردمو غر زدم

 !!من مجروحم حرف نباشه-

 !سیا خندید و سیستم رو خاموش کرد

 !!باید به مجروح احترام گذاشت-

 پونه غر زد

 !!سیا تو این بارانو لوس کردی-

 !!زبونم رو در اوردم و شکلکی براشون در اوردم

 منو رو توی دستم گرفتم و اینبار پیتزا مخلوط و سیب زمینی ساده سفارش دادم!!پسر بچه بعد از گرفتن

 سفارشمون رفت!پونه از جاش بلند شد

 !!من برم دستمو بشورم-

 !!خندهتامون چندشی بهش گفتیم که باعث شد ب

 !سیا:برو چشمم بهت نیوفته!خانم پاکیزه

 در حالی که میخندید ازمون دور شد ؛صدای گوشیم بلندشد!با دیدن اسم یزدان پناه سیا که کنارم نشسته

 بود جونی گفت که باعث شد ضربه ای به پهلوش بزنم

 !!خب عکسشم بذار دیگه-
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 !تونم صحبت کنمچپ چپی نثارشم کردم و از رو صندلی بلند شدم تا راحت ب

 

 !!سالم-

 !!خانم اریانجو!خانم اریانجوو-

 از حرصی که توی صداش بود متوجه شدم گند زدم!لبم رو گاز گرفتم و زمزمه کردم

 

 گند زدم؟؟؟-

 چندبار؛دقیقا چندبار باید گوشزد کنم که هر طرح باید فکر شده باشه روش؟؟-

 لبم رو گاز گرفتم که ادامه داد

 چند بار باید بگم که روی یه مدل خاص تمرکز نکن که ذهنت بسته بشه؟؟-

 ..لبم رو محکمتر گاز گرفتم که صداش قطع وصل شد

 ...طرح اولت...داره...نباید-

 اخم کردمو گفتم

 الو...اقای یزدان پناه..صداتون قطع و وصل میشه..الو؟؟-

 صدای کالفه ش رو شنیدم

 !احاب بیادبرو یه جایی که این انتن بی ص-

 لبم رو گاز گرفتم و قبل ازاینکه بیشتر عصبانیشم کنم دویدم از فست فود بیرون

 !!خب فکرکنم درست شد-

 نفسشو فوت کرد بیرون

 داشتم میگفتم طرح اولت یه طرحیه که امسال زیاد مد شده!تو نباید کپی کنی!دنبال ایده ی نو باش نه-

 مراسم که همه جا خبرنگار هست یکم زیادی بازه!باید تکراری و چیپ!طرح سومت؛اون یقه برای اون

 

 توی طراحی این چیزا هم درنظر داشته باشی!!و طرح هفتم نوع استین و یقه و کوتاهی جلوی مانتو هیچ

 سنخیتی به طرح های کار شده روش نداره!بقیه طرح ها هم نیاز به پاره شدن داره که متاسفانه نیستم

 !ت انجامش بدهاینکارو انجام بدم خود

 از حرفش خندهم گرفت
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 !چشم!خودم پارهشون میکنم!ممنون بابت راهنماییتون-

 !منتظر طرح های اصالح شده هستم تا ببینم متوجه شدی یا نه-

 لبخندزدم

 !حتما!اصالح میکنم میفرستم-

 !خوبه!خدانگهدار-

 !خداحافظ-

 

 !بچه ها نشستمگوشی رو قطع کردم و با لبخند وارد فست فود شدم و کنار 

 !سمیرا:نه سیا ظاهرا اینسری نپیچونده چون نیشش بازه

 خندیدم

 !!نه خیلی نپیچوند-

 !خوبه-

 چنگالم رو برداشتم و داخل سیب زمینی فرو کردم که با دیدن حشره سبز رنگ صورتم تو هم رفت!سیا

 خم شد و با دیدن حشره اخم کرد وظرف رو برداشت و رفت سمت صندوق!!صداش رو نمیشنیدم اما

 مردی که اومد و دستش رو روی سینه ش گذاشت و باشرمندگی خم شد متوجه شدم عذرخواهی

 

 !میکنه!سیا برگشت و روی صندلی نشست

 امین:چیشد؟

 ینجوری باشه نیارید!مدیرش اومد عذرخواهی کردهیچی بهش نشون دادم گفتم اگه پیتزاهاتونم قراره ا-

 !!و از این حرفا

 دستی زیر چونه ام زدم و گفتم

 !!تو عمرم حشره سبز ندیده بودم توی فست فود دیدم-

 !سمیرا با خنده تایید کرد که مدیر فست فود با یه ظرف دیگه سیب زمینی اومد

 !چه ها متوجه نشدن!واقعا شرمندهمخیلی عذرمیخوام ازتون!مثل اینکه توی پاکت ها بوده ب-

 سیا سرش رو تکون داد
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 !!ممنون نیازی نبود به این چون فکرنکنم دیگه بچه ها بتونن بخورن-

 مرد دوباره عذرخواهی کرد و ظرف سیب زمینی رو گذاشت ورفت!!هنوز چند قدم دور نشده بود که

 لوم زدسس رو باز کردم و روی سیب زمینی ریختم که سیا ضربه ای به په

 حداقل بذار دوقدم دور بشه بعد حمله کن!!منو باش میگم دیگه نمیتونن بخورن!!خوشم میاد با یه عده-

 !بخور اومدم مسافرت

 درحالی که میخندیدیم غذامون رو خوردیم...سیا با دیدن ظرف های خالی لبش رو گاز گرفت

 تید بمونه فکرکنن نتونستیدبچه ها توروخدا؛به خاطر ابروی منم شده دوتا دونه ش رو میذاش-

 !!بخورید!المصبا حشره بود تو غذاتون

 

 امین با خنده دور دهنش رو پاك کرد

 

 !زندگی صحراییه برادر من!این سوسول بازیا چیه-

 سیا با خنده سرش رو تکون داد و بله ی کوتاهی گفت!!بعد از حساب کردن غذا برگشتیم ویال!!ساعت

 ستگی رفتن تا بخوابن اما من باید طرح هارو کامل میکردم ومیفرستادم برایشب بود ولی همه از خ

 امیرعلی!!اتود رو که دستم گرفتم صورتم از درد جمع شد اما به روی خودم نیاوردم و شروع به اصالح

 طرح ها کردم!!با قرمز تر شدن باند دستم اتودم رو زمین گذاشتم و رفتم سمت اشپزخونه!!باند رو از

 داخل جعبه کمک های اولیه در اوردم و با باند خونیم عوضش کردم!با صورتی که از درد جمع شده بود از

 طرح هام عکس گرفتم و برای امیرعلی فرستادم!!بعد از دریافت اوکی از امیرعلی جیغ خفه ای از

 !!خوشحالی کشیدم و خمیازه کشان توی رخت خوابم خزیدم و چشمام رو بستم

 ساعت بود که دادگاه شروع شده بود و من تمام طول و عرض حیاط رو!ساعت نگاه کردم با استرس به

 !!طی کرده بودم!دلشوره داشتم!هم برای امیرعلی هم برای مادر ارشیا

 سیا با لبخند اومد سمتم و بغلم کرد

 دگاهمن فداتشم اینجوری نکن با خودت!از صبح صدبار طول و عرض حیاط رو طی کردی!بسه دیگه!!دا-

 !تموم بشه خبر میدن

 لبم رو گاز گرفتم

 سیا تو یه جلسه تموم میشه؟؟-
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 سرش رو تکون داد

 اره امیرعلی کسایی که اونجا بودن رو به عنوان شاهد برده امروز که تموم بشه!ثابت بشه رای رو میدن-

 !!و تموم میشه

 دستمو روی دلم گذاشتم و آییی گفتم که خندید

 

 !!نمیشه نترس فداتشم!چیزی-

 !!امیرعلی چرا گوشیش خاموشه؟بالیی سرش نیومده باشه-

 خندید

 !دادگاه فسقل!معلومه که خاموش میکنه-

 

 اون خانوم وارد"روی پله های حیاط نشستم و لبم رو گاز گرفتم!نگران بودم!!صداش توی گوشم پیچید

 "!بعد به خود من گفتهمزون من شده هر حرف مربوط ونامربوطی که خواسته اول به شریک من و 

 لبخند روی لبم نشست که سیا خندید

 !فکرمیکنم دلیل خنده هام داره واقعی میشه-

 گیج نگاهش کردم و گفتم

 چی؟-

 !!سرش رو تکون داد و گفت هیچی و خندید

 !پاشو بریم تو یه چیزی بخور!از صبح هیچی نخوردی-

 سرم رو باالانداختم

 !میلم نمیکشه-

 دستم رو روی چشمام گذاشتم و پام رو تکون دادم!!چرا این دادگاه انقدر طوالنی شده بود؟؟با صدای

 زنگ گوشی سیا تند برگشتم سمتش!با دیدن اسم امیرعلی نگران به سیا نگاه کردم

 شیری یا روباه پسر؟؟-

 با خنده سیا نگرانیم تموم شد

 

 !باه باشهبرمنکرش لعنت مگه میشه اقای یزدان پناه رو-
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 حاال حکم چیشد؟؟-

 خوبه!حاال قصدت چیه تو؟؟-

 ینی میشه اینکارو کرد؟؟-

 !!اره خب کار واسه تو نشد نداره-

 !خیله خب اومدم تهران بهت سرمیزنم حتما!!ممنونم ازت!خدافظ-

 با قطع شدن گوشی دستش رو گرفتم

 بگو سیا!بگو چیشده؟نتیجه چیشده؟؟-

 تموهام رو باخنده بهم ریخت وگف

 سال و نیم حبس که امیرعلی با پول قسمت شالقش رو منتفی ضربه شالق با!گفتم که نگران نباش-

 !کرده

 

 باصدای لرزون گفتم

 وحبسش؟؟-

 !اونم گفت یه ماهی بمونه تو زندان بعد رضایت میده تا ازاد بشه!فقط میخواد حساب کار دستش بیاد-

 با شنیدن حرفش نفسم رو راحت بیرون فوت کردم و خداروشکری گفتم که خندید

 !!گفتم که نگران نباش!االنم بیا بریم یه چی بخور دستات یخه یخه!فشارت افتاده حتما-

 موهای خیسم رو با سشوار خشک میکردم که پونه روی تختم نشست

 !یت میشیاتازه رسیدیم یکم استراحت کن فردا پاشو برو!اینطوری اذ-

 

 سشوار رو خاموش کردم و کرم پودرم رو برداشتم و درحالی که روی صورتم پخش میکردم گفتم

 !طرح هارو به دست امیرعلی برسونم!دلم برای بچه ها تنگشده نمیشه باید-

 خیله خبی که با خنده گفت باعث شد از اینه بااخم نگاهش کنم!!بی توجه بهش رژ ماتم رو روی لبم

 لنز عسلی رنگم رو توی چشم گذاشتم و چندبار پلک زدم تا سرجاش قرار گرفت!خط چشمکشیدم 

 نازکی پشت چشمم کشیدم و با یه رژگونه کمرنگ میکاپم رو کامل کردم!!نگاهی به خودم تو اینه

 !کردم!لبخند رضایتمندی زدم و موهام رو کج بافتم و شالم رو سر کردم
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 !ماشاال چقدرم به خودش میرسه-

 یدمخند

 !اینو بهش میگن مرتب بودن نه رسیدن-

 !بلهی بامزه ای گفت که گونهش رو بوسیدم و ارشیوم رو برداشتم

 !من رفتم-

 !منم شاید اومدم-

 چپ چپی نثارشم کردم وغر زدم

 !اگه میخوای بیای چرا اینجایی؟بدو اماده شو-

 خندید و ازجاش بلندشد

 !من امادهم فقط مانتوم رو باید بپوشم-

 ت سمت اتاق مهمان!!از پله ها پایین رفتم که مامان از اشپزخونه بااخم بیرون اومدو رف

 !نمیخوای یه استراحت به خودت بدی؟؟میذاشتی فردا میرفتی-

 

 

 با لبخند گونه ش رو بوسیدم

 !نمیشه مامانم!باید طرح ها رو به دست امیرعلی برسونم!من خسته نیستم بخدا نگران نباش-

 پونه از پله ها پایین اومد

 !بریم که من امادهم-

 !!لبخند زدم و بعد از خداحافظی از مامان بیرون رفتیم

 !ارشیوت رو بده من نمیخواد با اون دستت بگیریش-

 !نه راحتم!زخمش تقریبا خوب شده-

 میگم تو هرروز پیاده با مترو واتوبوس میری؟؟-

 سرم روتکون دادم

 !رم بعضی روزاهم با تاکسی!قدم زدن رو ترجیح میدمبعضی روزا با اژانس می-

 به خاطر این نمیگی بابات ماشین بخره؟-
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 لبم رو گاز گرفتم!شاید بخشیش به خاطر همین بود بخشیش هم...شونه باالانداختم

 !اره-

 سرش رو تکون داد و درحالی که به بچه های داخل پارك نگاه میکرد گفت

 !ی میاد دنبالت میرید دنبال کارای مزونمامانت میگفت بعضی وقتاامیرعل-

 انقدر پونه رو میشناختم که بفهمم منظورش از این حرف چیه!ضربه ای به پهلوش زدم وگفتم

 !!انقدر سعی نکنید منو بچسبونید به امیرعلی!بین من و امیرعلی چیزی نیست-

 لبخند زد

 ؟خیله خب چرا جوش میاری عزیزم مگه ما گفتیم بینتون چیزی هست؟-

 

 به قلبم اشاره کرد

 !!من میگم اون تو یه چیزی هست-

 پوف کالفه ای کشیدم و غر زدم

 بس کن پونه!چیزی بود خودم بهت میگفتم!چرا هی گیر میدی اخه؟-

 خندید

 !!به خاطر اینکه خودت هنوز نمیدونی که بخوای به من بگی-

 

 دیگه کم کم داشتم کالفه میشدم و فکر کنم پونه این کالفگی رو دید که بیشتر از این ادامه نداد!سوار

 مترو شدیم و تا رسیدن به ایستگاه تجریش جفتمون سکوت کردیم!چیزی بین من امیرعلی نمیتونست

 ك شد و کالفهمباشه!اصال مگه کسی مثل امیرعلی بی دوستدختر میمونه؟دوباره اسم رها توی ذهنم پژوا

 !!کرد

 به محض سوار شدن توی اسانسور پونه گفت

 !پاساژ خخیلی شیکیه!!سبک اروپایی داره-

 سرم رو تکون دادم و حرفش رو تایید کردم!!گل هایی که سرراه خریده بودم رو توی دستم جابه جا

 ها با دیدنم لبخند زدنکردم و از اسانسور پیاده شدم!!با دیدن بچه ها لبخند دوباره روی لبم نشست!بچه 

 و به استقبالم اومدن

 !!سالم باران جاننن..نمیدونی چقدر دلمون تنگشده بود-
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 !لبخند زدم و با هرسه تاشون روبوسی کردم

 منم حسابی دلم تنگشده بود؛چه خبر؟اوضاع چطوره؟؟-

 

 ارشیوم رو کنار کنسول گذاشتم که سیما لبخند زد

 !نبودی اقای یزدان پناه اکثرا میومد بهمون سر میزدهمه چی خوبه!نگران نباش!!تو -

 ابرو باالانداختم که گیتا گفت

 باران جان خانم رو معرفی نمیکنی؟؟-

 لبم رو گاز گرفتم

 !!ای وای ببخشید اصال یادم رفت!!ایشون پونه خاله ی بنده هستن-

 و رو به پونه گفتم

 !!ایناهم دوستای بنده...سیما..گیتا و سمانه-

 ا خوشرویی تمام باهاشون دست داد وابراز خوشبختی کرد!!گلدونی که تو نبود من خالی بود رو ابپونه ب

 !!کردم و گل هام رو داخلش گذاشتم

 سمانه:باران دستت چیشده؟؟

 به دستم نگاه کردم وگفتم

 !!چیز مهمی نیست!با چاقو بریدم-

 

 و رفتم سمت کیفم و گفتم

 !تا یادم نرفته-

 سوغاتی هاشون رو دونه دونه در اوردم و جلوشون گذاشتم

 !!ناقابله-

 سیما با ذوق کلوچهش رو برداشت و درحالی که باز میکرد گفت

 

 !!باران جون چرا زحمت کشیدی راضی به زحمتت نبودم-

 گیتا با خنده اشاره کرد

 !!قشنگ معلومه راضی نبودی-
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 !اذیتش نکنید راحت باش عزیزم-

 ل نگاه کردن مانتو ها شده بود و من نگاهی به فاکتورای خرید کردم!!تو این چهار روزی کهپونه مشغو

 !!نبودم اوضاع خوب بوده ظاهرا!با ورود نرگس اعتصام به مزون لبخند زدم و خودم به استقبالش رفتم

 !سالم خیلی خوش امدید-

 با لبخند گرمی جوابم رو داد

 یگردم از دوستان تعریف مزون شما رو زیاد شنیدم گفتم یه سربرای جشن حافظ دنبال یه مدل خوب م-

 !!بزنم مانتوها رو ببینم

 لبخند زدم

 راستش هنوز مانتوهامون دوخته نشدن فعال فقط طرح ها رو داریم که اگه بخواین میتونم نشونتون بدم-

 !!تا براتون بدوزیم مدل رو

 ...وردمالبته ای گفت رفتم سمت ارشیوم و طرح ها رو بیرون ا

 !بفرمایید!میتونید نگاه کنید-

 لبخند زد و با تشکر زیر لبی به طرح ها نگاه کرد!برقی که توی چشماش روشن شد لبخند رو روی لبام

 اورد!پونه که یکی از مانتوها رو انتخاب کرده بود پروو میکرد از توی اتاق پروو صدام زد

 باران جان؟-

 ی اتاق پرو...با دیدن مانتوی تنش لبخند زدمبا عذرخواهی کوتاهی از نرگس رفتم تو

 

 !چقدر بهت میاد-

 

 به خودش تو اینه نگاه کرد

 !مطمئنی؟؟تا حاال این رنگی نداشتم یکم دو دلم-

 !!نه خیلی قشنگه اصال شک نکن-

 !گیتا و سمانه و سیما هم که توی اتاق پروو بودن تایید کردن

 ..من برم پیش نرگس؛زشته بازیگر مملکت اومده ما تنهاش گذاشتیم اومدیم اینجا-

 و تند از اتاق پرو بیرون رفتم که با دیدن طرح ها که روی کنسول بود و جای خالی نرگس لبم رو گاز
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 گرفتم!ینی انقدر ناراحت شد که گذاشت رفت؟؟ضربه ای به پیشونیم زدم طرح هام رو برداشتم و

 بوق جواب داد یرعلی روگرفتم..بعدازشمارهی ام

 .بفرمایید خانم اریانجو-

 !!سالم اقای یزدان پناه!شما امروز مزون تشریف نمیارید؟طرح ها رو اوردم که تحویلتون بدم-

 !!جلوی پاساژم؛بیارید پایین ببینم که از همینجا مستقیم بریم سراغ طراحی پارچه-

 لبخند زدم

 !چشم!االن میام-

 !قطع کردم و رفتم سمت اتاق پرووو گوشی رو 

 !پونه من با اقای یزدان پناه میریم دنبال پارچه ی مانتوها!!ببخشید مجبوری تنها برگردی خونه-

 با لبخند گونه م رو بوسید

 !!نه فداتشم برو به سالمت!مواظب خودت باش-

 

 !با بچه ها خدافظی کردم و بعد از برداشتن ارشیوم از مزون بیرون رفتم

 .و برای خودم تو را ارزو میکنم

 توی اینه اسانسور به صورتم نگاه کردم؛از خوب بودنم که مطمئن شدم از اسانسور بیرون رفتم!!با دیدن

 ..ماشینش لبخندکمرنگی زدم و سوار شدم

 !!سالم-

 سرش رو تکون داد که طرح هام رو از ارشیو بیرون کشیدم و سمتش گرفتم!درحالی که طرح هارو

 میگرفت کوتاه پرسید

 دستتون؟؟-

 

 از همین یه کلمه حرفش لذتی توی دلم نشست که علتش رو نمیدونستم!کوتاه گفتم

 !با چاقو بریدم-

 سرش رو تکون داد و اخرین نگاه رو به طرح ها انداخت

 !افرین با دست زخمی پشتکار خوبی داشتید برای کشیدن این طرح ها-
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 ردملبم رو گاز گرفتم و زمزمه ک

 !!ترس داشتم نه پشتکار-

 چیزی گفتید؟؟-

 به چشماش نگاه کردم و سرم رو باالانداختم

 !نه گفتم ممنون-

 سرش رو تکون داد و خواست راه بیوفته که گفتم

 

 راستی همین یه ربع پیش نرگس اعتصام اومد مزون گفت برای جشن حافظ مانتو میخواد..مانتو اماده-

 !ل حاضر طرح مانتوها رو داریمنداشتیم بهشون گفتم درحا

 دستی که رفته بود سمت سوئیچ همونجا توقف کرد؛چشماش بسته شد و اروم گفت

 چی؟-

 با ترس به چشمای بسته شده و دستی که تو هوا خشک مونده بود نگاه کردم و اروم زمزمه کردم

 !گفتم مانتوها اماده نیست فعال طرح ها رو داریم-

 بیده شدن دندوناش روی هم رو شنیدم!با همون چشمای بسته زمزمه کردحاضرم قسم بخورم صدای سا

 !نگو که طرح ها رو نشونش دادی-

 با تردید و ترس نگاهش کردم و لب زدم

 نباید نشون میدادم؟؟-

 دستش که محکم روی فرمون کوبیده شد و سری که با شدت برگشت سمتم همزمان شد با صدای

 دادش

 خودت چه فکری میکنی؟؟-

 ترس خودم رو عقب کشیدم و از پشت پرده ی اشک به چشمای قرمزش نگاه کردم!خم شدبا 

 سمتم!اونقدری که داغی نفسش روی پوستم پخش شد

 

 حواست هست که چوب خطتات داره زیادی پر میشه؟؟-

 چونه ام از بغض لرزید؛این امیرعلی خشن هیچ شباهتی به امیرعلی حمایتگری که توی سه روز گذشته

 !!بایادش دلتنگ شده بودم نداشت
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 ..من..فقط-

 درحالی که عقب میرفت کروات دور گردنش رو شل کرد و از الی دندونای قفل شده ش غرید

 !!صداتو نشنوم-

 و استارت زد بی حرف اضافه ای راه افتاد وصدای جیغ الستیکا توی خیابون پیچید!قطره های اشکی که بی

 چکیدن رو با پشت دستم پاك کردم و به پیشونی و چشمای سرخ امیرعلیاجازه از من روی گونه م می

 نگاه کردم!!هنوزم گیج بودم و نمیدونستم چرا انقدر عصبانی شده؟!درحالی که کرواتش رو باز میکرد و

 روی صندلی پشت مینداخت غر زد

 !!صدای گریه ت روی اعصابمه-

 ش نکنم،قسم میخورم حرارتی که از بدنش ساطعدستم رو جلوی دهنم گذاشتم تا بیشتر از این عصبانی

 میشد رو حس میکردم!!با توقف ماشین جلوی ساختمون ویالیی توی الهیه تند از ماشین پیاده شد و در رو

 بهم کوبید که باعث شد من شوك شده هم به خودم بیام و دنبالش راه بیوفتم!دستش رو روی زنگ

 و ترسیده نگاهش کردم!اصال نمیفهمیدم علت اینگذاشت و با پاش روی زمین ضرب گرفت!!گیج 

 کاراش چیه!بعد از چند دقیقه که خبری نشد لبش رو روی ههم فشار داد و به دیوار کنار در نگاه کرد و

 زمزمه کرد

 باز نمیکنی نه؟؟-

 کتش رو در اورد و گرفت سمتم!بدون گفتن هیچ حرفی کتو با دستای لرزون ازش گرفتم که پرید و

 به گوشه ی دیوار گرفت و خودش رو باال کشید!!با چشمای گرد شده بهش نگاه کردم!چیکاردستش رو 

 داشت میکرد؟؟انقدر توی شوك بودم که نفهمیدم کی از اونطرف در رو برام باز کرد و من دنبالش راه

 شد و افتادم!!قطعا امشب روی جدیدی از امیرعلی یزدان پناه رو داشتم میدیدم!!در قرمز رنگ خونه باز

 

 دختر جوون و البته لوندی از خونه بیرون اومد و روی تراس ایستاد!!دختر جوون درحالی که میخندید

 گفت

 !خوشم اومد امیرعلی!مثل همیشه سوپرایزم کردی!فکر نمیکردم از دیوار خونه م بیای باال-

 

 نگاه کردم!این تا همین به امیرعلی که مثل نیم ساعت گذشته اروم جلوی دخترك ایستاده بود متعجب



www.taakroman.ir  

 

  

 
263 

 

سرکوب رمان    

  کاربر انجمن تک رمانبانو آی  

 

 دو دیقه پیش دود از کلهش بلند نمیشد؟؟امیرعلی پوزخندی زد و روبه روی دختر ایستاد

 قطعا کاری که من کردم خیلی بهتر از کار تو و نرگس بود نه؟؟-

 دختر در حالی که هنوز میخندید به من نگاه کرد

 !طراح کوچولوی ما تو هستی درسته؟؟باید بگم کارات فوق العاده بودن عزیزم-

 امیرعلی چونه ی دختر رو گرفت و چرخوند سمت خودش

 !فکرایی که تو ذهنته بریز بیرون!رو این دختر هم فکر نکن!نه روی خودش نه روی طرحاش-

 اپ وشلوارك جلوی امیرعلی ایستادهمتعجب به امیرعلی و دختر نگاه کردم،این دختر کی بود که با این ت

 بود و خنده های دلبرانه میکرد؟؟

 همیشه همینقدر زود پیش میری امیرعلی!بیا تو گلویی تازه کن!نمیشه سرپا راجب همچین موضوعی-

 !!صحبت کرد

 و روش رو از امیرعلی گرفت و رفت سمت در که با حرف امیرعلی خشکش زد

 با کوروش خوشی؟اره؟-

 ی متعجب برگشت سمت امیرعلی که حاال با پوزخند روی سکوی تراس نشسته بود و بادختر با چشما

 !گوشی توی دستش ور میرفت

 

 تو..تو کوروشو..از کجا میشناسی؟؟-

 امیرعلی بدون اینکه جوابی به دختر بده کوتاه گفت

 حالت چطوره پسر؟؟-

 صدای خنده پسر که بلند شد رنگ دختر به وضوح از صورتش پرید

 !تازه از سفر برگشتیم!خوب بود!همونطور که خواسته بودی-

 امیرعلی سرش رو تکون داد و خوبه کوتاهی گفت که دختر دستش رو به دستگیره در گرفت تا زمین

 نخوره!نگران به دختر و متعجب به امیرعلی نگاه کردم!!گوشی رو توی جیبش گذاشت و سمت دختر

 !!ی بتونه حرفاش و بفهمهرفت!اونقدر نزدیکش شد که دختر به خوب

 

 سال سال پیش اونقدر نابلد بودم که ندونم با ادمی مثل تو چه جور تا کنم اما اون رفتار برای همون -

 پیش بود!!امیرعلی که االن جلوت وایساده منتظر یه خطاست تا بالیی به سرت بیاره که حتی توی خارج از
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 !!ایرانم نتونی سرت و بلند کنی و کارکنی

 وقتی دخترروی زانو به زمین افتاد و چشماشو با درد بست امیرعلی با همون پوزخند ترسناکش روی

 زانوش نشست و جلوی چشمای بسته دختر بشگن زد

 هی هی گوش کن به حرفام!فقط کافیه یکی از اون طرح ها با اسم برند تو دوخته بشه!اینبار کمر بستم-

 !به نابودیت!حواستو جمع کن

 و در مقابل چشمای به اشک نشستهی دختر پوزخند عمیقتری زد وگفت

 !!میدونم که دوباره سوپرایزت کردم-

 و درحالی که از جاش بلند میشد به امیددیدار کوتاهی گفت و بازوی من مبهوت رو گرفت و دنبال

 

 فرمون نشسته بودخودش کشید و از خونه بیرون رفتیم!!گیج و منگ به امیرعلی که حاال خونسرد پشت 

 نگاه کردم و گفتم

 این...این دختر...کی بود؟؟-

 درحالی که راه میوفتاد کوتاه گفت

 !!!رها..رها فالح-

 با نی محتویات اب پرتغال داخل لیوان رو بهم زدم!!اونقدر ترسیده بودم و رنگم پریده بود که خود

 ر بشه!!به امیرعلی نگاه کردم که خونسردامیرعلی متوجه شده بود وبرام ابمیوه گرفته بود تا حالم بهت

 نشسته بود روی صندلی و سکوت کرده بود!اصال انگار نه انگار تا دوساعت پیش نزدیک بود از عصبانیت

 سال پیش اونقدر نابلد بودم که ندونم"من رو درسته قورت بده!هنوز حرفاش توی سرم پژواك میشد

 "!سال پیش بود ار برای همونبا ادمی مثل تو چه جور تا کنم اما اون رفت

 !گیج بودم؛حتی یه کلمه از حرفاشون رو متوجه نشده بودم

 !!سئوالت رو بپرس تا انقدر با خودت کلنجار نری-

 بودم ینی سعی داشت نشون بده عصبانی نیست تا بیشتر از این نترسم!!دوباره با "تو" این که هنوز براش

 نی توی لیوانم بازی کردم

 !م دارم جراتم رو جمع میکنمکلنجار نمیر-

 

 صدای خندهش باعث شد متعجب سرم رو بلند کنم و بهش خیره بشم!!حاضرم قسم بخورم توی این
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 ماهی که میشناختمش هچوقت خنده ش رو ندیده بودم!ناخداگاه لبخند روی لبم نشست!درحالی که

 خنده ش رو جمع میکرد گفت

 

 !بپرس-

 اون دختر کی بود؟-

 !یه بار گفتم.رها فالح-

 نه منظورم اینه رها فالح کی هست؟-

 کوتاه جواب داد

 !!یه همکار قدیمی-

 اینکه بیشتر ازاین توضح نداد ینی حتی بپرسمم جواب نمیده!به ساعتش نگاه کرد و اخ کوتاهی

 گفت؛نگران نگاهش کردم

 چیزی شده؟؟-

 سرش رو تکون داد

 !اما فراموش کردم و االن دیر شده باید تا نیم ساعت دیگه فرودگاه باشم-

 و از جاش بلند شد و بهم نگاه کرد

 !!مجبوری همراهیم کنی تا فرودگاه چون وقت ندارم برسونمت-

 لبم رو گاز گرفتم تا متوجه لبخندم نشه!درحالی که کیفم رو برمیداشتم باشه کوتاهی گفتم و همراهش

 ر شدم کمربندم رو ببندم تا اگر تصادف کردیم اسیبراه افتادم!!انقدر تند تا فرودگاه روند که مجبو

 نبینم!!بین جمعیت نگاهش رو چرخوند و در نهایت با دیدن دخترجوونی که عجیب شبیه امیرعلی بود

 رفت سمتش!!دختر با دیدن امیرعلی لبخند زد ووقتی بهش رسید دستشو روی سینه امیرعلی گذاشت و

 بوسید...اخمام ناخداگاه تو هم رفت و اول نگاهی به دست خودش روباال کشید و گونه ی امیرعلی رو

 دختر که روی سینه امیرعلی نشسته بود و بعد نگاهی کلی به خود دختر کردم!!قدی متوسط..موهای

 

 پرکالغی و لخت درست مثل موهای خودم...چشمای طوسی دور مشکی..بینی کوچک و خوش فرم..گونه

 اخمم عمیقتر شد!!امیرعلی کوتاه گونه ی دختر رو بوسید و باهاشهای پر..از دیدن قیافه ی جذابش 
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 صحبت کرد که به خاطر هیاهوی اطراف متوجه نشدم!!بابرگشتن دختر سمتم سعی کردم لبخند

 ..بزنم...همراه امیرعلی به سمتم اومدن!!امیرعلی کوتاه معرفیم کرد

 !و غزل دخترعموی بندهغزل جان خانم اریانجو شریک و طراح مزون..خانم اریانج-

 با لبخند کمرنگی دستم رو جلو بردم و کوتاه گفتم

 ..خوشبختم غزل جان-

 غزل هم دستم رو فشرد و درست مثل پسرعموش گفت

 !!منم همینطور-

 لبم رو از داخل گاز گرفتم و زیرلب زمزمه کردم یه یوبس کم بود یکی دیگه هم اضافه شد!!سه نفری از

 ...فرودگاه خارج شدیم و سوار ماشین شدیم

 خانم اریانجو خونه تشریف میبرید؟؟-

 از اینکه دوباره جلوی دخترعموش شما شده بودم خندهم گرفت!قشنگ معلوم بود دوستنداشت حتی یه

 ..بود ذره هم از صالبتش کم بشه!!به ساعت نگاه کردم..نزدیک

 !منوناگه زحمتی نیست خونه ی سیامک برسونیدم!م-

 نگاهی که غزل با شنیدن اسم سیامک از تو اینه بهم کرد رومتوجه شدم اما به روی خودم نیاوردم...دیگه

 کم کم داشتم ایمان میاوردم که دخترعمو پسرعمو مثل دو سیبی ان که از وسط نصف شدن چون تا خونه

 خونه دقیقا یه ساعت فقطسیامک هیچکدومشون حتی یه کلممه حرف نزد!!یاد خودم افتادم که تا رسیدم 

 

 با مامان صحبت کرده بودم!خندهم گرفت از این همه تفاوت!!با توقف ماشین جلوی خونه سیا تشکر

 کردم و پیاده شدم..به غزل که مات خونه سیا شده بود لبخند زدم و دستم رو جلو بردم

 !خدافظ غزل جان-

 غزل نگاهش رو از خونه گرفت وبه من دوخت و کوتاه گفت

 !خدافظ-

 ...از امیرعلی هم تشکر کردم و رفتم سمت خونهش و زنگ زدم

 !!بچه تو مگه خونه زندگی نداری همه ش پیش منی؟؟بعداز ظهر از پیشم رفتی-

 خندیدم
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 !!باز کن بچه پروو...شارژرت تو کیفم جا گذاشته بودی!حقت بود نمیاوردم برات-

 

 که لیوان شربتی جلوم گذاشت خندید و در رو برام باز کرد!روی مبل نشستم

 با کی اومدی این وقت شب؟-

 !!با امیرعلی-

 جرعه ای شربتش رو خورد وگفت

 تا االن کجا بودید شیطون؟-

 با حرص کوسن رو سمتش پرت کردم و گفتم

 همه جا!!اول رفتیم پیش یه دختری به اسم رها فالح که امیرعلی بدبخت رو با خاك یکسان کرد!بعد هم-

 ...رفتیم فرودگاه دنبال دخترعموش غزل

 با شنیدن اسم غزل شربتی که داشت میخورد پرید گلوش و به سرفه افتاد...با ترس دویدم سمتش و

 

 پشتش زدم و باخنده گفتم

 !چیشد؟؟اروم بخور خب!حاال خوبه خونه ی خودته-

 درحالی که هنوز سرفه میکرد نگاهم کرد

 مطمئنی غزل بود؟؟-

 ون دادمسرم رو تک

 اره بابا!مطمئنم!اینارو ول کن سیا..این رها فالح کیه؟تو میشناسیش؟؟-

 به اخمای توهم سیا نگاه کردم و دستم رو جلوی صورتش تکون دادم

 سیا؟؟کجایی تو؟-

 سرش رو بلند کرد و نگاهم کرد

 چیزی گفتی ؟-

 ..با چشمای ریز شده نگاهش کردم

 خوبی تو؟؟-

 دور لیوان محکمتر کرد!!مشکوك نگاهش کردم وگفتم سرش رو تکون داد و دستش رو
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 وایسا ببینم..قضیه چیه؟؟غزل هم تا گفتم میرم خونه سیامک روم زوم شد دم درم که محو خونه شده-

 !بود

 پوزخند زد و ابرو باال انداخت

 

 !!خوبه پس هنوز یادشه-

 نستم وقتی عصبانی میشه پلکسکنارش نشستم و به اخمای تو هم و پلکی که میلرزید خیره شدم!!میدو

 

 میلرزه!!نگران نگاهش کردم!حاال مطمئن شده بودم یه چیزی هست!در حالی که شونه هاشو ماساژ

 میدادم گفتم

 !سیا جونم اروم باش یکم..من که نمیدونم قضیه چیه ولی بدنت داغه داغه-

 تر میشد!!نگران به اخمایبه لیوانی نگاه کردم که روی میز میکوبید و هربار شدت ضربه ها بیش

 پیشونیش نگاه کردم که صدای شکسته شدن لیوان هراسونم کرد!!ترسیده به خونی که از دستش چکه

 کرد نگاه کردم و جیغ خفه ای زدم!!با چشمای اشکی به سیا که حتی اخ هم نگفت و واکنشی نشون

 دیده بودم...خم شدم و دستندادخیره شدم!!حاضرم قسم بخورم تو عمرم سیا رو هیچوقت این شکلی ن

 زخمیش رو گرفتم

 ..سیا جونم پاشو..پاشو بریم دکتر..خواهش میکنم..پاشو-

 کوتاه خوبمی گفت و بدون هیچ حرفی بلند شد و رفت تو اتاقشو در رو بهم کوبید!!هراسون به قطره های

 خونی که روی پارکت های خونه ش چکه کرده بود نگاه کردم!!درحالی که قطره های اشک روی گونه م

 میریخت رفتم توی اشپزخونه و پارچهی سفید رنگی رو همراه پنبه و بتادین برداشتم و رفتم سمت

 اتاقش...اروم در رو باز کردم..روی تخت دراز کشیده بود و ساعد دست سالمش رو روی چشمش

 اشته بود و دستی که هنوز خون ازش چکه میکرد رو از تخت اویزون کرده بود!با بغض روی زمینگذ

 کنار دستش نشستم و پنبه رو اغشته به بتادین کردم و اروم روی دستش گذاشتم!!حتی تکون هم

 نخورد؛لبم رو گاز گرفتم و پارچه ی سفید رنگ رو دور دستش پیچیدم و گره زدم!!مرسی زیر لبی گفت

 و دستش رو جمع کرد!!کنارش روی تخت نشستم و موهای چسبیده به پیشونیش رو کنار

 زدم..نمیدونستم چه اتفاقی بین سیامک و غزل افتاده بود که اینطور سیا رو داغون کرده بود اما هرچی که

 هبود میدونستم مهم بود!!خیلی مهم!سیا تودار تر از این بود که بخواد درد دلش رو به کسی بگه ب
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 خاطرهمین بدون اینکه چیزی بپرسم فقط کنارش نشستم و سکوت کردم..نفس هاش که عمیق شد از

 چراغ رو خاموش کردم و از اتاق بیرون رفتم!!گوشیم رو از جیبم در اوردم و شماره پونه رو گرفتم

 کجایی دختر؟-

 ..سالم پونه..خونه سیام-

 

 !زودترمیگفتی نگرانت شدیم-

 رفتم و از پله ها پایین رفتملبم رو گاز گ

 ..ببخشید موقعیت پیش نیومد خبر بدم!من شب اینجا میمونم-

 برای چی؟-

 لبم رو گاز گرفتم و گفتم

 مجبورم تا صبح بشینم پای طرح ها..امیرعلی اونا رو تایید نکرد...االنم جفتمون اومدیم خونه سیا تا رو-

 !طرح ها کارکنیم

 ؟طرح ها به اون خوبی چرا اخه-

 !نمیدونم امیرعلیه دیگه..من برم صدام میکنه..خدافظ-

 و تند گوشی رو قطع کردم و نفسم رو فوت کردم بیرون..دروغ که شاخ و دم نداره!امیرعلی بیچاره رو

 بگو بدبخت روحشم از ماجرا خبر نداره!!لبم رو گاز گرفتم جارو شارژی رو برداشتم و رفتم سمت شیشه

 ع کردم و خورده هاش رو با جارو تمیز کردم!دستمالی برداشتم و با غصهها!!تیکه های بزرگش و جم

 !خونه های ریخته شده رو پاك کردم!خدا میدونست چی به روز سیای من اورده بودن که این بود حالش

 صبح با آالرم گوشیم بلند شدم ودستی به پلکای خسته م کشیدم!!برای امیرعلی پیام فرستادم که امروز

 

 مزون نمیرم و از اتاق برون رفتم!اروم در اتاق سیا رو باز کردم؛هنوز خواب بود!به چهره ی درهمش نگاه

 کردم و از ناراحتیش بغض کردم...بعد از شستن دست و صورتم مشغول درست کردن پنکیک محبوب

 و درحالی که سیا شدم...نیم ساعت بعد سیا هم بیدارشد!با چشمای بسته به دیووار اشپزخونه تکیه داد

 سرش رو میخاروند گفت

 تو چرا نرفتی سرکار فسقل؟؟-



www.taakroman.ir  

 

  

 
270 

 

سرکوب رمان    

  کاربر انجمن تک رمانبانو آی  

 

 شونه باال انداختم

 !!امیرعلی گفت امروز نرم مزون-

 چشماشو باز کرد و عاقل اندرسفیه نگاهم کرد که خندیدم

 !خب نرفتم دیگه!برو دست وصورتت رو بشور بیا صبحانه بخور-

 !کی حال داره تا سرویس بره-

 

 !!سینک و بدون توجه به جیغ جیغای من صورتش رو شستو اومد سمت 

 !!سیا تو یه مرد شلخته ای-

 دست خیسش رو روی صورتم کشید

 !تو هم یه زن غرغرویی-

 و جلوی اپن نشست و مشغول خوردن صبحانه شد!!همین که سعی میکرد خوب نشون بده خودش خوب

 خرابکاری دیروزم برای سیا گفتم تا بخنده امابود!!لیوان شیرقهوهم رو برداشتم و روی اپن نشستم...از 

 فقط لبخند زد و سر تکون داد!لبم رو کج کردمو گفتم

 به بچه ها بگیم بریم بیرون..نظرت چیه؟؟-

 

 درحالی که اخرین تیکه از پنکیکش رو میخورد بینیم رو فشار داد وگفت

 !کتنظرم اینه شما اماده بشی من برسونمت مزون بعدشم خودم برم شر-

 صورتم رو تو هم کشیدم و غر زدم

 !!نه سییا-

 !اره باراننن!قیافه تو شبیه انار نکن فسقل!بپر پایین برو اماده شو زود-

 بد اخالق بدبختی نثارش کردم و با لبای اویزون رفتم تا مانتوم رو بپوشم!سیا بود دیگه!موقع ناراحتی کار

 !!فقط ارومش میکرد

 جلوی پاساژ که توقف کرد برگشتم سمتش

 ..سیا ببین هنوزم دیر نیست؛بیا بریم دربندی جایی...خوش میگذره-

 با خنده خم شد و گونه م رو بوسید
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 !!برو فداتشم!خدافظ-

 زبونی براش در اوردم و بعد از خدافظی از ماشینش پیاده شدم و رفتم سمت پاساژ..سوار اسانسور که

 ی اخم کردم..اصنشم دیگه ازش خوشم نمیومد بااون دخترعموی یوبس ترازشدم با دیدن امیرعل

 خودش!!امیرعلی ابرویی باالانداخت

 !فکرکردم گفتید نمیاین-

 تیز نگاهش کردم

 میخواین برگردم؟-

 

 از دیدن حالت تهاجمی که به خودم گرفتم هردوتا ابروش باال رفت و سکوت کرد!!بااخم رومو ازش

 

 توقف اسانسور بدون توجه بهش رفتم سمت مزون!سیا که به من حرفی نمیزد اما میدونستمگرفتم و با 

 یه چیزی هست که دیشب اونطوری بهم ریخت!!به بچه ها سالم کردم و با دیدن اب گلدون که کثیف بود

 غر زدم

 تا من نیام کسی به داد این گالی بدبخت نمیرسه؟؟-

 رداشتم و اب کثیفش رو توی ظرف دیگه ا خالی کردم تا بعداو در مقابل نگاه مبهوتشون گلدون رو ب

 بریزمش بیرون و اب معدنی رو از کیفم در اوردم و داخل گلدون رو پر کردم و دوباره گل ها رو

 سرجاش گذاشتم!!کیفمو روی کنسول گذاشتم و روی صندلی نشستم!متوجه نگاه کوتاه امیرعلی روی

 !خودم شدم اما به روم نیاوردم

 نوم اریانجو برای طراحی پارچه همراهم میاین یا خودم برم؟؟خا-

 با اخم نگاهش کردم و درحالی که کیفم رو برمیداشتم و همراهش از مزون بیرون میرفتم غر زدم

 !!اسمش اینه که شریکیم..همه کارارو خودش میکنه-

 ا و شب قبل فکرکردماز گوشه ی چشم نگاه کوتاهی بهم کرد و سکوت کرد..سوار ماشین شدیم و به سی

 !!و دوباره اخم بین ابروهام نشست

 !فکر میکنم بهتر بود امروز نمیومدید-

 چپ چپی نگاهش کردم

 نمیومدم که تنها برید برای طراحی پارچه؟؟-
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 کالفه نگاهم کرد

 مشکلی پیش اومده خانم اریانجو؟؟-

 چشمام رو روی هم فشار دادم و تند برگشتم سمتش

 

 !مشکل؟؟نمیدونم واال!شما بهتر میدونید-

 پوف حرصی که کشید هم حتی نترسوندتم..تمام حواسم پیش سیا و دست زخمیش بود...کنار خیابون

 نگه داشت و برگشت سمتم

 !یه باار دیگه میپرسم و شما هم جواب میدید چون اصال حوصله ی این رفتارای بچه گانه رو ندارم-

 مشکلی پیش اومده؟

 

 خم به صورت جذابش نگاه کردمباا

 من نمیدونم اما شما باید بدونید دخترعموتون چیکار کرده که سیامک حتی با شنیدن خبر برگشتشم-

 !انقدر بهم میریزه

 پوف کالفه ی دیگه ای کشید و روشو ازم گرفت

 به نظرم کار درستی نیست توی رابطه ی دیگران دخالت کنیم!اینطور نیست؟؟-

 پر بغض داد زدم

 !!شاید برای ادم سفتی مثل شما مهم نباشه خرد شدن عزیزتون رو با چشم ببینید اما برای من مهمه-

 و روم رو ازش گرفتم و گذاشتم اشکای حبس شده توی چشمام روی گونه م سر بخورن..من برام حال

 ذابسیا مهم بود؛حال کسی که توی بدترین شرایط من رو خوب میکرد مهم بود!چیزی که اون رو ع

 میداد منم عذاب میداد!بطری اب معدنی که جلوی صورتم قرار گرفت رو پس زدم و اشکام رو پاك

 کردم!!صدای نفس عمیقی که کشید تا اروم بمونه رو شنیدم

 !!ساله ساله ست نه این رفتار دقیقا رفتار یه دختر-

 تیز نگاهش کردم که سرش رو تکون داد

 

 !تهسال خیله خب فرض میکنیم-

 !لبم رو گاز گرفتم؛هیچیش شبیه ادم نبود
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 یه رابطه ای بوده خوب یا بدش نه به من مربوطه نه به تو!حاال اون رابطه تموم شده!اینکه کی مقصره و-

 کی بیگناه بازم نه به من مربوطه نه به تو!هم سیامک هم غزل خوب بلدن گلیم خودشون رو از اب بیرون

 !!بکشن پس این وسط ما کاسه داغتر از اش نشیم خیلی بهتره

 بااخم نگاهش کردم و غر زدم

 منظورت از ما؛منه دیگه؟؟-

 سرش رو تکون داد

 !!میتونه باشه-

 ..من کاسه داغتر از اش نمیشم اما-

 پرید وسط حرفم

 

 کامال طبیعیه اما اینکه بهاما سیامک برات مهمه!حال کسی که تو بدترین شرایط کنارت بوده برات مهمه -

 ..خاطر رابطه دو نفر دیگه حرصت رو سر من خالی کنی اصال طبیعی نیست البته

 به چشمام نگاه کرد

 !!ساله طبیعیه پس بهت خرده نمیگیرم برای یه دختر-

 ..چشمام رو با حرص روی هم فشار دادم و بغضم رو قورت دادم

 !ای هستید که به ذهن هر ادمی میاینمطمئنم برای دلداری دادن اخرین گزینه -

 و با حرص رومو ازش گرفتم اما لبخند گوشه ی لبش رو دیدم نه از اون لبخندایی که همه میزنن از اون

 

 !!لبخندایی که با ذره بین باید پیداش کنی

 رایروز پراز جنب وجوش! همین که فرصتی ب !روز گذشته بود از اون روز و دعوای من با امیرعلی

 درست کردن ژورنال نمونده بود امیرعلی رو حسابی شاکی کرده بود اما استقبال باالیی که از مانتوهامون

 روز وشروع جشنی که براش انقدر دویده بودیم شده بود امیرعلی رو اروم ترکرده بود!توی تمام این

 ت غذا خوردن هم به خودشامیرعلی کارش شده بود از مزون به کارگاه و از کارگاه به مزون!حتی فرص

 نمیداد و این باعث میشد زخم معده ای که تازه متوجه ش شده بودم اذیتش کنه از هفته اول به بعد با

 دیدن این وضعیت هرروز براش ساندویچ درست میکردم و به زور میذاشتم تو ماشینش تا بخوره هرچند

 روز با تذکرا و حرص خوردنای امیرعلی گذشته بود!!باالخره اون که بازهم کوتاهی میکرد!!تمام این
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 روز پراز جنب و جوش رو باهم پشت سر گذاشتیم و روز جشن رسید و صاحب مزون ها توی جشن

 حضور داشتن!ذوق داشتم اونقدر که چندبار خط چشمم رو پاك کردم تا بتونم مثل همیشه بکشم!!بار

 ود برم!!تند از مامان و بابا خدافظی کردم و با هیجانی که سعی داشتماولی بود که همچین جایی قرار ب

 ...کنترل کنم سوار ماشین شدم

 !!سالم-

 امیرعلی کوتاه سرش رو تکون داد که ساندویچی که درست کرده بودم رو گرفتم سمتش!چشماش رو

 با حرص روی هم فشار داد

 این چه عادت جدیدیه؟-

 جلوتر بردملبم رو کج کردم و ساندویچ رو 

 

 زخم معدهتون عود میکنه هی درد میکشید بعد عصبانی میشید بعد با من دعوا میکنید بعدم من مجبورم-

 

 بشینم گریه کنم از ترس بعدم ارایشم پاك میشه ریملم میریزه زیر چشمم بعد همه اونجا مارو به عنوان

 ..یه مـ

 پریدوسط حرفم

 !استان بافتن نداشتخیله خب ،خیله خب میخورم انقدر د-

 و ساندویچ رو گرفت و گازی بهش زد که باعث شد لبخند بزنم!دیگه یاد گرفته بودم چه جوری باید

 !!رفتار کنم باهاش

 بطری اب معدنی رو از کنسول کنار دستم برداشتم و در حالی که سعی میکردم در بطری رو باز کنم

 گفتم

 قبل از رسیدن به جشن حافظ بر اثر ذوق زیاد سنگکوبفکرکنم فردا بشم تیتر روزنامه!!طراحی که -

 !!کرد

 بطری رو از دستم گرفت و در حالی که درش رو برام باز میکرد گفت

 !!حتما میگم که ذکر کنن هیجان بیخود داشته-

 ماه و خورده ای متوجه شده بود و بطری اب رو سمتم گرفت!لبخند زدم و با تشکر ازش گرفتم..تو این

 در بطری ها رو نمیتونم خودم باز کنم!!جرعه ای از اب رو خوردم تا هیجانم کمتر بشه اما که هیچوقت
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 فایده نداشت به نیم رخ همیشه اخموش نگاه کردم و غر زدم

 هیجان بیخودیه وقتی برای اولین بار به عنوان یه طراح وارد همچین جشنی میشم که هرچی بازیگر و-

 نویسنده و غیره میشناسم حضور دارن؟

 کوتاه نگاهم کرد

 !بازیگرا و نویسنده ها شاخ دارن؟؟اونا هم مثل بقیه ادما-

 

 لبم رو گاز گرفتم

 !به هرحال من هیجان دارم!همین مونده بود به هیجان داشتن منم گیر بدید-

 و به ساندویچ نصفه ی توی دستش نگاه کردم و غر زدم

 !اونجا گرسنه تون میشه معدهتون اذیت میشهکامل بخوریدش!-

 بقیه ساندویچ رو توی بسته ش برگردوند و گرفت سمتم

 

 !همینقدر کافی بود ممنون-

 بیشتر اصرار نکردم که بهم بتوپه و بسته رو داخل کیفم برگردوندم!!برای خودمم مانتو طراحی کرده

 سانتی مشکی به کار استین و وسط مانتو نواربودم منتهی یه مدل ساده که بیسش زرد بود و لبه های 

 رفته بودو گل های برجسته ی دوخته شده مشکی که از لبه ی استین سمت راست تا چند سانت باالتر و

 !!روی پهلوی سمت چپ به کار رفته بود و باعث شده بودجلوه ی بهتری بهش بده

 میشه یه سئوال بپرسم؟؟-

 که با احتیاط و شمرده شمرده گفتمسرش رو به نشونه ی مثبت تکون داد 

 اون خانم..رها..رها فالح!توی جشن هست؟؟-

 نگاه کوتاهی بهم کرد و سرش رو تکون داد

 !هست-

 لبم رو گاز گرفتم و سکوت کردم..هیچ از اون دختر خوشم نیومده بود!با توقف ماشین جلوی تاالر

 ودن کردم...همراه امیرعلی از ماشینوحدت نگاهی به انبوهی از خبرنگارا که پشت در تجمع کرده ب

 پیاده شدم و تازه فرصت نگاه کردن به تیپش رو پیدا کردم..دوباره لبخند نشست روی لبم...کت و شلوار
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 سورمه ای خوش دوخت با پیرهن ابی کمرنگ و جلیقه و کروات سورمه ای رنگ!!دوباره به اینکه چقدر

 ردم!همراهش از بین جمعیت خبر نگارها رد شدم!!به محیطرنگ سورمه ای به این ادم میاد اعتراف ک

 سبز و بزرگش نگاه کردم اما با رسیدن به فرش قرمز متعجب به امیرعلی نگاه کردم!!تا حاال اینجور

 جشنی نیومده بودم و دیدن همچین فضاهایی حسابی حیرت انگیز بود برام...با دریافت شاخه گل قرمزی

 از دخترای جوونی که با سبدی پراز گل کنار فرش ایستاده بودن لبخند زدم و کنار امیرعلی از فرش

 قرمز رد شدیم!!با دیدن بابک انتهای فرش قرمز ناخداگاه لبخندزدم!باالخره یه اشنابین اون همه لنز که

 روی ما زوم شده بود دیدم...بابک سرش رو به نشونهی ادب خم کرد و گفت

 ...مونجا بایستید که یه عکس خوب ازتون بگیرملطفا ه-

 اینکه کنار امیرعلی ایستادم و عکس گرفتیم چیز جدیدی نبود اما حسی که اینبار داشتم حس جدیدی

 بود... لبخند از ته دل که روی لبام نقش بست حس جدیدی بود...با تشکر امیرعلی از فرش قرمز عبور

 تائتر بزرگ شدیم..از دیدن طرح های خودم بین جمعیت به اون کردیم و با راهنمایی اقایی وارد امفی

 بزرگی حس بهتری توی دلم نشست...چشم گردوندم و همه ی بازیگرا رو از نظرم گذروندم اما روی یه

 

 جفت چشم سبز نگاهم قفل شد...رها!نگاهم رو که متوجه خودش دید با اخم روشو برگردوند و روی

 درحالی که دنبال امیرعلی میرفتم اروم گفتمیکی از صندلی ها نشست...

 !حس میکنم قبلم توی دهنم داره میزنه-

 بدون اینکه نگاهم کنه کوتاه گفت

 !چندتا نفس عمیق بکش-

 اروم غر زدم

 

 !فایده نداره خب!!خیلی هیجان دارم-

 ی از صندلیلبخند کوچیکی که کنج لبش نشست باعث شد تا حدی از اون هیجانات کم بشه...جلوی ردیف

 ها ایستاد

 .بفرمایید-

 تشکری کردم و از بین ردیف صندلی ها عبور کردم و نشستم...امیرعلی در حالی که تک دکمه ی جلوی
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 کتش رو باز میکرد روی صندلی کنارم نشست..به ردیف های جلویی که بازیگرا نشسته بودن نگاه کردم

 امیرعلی زل زدم و استرسم بیشتر شد..نگاهم رو چرخوندم و به نیم رخ

 ...من هر طرف رو نگاه کنم استرس میگیرم خب-

 درحالی که گوشه ی چشماش چین میوفتاد گوشیش رو در اورد و گفت

 !!به دو ردیف جلوتر از خودمون نگاه کن استرست کم میشه-

 کنجکاو به همون ردیف نگاه کردم که با دیدن خانم فرشادجو و خانم اذر لبخند روی لبم

 وشیش رو سایلنت کرد و دوباره توی جیبش برگردوندنشست...گ

 استرست کم شد؟؟-

 لبخند زدم و سرم رو تکون دادم که با صدای سالم مردی سرم رو بلند کردم...این مرد رو من

 میشناختم...یکی از بهترین نویسنده های سینمای ایران بود...امیرعلی با دیدنش از جاش بلند شد و

 دستش رو به گرمی فشرد

 عرض ادب اقای نادری!حال شما؟؟-

 اقای نادری با لبخند روی شونه امیرعلی زد

 ...خوبم مرد جوان؛خوبم!خوشحال شدم بعد از این همه سال دوباره سرپا شدی-

 

 

 امیرعلی سرش رو مودبانه خم کرد

 ..این از لطف شماست-

 خانم رو معرفی نمیکنی؟؟-

 ی نادری معرفیم کرد...با لبخند دستش رو فشردمامیرعلی نگاهی به چشمام کرد و به اقا

 !خوشحال شدم از اشناییت دخترم-

 با لبخند به چشمای میشی رنگش نگاه کدم وگفتم

 !!همچنین اقای نادری-

 !با همون لبخند دلنشین سرش رو تکون داد و موفق باشینی گفت و ازمون دور شد

 !چه مرد نازنینیه-

 صندلی میشست سرش رو به نشونه ی تایید تکون داد!!ادم هایی که امیرعلی در حالی که دوباره روی
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 توی ردیف ما نشسته بودن رو نگاه کردم اما نشناختم ولی همه شون امیرعلی رو به خوبی میشناختن و

 خیلی گرم باهاش احوالپرسی میکردن...با ورود مردی با موهای جو گندمی به روی صحنه همه ازجاشون

 ت زدن...مرد پشت میکروفون رفت و با خوندن دکلمه ای کوتاه شروع کرد و ازبلند شدن و براش دس

 تمام حضار برای حضورشون و تمام کسایی که برای برگذاری مراسم کمک کرده بودن تشکر کرد...اروم

 خم شدم سمت امیرعلی و پرسیدم

 این اقا کیه؟-

 !مسئول برگذاری این جشنواره-

 کردم...همیشه از این جووا که یکی حرف میزد و بقیه گوش میدادناهانی گفتم و به صحبت هاش گوش 

 

 زود خسته میشدم...بی حوصله نگاهمو از مرد گرفتمو توی سالن چرخوندم...با دیدن رها فالح که توی

 ردیفی که در امتداد ما بود نشسته بود اخمی بین ابروهام نشست!!دوباره از یاداوری چشمای سرخ

 ه سانتی متری صورتم قرارگرفته بود پشتم عرق سرد نشست!حاضرم قسم بخورم کهامیرعلی که توی ی

 هیچکس عاشق این مرد نمیشه با این اعصاب خرابی که داشت!سرمو چرخوندم و به نیم رخ اخموش نگاه

 کردم و ناخداگاه لبخند نشست رو لبم...این جدیتش توی کار دوست داشتنی بود!!از یاداوری تمام

 !راهنمایی و نکات ریزی که موقع طراحی بهم گوش زد میکرد لبخندم عمیقتر شد

 

 هیچ کجای مراسم به اندازه زمانی که بازیگرا با مانتوهای من روی سن میرفتن برام لذت بخش نبود!!با

 تموم شدن مراسم و اهدای جوایز همراه امیرعلی وارد سالن بزرگی شدیم که میزهای مثلثی شکل پایه

 بلندی قرار داشت و توی انتهایی ترین قسمت سالن میزی از نوشیدنی و انواع دسرها بود...کنار امیرعلی

 ایستاده بودم که آنا متقیان یکی از نویسنده هایی که براش مانتوطراحی و دوخته بودیم با لبخند اومد و

 ذت میبردم...درحالی کهسالم احوال پرسی گرمی کرد..دختر جوون و مشربی بود که از بودن باهاش ل

 جرعه ای از نوشیدنی توی دستش رو مزه میکرد اروم زمزمه کرد

 !باران نمیدونی چه کرده طرحه هات با روان رها فالح-

 خندیدم و سرم رو تکون دادم

 ...میدونم کل مراسم با نگاهش داشت منو یزدان پناه رو قورت میداد-

 با خنده تایید کرد
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 !اقای رضایی میخواست باهات صحبت کنهراستی تا یادم نرفته،-

 و به سمت راست سالن اشاره کرد

 

 ..اونجا ایستاده..گمون نکنم برای کار جدیدش چهره ای که یه ماهه دنبالشه رو پیدا کرده-

 ابرویی باالانداختم و گفتم

 ...خیله خب...من برم ببینم حدست درسته یانه...امیدوارم که غلط باشه-

 که مشغول صحبت با ارمان مظفری یکی از بازیگرهای جوون بود نگاه کردم و بهتر دیدمو به امیرعلی 

 حرفشون رو قطع نکنم و رفتم سمت اقای رضایی که کنار جمعی از هنرمندا ایستاده بود...قبل از اینکه من

 سالم کنم خودش من رو دید و با عذرخواهی کوتاهی از جمع جدا شد و سمتم اومد

 !!.پس باالخره انا پیغامم رو بهت رسوندسالم دخترم..-

 لبخند زدم

 ...سالم اقای رضایی...بله تازه بهم گفتن که با بنده کار داشتید-

 درحالی که میخندید سرش رو تکون داد

 ...امان از فراموشکاریه این دختر-

 با لبخند نگاهش کردم که گفت

 

 شنیدم شریک و طراح مزون امیرعلی هستی!درسته؟-

 درحالی که لبخندمو حفظ میکردم سرم رو به نشونهی تایید تکون داد

 !!بله!درست شنیدید-

 خوبه!!هرکسی نمیتونه با امیرعلی شراکت کنه و البته امیرعلی هرکسی هم برای شراکت انتخاب نمیکنه-

 !!سال گذشته اونم بعد از اتفاق

 بر دارن به جز من چیه!از خود امیرعلیسال که همه ازش خ لبم رو گاز گرفتم تا نپرسم جریان این

 

 ...میپرسیدم بهتر بود

 !بله خب اقای یزدان پناه خیلی سختگیرو ریزبین هستن-

 نمیدونم چرا اما حس کردم از شنیدن لفظ یزدان پناه از زبون من خیلی تعجب کرد اما کم کم تعجب
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 جاشو به لبخند داد

 اسمت باران بود درسته؟؟خوبه که با این ویژگی هااش کنار اومدی..-

 !بله!باران..باران اریانجو-

 با لبخند سرش رو تکون داد

 !اسم قشنگی داری-

 ...لطف دارید-

 ..لیوانی گرفت سمتم که تشکری کردم و از دستش گرفتم

 !طراحی هات زیبا بود!درست مثل خودت-

 لبخند خجالت زده ای زدم و گفتم

 ...ممنون لطف دارید شما-

 !!یست...یه واقعیته!من عادت دارم به گفتن واقعیت ها...چه توی زندگیم چه توی فیلم هامنه نه لطف ن-

 سرم رو تکون دادم

 !!بله چندتا از فیلم هاتون رو دیدم-

 خوبه!!تا حاال به بازیگر شدن فکر کردی؟-

 به جمع اشاره کرد

 به اینکه یکی از همینا بشی؟؟-

 

 

 دستم رو دور لیوان شربت حلقه کردم وسرم رو تکون دادم

 !نه تا امروز به تنها چیزی که فکر کردم طراحی کردن بوده که باالخره بهش رسیدم-

 لبخند زدو به چشمام نگاه کرد

 !!درسته؛اما من پیشنهاد میکنم به بازیگری هم فکرکنی-

 و با خنده چشمکی زد

 !یاز کجا معلوم شاید به اینم رسید-

 خندیدم و تشکر کردم
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 !ممنون اما ترجیح میدم روی طراحیم تمرکز کنم-

 حتی اگه پیشنهاد نقش اول یه فیلم سینمایی رو بهت بدم؟؟-

 به امیرعلی نگاه کردم که نگاهشو روی خودم دیدم!!به چشمای ذغالی رنگش نگاه کردم...نقش اول بودن

 که باید به خاطرش از مزون میزدم!نگاه امیرعلی کهیه فیلم شاید قشنگ بود اما زمان زیادی میخواست 

 ازم گرفته شد برگشتم و به چشمای منتظر اقای رضایی لبخند زدم

 پیشنهاد وسوسه برانگیزیه اما ممنون ازتون من ترجیح میدم یه کار رو با کیفیت انجام بدم تا دوتا کار به-

 !!صورت همزمان و با کیفیت کمتر

 ش رو روی بازوم گذاشتبه حرفم لبخند زد و دست

 !ناراحتم نکن دخترجون!چند روزی فکرکن اگه خواستی بهم میتونی زنگ بزنی-

 و کارتش رو گرفت سمتم...به دستش که روی بازوم بود نگاه کوتاهی کردم و کارت رو از دستش گرفتم

 !ممنون از پیشنهادتون!اگه الزم بود تماس میگیرم-

 

 دور شدم و سمت امیرعلی برگشتم...گرمای دستش روی بازوم حسو با خدافظی کوتاهی تند ازش 

 ...خوبی بهم نمیداد!!کنار امیرعلی که حاال صحبتش با ارمان مظفری تموم شده بود ایستادم

 ...دلیلش رو نمیدونم اما براش توضیح دادم

 !!اقای رضایی کارتشونو دادن تا راجب پیشنهاد فیلمی که بهم دادن فکرکنم-

 هی بهم کرد و درحالی که جرعه ای از ابمیوه ش رو مزه میکرد گفتنگاه کوتا

 !!من جای تو بودم رو پیشنهادش فکرنمیکردم-

 ابرو باالانداختم و نگاهش کردم

 

 چرا؟؟-

 به چینی که دوباره گوشه ی چمشماش افتاده بود نگاه کردم...به چشمام نگاه کرد وسرشش رو تکون داد

 ...تصور کنیم چون اگه یه ذره از کیفیت کارت کم بشه-

 به چشمام که حاال ترس توشون لونه کرده بود خیره شد و گفت

 !!نگم بهتره!فکرکنم جفتمون ادامه ش رو میدونیم-
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 با حرص به چین کنار چشماش نگاه کردم که نشون از خنده بود!!شاید خندیدن توی بقیه ادما کش

 اما توی امیرعلی خنده به معنی چین کنار چشماش بود و این رو من خوب اومدن لب ها از هم بود

 !!فهمیده بودم

 با حرص نگاهش کردم و غر زدم

 !اصنشم کار خوبی نیست که بخواین منو بترسونید و بخندید-

 ..و نگاهم رو ازش گرفتم اما دوباره نگاهش کردم

 

 !درضمن؛خودم قبلترش گفتم که قبول نمیکنم-

 رو گرفتم که صدای خوبه ای که گفت بیشتر لجم رو در اورد!!تا پایان شب با هنرمندای زیادی و نگاهم

 اشنا شدم و راجب طرح هام تعریف های زیادی شنیدم و پر از حس خوب شدم..داخل ماشین که

 نشستیم و از اون هیاهو فاصله گرفتیم لبخند نشست رو لبم و اخیشی گفتم که باعث شد امیرعلی نگاه

 وتاهی بهم بکنه!!لبم رو گاز گرفتم و صاف نشستمک

 !خب خیلی سرصدا بود!خسته شدم-

 سرش رو تکون داد و سکوت کرد!!تازه قدر سکوتش رو میفهمیدم!!با یاداوری حرفای رضایی تند سرجام

 نشستم و نگاهش کردم

 یه سئوال بپرسم؟؟-

 نگاهی بهم کرد و به صاف نشستن و چشمای مشتاقم اشاره کرد

 !عید میدونم بگم نه نپرسیب-

 سعی کردم جلوی خندهم رو بگیرم و کوتاه گفتم

 سال پیش چه اتفاقی افتاده؟ -

 ..چهرهش که سخت شد رو دیدم

 

 !!قبال گفتم لزومی داشت توضیح میدادم-

 !من میخوام بدونم-

 !!دونستنش فرقی به حالت نمیکنه-
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 !لبم رو گاز گرفتم و سکوت کردم اما همین توضیح ندادنش من رو برای فهمیدن حریص تر میکرد

 

 با صدای مامان الی پلکای خسته م رو باز کردم

 شده هنوز تو تختی!بلندشو!مگه مزون نمیری امروز؟؟ باران مامان بیدارشو!!ساعت-

 سرم رو زیر بالشت بردم و غر زدم

 ...بخدا بذار بخوابم!به امیرعلی میگم نمیرم امروزمامان خوابم میاد -

 مگه دفعه ی پیش بهت نگفته بود از یه روز قبل بهش خبر بدی که جای تو یکی رو بذاره؟؟میخوای-

 دوباره دعوات کنه؟؟

 ...اَه حرصی گفتمو روی تخت نشستم

 یه کارمند بدبخت هیچ درصد از اون مزون سهم دارم اما با ...این چه وضعشه اخه...خیرسرم شریکم-

 فرقی ندارم!اختیار رفتن مزونمم ندارم!انقدر که از شریکم مثل سگ میترسم...نه من مثل سگ

 نمیترسم..شریکم از بس سگه میترسم...خودش سگه...به من چه..چرا من سگ باشم؟؟خودش سگه...با

 !اون اخمای همیشه توهمش!!یوبسسس

 که مامان درحالی که میخندید از اتاق بیرون رفت...همیشهو با حرص متکام رو روی زمین پرت کردم 

 اینموقع ها که جوش میاوردم میخندیدو تنهام میذاشت تا خودم اروم بشم!!درحالی که زیر لب غرمیزدم

 ...رفتم توی دستشویی و دست و صورتم رو شستم

 پشت میز صبحانه که نشستم هنوز غر میزدم که باالخره مامان به صدا در اومد

 !باران بسه مامان سرم رفت؛جرات داری زنگ بزن به خودش غر بزن-

 لبم رو گاز گرفتم و تکه ای نون سنگک برداشتم و اغشته به پنیرش کردم...درحالی که لقمه رو گاز

 میزدم گفتم

 ...هنوز پاهام درد میکنه!کل شب رو سرپا بودیم...خنگوال یه صندلی نذاشته بودن-

 

 مامان درحالی که میخندید لیوان چای رو جلوم گذاشت

 

 !مدل اروپایی بوده-

 ...با حرص گاز دیگه ای به لقمه م زدم و همراه چایی قورتش دادم
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 خب حاال به غیراز سرپا بودنش چطور بود؟؟-

 شونه باالانداختم

 !ی دادخوب بود...خیلیا از طرح هام خوششون اومد..تازه یکی بهم پیشنهاد بازیگر-

 مامان خندید

 ا خیلی خوبه که..تو چی گفتی بهش؟؟-

 شونه باالانداختم

 ..معلومه..گفتم نه!من همین مزون رو بتونم از پسش بربیام کافیه-

 !روش فکر میکردی-

 سرم رو باال انداختم

 !از کارگردانشم خوشم نیومد!!مهم نیست-

 از پشت میز بلند شدم

 !مرسی؛برم اماده بشم-

 رو تکون داد و لیوان چایی رو از جلوم برداشت...نیم ساعته اماده شدم...انقدر خسته بودممامان سرش 

 دقیقه بعد جلوی پاساژ ...که حوصله مزون رفتن رو نداشتم اما نمیخواستم امیرعلی باهام دعوا کنه

 ین وقت از روزبودم...وارد مزون که شدم با دیدن امیرعلی پشت کانترابروم باال پرید...حضور امیرعلی ا

 

 ...توی مزون عادی نبود

 ...سالم-

 امیرعلی سرش رو بلند کرد و کوتاه گفت

 ...فکر میکردم دیگه نمیاین-

 کیفم رو روی کانتر گذاشتم و کوتاه گفتم

 ..خواب موندم-

 سرش رو تکون داد و سکوت کرد...با سمانه و سیما احوالپرسی کردم و گفتم

 گیتا کجاست؟؟نیومده؟؟-
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 سکوتشون باعث شد مشکوك نگاهشون کنم که صدای امیرعلی بلندشد

 !خانم مشفق دیگه با ما همکاری نمیکنن-

 ابرو باال انداختم و گفتم

 ینی چی؟؟-

 سرش روبلند کرد و به چشمام نگاه کرد

 !!اخراج-

 حتما یه اینبار چشمام گردشد و متعجب بهش نگاه کردم!این رو مطمئن بودم که برای اخراج کردن گیتا

 دلیل محکم و قانع کننده داشته اما...لبم رو گاز گرفتم و کوتاه گفتم

 ...بهتر بود به منم میگفتید-

 درحالی که دفتر رو میبست گفت

 

 !!نشد-

 و سوئیچش رو برداشت

 ...خیله خب..کاری بود تماس بگیرید-

 ...و خدافظ کوتاهی گفت که دنبالش دویدم

 ...ف بزنیماقای یزدان پناه باید حر-

 درحالی که دکمه اسانسور رو فشار میداد نگاهم کرد

 !اگر راجب خانم مشفقه توضیحی وجود نداره-

 ینی بدون دلیل ایشون رو اخراج کردید؟؟-

 به چشمام نگاه کرد

 ...من همچین چیزی نگفتم-

 ...با باز شدن اسانسور وارد شد من هم کنارش ایستادم

 !پس یه توضیحی وجود داره-

 اش رو بست و کوتاه گفتچشم

 !!خانوم اریانجو-
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 لبم رو گاز گرفتم

 

 خیله خب اصرار نمیکنم اما فکرمیکنم به عنوان یه شریک باید بدونم چرا یکی از بهترین کارمندا رو-

 !اخراج کردید،بماند که باید بامنم هماهنگ میشد ولی نشده

 ابرویی باالانداخت و به چشمام نگاه کرد

 

 اینی که گفتید خدایی نکرده طعنه که نبود؟؟-

 لبخند زدم و درحالی که با توقف اسانسور ازش خارج میشدم مثل خودش گفتم

 !میتونست باشه-

 جلوی ماشینش ایستادم و برگشتم سمتش..چشماش رو ریز کرد و بهم نگاه کرد

 من اشتباه متوجه شدم یا واقعا ادای منو در اوردی؟؟-

 دم و شونه باال انداختم که نگاهش روم عمیق شد...اونقدر عمیق که حس کردم نفسمبا خنده نگاهش کر

 بند میاد...بعد از چند لحظه دستی به پشت سرش کشید و درحالی که سوار ماشینش میشد گفت

 !غزل قراره بیاد مزون...حرفایی که زدم رو یادتون باشه-

 ید با اون دختر رفتار میکردم؟؟با صدایچشمام رو با حرص روی هم فشار دادم...من چه جوری با

 الستیکای ماشینش به خودم اومدم!عجب ادمی بودا..جدی جدی حواسم رو پرت کرد تا از زیر توضیح

 دادن در بره...نفسم رو فوت کردم و غر زدم

 !!امیرعلیه دیگه-

 ضیح دادن درفکرنکنید نفهمیدم؛از زیر تو"درحالی که دوباره توی پاساژ برمیگشتم براش تکس کردم

 !!و براش سند کردم و لبخند زدم "رفتید

 ...سمانه و سیما کنار هم نشسته بودن و مشغول خوردن بیسکویت بودن

 شما نمیدونید چرا گیتا رو اخراج کرده؟؟-

 سیما شونه باال انداخت

 !حدس میزنیم-

 تکه ای از بیسکویت رو برداشتم و گاز زدم
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 چه حدسی؟؟-

 سمانه درحالی که لیوان نسکافهش رو برمیداشت گفت

 !!البد متوجه برخورد گیتا با فروشنده های دیگه شده-

 

 چی؟؟-

 سمانه ضربه ای تو سرم زد و گفت

 چقدر تو خنگی باران!!نفهمیدی گیتا با همه ی پسرا پاساژ الس میزد؟؟-

 ابرو باال انداختم

 !!نه بابا!!من که ندیدم-

 تکون دادسمانه سرش رو 

 !کوری مگه؟؟دو دفعه فقط جلوی خودت با پسره تو ال سی واکی الس زد-

 پیشونیم رو خاروندم وگفتم

 ...نفهمیدم خب...اصال به من چه زندگیه مردم-

 و روی صندلی نشستم و گازی به بیسکویت زدم..از اینکه امیرعلی نخواسته ابروی گیتا رو جلوی من ببره

 این مالحظه گریاش خوشم میومد...با یاداوری اینکه قرار بود غزل بیاد مزون لبخند نشست کنج لبم!!!از

 روز درگیر کار شده بودم و از همه طرف روم فشار بود که وقت نکرده لبخندم از بین رفت...انقدر این

 ..بهبودم حالی از سیا بپرسم و به قول مامان اینکه من این همه مدت از سیا بیخبر باشم جزو عجایب بود.

 خودم لعنت فرستادم که بعد از اونروز به جز یه بار حالی ازش نپرسیدم..این حق نبود که توی همچین

 شرایطی سیا رو تنها بذارم..کسی که توی شرایط بد کنارم بوده!شماره ش رو گرفتم اما جواب نداد!!لبم

 

 که یه جو معرفت رو گاز گرفتم و ضربه ای به یشونیم زدم!حقته جواب نده!خاکبرسرت کنن

 نداری!!دوباره شمارهش رو گرفتم وزیر لب زمزمه کردم

 ...سیا جونم جواب بده..بیخود کردم زنگ نزدم..ببخشیدد-

 بعد از پنجمین بوق صدای گرفته ش توی گوشم پیچید

 ..به به بانوی مشرق زمین ما باالخره یادی ازمون کرد-

 ...صدای سرفه ی خشکش توی گوشم پیچید
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 سرما خوردی؟؟؟سیا؟؟؟-

 درحال که میخندید گفت

 !فکرمیکنم-

 و دوباره به سرفه افتاد

 

 خاکتوسرت کنن چرا به من خبر ندادی؟؟صدات که داغونه...خودت چطوری؟؟-

 ..خوبم فسقل!نگران نشو-

 و دوباره به سرفه افتاد!!نگران گفتم

 از کیه اینجوریی؟؟-

 ..یکی دو روز بیشتر نیست..خوبم-

 به امین نگفتی بیاد پیشت؟؟-

 خندید

 عزیزمن مگه عمل قلب باز کردم؟؟سرما خوردم فسقل؛سرماخوردم!مردمو از کارو زندگی بندازم که-

 

 چی بشه؟؟

 غر زدم

 ..خاکتوسرت کنن سیا..خاکتو سرت..اخر همین مالحظه گریات منو میکشه...میام پیشت-

 سرفه ای کرد و غر زد

 ...گم خوبم؛تو به کارت برسباران شلوغش نکن خب؟می-

 غر زدم

 !تو بیخودی میگی!حرف نباشه..بگیر بخواب تا من برسم..خدافظ-

 و قبل ازاینکه اعتراضی کنه گوشی رو قطع کردم...تندکیفم رو برداشتم و رو به سیما و سمانه گفتم

 پناه هم خودم من باید برم پیش دوستم حالش خوب نیست نمیشه تنها باشه...ببخشید!!به اقای یزدان-

 !میگم

 سمانه گونهم رو بوسید
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 ...برو عزیزم...خیالت راحت-

 درحالی که گونه سیما هم میبوسیدم تند گفتم

 ...ببخشید میدونم سختتون میشه اما باید برم-

 سیما خندید

 ...برو نگران نباش..مزون رو به اتیش نمیکشیم-

 

 بود!درحالی که سوار اسانسور خندیدم و تند از مزون بیرون رفتم...به ساعت نگاه کردم نزدیک به

 ...میشدم شماره امیرعلی رو گرفتم

 

 !!بفرمایید خانم اریانجو-

 !!سالم...اقای یزدان پناه من باید برم تا جایی نمیتونم بمونم مزون-

 !!که نمیتونید بمونید همین که تو اسانسور بهم خبر میدید معلومه-

 لبم رو گاز گرفتم

 ...چیزه..واجبه واقعا!گفتم که یکی رو جای من بفرستید مزون..امروز و شاید فردا نتونم بیام-

 مشکلی پیش اومده؟؟-

 با توقف اسانسور لبم رو گاز گرفتم..نمیخواستم به امیرعلی بگم که یه وقت به گوش دخترعموش

 خارج میشدم گفتم نرسه..درحالی که از اسانسور

 !مشکل شخصیه-

 !!خیله خب!امیدوارم حل بشه!من یکی رو جاتون میفرستم مزون..خداحافظ-

 لبخند زدم

 !مممنون خدافظ-

 ...تند گوشی رو قطع کردم و از پاساژ خارج شدم

 باران؟؟-

 با شنیدن صداش توی جام خشک شدم!برگشتم و به چشمای طوسی رنگش نگاه کردم و سرد سالم

 ...نمیدونم توقع برخورد دیگه ای رو داشت که چشماش ریز شد و نگاه کلی بهم کرد یا...غزل همکردم
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 درست مثل خودم سالم کرد

 !!داشتم میرفتم مزون اما ظاهرا شما داری میری-

 سرم رو تکون دادم

 

 !بله!خیلی هم عجله دارم؛نمیتونم صبرکنم-

 سرش رو تکون داد..چقدر حرکاتش شبیه امیرعلی بود

 !خیله خب...میتونم برسونمت اگه عجله داری-

 !!ممنون-

 

 به چشمام نگاه کرد

 !این ینی که درست فهمیدم و اصال از من خوشت نیومده-

 لبخند کجی زدم و سرم رو تکون دادم

 !میتونه اینطور باشه-

 !خندید

 !!طوری حرف میزنیشبیه امیرعلی میشی وقتی این-

 از شنیدن حرفش ابروم باالرفت و حسی توی دلم نشست!من شبیه امیرعلی؟؟

 ..در هر صورت من تعارف نکردم که جوابم رو با یه ممنون بدی؛بیا-

 با حرص نگاهش کردم حتی این حرفشم مثل امیرعلی بود!!به ساعت نگاه کردم هرچی زودتر خودمو به

 ار مزدا تیری سفید رنگش شدم و گفتمسیا میرسوندم بهتر بود...سو

 !ممنون-

 در حالی که راه میوفتاد گفت

 کجا برم؟؟-

 کوتاه گفتم

 

 !!االهیه-

 ...سرش رو تکون داد و راه افتاد
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 ...دیشب چطور بود؟؟عکساتونو دیدم!مانتوها عالی بود-

 کوتاه گفتم

 !خوب بود-

 ...سرش رو تکون داد که گوشیش زنگ خورد

 جانم امیر؟-

 ...اتفاقا االن پیشمه...دارم میرسونمش-

 ...باشه یه روز دیگه...عجله ای نیست-

 

 !خیله خب..میبینمت..خدافظ-

 گوشی رو قطع کرد وگفت

 !امیر بود؛میگفت نرو مزون باران نیست-

 ابرو باال انداختم!باران؟امیرعلی گفته باران؟درسته بعضی وقتا تو میشدم براش اما هیچوقت اسمم رو از

 !زبونش نشنیده بودم!!لبخند کمرنگی گوشه ی لبم نشست

 لطف میکنی ادرس دقیق جایی که میری رو بگی تا بدونم از کجا برم؟؟-

 سرم رو تکون دادم و ادرس خونه سیا رو دادم که به وضوح دستی که لرزید رو دیدم...گوشه ی خیابون

 نگه داشت و برگشت سمتم

 میری خونه ی سیامک؟؟-

 

 فتن حرفی سرم رو تکون دادم؛لبایی که روی هم فشار داد رو دیدم و سکوت کردمبدون گ

 حالش چطوره؟-

 ...با اخم به صورتش نگاه کردم...به چشمای طوسی رنگش که حاال رگه های قرمز دورش نشسته بود

 !!چی میخوای بشنوی؟؟خوبه؛عالیه؛از وقتی خبر برگشتت رو شنیده عالی ترم شده-

 ...وند تا اشک حلقه زده توی چشماش رو نبینم اما دیدم و عصبانیتم رو بیشتر کردسرش رو تند چرخ

 !!خوبه که منو یادشه-

 بدون اینکه بخوام پوزخند زدم
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 !!اونم همینو گفت-

 با حرص دستش رو روی فرمون کوبید

 !بیخود کرد گفت!پس هنوزم فکرمیکنه بازیش دادم!هنوزم فکرمیکنه دوستش نداشتم-

  انداختم و بهش نگاه کردمابرویی باال

 داشتی؟؟-

 برگشت و به چشمام زل زد و با قاطعیت گفت

 !دارم-

 پوزخند زدمو رومو ازش گرفتم

 !سیا ادمی نیست که قضاوت کنه..وقتی میگه بازیش دادی ینی مطمئنه بازیش دادی-

 

 خندید

 اره؛شاید تو زندگی عادی با ادمای عادی هیچوقت بدون قضاوت حرف نزنه اما..اما عشق همه چی رو-

 

 !عوض میکنه!حتی رفتاری یه ادم رو

 سرم رو تکون دادم و با اخم به چشماش نگاه کردم

 !!ینی میگی که بیگناهی-

 !ادم بدهی داستان نبودمنه؛وقتی یه رابطه خراب میشه همیشه دو طرف مقصرن!منم مقصر بودم اما -

 ..بااخم نگاهمو ازش گرفتم

 !!اینو یادت باشه!راجبه یه رابطه ی دو نفره؛نفرسوم نمیتونه قضاوت کنه و حکم بده-

 !!و بی حرف اضافه ای راه افتاد!!بعضی وقتا عجیب شبیه امیرعلی میشد

 دستم رو روی زنگ گذاشتم که صدای گرفته ش از پشت ایفون اومد

 کله پوك کارتو ول کردی اومدی اینجا؟؟دختره ی -

 سعی کردم بخندم

 میخوای راهم ندی؟-

 خنده ش با چندتا تک سرفه همراه شد که در با صدای تیکی باز شد...همراه غزل وارد خونه شدیم...نگاه



www.taakroman.ir  

 

  

 
293 

 

سرکوب رمان    

  کاربر انجمن تک رمانبانو آی  

 

 حسرت زدهی غزل توی جای جای حیاط باعث میشد یاد حال قبل خودم بیوفتم...سرم رو بلند کردم و با

 سیا که جلوی در ایستاده بود و نگاهش روی غزل خشک شده بود لبم رو گاز گرفتم...نمیدونم کاردیدن 

 درستی بود یا نه اما دیگه انجامش داده بودم...جلو رفتم و دستش رو گرفتم

 ...غزل خواست که باهات حرف بزنه منم-

 از دستم بیرون کشید ونگاه عصبیش رو که بهم دوخت لبم رو گاز گرفتم و سکوت کردم...دستش رو 

 در حالی که برمیگشت غر زد

 از همون راهی که اومدی برگرد و برو...سال پیش همین موقع بود که بهت گفتم بری دیگه جایی تو این-

 

 !!خونه نداری

 غزل با حرص نگاهش کرد و دندوناش رو روی هم فشار داد..باصدایی که از حرص میلرزید گفت

 

 معلومه که میرم؛اومدم ببینمت تا باهات حرف بزنم اما فراموش کرده بودم میشه به کسی که نمیفهمه-

 !!حرف فهموند اما به کسی که خودش رو زده به نفهمی نمیشه چیزی فهموند

 ...این روز رو یادت باشه سیامک چون تو حسرت تکرارش قراره تا عمر داری بسوزی

 رو بهم کوبید!!تو جام پریدم و به سیا که وارد خونه میشد نگاه کردم...اینا و با عصبانیت بیرون رفت و در

 چه مرگشون بود؟؟مگه غزل نمیگفت میخواد حرف بزنه؟؟ینی با یه توپیدن سیا کوتاه اومد؟؟من اگه

 جاش بودم پرتم میکرد بیرون از دیوار باال میومدم و حرفم رو بهش میگفتم،درحالی که سرم رو تکون

 دنبالش رفتم و در رو بستم...با ناراحتی به سیا که روی مبل دراز کشید و دستش رو روی چشمشمیدادم 

 گذاشت نگاه کردم!!لبم رو گاز گرفتم و مانتووشالم رو در اوردم و رفتم تو اشپزخونه...از داخل بسته های

 رو جدا کردم وخرید ابمیوه رو در اوردم و براش توی لیوان ریختم...از بین قرص ها؛سرماخوردگی 

 ..همراه لیوان ابمیوه سمتش رفتم

 ...سیا پاشو اینو بخور تا برات عدسی درست کنم..پاشو عزیزم-

 وقتی حرکتی نکرد نوچی گفتم و لیوان و بسته ی قرص رو روی میز گذاشتم...دستم رو روی پیشونیش

 که گذاشتم دستش رو از روی چشمش برداشت و تیز نگاهم کرد

 تم؟؟برای چی اومدی؟؟برای اینکه غزل رو دنبال خودت بکشونیو بیاری اینجا؟؟گفتم خوبم!نگف-

 لبم رو گاز گرفتم
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 !من نمیخواستم غزل رو بیارم.اصال اون پیشم نبود دم پاساژ دیدمش نشد که بپیچونمش-

 

 ...میخواستی میپیچوندی باران!اون دختر برای من-

 با حرص از جاش بلند شد و داد زد

 !!بار دیدنش نداشته هام جلوی چشمم میاد!!زجرم نده بارانبفهم باهر-

 اشکی که توی چشمام جمع شد رو کنترل کردم..االن وقته گریه وزاری نبود!!قبل ازاینکه بتونم حرف

 بزنم از پله ها باال رفت و در اتاقش رو بهم کوبید...با کوبیده شدن در اتاقش اشک روی گونه هام

 رو پاك میکردم برگشتم تو اشپزخونه تا براش عدسی درست کنم...تمام مدتچکید...درحالی که اشکام 

 که زجر صداش توی گوشم میپیچید واشک رو مهمون چشمام میکرد...من فقط میخواستم بهتربشه نه

 بکشه!!آهم همزمان شد با صدای زنگ!!درحالی که ظرف عدس رو که توش اب ریخته بودم تا خیس بشه

 شپزخونه بیرون رفتم..با دیدن امیرعلی پشت در دست پاچه اشکام رو پاك کردم ورو کنار میذاشتم از ا

 

 تند در رو باز کردم...دم در به استقبالش رفتم؛حتما غزل بهش خبر داده بود که سیا سرما خورده!به

 ...تیپش نگاه کردم...شلوار جین ابی با تیشرت سفیدی که حسابی بهش میومد

 ..سالم خوش اومدین-

 سرش رو تکون داد

 حالش چطوره؟-

 شونه باال انداختم

 !!بد نیست-

 بسته های میوه رو روی اپن گذاشت

 تو اتاقشه؟-

 

 بیحال بسته های میوه رو از روی اپن برداشتم و در حالی که توی ظرف شویی میریختم تا بشورم گفتم

 !!اره-

 به ظرف عدس نگاه کرد

 عدسی؟؟-
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 سرم رو تکون دادم

 !اد ولی مجبوره بخورهخوشش نمی-

 سرش رو تکون داد

 !!خیله خب پس عدسی نخوره-

 کابینت ها رو گشت و بعد از چند دقیقه بسته جو رو بیرون اورد

 !سوپ بخوره-

 !!بینیم رو چین انداختم..از سوپ جو متنفر بودم

 !نه-

 سرش رو تکون داد و درحالی که بسته ی جو رو توی ظرفی خالی میکرد گفت

 !اره-

 ...از سوپ جو بدم میاد..هیچوقتم یادش نگرفتم من-

 درحالی که ظرف جو رو اب میکرد گفت

 

 !!الزم نیست تو درست کنی-

 ...با در اوردن ساعتش ابرو باال انداختم و متعجب بهش نگاه کردم

 

 شما..شما میخواین درست کنید؟؟-

 ساعتش رو روی اپن گذاشت

 پیشنهاد بهتری داری؟؟-

 نتونستم جلوی دهنم رو بگیرم که باز نشه...از داخل یخچال پیازو و هویج و قارچ رو در اورد و دستم داد

 ...اینا رو بشور...کرفسم خریدم...اونم بشور و ساقه هاش رو خورد کن-

 سرم رو روی گردن خم کردم و به هیبتش نگاه کردم و پلک زدم

 اقای یزدان پناه مطمئنید؟؟؟-

 ارم کرد باعث شد تند کاری که گفته بود رو انجام بدم...پیاز رو روی تخته گذاشتم و غرچپ چپی که نث

 زدم
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 !!االن تمام وجودم بوی پیاز میگیره!صدبار گفتم از این خردکنا بگیر سیا...گوش نداد-

 چین های گوشهی چشم امیرعلی باعث شد لبم رو از خجالت گاز بگیرم وبیحرف مشغول خردکردن پیاز

 .هرچقدر باال رو نگاه کردم فایده نداشت و چشمام سوخت...حس کردم میخوام کور بشم..همیشهبشم..

 خرد کردن پیاز رو با خردکن انجام میدادم اینجوری چشمم نمیسوخت...درحالی که میدویدم سمت

 شیراب غر زدم

 ..سوختم..کور شدم..سوختم-

 ام خشکم بشه!!حیف چشمام روصدای خنده امیرعلی رو از پشت سرم شنیدم و باعث شد سرج

 نمیتونستم از سوزش زیاد بازکنم و قیافه ش رو موقع خندیدن ببینم...دستم رو پر از اب کردم و چندبار

 به چشمم زدم تا سوزشش کم شد و باالخره تونستم قیافه ی امیرعلی که هنوز خنده رو توش مشخص

 بود ببینم!!صورتم رو با دستمال خشک کردم

 

 !ده نداره سوختنماصنم خن-

 سرش رو تکون داد و پیاز رو داخل قابلمه ریخت و من مشغول خرد کردن بقیه مواد شدم و زیر چشمی

 حواسم به امیرعلی بود که با اون هیبت پشت گاز ایستاده بود!!ناخداگاه لبخندی کنج لبم نشست

 !!باران مرغ ها رو از داخل یخچال برام بیار-

 

 بون امیرعلی تند سرم رو بلند کردم و به امیرعلی که خونسرد مشغول اشپزی بودبا شنیدن اسمم از ز

 نگاه کردم!!من درست شنیدم؟؟امیرعلی به من گفت باران؟؟با سوزش دستم اخی گفتم و چاقو رو کنار

 !!گذاشتم و دستم رو گرفتم...امیرعلی با صدای اخم برگشت و به من که از درد جمع شده بودم نگاه کرد

 چیکار کردی؟؟-

 لبم رو گاز گرفتم

 !!دستم رو بریدم فککنم-

 باالی سرم اومد و گفت

 !!باز کن ببینم-

 دستم رو باز کردم که با دیدن خونی که ازش میومد به چشمام نگاه کرد

 ...یه چسب زخم بردار برو بیرون-
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 !!از نوع نگاه و حرف زدنش لبم رو گازگرفتم!!حس کردم زیادی خراب کردم

 ...شد...نه که حواسم نبود واسه اون..االن چسب زخم میزنم میامچیز -

 چسب زخمی از کابینت کنار دستم در اورد و داد دستم...لبم رو گاز گرفتم و چسب زخم رو روی زخمم

 زدم

 

 ...خب من چیکار-

 با چشماش به بیرون اشاره کرد و کوتاه گفت

 !برو-

 لبخندم رو بگیرم!درحالی که نگاهش میکردم عقب عقب انقدر بامزه شد قیافه ش که نتونستم جلوی

 رفتم

 ...من میرما ولی فکرنکنید خرابکاری میکنما...من کال خرابکار نیــ-

 با برخوردم به گلدون کنار ورودی اشپزخونه صدای شکستنش رو شنیدم و لبم رو محکم گاز

 سرم چرا همچین شده بودمگرفتممم!!هنوز حرفم تموم نشده بود یه خرابکاری دیگه کردم!خاکبر

 امروز؟؟امیرعلی دستش رو گوشه ی چشمش گذاشت و ای وای زیر لبی زمزمه کرد که باعث شد بیشتر

 خجالت بکشم!خم شدم تیکه های گلدون رو جمع کنم که گفت

 

 میدونم ادم خرابکاری نیستی به خاطر همین میگم که به اونا دست نزن تا خرابکار نبودنت بیشتر بهم-

 !ابت نشهث

 درحالی که لبم رو گاز میگرفتم ببخشیدی گفتم و تند دویدم از پله ها باال!!خاکبرسرم کنن!!جلوی

 امیرعلی این چه خرابکاری هایی بود؟؟با یاداوری حرفش ضربه ای به پیشونیم زدم؛دیگه به عنوان یه

 !خرابکار میشناختتم!ابروی چند ماهه ام تو یه ساعت به باد رفت

 اشپزخونه کشیدم و با دیدن امیرعلی درحال مزه کردن سوپ لبخند ناخواسته ای گوشهیسرکی توی 

 !لبم نشست!خیلی جالب بود برام دیدن امیرعلی با اون همه عظمت درحال اشپزی

 !!اگه خواستی میتونی بیای تو دزدکی دید نزنی-

 

 ..لبم رو گاز گرفتم و از پشت ستون بیرون اومدم
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 !چیزه...میخواستم ببینم اماده شده سوپتون-

 کاسه ی کوچیکی رو پر کرد و گرفت سمتم

 !میتونی تست کنی-

 لبخند زدم و ظرف رو از دستش گرفتم؛درحالی که قاشقی از سوپ رو دهنم میذاشتم گفتم

 !!خیلی خوشمزه شده-

 رو شنیدممیدونم کوتاهی که گفت باعث شد به خنده بیوفتم!اعتماد به نفس!صدای سیا 

 این چه بوییه راه انداختی باران؟؟-

 به اشپزخونه که رسید با دیدن امیرعلی ابروش باال پرید

 گفتم بویی که میاد اشناست پس بگو کار توا!چطوری؟-

 و سرفه ی کوتاهی کرد که امیرعلی سرش رو تکون داد

 !به جای حرف زدن با این حال بیا بشین سوپت رو بخور-

 من کرد و ظرف سوپ رو از امیرعلی گرفت و درحالی که کنار اپن میشست گفت سیا نیم نگاهی به

 !!بارانم دستپختش حرف نداره!اینجوریش رو نگاه نکن-

 امیرعلی سرش رو تکون داد

 !!اره توی پخت سوپ خیلی کمکم کرد-

 

 لبم رو گاز گرفتم و بهش نگاه کردم

 این تیکه بود االن؟؟-

 

 سرش رو تکون داد

 !!ونست باشهمیت-

 چشمامو ریز کردم که سیا گفت

 !!شما دوتاتون اینجایید کی حواسش به مزون هست؟؟پاشید برید من حالم بهتره-

 هنوز حرفش تموم نشده بود که به سرفه افتاد...امیرعلی سرش رو تکون داد

 !!معلومه-
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 !!خیله خب؛یکیتون هم اینجا باشه کافیه!مرسی-

 امیرعلی درحالی که ساعتش رو دور مچش میبست بهش نگاه کرد وگفت

 ...پس من میرم-

 دستی به شونه سیا زد

 !حواست به خودت باشه...خدافظ-

 !مرسی که تا اینجااومدی!خدافظ-

 ...همراهش تا دم در رفتم

 !ممنون اقای یزدان پناه!زحمت کشیدید-

 سرش رو تکون داد

 !کردم!نیاز به تشکر نیست هرکاری کردم برای دوست خودم-

 لبخند زدم

 !!میدونم اما ادب حکم میکنه ازتون تشکر کنم-

 دستش رو به سقف ماشینش تکیه داد و با چشمای ریز شده نگاهم کرد

 

 !!ادب حکم میکنه توی رابطه کسی دخالت نکنیم-

 اخم کردم

 !!من دخالت نکردم-

 قضاوت چی؟؟نکردی؟-

 

 ش رو تکون دادلبم رو گاز گرفتم که سر

 !خدافظ-

 و سوار ماشینش شد و رفت!!لبم رو گاز گرفتم و به ماشینش که دور ودورتر میشد نگاه کردم...هنوز هم

 !معتقد بودم شناخت این ادم به این اسونیا نبود

 داخل خونه که برگشتم سیا سوپش رو نصفه ول کرده بود و روی مبل دراز کشیده بود...غر زدم

 سیا چرا غذاتو نخوردی؟؟؟-
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 وقتی جوابی بهم نداد اهی کشیدم و مشغول شستن ظرفای کثیف شدم...با تموم شدن کارم توی

 رو رد کرده بود!خم شدم و از داخل اشپزخونه به سیا نگاه..اشپزخونه به ساعت نگاه کردم

 سمتش رفتم اما با دیدن کردم...همونجوری روی مبل خوابش برده بود!!لبم رو با ناراحتی گاز گرفتم و

 عرقای درشت روی پیشونیش رنگ از روم پرید!!!دستم رو روی پیشونیش گذاشتم و لبم رو محکمتر گاز

 گرفتم!!داشت توی تب میسوخت!صداش کردم اما حتی الی پلکاشم باز نکرد!!تند رفتم توی اشپزخونه و

 که اشک توی چشمام جمع شده بود ظرفی رو پر از اب کردم و همراه دستمال برگشتم پیشش..درحالی

 ..دستمال رو خیس کردم و روی پیشونیش گذاشتم!با بغض شمارهی امین رو گرفتم

 جانم جینگیل خانوم؟؟-

 

 سالم امین...کجایی؟؟-

 !سالم عزیزم؛خاله بهت نگفته؟اومدیم اصفهان-

 !م داشتمدستم رو به پیشونیم زدم و به سیا نگاه کردم!!فقط مسافرت رفتن اینا رو ک

 !به سالمتی...خوش بگذره بهتون-

 خوبی باران؟؟چیزی شده؟-

 نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم عادی باشم

 ..نه بابا چی شده باشه؟میخواستم ببینم اگه تهرانید شب بریم بیرون-

 !نه عزیزم؛باشه اخر هفته که اومدیم میریم-

 ...سالم برسون اره همونموقع میریم...خوش بگذره بهتون...به خاله اینا-

 ...قربانت...خدافظ-

 

 خدافظ کوتاهی گفتم و گوشیم رو قطع کردم...ناراحت دستمال رو از روی پیشونیش برداشتم و دوباره

 خیس کردم و سرجاش برگردوندم...دستم رو روی گونه ش گذاشتم..هنوز داغ داغ بود!!لبم رو گاز

 اشکام گونه م رو خیس میکردن کمپرس های یخ رو گرفتم و بلندشدم ورفتم تو اشپزخونه...درحلی که

 برداشتم و برگشتم پیش سیا!اینکه سیا همیشه سرحال رو تو این وضعیت میدیدم سختم بود...دکمه های

 پیرهنش رو باز کردم و کمپرس ها رو روی بدنش گذاشتم تا شاید یکم دمای بدنش کم بشه!!اشکای
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 ...رو روی پیشونیش گذاشتمروی گونه م رو پاك کردم و دستماله خیس 

 بعد از چند دقیقه که دمای بدنش پایین اومد لبخند خسته ای زدم و به صورتش نگاه کردم که صدای

 ...گوشیم بلندشد

 

 جانم مامان؟-

 !سالم دردونه..خسته نباشی-

 درحالی که از کنار سیا بلند میشدم تا صدام بیدارش نکنه گفتم

 !سالم مامانی!مرسی ولی مزون نیستم-

 صداش متعجب شد

 پس کجایی؟؟-

 برای خودم یه لیوان ابمیوه ریختم و به اپن تکیه دادم

 خونه سیا...زنگ زدم حالش رو بپرسم دیدم نمیتونه حرف بزنه حتی...حالش خیلی بد بود اومدم-

 ..پیشش

 مامان هم مثل من نگران شد

 الهی بمیرم چش شده؟؟؟-

 !!م واال سرما خورده دیگه!تب داشت..تازه خوب شدنمیدون-

 ...کار خوبی کردی رفتی پیشش...الزم شد بمون پیشش من و باباتم شب میایم سرمیزنیم-

 ...بذارید فردا بیاین که حالش بهتر شده باشه-

 !بیام حداقل یه سوپی براش درست کنم..تو که سوپ بلد نیستی-

 !ه کردم و لبخند کمرنگی کنج لبم نشستبه قابلمه سوپ که روی گاز بود نگا

 !!امیرعلی اومد بهش سر بزنه اون درست کرد براش-

 

 بفرما یه پسر بلده سوپ درست کنه اونوقت دخترمن بلدنیست!واقعا تو خجالت نکشیدی جلوش؟؟-

 

 خندیدم

 نه مامانم واسه چی خجالت بکشم؟؟-
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 مامانم پرویی نثارم کرد و خندید

 !!ای شام مرغ ابپز درست کن بده بخوره!!فرنی هم خوبه ولی اونو بعد شام بهش بدهخیله خب...بر-

 سفارشای الزم از مامانم گوشی رو قطع کردم که باالخره بیدار شد!!لبخند زدم و رفتم بعد از گرفتن

 سمتش

 صدای من بیدارت کرد؟؟-

 درحالی که هنوز گیج بود و اخم بین ابروهاش خط انداخته بود سرش رو تکون داد باصدای گرفته ای

 گفت

 !نه-

 به موهای پریشون و ریخته روی پیشونیش لبخند زدم

 چیزی میخوری برات بیارم؟-

 سرش رو باال انداخت و درحالی که از جاش بلند میشد دکمه های پیرهنش رو بست و رفت سمت

 ......از جام بلند شدم و براش شیر گرم کردمدستشویی

 از پنجره فاصله گرفت و سمتم اومد

 !بسه باران؛چقدر چیزمیز به خوردم میدی؟؟خوبم من-

 اخم کردم و درحالی که عسل رو قاطی شیر میکردم غر زدم

 !حرف نباشه ببینم!هی خوبم خوبم میکنه!عمه ی من بود نیم ساعت پیش تو تب میسوخت-

  انداخت و لیوان رو از دستم گرفتشونه باال

 

 ...خیله خب میخورم-

 لبخند زدم و تا کل شیرعسلش رو بخوره بهش زل زدم...لیوان خالی رو نشونم داد

 خیالت راحت شد؟-

 

 سرم رو تکون دادم و رفتم سمت فریزر...بسته ی مرغ رو در اوردم که صدای امیرعلی توی گوشم

 لحن باران گفتنش رو دوستداشتم؛از یاداوری"!!داخل یخچال برام بیار باران مرغ ها رو از"پیچید

 !دوبارهش حس خوبی توی دلم نشست و لبخند رو مهمون لبام کرد

 باز میخوای چی بریزی تو حلقم؟؟-
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 لبخندم رو جمع کردم و با اخم به سیا نگاه کردم

 !چته هی غر میزنی؟؟؟خودم میدونم چیکار میکنم!!اِ-

 انداختابرویی باال 

 ...خیله خب.خیله خب-

 سرفه ای کرد

 !هر کاری میخوای بکن-

 و روی مبل نشست و توی سکوت ماهواره رو باال پایین کرد...اونقدری سیا رو میشناختم که ازنگاه

 کردنش..حرف زدنش..حتی نفس کشیدنش بفهمم هنوزبه اتفاق ظهر فکرمیکنه!!آهی کشیدم و بیحرف

 راجب یه رابطه دونفره؛نفر سوم نمیتونه قضاوت کنه و"مشغول شدم...صدای غزل توی گوشم پیچید

 "حکم بده

 به قول امیرعلی بهتر بود کاسه داغتر از اش نشم و بذارم خودشون مشکلشون رو حل کنن!به چسب

 

 !رج شده بودزخمم نگاه کردم و لبخندکمرنگی زدم!!جدیدا امار لبخندایی که میزدم از دستم خا

 ظرف فرنی رو جلوی سیا گذاشتم و کنارش نشستم...چینی روی بینیش انداخت و غر زد

 !باران بخدا انقدر از این چیزا به خوردم دادی حس میکنم اینم بخورم رسما باال میارم-

 !درحالی که میخندیدم خم شدم و دستم رو روی پیشونیش گذاشتم!!خداروشکر تب نداشت

 خروسکیت درست بشه!به فکر خودت نیستی به فکر من باش که مجبورم این صدا رو بخور یکم صدای-

 !!تحمل کنم

 !!تک سرفه ای کرد و با اخم قاشقی از فرنی رو دهنش گذاشت

 خودت شام خوردی؟؟-

 لیوان ابمیوهم رو برداشتم و گفتم

 !!نه میل ندارم!در جریانی که اشپزی میکنم اشتهام کور میشه-

 

 ون دادسرش رو تک

 !تو هم حسابی خسته کردم امروز-
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 !لبخند موذی که کنج لبم نشست باعث شد تا ته ذهنم رو بخونه و خندهی کم جونی کنه

 !!بپرس فسقل بپرس-

 لبخندم عمیقتر شد وبرگشتم سمتش و چهارزانو روی مبل نشستم

 سال پیش چه اتفاقی برای امیرعلی افتاده؟؟ تو میدونی-

 با چشمای ریز شده نگاهم کرد

 واسه چی میپرسی؟؟-

 

 !وقتی از امیرعلی میپرسم و جوابم رو نمیده خب کنجکاوتر میشم تا بفهمم چیشده-

 قاشقی از فرنی رو دوباره دهنش گذاشت و گفت

 اگه لزومی داشت امیرعلی بهت میگفت نه؟؟-

 با اخم نگاهش کردم و غر زدم

 ه بدونم دیگه نیست؟؟نه!امیرعلی هیچی نمیگه!حقم-

 سرش رو تکون داد

 !!نه!چیزی نیست که به تو مربوط باشه-

 !اینکه سیاهم حرفای امیرعلی رو تکرار میکرد عصبانیم میکرد...اسم رها فالح توی ذهنم پررنگ شد

 خیله خب اون قضیه به من مربوط نیست!ولی رها فالح چی؟؟اون که به من مربوطه نیست؟-

 ابرویی باالانداخت

 به چه عنوانی حس کردی که رها فالح به تو مربوطه؟؟-

 از نوع نگاهش معذب شدم؛خودمم هم نمیدونستم چرا اما به شدت روی اون دختر حساس شده

 بودم...لبم رو گاز گرفتم و تند گفتم

 خب..چیزشد دیگه..اونروز که رفتیم پیشش امیرعلی گفت همکارقدیمی..خب به من مربوط میشه دیگه-

 نمیشه؟

 لبخند کجی زد و بینیم رو فشار داد

 ..اوالگفته همکار قدیمی پس به تو مربوط نمیشه؛دوما-

 



www.taakroman.ir  

 

  

 
305 

 

سرکوب رمان    

  کاربر انجمن تک رمانبانو آی  

 

 به چشمام نگاه کرد و خندید

 

 !دروغگوی خوبی نیستی!حداقل منو نمیتونی بپیچونی فسقل-

 چشمام گرد شد و دهن باز کردم چیزی بگم که نذاشت

 ...لطفا با یه دروغ دیگه خرابترش نکن-

 رف خالی فرنی رو دستم دادو ظ

 !مرسی فسقل-

 و نگاهشو از منی که شرمنده نگاهش میکردم گرفت وبه تلویزیون دوخت که صدای گوشیم باعث شد از

 کنار سیا فرار کنم!!با دیدن شمارهی اشنایی که روی صفحه گوشیم نقش بسته بود ابرویی باال انداختم و

 جواب دادم

 الو؟-

 !سالم-

 با شنیدن صدای اریا ابروم باال پرید و لبخند تلخ اما کمرنگی گوشهی لبم نشست

 سالم اریاجان خوبی؟؟-

 خوبم-

 !!این صدایی که بامن حرف میزد اریا نبود!این لحن لحن اریا نبود

 باید باهات حرف بزنم!خونه ای؟-

 !شب بود ابرو باال انداختم وبه ساعت نگاه کردم!نزدیک به

 االن؟؟-

 !دقیقا همین االن-

 از لحن حرف زدنش فهمیدم یه چیزی سرجاش نیست!بعد این همه مدت زنگ زده بود و بااین لحن

 

 !صحبت میکرد

 چیزی شده اریا؟؟-

 حرف میزنیم!خونه ای؟-
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 دستی به سرم کشیدم و گفتم

 !!نه خونه ی دوستمم-

 

 ادرس؟-

 ادرس گوشی رو قطع کردم و متعجب بهش از سردی کالمش حس کردم بدنم یخ میزنه!بعد از گفتن

 خیره شدم!!صدای سیامک رو شنیدم

 باران؟کی بود؟؟چرا ماتت برده؟؟-

 ..نگاه خیرهم رو از صفحه گوشی گرفتم و به سیا دوختم

 !اریا بود-

 اخم کرد وزیرلب غر زد

 این قوم عجوج و مجوج نمیخوان دست از سر توو زندگیت بردارن؟؟-

 دستی به پیشونیم کشیدم و بیحرف رفتم توی اشپزخونه و مشغول شستن ظرف ها شدم...یه ربع بعد

 صدای زنگ در بلند شد!شالم رو روی سرم انداختم و گفتم

 !!برم ببینم چیشده-

 !صبرکن منم باهات بیام-

 اخم کردم

 

 !م!نگران نباشسیا نمیخواد!قرار نیست بالیی سر من بیاره!متوجه ای؟؟میرم و برمیگرد-

 تند سرم رو تکون دادم و بیرون رفتم!با دیدن اریا که جلوی در ایستاده بود بغض بی معنیی کنج گلوم

 !!نشست

 !!سالم-

 با اخمایی که اصال معنیش رو نمیفهمیدم جوابم رو داد

 ...سالم-

 ..سعی کردم بغضم رو سرکوب کنم و لبخند بزنم

 میای تو؟؟خوبی؟؟از کی بود خبری ازت نداشتم!ن-
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 !همینجا خوبه-

 سرم رو تکون دادم و نگاهش کردم

 ناراحت به نظر میای!چیزی شده؟؟کمکی میتونم بکنم؟؟-

 به چشمام نگاه کرد

 

 تو کی هستی باران؟؟تو اون دوسال هم من هم ارشیا فکرمیکردیم شناختیمت اما انگار اشتباه فکر-

 !میکردیم

 اخم ناخواسته ای بین ابروهام نشست

 !متوجه حرفات نمیشم-

 االن یه ماه شایدم بیشتره که مادر ارشیا زندانه!چرا؟چون یه مادر داغ دیدهست و یه حرفی توی-

 ناراحتیش بهت گفته؟؟یه ماه بس نیست؟؟تا کی میخوای نگهش دارین اونجا؟

 

 با چشمای به اشک نشسته گفتم

 ...اریا اشتباه میکنی من-

 با حرص پرید وسط حرفم،حاال حسی که توی چشمای مادر ارشیا بود توی چشمای اریا هم میدیدم

 از ارشیا خجالت نمیکشی؟؟راحت میتونی به زندگیت ادامه بدی وقتی مادر ارشیا رو انداختی تو-

 زندان؟؟اره؟

 "از ارشیا خجالت نمیکشی؟"قطره اشکم چکید رو گونه م و صداش توی سرم پیچید

 یه سال نشده باران!میذاشتی حداقل یه سال بشه بعد با یه پولدار تر از ارشیا بریزی روهم که هنوز-

 حداقل اونموقع این ذات کثیفت رو نشناسیم؛بگیم دختره حق داره خب تا اخر عمرکه نمیتونه پاسوز

 !!ارشیا باشه

 ی جلوی پام انداختدوباره با همون نفرتی که توی چشماش لونه کرده بود به چشمام زل زد و توف

 !چطور توی این دوسال این روتو ندیده بودیم؟؟حیف به ارشیا!حیف-

 با بهت نگاهم رو از رو زمین گرفتم و به چشمای پرنفرتش دوختم...اشک روی گونه هام سرخورد!به

 کدوم گناه داشتم اینجوری محاکمه میشدم؟؟
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 ...داری..داری اشتباه میکنی اریا-

 نهم سر میخورد نگاه کرد وگفتبه اشکایی که روی گو

 نریز این اشکای تمساح رو؛بسه دیگه باران!من ارشیا نیستم!چیزی بینتون نیست که توی همه ی جشنا-

 کنار هم عکس میگیرید؟؟چیزی بینتون نیست که به خاطر حرفای مادرارشیا االن انداختتش زندان؟؟

 بیشتر میترسوند اما با صدای دادش حس با هر یه جمله ای که میگفت صداش باالتر میرفت و من رو

 ...کردم نفسم بند اومد

 

 

 چیزی بینتون نیست؟؟اره؟؟-

 !!دستم رو به چهارچوب در گرفتم تا نخورم زمین...حس میکردم نفسم از ترس بند اومده

 بهتر نبود این سئوال رو از خودم بپرسی تا جوابت رو بدم؟؟؟-

 ی سرم رو بلند کردم و به صورتش نگاه کردم!!لبخند کمرنگی کهبا شنیدن صدای خشک و جدی امیرعل

 با دیدنش گوشه ی لبم نشست و نفسی که راحت برگشت دست خودم نبود!!اریا با دیدن امیرعلی

 شمشیری که برای من کشیده بود رو غالف کرد...پوزخند گوشه ی لب امیرعلی مثل همه ی موقع هایی

 !که عصبانی میشد ترسناك بود

 قدم هایی که سمت اریا برمیداشت مثل همه موقع ها محکم و پرصالبت بود!وقتی که کنار من و رو به

 !روی اریا ایستاد؛وقتی سایه ش روی تن لرزونم افتاد ارامش عجیبی توی دلم نشست

 !!خوبه که صدات رو روی یه ضعیفتر از خودت بلند میکنی و به من که میرسی ساکت میشی!!خیلی خوبه-

 ند کجی که زد ترسناك بود!از همون لبخندای کجی که به رها و ارغوان زده بود!این لبخند کج نشونهلبخ

 !!ی خوبی نبود

 ...منم میتونم صدامو بلند کنم اما-

 عمیق به چشمای اریا زل زد

 !!من مرد عملم نه یه مشت هارت و پورت الکی-

 و بدون اینکه نگاهشو از اریا بگیره گفت

 !باران برو تو-
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 برای بار دوم با شنیدن اسمم از دهنش ماتم برد و اشکای جاری شده ام بند اومد!!مبهوت نگاهش

 

 میکردم که نوچ بلندی گفت و برگشت سمتم...بازوم رو گرفت و هلم داد داخل

 !گفتم برو تو-

 انگار تازه به خودم اومدم؛ترسیده نگاهش کردم

 ر کنید؟؟ببینید من نمیخوام به خاطر من شما چیزیتوناقای یزدان پناه توروخدا...میخواین چیکا-

 ...بشه!!خواهش میکنم

 کالفه نگاهم کرد

 !زیاد حرف میزنی!گفتم برو تو-

 

 و زنگ رو فشرد که سیامک جواب داد

 ...بیاتو امیرعلی-

 !!من بیرون یه کار کوچولو دارم؛بیا بارانو ببر داخل-

 ...نگران به امیرعلی نگاه کردمسیامک باشه ای گفت و ایفون رو گذاشت...

 اقای یزدان پناه توروخدا!چرا کاری رو که با صحبت میشه حل کرد با دعوا سختش می کنید؟؟-

 با همون اخم نگاهم کرد

 !من حرفی از دعوا زدم؟؟قراره یه گفت و گوی دوستانه باهم داشته باشیم!!همین-

 صدای سیا رو از پشت سرم شنیدم

 چیشده؟؟-

 امیرعلی چشمکی بهش زد و سرش رو تکون داد

 !چیزی نیست شما برید تو!!من حلش میکنم-

 

 سیا سرش رو تکون داد و با باشهی کوتاهی دست من رو گرفت و همراه خودش به داخل برد!با بسته

 شدن در خونه جیغ زدم

 ...سیا االن دعواشون میشه!توروخدا برو پیششون نذار بالیی سر امیرعلی بیاد-

 سیا درحالی که سرفه میکرد خندید و رفت سمت اشپزخونه
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 !دعوا نمیکنن نترس!!امیرعلی حلش میکنه نیازی به من نیست-

 رفتم پشت پنجره اما امیرعلی در رو بسته بود و اصال نمیتونستم ببینمشون!سرم رو به دیوار تکیه دادم و

 !!ا و از یه طرف نگرانی برای امیرعلیاشکام گونه م رو خیس کردن!!از یه طرف سنگینی حرفای اری

 دست سیا روی شونهم نشست

 خوبی؟؟-

 با بغض سرم رو تکون دادم

 مطمئنی؟؟-

 با یاداوری حمایت دوباره امیرعلی و لحن باران گفتنش لبخند کمرنگی گوشه ی لبم نشست و مطمئن

 سرم رو تکون دادم

 !!خوبم اما نگران امیرعلی ام-

 

 رد که غر زدملبخند زد و نگاهم ک

 چیه؟؟نباید نگران کسی باشم که ازم حمایت کرده؟؟-

 لبخندش رو جمع کرد و سرش رو تکون داد

 !!حق با توا-

 

 اخمی کردم و با ارنجم ضربه ای به پهلوش زدم و دوباره به در زل زدم!!نمیدونم چقدر گذشته بود که در

 ا چشمام خوردمش و در نهایت با ندیدن اثری ازباز شد و امیرعلی وارد حیاط شد!!میتونم بگم دقیقا ب

 درگیری نفس راحتی کشیدم و رفتم سمت در!!در رو باز کردم و بهش خیره شدم

 خوبید شما؟؟-

 بدون اینکه نگاهم کنه گفت

 !خوبم-

 و رفت سمت سیا

 حالت چطوره؟؟-

 سیا خسته سرش رو تکون داد

 !!بهترم-
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 امیرعلی سرش رو تکون داد و کنارش نشست

 !خوبه-

 پسره چی میگفت؟؟-

 سرش رو به نشونه ی بیخیال تکون داد ورو به من گفت

 یه لیوان اب میاری؟؟-

 تند سرم رو تکون دادم

 !االن شربت میارم براتون-

 و رفتم سمت اشپزخونه؛برخالف تصورم نفرستاده بودتم دنبال نخود سیاه چون حواسم بود که تو نبودمم

 به مبل تکیه داد!دوباره و دوباره از یاداوری باران گفتنش لبخندهیچ حرفی نزد و خسته سرش رو 

 

 زدم!!الف باران رو یه جور خاصی میگفت که عجیب به دلم می نشست!با فکرای خودم اخم کردم غر زدم

 !!خوبه دیگه توهم خودتو جمع کن

 

 مو با اخم شیشه ی شربت رو از یخچال در اوردم که صداش رو از پشت سرم شنید

 !!شربت نمیخواستم فقط یه لیوان اب بده بهم-

 با شنیدن صداش جیغ خفه ای زدم و شیشه ی شربت رو ول کردم که روی زمین افتاد و هزار تیکه

 شد!!لبم رو گزیدم و به سرامیک های سفیدی که مایع ابی رنگ شربت روشون ریخته بود خیره

 شتر گاز بگیرم!توی یه روز چندبار گند میزدمشدم!!صدای ای وای گفتن امیرعلی باعث شد لبم رو بی

 من؟؟

 من گفتم یه لیوان اب نگفتم؟؟؟-

 لبم رو گاز گرفتم و با بغضی که از خرابکاریم جلوی امیرعلی و لحن حرف زدنش توی گلوم نشسته بود

 زمزمه کردم

 !خب تقصیر شماست یهو پشت ادم در میاین!!خب معلومه میترسم-

 درحالی که لیوان رو پر از اب میکرد سرش رو تکون دادو کوتاه گفت

 !!میدونم-

 همین میدونم کوتاهی که گفت از صدتا فحش بدتر بود برام!!صدای خنده ی سیا رو شنیدم
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 باز چه دسته گلی به اب دادی فسقل؟؟-

 با حرص نگاهش کردم وغر زدم

 !!ستماصن تقصیر منه که به فکر رسیدگی به شما دوتا دو-

 

 و خواستم از اشپزخونه بیرون برم که قبل از برداشت قدمی دست امیرعلی دور کمرم حلقه شد و مانع

 حرکتم شد

 !!لطفا با بریدن پات خرابکاری های امروزت رو تکمیل نکن!!کافیه دیگه-

 خورده ها و با یه حرکت با همون یه دستی که دور کمرم حلقه بود بلندم کرد و جایی که دیگه از شیشه

 !خبری نبود زمینم گذاشت

 !برو بیرون-

 درحالی که هنوز گیج گرمای دستش و حرکتش بودم باشه ای گفتم و از اشپزخونه بیرون رفتم درحالی

 ...که سنگینی نگاه سیا رو حس میکردم

++ 

 

 وشمکالفه دستی به موهام کشیدم و روی تخت نشستم!!همین که چشمام رومیبستم صدای اریا توی گ

 "از ارشیا خجالت نکشیدی؟"!میپیچید

 بغضم رو قورت دادم و دستم رو روی کمرم کشیدم!همونجایی که دست امیرعلی دورش حلقه شده بود!با

 !!یاداوری باران گفتنش؛حمایت کردن دوبارهش بغضم عمیقتر شد

 یا از لبخندایی که بامن باید خجالت میکشیدم اما از چی؟؟از دستی که دور کمرم بدون منظور پیچیده بود 

 یاداوری اون صحنه بی اخیتار روی لبم میشست؟؟

 شب بود اما هنوز نتونسته بودم بخوابم!!قیافه ی ارشیا جلوی چشمم دوباره!کالفه به ساعت نگاه کردم

 جون گرفته بود!روی تخت دراز کشیدم و به سقف خیره شدم!!چقدر بود که دیگه شبامو با گریه صبح

 ر بود که قیافه ی ارشیا از جلوی چشمام رفته بود؟؟بیشتر فکرکردم!دقیقا از روزی کهنمیکردم؟؟چقد

 

 توی همین خونه با امیرعلی رو به روشدم دیگه از هرشب گریه کردن خبری نبود!!بدون اینکه خودم

 ذهنم روبفهمم امیرعلی ذره ذره ارشیا رو از ذهنم بیرون برده بود!انقدر با بیخیالی ها و سرد بودناش 
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 درگیر کرده بود که دیگه جایی برای ارشیا نمونده بود!!از این حقیقت سرم رو توی بالشت فرو کردم و

 گذاشتم اشک چشم هامو خیس کنه!!بین من وامیرعلی نه چیزی بود نه میتونست که چیزی باشه!فقط من

 یه دختر بودم که از حمایت های یه پسر قندتوی دلش اب میشد!!همه ی دخترا از پسری که حمایتشون

 میکنه خوششون میاد!!دوباره ودوباره با یاداوری ارشیا اه کشیدم!امیرعلی عالوه بر اینکه ارشیا رو از ذهنم

 هم نشون داده بود چقدربیرون برده بود تفاوت هامونم بدون اینکه حرف بزنه بهم نشون داده بود!!ب

 فاصله ست بین کسی که حمایتت میکنه و کسی که با غیرت ها و شک های الکیش به جای حمایت ترس

 رو به وجودت تزریق میکنه!!توی تمام اون دوسال یادم نمیاد ارشیا اینطوری از من جلوی مادرش حمایت

 چکس و خونه ش رو جدا کرده بود که اونمکرده باشه!تنها حمایتش همین بود که گفته بود یا باران یا هی

 !!خوب میدونستم برای فشارایی بود که بهش میاوردن

 به روزایی که با امیرعلی گذرونده بودم فکرکردم!روزایی که دنبال کارای افتتاحیه بودیم...روزایی که

 ..دنبال کارای جشن بودیم...راهنمایی کردناش...حمایت کردناش

 خندهم گرفت!ترسی که با دیدن حرکت هاش که قبل از عصبانی شدنش توی دلمبا یاداوری عصبانیتاش 

 مینشست باعث میشد خندهم شدت بگیره!!توی تمام اون دوسال؛حتی وقتی که ارشیا با سیا دعواش شد

 !!اینجوری ازش نترسیده بودم که با دیدن چشمای بسته شدهی امیرعلی میترسیدم

 

 درحالی که هنوز لبخند روی لبم نقش داشت چشمام رو بستم و اینباردستی به گونه ی خیسم کشیدم و 

 !راحتتر خوابم برد

 

 با االرم گوشیم الی پلکای خسته م رو باز کردم و به سقف ابی رنگ اتاق خیره شدم!!چند دیقه ای وقت

 دم جون ندارمالزم داشتم تا مغزم هوشیار بشه!!پلکام رو باز و بسته کردم و خمیازه ای کشیدم!حس میکر

 صبح رو نشون میداد!!پوف!بلند بشم اما با یاداوری حال سیا تند سرجام نشستم!به ساعت نگاه کردم

 کالفه ای کشیدم و از اتاق بیرون رفتم...از سکوت خونه متوجه شدم که هنوز سیا بیدار نشده!!بعد از

 وب سیا شدم!املتشستن دست و صورتم داخل اشپزخونه شدم و مشغول درست کردن املت محب

 اسپانیایی!درست کردنش خیلی نکشید...بعد از ریختن تخم مرغ ها در فر رو بستم و رفتم سمت

 یخچال!!نگاهی به جا میوه ای کردم و پرتقال و اناناس های تکه شده رو بیرون کشیدم و داخل مخلوط

 فتم...هنوز خواب بود!لبخندیدیقه بعد صبحانه اماده شده سیا رو توی سینی چیدم و باال ر...کن ریختم
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 !زدم و سمتش رفتم!دستم رو روی پیشونیش گذاشتم تا مطمئن بشم تب نداره که چشماش روباز کرد

 !صبح بخیر-

 سرش رو تکون داد و بیحرف توی جاش نشست!سینی صبحانه رو روی پاتختی گذاشتم و به صورت

 اخموش لبخند زدم

 این اخما چی میگه اول صبحی؟؟-

 ش رو تکون داد و درحالی که زمزمه میکرد چیزی نیست بلندشد و از اتاق بیرون رفت!!ابروییبیحال سر

 باال انداختم و دنبالش رفتم

 سرت درد میکنه؟؟-

 دستش رو تو هوا تکون داد و بیحرف رفت سمت دستشویی!!باحرص نفسم رو بیرون فوت کردم...این

 حال مزخرف سیا حال منم خراب میکرد!با غصه روی مبل نشستم و سکوت کردم...سیا رو درك

 نمیکردم...نمیفهمیدم چطور میشه یکی رو دوستداشته باشی اما نخوای باهاش حرف بزنی!صدای غزل

 

 "پس هنوزم فکرمیکنه من بازیش دادم"توی گوشم پیچید

 کی مقصره؟!آهی کشیدم و به سیا که با موهای خیس ازشونه باالانداختم!کی میدونست که این وسط 

 ...سرویس بیرون اومد نگاه کردم و تند دویدم سمتش

 

 سیا مثال سرما خوردی!با موهای خیس میای جلوی اسپیلت؟؟؟-

 غر زد

 !حوصله ندارم باران انقدر گیر نده بهم-

 له بیارم!!بداخالق شده بود و اینناراحت نگاهم رو ازش گرفتم و بیحرف سمت اتاقش رفتم تا براش حو

 بداخالقیش رو کامال درك میکردم اما همچین رفتارایی از سیا بعید بود!سیایی که توی بدترین شرایط

 خودش رو خوب نشون میداد!شاید هنوز نیاز به زمان داشت!حوله رو از داخل کمدش برداشتم و از پله

 ردم حوله رو روی سرش انداختمها پایین رفتم!!درحالی که اسپیلت رو خاموش میک

 موهاتو خشک میکنی یا خشک کنم؟-

 بیحرف دستش رو روی حوله گذاشت و مشغول خشک کردن موهاش شد!!سینی صبحانه رو از اتاقش
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 !اوردم و جلوش گذاشتم

 !!بخور حالت بهتر بشه!همچنان حال و روزت همونه-

 م رو گاز گرفتم؛عادت نداشتم سیا رووقتی بی حرف مشغول خوردن صبحانه شد از شدت ناراحتی لب

 !اینطوری ساکت و اخمو ببینم

 خودت نمیخوری؟؟-

 سرم رو باال انداختم

 

 !!نه!صبحانه ت رو خوردی بیا بهت قرصاتم بدم بخوری شاید یکم بهتر بشی-

 ه قرصهاو از جام بلند شدم تا با دیدن حال و روزش اختیار اشکام رو از دست ندم! درحالی که از بین بست

 دنبال قرص سرماخوردگی میگشتم گوشیم زنگ خورد! بستهی قهوه ای رنگ قرص رو برداشتم و رفتم

 ...سمت گوشی

 بله؟؟-

 صدای غزل توی گوشم پیچید

 !سالم باران جان؛غزلم !اگه پیش سیامکی یه جوری حرف بزن که متوجه نشه با منی صحبت میکنی-

 لبم رو گاز گرفتم و به سیا که مشغول خوردن صبحانه ش بود نگاه کردم

 سالم گیتا جان..از مزون چه خبر؟؟همه چی خوبه؟-

 ممنون باران جان!حالش چطوره؟؟-

 

 بهتره ما این وسط کاسه ی داغ تر از اش"نفس عمیقی کشیدم و صدای امیرعلی توی گوشم پیچید

 حرف بزنم!!کی میدونست این وسط کی مقصره؟؟غزل هم چیزیسعی کردم بدون هیچ قضاوتی "نشیم

 !!نمیخواست جز فهمیدن حال کسی که دوستشداره پس دلیلی برای نگفتن نبود

 !!نه عزیزم شاید نتونم فرداهم بیام؛اره حال دوستم هنوز خوب نشده-

 !ماه کذایی بود آهی که کشید عجیب شبیه آه های خودم توی اون

 !!ستی!چیزی الزم داشتی به امیرعلی بگومرسی که مواظبش ه-

 !!نه الزم نیست-



www.taakroman.ir  

 

  

 
316 

 

سرکوب رمان    

  کاربر انجمن تک رمانبانو آی  

 

 !!خیله خب،فقط بازم میگم که حواست باشه سیامک متوجه تماسم نشه!نمیخوام چیزی بفهمه-

 

 آه عمیقتری کشید

 منم دیگه کاری ایران ندارم!امشب برمیگردم لندن؛همین که لطف کنی و هر از چندگاهی ازش یه-

 !!برام خبری بهم بدی کافیه

 ابرویی باال انداختم و به سیامک نگاه کردم و بدون اینکه بخوام اروم زمزمه کردم

 مطمئنی غزل؟؟-

 شاید این سئوال برای این بود که خودم کارهایی کرده بودم که ازشوون مطمئن نبودم و در نهایت

 ش توی گوشم پیچیدپشیمون شدم!شاید میخواستم بدونم یه نفر دیگه ااشتباه منو تکرار نمیکنه!صدا

 !شاید!!من باید برم باران جان ممنون از لطفت!خدافظ-

 و قبل ازاینکه بذاره من حرفی بزنم گوشی رو قطع کرد تا شاید من متوجه لرزش صداش نشم اما...آهی

 کشیدم و به بسته های قرص زل زدم!!نمیدونستم باید نگران رفتن کسی که مطمئن بودم سیامک

 دوستش داره باشم یا نه...صدای سیامک از پشت سرم باعث شد به خودم بیام

 !شما فردا تشریف میبری سرکار!!بیخود خودتو از کار و زندگیت ننداز-

 سعی کردم لبخند بزنم و عادی رفتار کنم!درحالی که قرص رو کف دستش میذاشتم گفتم

 !جایی نمیرم اوال که شما این قرص رو بخور؛دوما که تا خوب نشی من-

 بااخم نگاهم کرد

 !فردا خودمم میخوام برم سرکار!تنها میمونی خونه بمون-

 پر حرص نگاشه کردم و غر زدم

 

 چه سرکاری وقتی هنوز صدات در نمیاد؟؟-

 

 قرص رو همراه لیوان قورت داد وگفت

 !خودت میدونی کار کردن حالمو خوب میکنه-

 !اما نه وقتی داری میمیری-

 کنج لبش نشست وخم شد پیشونیم رو بوسید لبخند
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 نترس فسقل من مثل گربه هفت تا جون دارم!!بدتر از سرماخوردگی رو گذروندم و نمردم؛اینم-

 !میگذرونم

 انقدر توی جملهش غم داشت که نتونستم ناراحت نشم!مطمئن بودم غزل هم جز اون بدترهایی بود که

 ی غزل که گفته بود امشب از ایران میره چیزی توی دلم فرواز سرگذرونده بود و نمرده بود!با یاداور

 ریخت!نمیخواستم دخالت کنم و از طرفی غزل هم گفته بود که سیامک متوجه نشه من باهاش صحبت

 !کردم پس بهتر دیدم چیزی نگم!هویج و سیب رو از یخچال که در اوردم غر زدن سیا شروع شد

 !!ن چرت و پرتا دادی!بیا توروخدا برو مزون بسهباران بسه کشتی انقدر به خوردم از ای-

 دستمو به کمرم زدم

 منو از خونه ت بیرون میکنی بچه پرو؟؟-

 پیشونیم رو بوسید

 نه دورت بگردم فقط حس میکنم صدای شاالپ شاالپ این ابمیوه هایی که به خوردم میدی رو از شکمم-

 !با هر یه قدمی که برمیدارم میشنوم

 فت و مشتی نثار سینهش کردمبا حرفش خندهم گر

 !!دیوونه؛خب باید بخوری تا خوب بشی دیگه-

 !خوبم-

 

 با حرص که نگاهش کردم خندید

 خیله خب اوننجوری منو با نگاهت قورت نده!! هرچی میخوای درست کنی درست کن؛چشمم کور دندم-

 !نر همه ش رو میخورم

 !!لبخند رضایتمندی زدم و مشغول خرد کردن سیب شدم

 

 ابمیوه رو داخل لیوان بزرگی ریختم و جلوی سیا گذاشتم که چینی روی بینیش انداخت اما اهمیتی ندادم

 و پوست های سیب و هویج رو که داخل سینی ریخته بودم برداشتم و رفتم سمت سطل زباله که با دیدن

 و صداش توی خورده های لیوان دیشب صورت همیشه اخمو و جدی امیرعلی جلوی چشمام جون گرفت

 به شکم تختم"!لطفا با بریدن پات خراب کاری های امروزت رو تکمیل نکن!کافیه دیگه"گوشم پیچید
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 نگاه کردم!جایی که دست امیرعلی روش قرار گرفته بود!با یاداوری گرمای دستش که دور کمرم پیچیده

 ردم و تند پوست میوه هابود لبخند بی اختیاری گوشه ی لبم نشست و خودم رو شگفت زده کرد!!اخمی ک

 رو خالی کردم و در سطل زباله رو بستم و به کابینت تکیه دادم!سیا با دیدن حالتم چشمکی برام زد که

 ینی چیشده!نفس عمیقی کشیدم و درحالی که لیوانی ابمیوه برای خودم میریختم با صدایی که لرزش

 خفیفی داشت گفتم

 !!چیزی نیست-

 عه سرکشیدم که باعث شد به سرفه بیوفتم!!!سیا خم شد سمتم و درحالی کهو محتویات لیوانم رو الجر

 لیوان رو ازم میگرفت گفت

 خب..خب..خب!چه خبرته دختر؟؟چت شد یهو؟؟-

 درحالی که سرفه میکردم کوتاه گفتم

 

 !خوبم-

 رگمبا چشمای ریز شده که بهم خیره شد فهمیدم باید زودتر به خودم مسلط شم وگرنه میفهمه چه م

 !!شده؛هرچند که هنوز خودمم نمیدونستم

 ...چیز شد...تشنه ام بود به خاطر اون-

 چپ چپی که نثارم کرد بهم فهموند که دروغ خوبی نتونستم بگم؛دهن باز کرد حرفی بزنه که صدای

 !زنگ مانع شد!!نگاه خیره ای بهم کرد و بیرف رفت سمت ایفون و من تونستم نفس راحتی بکشم

 !!باران،مامان باباتن-

 برای اولین بار از شنیدن خبر اومدن مامان بابام پکر شدم؛شاید به خاطر این بود که انتظار کس دیگه ای

 رو پشت ایفون داشتم و حاال...دستی به موهام کشیدم و درحالی که سعی میکردم لبخند بزنم از

 احاال تجربه ش نکرده بودم که بدونم اچهاشپزخونه بیرون رفتم...حالی که داشتم رو نمیفهمیدم چون ت

 !اسمی میشه روش گذاشت

 

 از بعد رفتن مامان بابا سرفه های سیا شدت گرفته بود و هیچ نوع جوشنده ای جواب نمیداد و در اخر

 تا بهونه ای که برای تماس با امیرعلی از صبح دنبالش بودم رو پیدا کردم و شمارهش رو گرفتم...بعد از

 ...ای جدیش توی گوشم پیچید و باعث شد لبخند کمرنگی رو لبم بشینهبوق صد
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 ...بفرمایید خانم اریانجو-

 ...از اینکه دوباره شما شده بودم لبخندم جمع شد

 سالم اقای یزدان پناه؛بد موقع که تماس نگرفتم؟-

 .نخیر بفرمایید-

 

 !رفتن بیزاره کالفگی صداش زنگ هشداری بود که یادم بیاره امیرعلی از طفره

 چیزه...میتونید بیاین خونه ی سیامک؟-

 اتفاقی افتاده؟-

 ...نه ینی...حالش خوب نیست منم نمیتونم قانعش کنم بریم دکتر ولی شما میتونید-

 !یه ربع دیگه میرسم-

 و بی حرف دیگه ای قطع کرد؛بر خالف گذشته که از اینجوری قطع کردنش عصبانی میشدم لبخندی زدم

 مت سیا!!به دونه های درشت عرق که روی پیشونیش نشسته بود نگاه کردم و لبم رو گازو رفتم س

 گرفتم

 !!الهی بمیرم من!!یکم این کمپرس یخ رو نگه دار بلکه تبت قطع بشه-

 سرفه خشکی کرد و گفت

 !الزم نیست!خوبم باران نترس-

 !نیستییی!انقدر نگو خوبم که منو دلخوش کنی؛کور که نیستم حالتو میبینم-

 لبخند مهربونی زد و پیشونیم رو بوسید

 !نترس فسقل!چیزیم نمیشه!یکم بخوابم خوب میشم-

 و روی مبل دراز کشید و چشماش رو بست!!درحالی که اشک چشمام رو پاك میکردم دستمال خیس رو

 ای بدنش که هر لحظه بیشتر میشد اشکم شدت گرفته بود که صدای زنگروی پیشونیش گذاشتم!!از دم

 ایفون بلند شد و باعث شد بدوام تو حیاط..اونقدر ترسیده بودم که حتی به ذهنم خطور نکرد باید از

 ایفون در رو باز کردم!درحالی که اشک روی گونه هام سر میخورد در رو باز کردم!!با دیدن قامت

 

 

 وی چهارچوب در بی اختیار نفس اسوده ای کشیدم...نمیدونم این حس از کجا نشات میگرفتامیرعلی ت
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 که جدیدا با هر بار دیدن امیرعلی توی بدترین شرایط میتونستم راحت نفس بکشم!!امیرعلی نگاهی به

 صورت خیسم کرد!اونقدر این مدت شناخته بودمش که متوجه حرف نگاهش بشم و این شناخت چقدر

 بود!درحالی که اشکام روی گونهم سرمیخورد گفتم شیرین

 !اصال خوب نیست!!تبش هر لحظه بیشتر میشه-

 وارد حیاط شد و در رو پشت سرش بست و درحالی که دستمالی دستم میداد سمت خونه رفت وگفت

 !خوب میشه-

 ارامش روبه قامتش نگاه کردم!به قدم های محکمی که برمیداشت!این مرد چی داشت که با هر حرفش 

 به وجودم تزریق میکرد؟؟با دستمال اهداییش اشکای روی گونه م رو پاك کردم و دنبالش رفتم...کتش

 رو در اورد و روی مبل انداخت و درحالی که استین های پیرهن مشکی رنگش رو باال میزد رو به من

 گفت

 !یه پیرهن نخی بیار!زود-

 از توی کمد لباسا پیرهن نخی کرم رنگی رو در اوردم و از پلهتند سرمو تکون دادمو از پله ها دویدم باال!!

 ...ها پایین رفتم!!امیرعلی پیرهن رو از دستم گرفت وبا یه دستش پیرهن رو تن سیا کرد

 ...بذار کمک کنم-

 !الزم نیست!بگرد ببین قرص تب بر تو خونه داره؟اگه نداشت یه لیوان اب هویج اماده کن-

 اشه ای گفتم...بین قرص ها گشتم و در نهایت با پیدا نکردن قرص تب بر رفتماشکام رو پاك کردم و ب

 سراغ یخچال!!هویج ها رو از داخل یخچال در اوردم و بعد از پوست کندن ریختم توی ابمیوه گیری!!به

 !!امیرعلی نگاه کردم که سیا رو روی دوشش انداخت و برد سمت حموم

 

 بیام کمک؟؟-

 !کاری که گفتم رو بکن-

 شکلکی دور از چشمش در اوردم و مشغول گرفتن اب هویج شدم...ده دیقه بعد لیوان اب هویج رو

 برداشتم و رفتم سمت اتاق سیا...سیا روی تخت بود و دستمال سفید رنگ روی پیشونیش!!به امیرعلی

 !!نگاه کردم که کنار سیامک نشسته بود و پیرهنش خیس بود

 رهن خیسش لیوان رو روی پاتختی گذاشتم و گفتمبا دیدن پی
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 !اقای یزدان پناه پیرهنتون خیس شده االن سرما میخورید!صبرکنید یه پیرهن دیگه بدم-

 !نیازی نیست!اون لیوان رو بده من-

 ...اما پیرهنتو-

 ر چشمشنگاه کالفه ش رو که روی خودم دیدم حرفم رو خوردم و لیوان رو سمتش گرفتم!!چینی که کنا

 !!افتاد رو دیدم و باعث شد لبخند بزنم

 !پاشو مردگنده!حالت بهتر شده؛پاشو یکم از این بخور بهتر میشی-

 سیا تک سرفه ای کرد و نیم خیز شد!درحاالی که لیوان رو از دست امیرعلی میگرفت به من نگاه کرد و

 بین سرفه خندید

 !!ببین چیکار کرده با چشماش!فسقلی ترسو-

 گاز گرفتم و لبخند خجالت زده ای زدم!امیرعلی نگاهی به سیا کرد وگفتلبم رو 

 تا کی میخوای مریض بمونی؟-

 سیا جرعه ای از اب هویج رو خورد و گفت

 

 ینی چی؟-

 ینی چیش رو خودت بهتر از من میدونی!نکنه خودت هم باور کردی که این حال بد به خاطر گرمی و-

 سردی هواست؟؟

 رد امیرعلی نگاه کردم؛که سیا گفتبه قیافه ی خونس

 انتظار داری فراموش کنم کارش رو؟-

 امیرعلی سری تکون داد و بدون اینکه ذره ای از خونسردیش کم بشه گفت

 اون قسمتش به من مربوط نیست؛خودت خوب میدونی تو این مدت هیچ دخالتی نکردم و نخواهم کرد-

 نمیتونی فراموش کنی؛خودش رو چی؛میتونی؟؟ اما میخوام یه چیزایی رو یادت بیارم!کارش رو

 از نگاه مستقیمش سیا کالفه سرش رو پایین انداخت!!امیرعلی از جاش بلند شد

 به عنوان یه دوست وظیفه ام میدونم بهت بگم غزل تا یه ساعت دیگه برای همیشه از ایران میره تا-

 !شاید از یه عمر پشیمونی نجاتت بدم!ما بقیشش رو خودت میدونی و دلت

 !!و به من که به سیا رنگ پریده نگاه میکردم اشاره کرد تا همراهش از اتاق بیرون برم
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 در اتاق رو که بست به چشماش نگاه کردم

 

 !!رنگش پرید-

 در حالی که از پله ها پایین میرفت گفت

 !اهمیت نده-

 این حجم از خونسردی خیره شدم!واقعا چطوری یه ادم میتونست انقدر خونسرد باشه؟؟مبهوت به 

 ..دنبالش از پله ها پایین رفتم!!رفت توی اشپزخونه و لیوانی اب هویج برای خودش ریخت

 

 !میذاشتید من میریختم-

 !امشب به اندازه کافی کشیدم...بیشتر نمیخوام-

 از حرفش لبم رو گاز گرفتم

 !!میگم تقصیر شما بود که ترسوندینم هنوزم-

 چینی گوشه ی چشمش افتاد و سرش رو تکون داد!درحالی که جرعه ای از اب هویج رو مزه میکرد گفت

 !منم تکذیب نکردم-

 با لبخند به چین های گوشه ی چشمش نگاه کردم و به این فکرکردم دوباره توی بدترین شرایط اومده

 مه ی مشکالت رو حل کرده بود و اون حجم از ترس و نگرانی رو از رویبود و توی کمتر از یه ساعت ه

 دوشم برداشته بود!!لبخندم عمیقتر شد!چقدر راحت میتونست با حضورش و اون حجم از خونسردیش

 ارومم کنه!دیگه کم کم داشتم یاد میگرفتم وقتی امیرعلی هست نباید از چیزی ترسید!با صدای دزدگیر

 لند کردم و سیا رو با یه پیرهن سورمه ای و شلوار لی دیدم که سوار ماشینماشین سیا سرم رو ب

 میشد!خواستم دنبالش برم که دست امیرعلی دور بازوم پیچید و مانع شد

 !بذار خودشون مشکل رو حل کنن-

 باز هم گرمای دستش رو حس کردم و داغ شدم؛برای پرت کردن حواسم لبم رو گاز گرفتم

 !گی کنهاما نمیتونه رانند-

 دستش رو از دور بازوم باز کرد و اخرین جرعه از اب هویجش و خورد

 !میتونه-

 باشه ی کوتاهی گفتم و سکوت کردم اما با دیدن ساعت تند برگشتم سمتش
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 شده!شما شام خوردید؟؟ساعت-

 

 درحالی که روی مبل میشست گفت

 

 !فکرکنیم که خوردم-

 اخم کردم

 شما دیگه چه ادمی هستید؛یکم به فکر خودتون نیستید!!مگه زخم معده ندارید شما؟؟نباید گرسنه-

 !!بمونین!برم ببینم چی میتونم درست کنم که زود اماده بشه شما بخورید

 "خدا لعنتت کنه سیامک"و تند رفتم سمت یخچال اما صدای کالفه ش رو شنیدم که گفت

 امک بهم گفته بود که امیرعلی زخم معده داره و به خاطر همیننتونستم از کالفه گیش نخندم؛سی

 امیرعلی لعنتش میکرد!!درحالی که داخل یخچال رو نگاه میکردم بلند گفتم

 استیک براتون درست کنم؟؟-

 !به میل من برام غذا درست نمیکنی که نظرم میپرسی-

 از حرفش خنده م گرفت اما گفتم

 !تون میگمبد اخالقی نکنید دیگه!برای خود-

 !ساندویچ مرغ رو ترجیح میدم-

 از شنیدن ساندویچ مرغ لبخندم عمیقتر شد!!ساندویچی که همیشه براش درست میکردم بود!با ذوق

 دستمو روی اپن گذاشتمو خم شدم تا امیرعلی که روی مبل نشسته بود رو ببینم

 از ساندویچام خوشتون اومده؟؟-

 تخونسرد به صفحه موبایلش خیره شد وگف

 !بگیم به طعمش عادت کردم-

 

 نگاه پر حرصم رو که روونهش کردم لبخند کجی گوشه ی لبش نشست!لوس زیر لبی گفتم و بسته ی

 !مرغ رو از فریزر بیرون کشیدم

+++ 

 نگران روی پله های جلوی در نشستم و به ساعت نگاه کردم!دقیقا دو ساعت از رفتن سیا گذشته بود و
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 ونه م رو روی زانوم گذاشتم و به در خیره شدم...با حضور امیرعلی کنارم سرم روهیچ خبری نشده بود!چ

 ..برگردوندم و بهش خیره شدم

 چقدر دیگه قراره به اون در زل بزنی؟-

 شونه باال انداختم

 

 !اونقدری که سیا بیاد-

 سرش رو تکون داد و گفت

 !خیله خب پس زل بزنیم-

 لبخند زدم و دوباره به در خیره شدم!جالب بود که قبل از حضورش کنارم از تاریکی حیاط میترسیدم اما

 االن دیگه خبری از اون ترس نبود!با یاداوری دیشب لبخند دزم!خب این باراولی نبود که با حضور

 ستم دیشب چیشدهامیرعلی معنی ترس برام کمرنگ میشد!از یاداوری اریا لبم رو گازگرفتم!حتی نمیدون

 !بود

 !یه سئوال بپرسم-

 !اگه یه سئوالت نمیشه دوتا بپرس-

 لبخند ناخواسته ای زدم

 

 !نگفتید دیشب چیشد-

 !البد الزم نبوده که نگفتم-

 !شایدم یادتون رفته که بگید-

 از گوشه ی چشم نگاهم کرد و ابرویی باال انداخت!از نگاه خیرهش روی خودم سرمو بلند کردمو به

 چشماش نگاه کردم!!دهن باز کرد چیزی بگه که منصرف شد وکوتاه گفت

 !فرضیه اول منطقی تره-

 !از اینکه هیچ جوره نمیتونستی از زبونش حرف بکشی لبخند نشست روی لبم

 همیشه همه چی طبق منطق پیش نمیره!این یه بار منطقی نباشه نمیشه؟-

 قتر بشه!همین چین های کوچیک گوشه یچینی که گوشه ی چشمش افتاد باعث شد لبخندم عمی
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 !چشمش حکم قهقه رو برام داشت

 !تالشت برای حرف کشیدن از من ستودنیه-

 به چشمام نگاه کرد

 !اما توصیه میکنم ادامه ندی-

 لحنش جوری بود که نتونستم مخالفت کنم و باشه ی کوتاهی گفتم و دوباره سرمو روی زانوم گذاشتم که

 !چین های گوشه ی چشمش رو دیدم عمیقتر شد

 

 به نظرتون سیا با غزل برمیگرده یا تنها؟-

 رمالم یا پیش گو؟؟-

 لبم رو گاز گرفتم

 

 !خب حدس که میتونید بزنید!عجب ادمی هستیدا؛فقط میزنید تو ذوق من-

 و آه کوتاهی کشیدم

 !من گرسنه ام شد!برم یه چی پیدا کنم بخورم-

 لند شدم که کوتاه گفتو از جام ب

 !ساندویچ توی یخچال گذاشتم-

 از حرفش لبخند نشست رو لبم و نگاه کوتاهی بهش کردم...ینی برای من نگه داشته بود؟لبخندم عمیقتر

 شد و برگشتم توی خونه!!ساندویچ رو از داخل یخچال برداشتم و گاز بزرگی بهش زدم...حتی این

 دوستداشتم مردی رو که توی این چهار ماه چیزی جز حمایتکارشم بوی حمایت میداد و من چقدر 

 !ازش ندیده بودم

 باشنیدن فکر خودم ساندویچ پرید گلوم و به سرفه افتادم...حس کردم تکه نون توی گلوم گیر کرده و

 چیزی جلوی مجرای تنفسیم رو گرفته...لیوان ابی که جلوی صورتم قرار گرفت رو از دستش گرفتم و یه

 ...شیدمنفس سر ک

 !وقتی با یه گاز نصف ساندویچ رو بخوری همین میشه که میبینی-

 صداش که توی گوشم پیچید از پشت پردهی اشک به چشمای ذغالی رنگش خیره شدم و حرف خودم
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 من چقدر دوستداشتم مردی رو که توی این چهار ماه چیزی جز حمایت "توی سرم هزار بار پژواك شد

 "ازش ندیده بودم

 ادما یه کودکی درونی داریم که گاهی لج میکنی،گاهی قهرمیکنه،گاهی بی حوصله و اخمو میشه همهی ما

 و گاهی نیاز به حمایت داره و عاشق میشه!کودك درون من این حمایت رو از کسی جز سیا و بابا ندیده

 د اخمو وبود و حاال با ورود امیرعلی و حمایت های همیشگیش وابسته شده بود؛وابسته ی کسی که شای

 

 بداخالق میشد اما کنار اومدن و وقت گذروندن کنارش یکی از بهترین اتفاقایی بود که میتونست برای یه

 نفر بیوفته!!از یه ساعت پیش که همون کودك درونم حسش رو داد زده بود و به رخ مغز و قلب یخ زده

 

 ام کشیده بود روی کاناپه جمع شده بودم و زیرزیرکی به امیرعلی خونسردی که مشغول دیدن تلویزیون

 بود نگاه میکردم!!مسلما این حس هرچی که بود یه حس زودگذر بود که به خاطر اوضاع روحیم به وجود

 !اومده بود و نمیتونست واقعی باشه

 به هرحال همه مثل تو نیستن که عاشق "ی گوشم پیچیدمن کجا و امیرعلی یزدان پناه کجا؟صدای سیا تو

 آه پرحسرتی که از فکر به این موضوع ناخداگاه کشیدم باعث شد"!یه ادم یوبسی مثل دوست من نشن

 امیرعلی نگاهی از گوشه ی چشمش بهم بکنه!!معلومه که امیرعلی دوست دختر داشت!سرم رو روی

 اط باعث شد تند از جام بلند شم و بدوام جلوی در!با دیدنزانوهام گذاشتم که صدای ماشین از توی حی

 سیا و غزل کنار هم و چشمای برق زدهی جفتشون لبخندی گوشه ی لبم نشست!پس باالخره تونسته

 بودن باهم صحبت کنن؛برگشتم و به امیرعلی نگاه کردم!مثل همیشه خونسرد در عین حال جدی با

 !!ند زدنش بودخطوط گوشه ی چشمش که نشونه ای از لبخ

++ 

 همراه امیرعلی سوار ماشین شدیم؛به قول امیرعلی بهتر بود تنهاشون میذاشتیم چون معلوم بود که هنوز

 حرفاشون باهم تموم نشده!خیلی برام جالب بود که امیرعلی اصال دخالتی نمیکرد که این وقت صبح الزم

 داشت؛شاید اون هم به سیامک اعتماد نیست غزل خونه سیامک بمونه و از این غیرت هایی که هر کسی

 کامل داشت!!هرچقدر از این ادم بیشتر میفهمیدم؛بیشتر خوشم میومد!از حرفم لبم رو گاز گرفتم و به

 خودم و کودك درون احساسیم تشر زدم اما بوی عطرش که تویی مشامم میپیچید باعث شد تشرم هیچ

 



www.taakroman.ir  

 

  

 
327 

 

سرکوب رمان    

  کاربر انجمن تک رمانبانو آی  

 

 منی که از عطرهای تلخ بدم میومد؟؟از گوشه ی بشه!چطوری بود که بوی عطر تلخش رو دوستداشتم

 چشم نگاهی به نیم رخش کردم!!معلوم بود که امیرعلی با این همه جذابیت ظاهری و باطنی تنها

 !نمیمونه!نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم چشمام رو ببندم تا شاید فکرم منحرف بشه

 برسونمت خونه یا با من میای؟-

 ام رو باز کردم و به نیم رخ خونسردش نگاه کردمابرویی باال انداختم و چشم

 کجا بیام؟-

 ورزش!صبح ها ورزش نمیکنی نه؟-

 به هیکل ورزیدهش خیره شدم!پس بیخود نبود این هیکل ورزیده!لبخند زدم وسرم رو تکون دادم

 !نه اما بدم نمیاد امتحان کنم-

 

 سرش رو تکون داد

 ه دویدن هست؟خیله خب پس امتحانش میکنیم!کفشات مناسب-

 به کفشای عروسکیم نگاه کردم وبا غصه گفتم

 !نه-

 به ساعتش نگاه کرد و گفت

 !اگه تضمین میکنی ده دیقه ای اماده میشی بریم لباساتو عوض کن-

 ذوق زده به صورت خونسردش نگاه کردم و لبخند زدم

 !تضمین میکنم-

 سرش رو تکون داد و راه خونه مون رو پیش گرفت...با توقف ماشین جلوی در برگشت سمتم

 

 !یادت نره ده دیقه!ده دیقه بشه یازده دیقه رفتم میدونی ك-

 ...میدونم!زود میام-

 خواستم از ماشین پیاده بشم که گفت

 ...درضمن-

 برگشتم سمتش و منتظر نگاهش کردم
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  کاربر انجمن تک رمانبانو آی  

 

 !رزش عرق میکنی برای پوست خوب نیستمیکاپ نکنی بهتره؛موقع و-

 سرم رو تکون دادم و با لبخند از ماشین پیاده شدم!این ذوقی که توی دلم نشسته بود مطمئنن به خاطر

 ورزش صبگاهی نبود و دلیلی مثل کودك درون وابسته شدهم داشت!انقدر از امیرعلی و جدیت کالمش

 نم!کتونی های سرخابیم رو پوشیدم و از خونه دویدمدیقه بیشتر طول نکشید اماده شد مطمئن بودم که

 ساعت میشد که نخوابیده بودم انرژی کاملی داشتم و این خیلی عجیب بیرون...برخالف اینکه

 بود!!سوار ماشین شدم و گفتم

 !!دیقه -

 سرش رو تکون داد

 !!سرعت عمل خوبی بود-

 لبخند زدم و به کت وشلوار تنش نگاه کردم وگفتم

 ن لباستون رو عوض نمیکنید؟خودتو-

 

 !سرراه عوض میکنم-

 وقتی راه افتاد نگاهی به هوا که روشن میشد کردم وگفتم

 

 شما هرروز همین موقع بیدار میشید؟؟-

 !کوتاه سرش رو تکون داد؛ابرویی باال انداختم!!عجب جونی داشت

 یه سئوال بپرسم؟؟-

 سئواالی تو تمومی نداری؟-

 دلخور لبم رو گاز گرفتم

 !نه که شما هم جواب همه شون رو میدید واسه همون خسته میشید-

 تک خنده ای که کرد باعث شد دلخوریم یادم بره و با لبخند نگاهش کنم!!چقدر قیافهش موقع خندیدن

 !قشنگ میشد

 !بپرس-

 با حرفش به خودم اومدم و نگاهم رو از صورتش گرفتم و به چشماش دوختم
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سرکوب رمان    

  کاربر انجمن تک رمانبانو آی  

 

 !!دم رفت سئوالم چی بودیا-

 ابرویی که باال انداخت و نگاه گوشه ی چشمی که بهم کرد باعث شد از خجالت لبم رو گاز بگیرم و غر

 بزنم

 !خب تقصیر شماست حواسم رو پرت کردید-

 درحالی که لبخندی گوشه ی لبش خودنمایی میکرد سرش رو تکون داد

 !!میدونم-

 ش بدتر بود!خمیازه ای که کشیدم باعث شد کوتاه نگاهم کنهمثل همیشه همین میدونم از صدتا فح

 مجبور نیستی بیای!برگردونمت؟؟-

 سیخ سر جام نشستم و نگاهش کردم

 

 نه من خوبم نیازی نیست...میام،اصال مگه میشه نیام؟؟-

 از گوشه ی چشمش نگاهی بهم انداخت وگفت

 !ه ای بگو همین االن برگردونمتحوصله اه و ناله ندارم؛اگه فکرمیکنی کم میاری و خست-

 مگه میشد به خاطر یه خواب از لذت یه صبح دو نفره کنار امیرعلی بگذرم ؟؟

 

 !نه،میام-

 خیله خب کوتاهی گفت و سکوت کرد!!دستمو زیر چونه م زدم و با یاداوری فکری که پیش خودم کرده

 بودم اخمی کردم و به کودك درون سرکشم تشر زدم که احساسی نشو؛خبری نیست؛یه حس

 !زودگذره!یه حس زودگذر

 با توقف ماشین جلوی در عمارت بزرگ و مرمری کرم رنگ ابرویی باال انداختم!!درحالی که از ماشین

 پیاده میشد گفت

 میای تو؟؟-

 سرم رو باال انداختم و گفتم

 !ا برگردیدممنون صبرمیکردم ت-

 خیله خب کوتاهی گفت و از ماشین پیاده شد...با رفتنش داخل خونه با دقت بیشتری به خونه نگاه

 کردم...خونه که نه عمارت بود واقعا!البته با توجه به اینکه امیرعلی یه خانزداه بود اصال داشتن همچین
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سرکوب رمان    

  کاربر انجمن تک رمانبانو آی  

 

 رمی رنگ معلوم نبود...خیلی نکشیدخونه ای دور از ذهن نبود...از بیرون چیزی جز دیوار های بلند و ک

 که امیرعلی با تیپ ورزشی بیرون اومد؛قبلی که با دیدن قامتش توی اون گرمکن شلوار طوسی رنگ

 لرزید بی اراده از من بود!!تند نگاهمو ازش گرفتم و به خودم مسلط شدم..چرا اینطوری شده بودم؟؟چرا

 

 ش ارشیا بودم این کار برام راحتتر از االن بود؟کنترل قلب و احساسم رو نداشتم؟؟چرا وقتی پی

 با پیچیدن عطر تلخش توی مشامم سرم رو بلند کردم و به موهای خیسش که روی پیشونیش ریخته بود

 ...زل زدم...موهای پرکالغیش روی پوست گندمی رنگش هارمونی قشنگی رو به وجود اورده بود

 ؛میتونی بیای یا با ماشین بریم؟؟من هرروز مسیر خونه تا پارك رو پیاده میرم-

 لبخند زدم

 !پیاده روی رو دوستدارم-

 خیله خبی گفت که از ماشین پیاده شدم و کنارش قدم زدم...دستاش رو توی جیبش گذاشته بود و کنارم

 قدم برمیداشت!به موهای خیسش نگاه کردم وگفتم

 !موهاتون خیسه سرما میخورید!ای کاش میگفتم با ماشین بریم-

 یم نگاهی بهم کردن

 ینی فکر میکنی به این اسونی سرما میخورم؟-

 

 شونه باال انداختم

 نمیخورید؟-

 سرش رو تکون داد

 !بعید میدونم-

 تا برسیم به پارك هیچ حرفی نزدیم؛کودك احساسی شدهم حتی دیگه همین سکوت امیرعلی هم براش

 !!دوست داشتنی بود

 با رسیدن به پارك امیرعلی نگاهی به من کرد و گفت

 

 اماده ای؟-

 سرم رو تکون دادم؛خیله خبی گفت با دستش مسیری رو نشون داد
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سرکوب رمان    

  کاربر انجمن تک رمانبانو آی  

 

 نیم ساعت دوندگی داریم،؛مطمئنی دیگه؟؟-

 با لبخند به چشمای ذغالی رنگش خیره شدم...باید اعتراف میکردم که درشتیه چشماش رو

 ش رو تکون داد و گفتدوستداشتم!با تاییدم سر

 !!پس شروع کنیم-

 انقدر تند دویدم و ازش فاصله گرفتم که صدای تک خندهش رو شنیدم

 ...اونجوری بخوای بدویی که جونی برات نمیمونه تا اخر!مسابقه نیومدی-

 کنارم که رسید بازوم رو گرفت و گفت

 ...اروم-

 سه سینه ام کوبید و باعث شد توی جاماز گرمای دستش دور بازوم قلبم با هیجان خودش رو به قف

 بایستم

 !آی قلبم!!آی آی-

 نگاه گوشه چشمی و دستی که به چونه ش کشید متوجه م کرد که صدای دادش تا چند لحظه دیگه بلند

 میشه!!سیخ وایسادم و گفتم

 ...چیزه..چیز شد...ببخشید خب چیزه دیگه-

 با گاز گرفتن لبش جلوی خنده ش رو بگیره ابروهاش رو بهم نزدیک کرد و درحالی که سعی میکرد

 گفت

 

 

 باران دقت کردی یکی درمیون چیز چیز کردی؟؟-

 با شنیدن دوبارهی اسمم و الف کشیدهی اسمم دستم رو روی قلبم گذاشتم و با دست دیگهم خودم رو

 باد زدم

 آهییی!میگم هوا گرم شده نه؟-

 ابرویی باال انداخت و نگاهم کرد

 شده؟؟هوا گرم -

 جوری سئوالش رو پرسید که لبم رو گاز رفتم

 ...فکرکنم چیزه...ینـ-
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  کاربر انجمن تک رمانبانو آی  

 

 تند سرش رو تکون داد

 !میدونم میدونم؛دوباره چیز چیز نکن!بریم-

 و بازوم رو گرفت و دنبال خودش کشید اما من هنوز از گرمای دستش قلبم تند تند میزد!!انقدر تو حال

 خودم نبودم ك باالخره امیرعلی رو کالفه کردم

 !!مطمئنم بار اول واخری بود که با یه دختر اومدم پیاده روی-

 ...لبم رو گاز گرفتم و قبل ازاینکه عصبانیش کنم به خودم مسلط شدم و کنارش دویدم

 !اروم باران...نفس کم میاری!اهان خوبه همینطوری ادامه بده-

 نقش بست!اینکه عالوه بر طراحی توی هر چیزی راهنماییم میکرد قشنگ بودلبخند کم کم روی لبام 

 !!وکودك درون احساساتیم رو به وجد میاورد

 در حالی که دستمو روی زانوهام میذاشتم سعی کردم نفس عمیقی بکشم اما گلوم سوخت و به سرفه

 فه میکردم گفتمافتادم!امیرعلی که متوجه توقفم شد ایستاد و برگشت سمتم؛درحالی که سر

 

 !!اقای یزدان پناه بخدا خیلی سعی کردم عصبیتون نکنم اما واقعا دیگه نمیتونم-

 چینی که گوشه ی چشمش افتاد رو دیدم و باالخره تونستم راحت نفس بکشم!اومد سمتم و گفت

 !بله مشخصه دیگه نمیتونی!یکم بشین یه نفسی تازه کن بعد بریم-

 روی نیمکت نشستم

 ز بدوییم؟؟ینی با-

 

 !با انگشت شستش چونه ش رو خاروند؛این حرکتش ینی داره سعی میکنه جلوی خندهش رو بگیره

 !نه برمیگردیم-

 اهان اسوده ای گفتم که کنارم نشست!دستی به ماهیچه های پام کشیدم وگفتم

 نمیخوام سوسول بازی در بیارما اما پام درد گرفت؛شما هرروز همینقدر میدواید؟؟-

 نج دستاش رو به پشت نیمکت تکیه داد و بهم نگاه کردار

 !اره؛عضالتت اسپاسم شدن و طبیعیه،چند وقت که ورزش کنی درست میشه-

 سرم رو تکون دادم
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 خیل وقته ورزش میکنید؟؟-

 !!سال -

 اخم کردم و غر زدم

 !سال الرژی پیدا میکنم!نه شما حرفی میزنید نه سیامک چیزی میگه دیگه کم کم دارم به این-

 اخماش تو هم رفت و تیز نگاهم کرد

 از سیامک پرسیدی؟؟-

 

 از دیدن اخم هاش دست و پامو گم کردم...قبل از اینکه جوابی بدم خم شد تو صورتم...از این فاصله

 !علی اصرار داشت که بترسونتممیترسیدم که مستقیم به چشماش نگاه کنم اما انگار امیر

 !!به چشمام نگاه کن-

 ترسیده با لبای ورچیده به چشمای درشت و مشکیش که حاال عصبانیت رو به خوبی میشد دید نگاه

 ...کردم

 بار اول و اخری بود که شنیدم راجب مسئله ای که تاکید دارم چیزی نگم از سیامک یا کس دیگه ای-

 ر خوشم نمیاد!متوجه حرفم شدی یا دوباره برات تکرارش کنم؟؟سئوال میکنی!اصال از این کا

 در حالی که از ترس اشک توی چشمام جمع میشد سرم رو پایین انداختم و اروم زمزمه کردم

 !متوجه شدم-

 !چی گفتی؟نشنیدم-

 لبم رو گاز گرفتم؛وقتی اینجوری لحنش عصبی میشد واقعا ازش میترسیدم...بلندتر گفتم

 !متوجه شدم-

 

 خوبه ی کوتاهی گفت و ازم فاصله گرفت و درحالی که از روی نیمکت بلند میشد گفت

 !!بریم-

 درحالی که سعی میکردم اشکام روی گونه م نریزن با سری زیر افتاده بلند شدم و دنبالش راه

 اماافتادم!کودك درونم از عصبانیت مرد حمایتگرش بغض کرده بود و هی دستور به ریختن اشکام میداد 

 !مقاومت میکردم و در نهایت با تشر امیرعلی مقاومتم شکست و اشکام روی گونه م سر خورد
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 !!یکم تندتر بیا-

 

 تند کردم و کنارش رسیدم...میدونستم که متوجه گریه کردنم شده اما نه با سری زیر افتاده قدمام رو

 اون به روی خودش میاورد نه من میذاشتم که صدای گریه م بلند بشه!!به خونه ش که رسیدیم در رو باز

 کرد و بیحرفی رفت تو!!سرم رو بلند کردم و درحالی که اشکام رو پاك میکردم بدون اینکه از چهارچوب

 در که باز گذاشته بود قدمی داخل بذارم بلند گفتم

 ...اقای یزدان پناه من میرم-

 صدای خشکش رو شنیدم

 !بعد ورزش صبحانه نخوردن برای بدن مضرا!بیا تو-

 از لحن خشک و جدیش لبم رو گاز گرفتم و بغضم بیشتر شد!دوباره مثل روزای اول شده بود!کارم انقدر

 بد بود ینی؟؟درحالی که کودك درون پربغضم رو دلداری میدادم وارد شدم!بدون توجه به حیاط سبز و

 ی و سنگفرش شده دنبال امیرعلی رفتم...در چوبی شیک خونه رو باز کرد و بدون اینکه اولزمین چمن

 تعارف کنه وارد شد؛عجب ادمی بود!!دیگه به این حجم از خونسردیش عادت کرده بودم!درحالی که

 میرفت سمت پله های مدور خونه گفت

 !!بشین تا من دوش بگیرم بیام-

 اهی گفتم!!روی مبل های بزرگ و سلطنتی طالیی رنگ نشستم!باسرم رو تکون دادم و باشه ی کوت

 صورت بغ کرده و پاهای بهم چسبیده!!به خونه نگاه کردم...این خونه برای یه ادم زیادی بزرگ

 نبود؟؟چطوری شب ها اینجا میخوابید بدون اینکه بترسه؟؟شاید بگم از خونه خودمون هم بزرگتر

 یک جمله برای توصبفش همین بس که شایسته یه خانزاده بود!نگاهی توی خونه چرخوندم و در

 بود!!نمیدونم چقدر همونطوری نشسته بودم که امیرعلی از پله ها پایین اومد...با دیدن موهای بهم ریخته

 

 

 و حوله ی دور گردنش لبخند کمرنگی روی لبم نشست!بدون اینکه حرفی بزنه رفت توی اشپزخونه؛هنوز

 از طرفی دلخور بودم؛دلخوریی که خودم نمیدونم از چی نشات میگرفت...اونقدر ساکت میترسیدم ازش و

 نشستم تا صدای ابمیوه گیری باعث شد بلند شم و برم توی اشپزخونه!!با دیدن سبدی که پر بود از

 !کرفش چینی روی بینیم انداختم و به مایع سبز رنگ داخل لیوان نگاه کردم
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 !!ن؛خاصیتش زیادهقیافهت رو شبیه ازگیل نک-

 با شنیدن لفظ ازگیل چپ چپی نثارش کردم که تخم مرغ هارو دستم داد

 ...لطفا بدون خراب کاری این دوتا رو درست کن بذار توی اون بشقابا که روی اپن گذاشتم-

 دهن باز کنم اعتراض کنم که سرش رو تکون داد

 !!میدونم میدونم من مقصر بودم-

 بدجنس زیرلبی زمزمه کردم ورفتم سراغ تابه ای که روی گاز رومیزی بود!!تخم مرغ ها رو که اماده

 کردم امیرعلی به تابه روی گاز اشاره کرد

 !حواست به استیک ها باشه-

 !!در تابه رو برداشتم و بعد از اینکه مطمئن شدم استیک ها امادهست داخل بشقاب گذاشتم

 اینا میخورید؟ هر روز برای صبحانه از-

 سرش رو به نشونه ی مثبت تکون داد که ابرویی باال انداختم!من اگه به اصرار مامان نبود همون یکی دو

 لقمه هم نمیخوردم اونوقت امیرعلی هرروز همینقدر پروتئین میخورد؟؟وقتی از داخل فر املت فرانسوی

 رو بیرون اورد دیگه نتونستم سکوت کنم

 !!شب هیچی نمیتونم بخورممن اینارو بخورم تا -

 سرش رو تکون داد

 

 !درستش همینه!!صبحانه رو باید کامل خورد-

 !!و کنار بشقاب ها کرم بروکلی های ابپز رو گذاشت

 بشقاب ها رو که برداشت گفت

 ...لیوان ها هم بردار بیا-

 بزرگ رو باز کرد!با دیدنلیوان هارو برداشتم و دنبالش رفتم...پله ها رو باال رفت و در انتهای راهروی 

 حیاط بزرگ وسبزی که روی پشت بوم خونه قرار داشت لبخندی گوشه ی لبم نشست!زمین چمنیش رو

 

 دوستداشتم!!با دیدن گل های رنگا رنگ و قشنگی که اونجا بود لیوان ها رو روی میزی که کنار نرده های

 ای رز همیشه برام دوستداشتنی تر از گلسنگی و مرمر پشت بوم بود گذاشتم و رفتم سمتشون...گل ه

 های دیگه بودن...با لذت عطرشون رو توی ریه هام کشیدم که صدای امیرعلی رو شنیدم
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 !!باران بیا صبحانه ت رو بخور؛بعدا وقت داری گل ها رو ببینی-

 لبخند زدم و بلند شدم ورفتم سمتش...پشت میز چوبی رنگ نشستم

 !گالتون خیلی قشنگه-

 تکون دادسرش رو 

 !سلیقه ی مادره! هربار بیاد ایران بیشتر از من به عشق این گال میاد-

 درحالی که میخندیدم گفتم

 !منم گل خیلی دوستدارم؛روحیه ادم رو تازه میکنه-

 سرش رو تکون داد که یادم اومد نباید حرف بزنم!ببخشید کوتاهی گفتم که سرش رو تکون داد

 !!موقع حرف زدن از اب کرفستم بخور-

 

 لبخند زدم و با چشمای متعجب گفتم

 ینی میتونم حرف بزنم؟؟-

 !!تکه ای از استیک رو به چنگالش زد و سرش رو به نشونه ی مثبت تکون داد

 !ظاهرا دلت میخواد حرف بزنی-

 دار بود اگه بگم همینلبخندم عمیقترشد!من فکر میکردم یا امیرعلی واقعا مهربون شده بود؟؟خنده 

 حرفشم حس حمایت کردن رو بهم میداد؟؟

 !!قول میدم زیاد حرف نزنم که شماهم اذیت نشید-

 سرش رو تکون داد و به لیوانم اشاره کرد!!چینی روی بینیم انداختم وگفتم

 میشه نخورم؟؟-

 رمیداشتم غر زدموقتی نگاه خیره ش رو روی خودم دیدم متوجه شدم که نمیشه!درحالی که لیوان رو ب

 !!بد مزهست خب-

 !با اولین جرعه ای که خوردم صورتم بیشتر تو هم رفت و دستم رو جلوی دهنم گرفتم

 !هی بهتون میگم بدمزهست!زور میکنید بخورم-

 

 درحالی که گوشه ی چشماش چین افتاده بود لیوان رو از دستم گرفت
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 !!خیله خب صبحانه ت رو بخور-

 و دهنم گذاشتم تا مزهی کرفس بره!!از باال به حیاط پایین نگاه کردمتکه ای از استیک ر

 شما اینجا تنها زندگی میکنید نمیترسید؟-

 چشمکی که زد به معنی چرا بود اما باعث شد قلبم به لرزه بیوفته!!سعی کردم به خودم مسلط شم و گفتم

 

 !اخه خیلی بزرگه،شباش ترسناك میشه-

 نگاهی بهم کرد و گفت

 !ز تاریکی میترسیا-

 سرم رو تکون دادم

 !!خونه تنها باشم کل برقا رو روشن میکنم صدای تلویزون هم زیاد میکنم-

 !!دستی به چونه ش کشید و جرعه ای از اب کرفسش رو مزه کرد

 !فهمیدم جلوی خندهتون رو گرفتید-

 اینبار لبخند زد!یه لبخند واقعی نه از اونایی که باید با ذره بین دنبالش میگشتم

 !باهوش شدی-

 لبخند زدم و شونه باال انداختم

 !بهتره بگیم شریکم رو خوب شناختم-

 چند لحظه خیره نگاهم کرد و در نهایت سرش رو تکون داد و خوبه ی کوتاهی گفت!از نگاه خیرهش لبم

 مشغول خوردن استیک شدم!حس میکردم دیگه زیاد دارم حرف میزنم!تا تموم کرنرو گاز گرفتم و 

 ..استیکم سکوت کرده بودیم

 !ممنون-

 !دور چینش رو برای خوشگلی نذاشتم،مکمله؛بخور-

 پوف کالفه ای کشیدم!ادمم انقدر گیر؟؟بعد از خوردن صبحانه و جمع کردن ظرف ها به ساعت نگاه

 اد!همیشه این موقع توی تخت بودم و باورم نمیشد که رفته بودم ورزش وصبح رو نشون مید کردم که

 االنم صبحانه خورده بودم!!به امیرعلی نگاه کردم
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 !بابت همه چی ممنون؛منم دیگه کم کم برم!به اندازه کافی زحمت دادم-

 

 سرش رو تکون داد و کوتاه گفت

 !میخوای بری صبرکن لباسمو عوض کنم برسونمتگفتم شاید بخوای گلخونه هم ببینی اما حاال که -

 با شنیدن اسم گلخونه چشمام برق زد و دست و پام برای رفتن شل شد

 میشه گلخونه رو ببینم بعد برم؟-

 چینی که گوشه ی چشمش افتاد رو درك نکردم به چه علت بود!!همراهش از خونه بیرون رفتم!!انتهایی

 مزه بود!با لبخند به امیرعلی که بهم نگاه میکرد گفتمترین قسمت حیاط یه گلخونه نقلی و با

 میشه برم داخل؟-

 نگاه گوشه ی چشمی که بهم کرد متوجهم کرد سئوال بیخودی کردم..درحالی که میخندیدم وارد گلخونه

 شدم و سمت گل ها رفتم!!نزدیک به صد نوع گل توی همین گل خونه ی کوچیک بود با دیدن این همه

 افری توی دلم نشسته بود...به گل خوشگل و بنفش رنگی اشاره کردمگل یه جا ذوق و

 اسم این گله چیه؟خیلی خوشگله؟-

 سرش رو تکون داد

 !تو زمینه ی گل معلوماتم زیر صفره-

 !!حیف شدی گفتم و به خاك خشکش نگاه کردم

 اب پاش کجاست؟؟-

 نگاهی به اطراف کرد و درنهایت اب پاچ رو دستم داد!!قشنگ معلوم بود عالقه ای به گل و گیاه نداره و

 زیاد نمیاد اینجا!!مقداری اب که زیرش ریختم گفتم

 

 کی به این گال میرسه؟؟-

 !!یه خانومی هر هفته میاد بهشون میرسه اما این هفته مشکل پیش اومد نتونست بیاد-

 تمناخداگاه گف

 جوونه؟؟-

 چشماش که با سئوالم ریز شد لبم رو گاز گرفتم و تند گفتم

 !اخه خیلی قشنگ گال رو نگه میداره گفتم شاید جوون باشه-
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 سرش رو تکون داد

 !نه؛میانساله-

 

 اهان اسوده ای گفتم و به گلی که داشت خشک میشد نگاه کردم...قیچی برداشتم و مشغول هرس

 وقتی زنده بود گلخونه داشت و اینکارا رو از اون یاد گرفته بودم...سمت گل کردنش شدم!!بابا بزرگ

 کناری و خوشگلش رفتم...اونم اب نداشت..درحالی که زیرش اب میریختم گفتم

 !طفلی این گوشه تنهاست هیچکس بهش توجه نمیکنه،معلومه خشک میشه دیگه-

 دستی روی برگ های خشک شدهش کشیدم

 !!هست عزیزم؛نگا کن اب هم بهت دادم !دیگه خوب میشیمن خودم حواسم بهت -

 از رو زانوهام بلند شدم و شلوارم تکون دادم و برگشتم سمت امیرعلی که به چارچوب در تکیه داده بود

 خیره نگاهم میکرد!!از نگاه خیره ش معذب لبم رو گاز گرفتم وگفتم

 !چیز شد...درستش کردم...فکرکنم دیگه خوب بشه-

 ون دادسرش رو تک

 

 !این لطفت رو فراموش نمیکنه-

 لبخند زدم و همراهش از گلخونه بیرون رفتم...درحالی که کنارش قدم میزدم دستم رو خارش پیدا کرد

 خاروندم و گفتم

 گلخونه خیلی قشنگی بود!خیلی خوشحال شدم!منم دوستدارم تو خونه مون داشته باشیم اما خب-

 ....رسیدگی بهش خیلی سخته

 به دستم اشاره کرد

 چیشده؟-

 شونه ای باال انداختم

 !نمیدونم یهو خارش گرفت!!قطع هم نمیشه-

 !!مشکوك با چشمای ریز نگاهم کرد اما چیزی نگفت

 ...خب گلخونه هم دیدم دیگه واقعا بیشتر از این مزاحمتون نمیشم...ممنون ازتون-

 !گففت که معنیش رو نفهمیدمسرش رو تکون داد و به ساعت نگاه کرد و خوبهی زیر لبی 
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 ..میرم سوئیچ رو بیارم-

 

 باشه ای گفتم و منتظرش توی حیاط وایسادم...درد پاهام که بهتر شده بود دوباره برگشت!حس میکردم

 نمیتونم درست سرجام بایستم که امیرعلی از خونه بیرون اومد...همراهش سوار ماشین شدیم که به

 دستم اشاره کرد

 ه؟؟هنوز میخار-

 لبم رو گاز گرفتم

 

 !اره-

 چشماشو ریز کرد و برگشت سمتم

 !ببینم دستتو-

 دستم رو که سمتش گرفتم خم شد و نگاه دقیق به پوست دستم کرد و انگشتش رو روی پوستم کشید

 که باعث شد از نوك پا تا فرق سرم داغ بشم!!امیرعلی داشت چیکارمیکرد با من؟؟این دختربچه ی

 چیکار داشت میکرد؟؟احساسی درونم 

 !!باران باتوام-

 با شنیدن اسمم از زبونش برای هزارمین بار قلبم لرزید و گیج نگاهش کردم

 چیزی گفتید؟-

 اخم کرد و نگاهم کرد

 گدوم گله بود که بهش دست زدی؟-

 !نمیدونم..از این خوشگال که شبیه شکوفهست-

 درحالی که راه میوفتاد گفت

 !!همینو کم داشتیم-

 در حالی که هنوز دستم رو میخاروندم گفتم

 چی؟-

 سرش رو تکون داد و هیچی نگفت!!حس میکردم انقدر دستم رو خارونده بودم که پوستش قرمز شده

 بود!!با توقف ماشین جلوی بیمارستان متعجب به امیرعلی نگاه کردم که گفت
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 ...پیاده شو-

 

 کنه حالش بد بود؟؟دنبالش راه افتادمدرحالی که میگفتم چیشده از ماشین پیاده شدم!ن

 

 !حالتون خوبه؟؟سرما خوردید نکنه؟؟هی بهتون گفتم با موی خیس نباید بریم پیاده روی گوش ندادیم-

 چپ چپی نثارم کرد و رفت سمت قسمت اورژانس!دکتر که بعد از حرف زدن با امیرعلی سمتم اومد و

 امیرعلی هم مثل دکتر به پوست دستم که حاال دون دوندستم رو گرفت متعجب به امیرعلیی نگاه کردم!

 ...شده بود نگاه میکرد

 !!این نشونه ی مسمومیت با گل پریموالی هست-

 متعجب به دکتر نگاه کردم..مسمویت؟؟

 امیرعلی:چطوری درمان میشه؟

 نگاهی به امیرعلی و بعد به من که نگران بودم کرد

 !درست میشه!فقط یه هفته ای زمان میبره!جای نگرانی نیستنگران نباشید...با چندتا کرم و پماد -

 با ترس به امیرعلی نگاه کردم که مطمئن چشماش رو باز و بسته کرد و لب زد

 !نگران نباش-

 نمیدونم یه ادم چطور میتونه با یه کلمه معجزه کنه و ترس و استرس رو از دلت بیرون ببره اما امیرعلی

 !بعد از معاینه پرشک همراه امیرعلی از بیمارستان بیرون اومدم...به پوستخیلی راحت این کار رو میکرد

 دستم نگاه کردم و اشک توی چشمام جمع شد

 انگار ابله مرغون گرفتم...دیگه نمیتونم طراحی کنم...دیگه باید شراکتم رو بهم بزنم!اول جوونی-

 بگو!دیگه نمیتونم برم؛دیگه جشن حافظ ناراحتی پوستی گرفتم...دیگه هیجا نمیتونم در بیام..آییی مزونو

 !رو باید تو خوابم ببینم

 

 صدای کالفه ی امیرعلی رو شنیدم

 اگه فقط یکم به حرفای دکتر گوش میدادی متوجه میشدی اینی که االن تو دسته منه کارنامه من-

 نیست؛داروهای شماست که بزنی به دستت خوب بشه!!برو بشین تو ماشین غرغراتو بکن که من برگشتم

 !نشنوم چون اونموقع سرت داد میزنم
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 انقدر جدی گفت که از طرفی خنده م گرفت و از طرفی ترسیدم!سوئیچ رو از دستش گرفتمو دویدم

 !اشت لبخند روی لبم نقش بسته بودسمت ماشین درحالی که از حمایت های امیرعلی که تمومی ند

 از وقتی که امیرعلی منو رسونده بود خونه و مامان دستم رو دیده بود خارش دستم یادم رفته بود و فقط

 تا دکتر پوست برای شنبه وقت گرفته بود و هرچی میگفتم چیزی نیستمیخندیدم!!میتونم بگم از

 

 ود و دکتر پوستی نبود!!روی تختم دراز کشیدم و چشمامگوش نمیداد!!خوب بود که حداقل امروز جمعه ب

 از ارشیا"رو بستم و به روز خوبی که کنار امیرعلی گرونده بودم فکرکردم!صدای اریا توی گوشم پیچید

 "خجالت نکشیدی؟؟

 سیخ روی تختم نشستم و با چشمای گرد شده و قلبی که تند میزد به خودم تو اینه نگاه

 دم قلبم کند میزنه!چطور میشه من ارشیا رو فراموش کرده باشم و کنار امیرعلیکردم!!ارشیا؟!!!حس کر

 ماه تمام افسردگی گرفته بودم رو از ذهنم شاد باشم؟؟چطوری امیرعلی تونسته کسی رو که به خاطرش

 ببره؟؟دو ماه دیگه میشد اولین سالگرد فوت ارشیا و من به سال نکشیده از عشقش فارغ شدم و از

 خاطره یکی دیگه لبخند میزدم وقلبم خودش رو به سینهم میکوبید؟؟حسی که موقع دیدن ارشیا یاداوری

 !!نداشتم

 لبم رو باحرص گاز گرفتم...اون همه عشق و عاشقی همهش کشک بود؟؟من میخواستم با ارشیا ازد.اج

 

 سال نکشیده بود به کنم!ارشیا به خاطر من تو روی خانوادهش وایساده بود و حاال با مردنش من به یه

 یکی دیگه دل بسته بودم؟اشکام که روی گونه م سر خورد مامان در رو باز کرد و وارد اتاق شد!!با دیدن

 اشکای روی گونه م نگران اومد سمتم

 چیشده مادر؟؟درد داری؟-

 سرم رو به نشونه ی نه تکون دادم و سرم رو روی سینه ش گذاشتم!روی موهام رو بوسید

 ونه ی لیلی؟؟چیشده درد-

 سکوت کردم و فقط اشک ریختم...چی میگفتم؟؟میگفتم دل به کسی بستم که باهاش شریکم؟؟زنگ

 گوشیم که بلند شد سرمو بلند کردم و اشکای روی گونه م رو پاك کردم..با دیدن اسم سیا میون اشک

 لبخند زدم

 جانم؟-
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 صدای پر انرژیش توی گوشم پیچید

 جانت بی بال فسقل!شنیدم خودتو ناکار کردی!اره؟؟-

 به دستم نگاه کردم و گفتم

 !!یکم-

 !اخماش رو از پشت گوشی دیدم

 

 صدات چرا اینطوریه؟گریه کردی؟؟-

 لبم رو گاز گرفتم و به مامان نگاه کردم که از کنارم بلند شد

 ..راحت باش عزیزم-

 

 مو از اتاق رفت بیرون!!آهی کشیدم و گفت

 !!چیزه...دستم اذیتم میکنه واسه اونه-

 !باران معترضی که گفت متوجه م کرد به هرکی بتونم دروغ بگم به سیا نمیتونم

 !چیز مهمی نیست-

 صبرکن ببینم؛نکنه اون افریطه اومده پیشت؟-

 اشکامو پا کردمو گفتم

 کدوم افریطه؟؟-

 نفس راحتی کشید و گفت

 هیچی!بگو چیشده؟-

 م؛مشکوك میزد اما میدونستم سیا هم مثل امیرعلی نمیشه از زبونش حرف کشید...ازلبم رو گاز گرفت

 .یاداوری امیرعلی دوباره بغض توی گلوم نشست

 ...دارم برمیگردم خونه میام دنبالت-

 نفسم رو پر بغض بیرون فوت کردم

 !خوبم سیا خوبم!!باید خوب باشم؛نمیخوام دوباره زانوی غم بغل بگیرم..کافیه دیگه-

 و گوشی رو قطع کردم و خودم رو روی تخت انداختم!!هر بار که چشمام رو میبستم روز خوبی که کنار
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 امیرعلی گذرونده بودم جلوی چشمام جون میگرفت و اشک رو مهمون چشمام میکرد...به خودم

 "!کافیه دیگه؛کافیه!!باران بچه نشو!بچه نشووو"توپیدم

 "!اما کودك درونم فریاد میزد بچه ام و برای مردی که حمایتم کرده و میکنه دلم تنگ میشه

 !!باا حرص سرم رو توی بالشت فرو کردم و سرخودم داد زدم:کافیه دیگه

 

 سه روز از اخرین دیدارم با امیرعلی میگذشت؛سه روز از روز خوبی که کنارش گذرونده بودم!سه روز

 م و مزون نمیرفتم که میرفتمم با این دست کاری نمیتونستم بکنم اما خودم میدونستمبود توی خونه بود

 

 اینا بهونه ست ودلیل دیگه ای دارم برای نرفتن به مزون!!به دستم که کمی بهتر شده بود نگاه کردم...یاد

 ا من چیکارحرکت انگشت امیرعلی روی پوستم که میوفتادم برای هزارمین بار داغ میکردم!امیرعلی ب

 کرده بود؟؟

 مامان لیوان اب میوه رو دستم داد و گفت

 !دستتو بیار پمادتو بزنم-

 درحالی که جرعه ای از ابمیوه رو میخوردم دستم رو جلو بردم...درحالی که پماد رو روی دستم میمالید

 گفت

 !خداروشکر بهتر شده-

 سرم رو تکون دادم

 !ران نباشاره؛دکتره گفت یه هفته ای خوب میشه!نگ-

 سرش رو تکون داد و انشاالیی گفت که زنگ خونه رو زدن...پماد رو روی میز گذاشت و رفت سمت

 ایفون...در رو که باز کرد برگشت سمتم

 !باران مامان بیا سیامکه-

 لبخند زدم و رفتم سمت در...سیا با دیدنم لبخند زد و اومد سمتم

 ه!احوال شما؟فسقل خانوم مارو ببین خودشو زده ناکار کرد-

 خوبم؛تو چطوری؟-

 

 چشمکی زد
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 !بهتر از این نمیشم؛میدونی که-

 خندیدم و گفتم

 !میدونم-

 !سیا با مامان هم احوال پرسی کرد و همراه من رفتیم توی حیاط و روی تاپ نشستیم

 به دستم نگاه کرد وگفت

 چرا اینطوری شد؟؟گل سمی از کجا اومد یهو؟؟-

 شونه باال انداختم

 !گلخونه مامان امیرعلی-

 

 ابرویی که باال انداخت باعث شد لبم رو گاز بگیرم و آه پرحسرتی بکشم!چیزی بین من و امیرعلی

 نمیتونست باشه!دلم میخواست سراغشو از سیا بگیرم اما نتونستم!چونه م رو گرفت و سرم رو چرخوند

 !یخندید عقب رفت و به تاپ تکیه دادسمت خودش؛بیحرف به چشمام نگاه کرد و درنهایت درحالی که م

 حاال دلیل خنده هام رو فهمیدی؟؟-

 گیج نگاهش کردم که خندهش شدت گرفت

 روزای اول یادته چقدر بد وبیراه نثارش میکردی؟؟-

 از یاداوری اون روزا لبخند زدم!خوب یادم بود

 !و حاال برای همون ادم دلتنگ میشی-

 زد و بینم رو فشردتند برگشتم و نگاهش کردم که لبخند 

 

 یادت نرفته که من سیامکم؛توهم بارانی که از بچه گی بزرگت کردم؟-

 چشمکی نثارم کرد

 !پس مطمئن باش قبل خودت من حالت رو میفهمم-

 لبم رو گزیدم

 !ماه پیش حس من حرف امروزه خنده های تو حرف-

 لبخند عمیقی زد
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 فقط به خاطر اینکه وارد بازار کار بشی؟فکر میکنی برای چی با امیرعلی اشنات کردم؟؟-

 به چشمای متعجبم خندید و موهام رو بهم ریخت

 این روزا رو میدیدم که اشناتون کردم!شاید نخواین به روی خودتون بیارید اما ایمان دارم که شما دوتا-

 !!مکمل همید

 من و"میدایمان دارم که شما دوتا مکمل ه"!حرفای سیا مثل پتک توی سرم کوبیده میشد

 امیرعلی؟؟ینی...ینی...تند سرمو تکون دادمو اخم کردم!حتی نباید بهش فکر میکردم

 !اصال حرفشم نزن سیا-

 و خواستم از روی تاپ بلند شم که دستم رو گرفت

 !فرار نکن!برای یه بارم شده از مشکالتت فرار نکن و بشین حرف بزنم ببینم چه مرگته-

 با حرص نگاهش کردم

 

 چه مرگمه؟؟پیش خودت چی فکرکردی؟؟؟من و امیرعلی؟؟؟اصال میشه همچین چیزی؟؟-

 با چشمای ریز شده نگاهم کرد ومشکوك پرسید

 

 چرا نشه ؟-

 چرا؟؟چون هنوز یه سالم از فوت ارشیا نگذشته؛چون هر بار یاد امیرعلی میوفتم از ارشیا خجالت-

 من انقدر بیشورم که هنوز یه سال نکشیده به یکیمیشکم که به خاطر من جونش رو از دست داد اما 

 دیگه دل بستم!!مگه من نمیگفتم عاشق ارشیام؟؟پس اسم این حسی که االن دارم چیه؟ینی به خاطر

 هیچی ارشیا جونش رو از دست داد؟؟به خاطر هیچی ارشیا دوسال تمام با خانواده ش جنگید؟؟اره؟؟

 لیل رفتاشکام که روی گونه هام سر خوردن صدام تح

 این چه حسیه که به امیرعلی پیدا کردم؟؟من کجا و امیرعلی کجا سیا؟-

 دندونایی که روی هم فشار داد رو دیدم؛با اخم های روی پیشونیش خم شد سمتم

 ...به وااهلل قسم باران یه بار دیگه این چرت و پرتا رو از زبونت بشنوم-

 فتنفس عمیقی کشید تا به خودش مسلط بشه و با حرص گ

 اخه بیشور؛مگه تو کمتر از ارشیا کشیدی؟؟؟مگه کم اخالق گه ش رو تحمل کردی؟؟مگه کم از دست-

  اون مادر فوالدزره ش کشیدی؟؟مگه وقتی اون مرد تو خوش خوشانت بود؟؟مگه این تو نبودی که تا
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 که دمشونماه کارت شده بود گریه؟مگه هنوز نمیکشی از دست خانواده ش؟؟؟اگه همین امیرعلی نبود 

 رو قیچی کنه االن ولت کرده بودن؟؟یاد مادرش بیوفت؛یاد بی ابرویی که بار اورد!من که میدونم این

 فکرای مزخرف از کجا نشات میگیره!تا کی میخوای به این خودخوریا ادامه بدی؟؟تو ادم نیستی؟؟نباید

 بچه گی بسوزی ؟؟؟معلومهزندگی کنی؟؟نباید دوباره به یکی دلببندی؟؟باید تا اخر عمرت پای عشق 

 که حسی که به ارشیا داشتی عشق نبوده؛تا دست چپ و راستتو تشخیص دادی با ارشیا دوست شدی و

 بعدش دیگه مردی رو دیدی که بفهمی حست به ارشیا عشق نبوده؟؟اصال ارشیا گذاشت تنها جایی بری

 قسمتای خوب رو یادت میاری،ارشیا که دوتا پسر ببینی؟؟بسه باران!این فکرای مزخرفو بریز دور!تو فقط

 

 !بدی کم نداشت!دست از سرزنش کردن خودت بردار و زندگی کن

 بغضی که از حرفای سیا توی گلوم نشست رو قورت دادم...باید زندگی میکردم درست اما میدونستم این

 !حس یه حس یه طرفهست که تهش همین یه ذره زندگی هم ازم میگیره

 ناردون بابا چرا تو همه؟؟-

 

 ...سرمو بلند کردمو به صورت بابا لبخند زدم که کنارم نشست

 مامانت میگه از وقتی سیامک رفته تو همی!دعواتون شده؟؟-

 لبخندم غمگین شد

 !نه بابایی-

 پیشونیم رو با مهر بوسید

 پس چی جان بابا؟؟-

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 !وغ بگمنپرس که مجبور نشم بهت در-

 لبخند زد و سرش رو تکون داد

 ...باشه اگه توضیحش انقدر برات سخته نمیپرسم-

 !!زیرلب تشکر کردم و سرم رو به شونهش تکیه دادم

 بابایی؟-

 جان دلم؟-
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 یادته پارسال همین موقع همینجا بهم چی گفتی؟-

 

 سرش رو تکون داد

 کدومش رو میگی؟-

 بغضم رو قورت داد

 دمی نیست که بتونه خوشبختم کنه!یادته؟؟گفتی...ارشیا ا-

 سرش رو تکون داد

 داری برمیگردی سر خونه اول؟؟-

 لبم رو گاز گرفتم

 !نه ولی نیاز دارم که بدونم دلیل حرفت رو-

 دستش رو دور شونه ام حلقه کرد و روی موهام رو بوسید

 !جواب سئوالت یه کلمه ست!ارشیا رفیقت نبود-

 سرم و باال گرفتم و نگاهش کردم که موهام رو نوازش کرد و ادامه داد

 

 من و مادرت قبل از اینکه زن وشوهر باشیم؛رفیق هم دیگه ایم!وقتی برام مشکلی پیش میاد اولین-

 وبهترین چیزی که ارومم میکنه و بهم انگیزه رو به رویی با مشکل رو میده میدونی چیه؟؟

 ...سرم رو باال انداختم

 مادرت!!تو بدترین شرایط هم که باشم وقتی میبینمش اروم میشم چون بیشتر ازاینکه زنم باشه-

 رفیقمه!!ارشیا از مرد بودن فقط غیرت های بیخود رو فهمیده بود؛خوبی زیاد داشت قبول دارم،بچه ی با

 ...محبتی بود اما برای خوشبخت کردنت کافی نبود

 به چشمام نگاه کرد

 

 ی ازدواج کن که وقتی تو سختترین لحظات زندگیت میبینیش بگی اخیش همه چی تمومبا مرد-

 شد،بتونی نفس راحت بکشی نه که باعث بشه همون نفس هم بند بیاد!ارشیا برای تو این نبود؛بود؟؟

 دوباره سرم رو باال انداختم و قیافه ی امیرعلی جلوی چشمام جون گرفت!چقدر امیرعلی شبیه حرفای

 !ودبابا ب
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 حاال چیشده یاد این حرف من افتادی؟؟-

 !لبم رو گاز گرفتم و کوتاه گفتم نمیدونم

 !!خیله خب؛دختر ما ظاهرا قصد نداره حرف بزنه؛حداقل پاشو بریم تو مادرت دل نگرانه-

 باشه ای گفتم و همراه بابا وارد خونه شدیم...مامان که مشغول چیدن میز شام بود با دیدنم لبخند زد

 !!مادر؛برات فسنجون درست کردمبیا -

 درحالی که سعی میکردم لبخند بزنم گفتم

 !مرسی-

 و پشت میز که نشستم دیدم که مامان دهن باز کرد چیزی بگه اما با اشارهی بابا سکوت کرد!!نمیخواستم

 نگرانشون کنم اما این حال مزخرفم دست خودم نبود!بی میل قاشقی از فسنجون دهنم گذاشتم!!حتی

 فسنجون رو هم دوستنداشتم و این خیلی عجیب بود!!مامان بشقاب ساالد رو کنارم گذاشت مزهی

 !بخور مادر-

 با دیدن کلم بروکلی داخل ساالد قاشق توی دستم متوقف شد و خیره شدم بهش!یاد روز خوبی که کنار

 نپرسیده بود امیرعلی گذرونده بودم باعث شد لبخند کمرنگی بزنم،اینکه توی این سه روز حالی ازم

 

 دلگیرم میکرد...اما خب امیرعلی بود دیگه!بی میل چند قاشق دیگه فسنجون خوردم و از پشت میز بلند

 

 !!شدم

 !!باران تو که هیچی نخوردی عزیزم-

 !میل ندارم مرسی-

 از اشپزخونه بیرون رفتم و خواستم برم تو اتاقم که یادم افتاد پمادم رو برنداشتم!!برگشتم سمت

 اشپزخونه که از مامان پمادم رو بگیرم اما صدای اروم مامان رو شنیدم

 یزدان پناه رضایت داده مادر ارشیا ازاد شده...این زن حساب کار دستش نیومد؛یه راست از زندان اومد-

 بشنوه!نکنه فهمیده و این حالش به دم در هرچی دلش خواست بارمون کرد!!خداروشکر بارانم نبود که

 ونه؟خاطر هم

 بابا ارومتر گفت

 نه به خاطراون نیست،من با یزدان پناه صحبت کردم ظاهرا زهرچشم بدی ازشون گرفته و مادر ارشیا-
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 رو هم که میشناسی!جوش اورده اما دیروز که باهاش صحبت میکردم گفت نگران نباشیم چون این بار

 !اخری بود که این خانواده برامون دردسر میسازن

 خیره شدم..مادر ارشیا صبح ازاد شده بود؟؟من صبح پیش امیرعلی بودم؛به خاطر همینمبهوت به دستم 

 بود که گلخونه رو بهونه کرد تا بیشتر بمونم؟؟

 !خیر از جوونیش ببینه خیلی پسر فهمیده ایه!ارامش بارانم رو مدیونشم-

 .حرف های ماما بابا تویبابا که حرف مامان رو تایید کرد گیج و سردر گم برگشتم و توی اتاقم رفتم..

 ارامش؟؟به دیوار رو به روم زل زدم...حق با مامان"ارامش بارانم رو مدیونشم"!سرم زنگ میخورد

 بود؛ارامش داشتم وقتی کنارش توی پارك ورزش کردیم...ارامش داشتم وقتی کنارش صبحانه

 هم اصال به روی خودشخوردم...ارامش داشتم حتی وقتی که اونطوری با عصبانیت نگاهم کرد و بعد 

 

 !نیاورد که گریه میکنم

 ارامش محض بود وقتی میفهمیدم به خاطر حفظ این ارامش منو جوری سرگرم کرده بود تا از اون زن

 دور باشم که حتی متوجه نشده بودم!اما چرا این کارو میکرد؟؟اون که در قبال من وظیقه ای

 ؟نداشت؛داشت؟؟مجبور نبود اینکارو بکنه؛بود؟

 

 لبم رو گاز گرفتم و به صفحه گوشیم خیره شدم که با دیدن میس کالی از امیرعلی تند روی تخت

 تا بوق صدای بمش توی گوشم نشستم!!درحالی که خودم روباد میزدم شماره ش رو گرفتم..بعد از

 پیچید و باعث شد لبخند ناخداگاهی بزنم

 !بفرمایید-

 سالم اقای یزدان پناه؛شبتون بخیر؛خوب هستید؟؟-

 شب بخیر...دستت چطوره؟-

 !!لبخندم عمیقتر شد!کم چیزی نبود که امیرعلی یزدان پناه حالت رو بپرسه

 !بهتر شده!فکرکنم تا چند روز دیگه بهترم بشه-

 دقیقا تا چند روز دیگه؟؟-

 درحالی که میرفتم سمت میز اینه گفتم

 ...ك دقیقش رو نمیدونم-
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 به نظر خودت از کی میتونی برای کالکشن جدید طراحی رو شروع کنی؟-

 با حرص چشمامو ریز کردمو دندونام رو روی هم فشار دادم!!واقعا به خاطر این حالم رو پرسیده

 بود؟؟معلومه خب؛چقدر خوش خیالم من!!کوتاه گفتم

 

 !نمیدونم-

 !جواب من این نبود-

 ...صبانیش میکردملبم رو گاز گرفتم؛نباید ع

 !میترسم یه زمانی بگم بعد نتونم شما رو عصبانی کنم-

 درحالی که خنده رو توی صداش حس میکردم گفت

 !بگو-

 به دستم نگاه کردم

 !پس فردا-

 !!درسته گفتم بگو ولی نگفتم رو هوا یه چی بگو-

 از عصبانیتش به جای اینکه بترسم خندهم گرفت؛چقدر دلم برای دیدن اون اخمای دوست داشتنیش

 !تنگ شده بود...با فکرخودم لبم رو گاز گرفتم و به کودك دوباره احساساتی شده ام نهیب زدم

 

 ...خب دستم اذیت نمیکنه میدونم همین االنم میتونم طراحی کنم-

 با شک گفت

 مطمئنی؟؟-

 طمینان جواب دادمبا ا

 !مطمئنم-

 خیله خب کوتاهی گفت و ادامه داد

 طرح اماده ای داری که بخوای نشونم بدی؟؟-

 

 !چشمامو ریز کردمو فکرکردم

 !بله یه چندتایی دارم که فکرمیکنم خوب باشه-
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 فکر میکنی یا مطمئنی؟؟-

 وقتی اینجوری تاکید میکرد قلبم از ترس تندتر میزد

 ...ن پناه اینطوری میگید من میترسمآهیی اقای یزدا-

 صدای جدیش توی گوشم پیچید

 ..بایدم بترسی چون اگه فردا طرح هات رو بیاری و ببینم و اونی که میخوام نباشه-

 تند پریدم وسط حرفش

 !میدونم میدونم!!عواقبش رو نگید-

 !یم خالی دارمخوبه که میدونی؛صبرکن برنامه فردام رو یه نگاه بندازم ببینم چه ساعتی تا-

 باشهی کوتاهی گفتم و صبرکردم تا دوباره صدای بمش توی گوشم پیچید

 !فردا سرم خیلی شلوغه وقت ازاد ندارم بذاریم پس فردا-

 لبم رو گزیدم؛تا پس فردا صبرمیکردم و صورت اخموش رو نمیدیدم؟؟قبل ازاینکه بتونم جلوی خودم

 رو بگیرم گفتم

 دارید؟نه؟برای ورزش صبح که وقت ازاد -

 دارم،چطور؟-

 !خب نمیشه اونموقع بیام؟؟به هرحال اگه قراره تایید نشه یه روز بیشتر وقت دارم برای طراحی کردن-

 

 چند لحظه سکوتش برام حکم مرگ رو داشت!درسته دلم برای دیدنش تنگشده بود اما این حرفم زیاده

 

 روی بود نبود؟؟

 !اگه قراره باز اه و ناله بشنوم بهتره اینکارو نکنی؛من همیشه مهربون برخورد نمیکنم-

 از حرفش لبخندم عمق گرفت!این ینی که میتونستم برم...تند گفتم

 !!قول میدم اروم اه وناله کنم که نشنوید-

 خوبه ی کوتاهی که گفت باعث شد از تو اینه به قیافه ی ذوق زده ام نگاه کنم وبخندم

 !منتظرم فردا ساعت-

 !چشم؛میبینمتون!شبتون بخیر-
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 شب بخیر کوتاهی گفتو تلفن رو قطع کرد!درحالی که نفس راحتی میکشیدم خودم رو روی تخت انداختم

 !!و با خیال راحت چشمام رو بستم

 ینسوئیچ ماشین رو از روی جاکلیدی برداشتم و از خونه بیرون رفتم...درحالی که ارشیوم رو داخل ماش

 میذاشتم مثل تمام نیم ساعت گذشته به خودم وکودك احساساتی درونم لعنت فرستادم که دیشب اون

 حرف رو زده بود!میترسیدم نه از امیرعلی بلکه از خودم و این قلبی که میدونستم بادیدنش دوباره

 سته شدنخودش رو به قفسه سینه م قرار بود بکوبه!میترسیدم از خودم واین همه احساسات؛از واب

 روز ندیدن امیرعلی ساز دلتنگی کوك کرده بود!کالفه نفسم رو فوت کردم بیشتر،از همین دلی که با

 بود که رسیدم جلوی خونه امیرعلی!نگاهی به در مشکی رنگ خونه وپشت فرمون نشستم...ساعت دقیقا

 تی دیدمش قلبمکردم و نفس عمیقی کشیدم تا به خودم مسلط بشم!باخودم اتمام حجت کردم که وق

 تندتند نزنه،احساسی نشم،مثل قبل باشم اما همه ی اتمام حجت هام با باز شدن در و دیدن قامت امیرعلی

 هیچ شد!!به گرمکن شلوار مشکیش نگاه کردم!چطور میشد امیرعلی و دید و قلبت تند نزنه؟؟خدالعنتت

 میدادم از ماشین پیاده کنه سیا!!درحالی که با نگاهم وجب به وجب قامت و صورتش رو قورت

 

 !شدم!!اختیار دل تنگم دست خودم نبود

 !!سالم؛صبحتون بخیر-

 

 با اخم سرش رو تکون داد و بدون گفتن کلمه ای راه افتاد سمت پارك!!ابروم باال پرید،درسته که

 امیرعلی کال با سالم کردن میونه نداشت ولی این حرف نزدنش عجیب بود!تند راه رفتنش عجیب

 بود!درحالی که میدویدم تا هم قدمش بشم گفتم

 خوبید شما؟-

 دوباره سرش رو تکون داد و سکوت کرد...لبم رو گزیدم وبهش خیره شدم،این رفتار یکم عجیب

 بود!همون یه کلمه حرفی هم که قبال میزد نزده بود!درحالی که دستی به کالهم میکشدم گفتم

 !ببخشید که مزاحم خلوت صبحتون شدم-

 اه کوتاه و سردی بهم کرد و دوباره هیچی نگفت!!از نوع نگاه کردنش ترسیدم،خطایی کرده بودم ونگ

 خبر نداشتم؟؟
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 !اقای یزدان پناه اتفاقی افتاده؟؟دارم میترسم کم کم-

 مگه اشتباهی کردی؟؟-

 هایهمین حرفش باعث شد بیشتر بترسم...من چیکار کرده بودم که امیرعلی عصبانی شده بود؟؟به ابرو

 توهم رفته ش خیره شدم

 ...من...ینی...نمیدونم چیکارکردم اما...اگه اشتباهی کردم معذرت میخوام...ینی-

 با توقفش منم ایستادم...با همون نگاه سرد برگشت سمتم و به چشمام زل زد

 برای چی به خاطر خطایی که نکردی عذر خواهی میکنی؟؟؟من گفتم تو اشتباهی کردی؟؟-

 

 از گرفتم و به چشماش نگاه کردم؛پس چرا این نگاه دوباره سرد شده بود!چرا با من حرفلبم رو گ

 نمیزد؟؟درحالی که دوباره راه میوفتاد با تاسف سرش رو تکون داد

 !تو به خودت شک داری و این یه نقطه ضعفه بزرگه...فقط یکم ذهنم درگیره!همین-

 ...اهان کوتاهی گفتم و به کتونی هام زل زدم

 فعه ی پیش قبل اینکه اماده بشی گفتم چیکارنکن؟د-

 ابروهام رو توی هم کشیدم و فکر کردم

 !نمیدونم-

 نگاه گوشه ی چشمی بهم انداخت و کوتاه گفت

 !میکاپ نکن-

 

 اهان کشداری گفتم و ادامه دادم

 !چیز شد خب..حواسم نبود!دفعه ی بعد انشاال-

 نگاه گوشه چشمی که بهم کرد باعث شد لبم رو گاز بگیرم!واقعا با چه اعتماد به نفسی گفتم دفعه ی

 ...بعد

 ...خب چیزه-

 اخم کردم و دستم رو به کمرم زدم و طلبکارانه نگاهش کردم

 اصنشم مگه چی میشه منم صبح ها بیام ورزش که اونطوری نگام میکنید؟-
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 ی جیبش فرو کردبدون اینکه نگاهم کنه دستشو تو

 من حس میکنم یا واقعا داری از من حساب پس میگیری؟-

 

 همین حرفش باعث شد از عصبانیتش بترسم و عقب نشینی کنم..تند دستمو از کمرم جدا کردم و با لحن

 مالیمی گفتم

 !نه ینی..سئوال کردم-

 داشتنی بود حرف زدنخوبهی کوتاهی که گفت باعث شد لبخند کمرنگی روی لبم بشینه!!چقدر دوست 

 !باهاش

 چیزه...میگم...حاال چیزه..دفعه ی بعدی وجود داره؟؟-

 سرش رو تکون داد

 !تا ببینیم چی میشه-

 از اینکه اینجوری از زیر جواب دادن در میرفت حرصم میگیرفت...ادم زرنگ!با رسیدنمون به پارك

 لبخند زدم...امیرعلی به کفشم اشاره کرد

 !؛ببند نخوری زمینبند کتونیت باز شده-

 باشه ای گفتم و خم شدم تا کفشم رو ببندم!!برخالف دفعه ی پیش امروز پارك خلوت بود...بند کتونیم

 رو بستم و رو به امیرعلی ایستادم

 !من امادهم-

 به ساعتش نگاه کرد و گفت

 ...خیله خب...شروع کنیم-

 

 ...لبخند زدم و کنارش دویدم

 ..میگم...اقای یزدان پناه-

 

 بااخم پرید وسط حرفم

 !موقع دویدن حرف نزن که نفس کم نیاری-

 ....با لبخند به اخمای روی پیشونیش زل زدم و باشه ی کوتاهی گفتم
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 درحالی که تخم مرغ های اب پز شده رو حلقه حلقه میکردم و داخل ظرف میچیدم گفتم

 !!ولی امروز اصال صدام در نیومد-

 امیرعلی درحالی که با حوله دور گردنش موهاش رو خشک میکرد گازی به کرفس دستش زدو سرش

 رو تکون داد

 !اصال-

 چاقو رو زمین گذاشتم و باچشمای ریز شده نگاهش کردم

 !عجب ادمی هستیدا!حاال اون وسطاش یکم گفتم خسته شدم شما هم که توجه نکردید-

 م!!برای اولین بار توی امروز گوشه ی چشم هاش چین افتاد و هیجانو لبامو جمع کردمو به باال نگاه کرد

 !!زدهم کرد

 باید توجه میکردم؟؟-

 املت فرانسوی روداخل بشقاب ها گذاشتم و گفتم

 !!توجه نمیکردید ولی چپ چپم نگاهم نمیکردید-

 ظرف ها رو برداشت و درحالی که از پله ها باال میرفت گفت

 !دفعه ی بعد انشاال-

 رفش لبخند عمیقی روی لبم نشست؛درحالی که لیوان های اب پرتقال رو برمیداشتم دویدم دنبالشبا ح

 ینی فردا هم بیام؟؟-

 

 در رو با ارنجش باز کرد و بدون اینکه نگاهم کنه گفت

 !اگه چپ چپ نگاه کردنم خانم رو ناراحت نمیکنه میتونی تشریف بیاری-

 ذوق زده خندیدم و پشت میز نشستم

 

 ناراحتم بکنه شما مگه فرقی براتون میکنه!این همه طرح های منو پاره کردید اشک منو در اوردید ولی-

 تغییری در شیووهتون دادید؟؟

 ...لبخند کجی زد و جرعه ای از ابمیوهش رو مزه کرد

 ...آییی طرح هامو یادم رفت بیارم باال!برم بیارم-

 خواستم بلند بشم که گفت
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 !بعد صبحانه میبینم،صبحانه ت رو بخور-

 ...با لبخند باشه ای گفتم و تکه ای از تخم مرغ رو دهنم گذاشتم

 ...من عادت ندارم انقدر صبحونه بخورم؛حس میکنم شکمم باد میکنه!همین تخم مرغ رو بخورم کافیه-

 کوتاه گفت

 !عادت کن-

 که امیرعلی دستپختش از منم بهتر بود لبم رو کج کردم و برشی از املت رو مزه کردم..باید بگم

 شما خیلی وقته تنها زندگی میکنید؟؟-

 وقتی نگاه خیرهش رو دیدم تند گفتم

 ...اخه هرچی درست میکنید خیلی خوشمزه میشه!واسه اون گفتم-

 سرش رو تکون داد و درحالی که گوشه ی چشماش چین میخورد گفت

 

 !ساله -

 ت کردم بیرون و کالفه دستم رو زیرچونه م زدم و نگاهشبا شنیدن عدد هشت نفسم رو فو

 کردم...درحالی که چین های گوشه ی چشمش از بین میرفت گفت

 ساله ی بیتجربه بودم که بیزینس بزرگی رو شروع کرده بودم!با رهاهشت سال پیش من یه پسر-

 !فالح

 تکه از از تخم مرغ برش داد

 !طراح لباس های مردونهرها طراح لباس های زنونه بود و من -

 !از اینکه رها رو به اسم کوچیک صدا کرده بود اخم کمرنگی روی صورتم نشست!خوشم نیومد اصال

 سال که روی غلتک افتاده بودیم و اسم و رسمی گرفتیم رها با یکی از مدل های جوونمون روهمبعد از-

 !ن رفتنریخت و با یه نقشه ی کثیف تمام پول هارو باال کشیدن و از ای

 

 با بهت به صورت خونسردش خیره شدم

 !و من موندم و یه بدهی میلیاردی-

 از دیدن چهرهی خونسرد و سرد همیشگیش تعجبم دو چندان شد!معموال هر ادم نرمالی با یاداوری
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 همچین گذشته ای رد خشم توی صورتش مشهود میشه اما االن مطمئن شدم که امیرعلی ادم نرمال

 نبود!واقعا این خونسردی نرمال نبود!درحالی که با ناراحتی جلوی اشکای حلقه زده تو چشمام رو

 میگرفتم لبم رو گزیدم و گفتم

 خیلی اذیت شدید؟؟-

 سرش رو بلند کردم و به چشمای خیسم نگاه کرد...نگاهش خیره و عمیق شد!اونقدر عمیق که حس

 

 رو میخونه!بعد از تقریبا چند دقیقه که همونطور خیره بهم میکردم داره توسط چشمام احساسات درونم

 نگاه میکرد دستمالی سمتم گرفت و دوباره مشغول صبحانهش شد

 !اگه اذیت های دیروز نبود امیرعلی امروز نبودم!پس جای ناراحتی وجود نداره-

 یکرد و شاید منو با حرفش منو مات کرد!!مرد یخی من به مشکالت گذشته خیلی قشنگتر از من نگاه م

 !هم برای ادامه ی زندگی که سیا ازش حرف زده بود نیاز داشتم به این نگرش

 با خوردن صبحانه در سکوتی که بعداز اون بحث حاکم شده بود پایین رفتیم..حاال دلیل حرفی که

 امیرعلی اولین روز بهم گفت و باعث شد من اشک بریزم میفهمیدم!حق داشت که بخواد راجب همچین

 موضوعی بهم تذکر بده!طرح هام رو از ارشیوم بیرون کشیدم و دست امیرعلی دادم...درحالی که روی

 ...مبل میشست نگاهی به طرح ها کرد

 !تایی که دارم میبینم باشه بگو که نبینم اگه قراره بقیه طرح ها مثل این-

 دمبا حرفش توت فرنگی که داشتم میجویدم توی دهنم موند!!مبهوت نگاهش کر

 مگه چطوریه؟؟-

 ...نگاهی که نثارم کرد باعث شد بفهمم ادامه ندم

 !خب...ببخشید...ینی...ایرادش چیه-

 سرش رو تکون داد و به طرحم اشاره کرد

 !نمیدونم چرا اما حس میکنم از روی طرح نازدخت مزون سیکا برداشته شده-

 و عصبی تر نگاهم کرد

 

 تو اینطور فکرنمیکنی؟؟-
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 گزیدم لبم رو

 ...خب..چیزه...ایده گرفتم-

 اهان کشداری گفت و گوشیش رو در اورد...درحالی که از اینستاگرام مدل مانتوی نازدخت مزون سیکا

 رو میاوردو نشونم میداد گفت

 درصد طرح شبیه طرح اصلی ببخشید باران خانم من نمیدونستم جدیدامعنی ایده گرفتن شده اینکه-

 !باشه

 نگاهی به طرح کردم و گفتم

 ..اصنشم انقدر که میگید شبیه ش نیست؛استین ها و یه مقدار طـ-

 هنوز حرفم تموم نشده بود که چشمای امیرعلی بسته شد و صدای دادش توی جا پروندتم

 درصد شبیه؛تو خیلی بیخود میکنی از طرح مزون رقیبمون ایده میگیری!خیلی بیخودتر میکنی اصال-

 جلوی من وایمیستی و از اشتباهت دفاع میکنی!این حاضر جوابیتو از کجا اوردی تو؟؟ اینجوری

 با بغض به صورت عصبانی و چشمایی که توی چشمام کوبیده شده بود تا ترس رو بیشتر به وجودم

 ...تزریق کنه نگاه کردم

 ...من-

 دوباره صداش بلندشد

 !حرفی نشنوم ازت!کافیه-

 بلند میشد تخته شاستیم رو روی مبل پرت کردو درحالی که از روی مبل 

 !این طرح ها ببر قاب بگیر بذار تو اتاقت چون به درد مزون من نمیخوره-

 و زیرلب غر زد و رفت توی اشپزخونه؛درحالی که سعی میکردم اشکام نریزه تخته شاستیم رو برداشتم و

 

 میشد عادتش بود اب بخوره فقط منبه امیرعلی که داشت اب میخورد نگاه کردم...وقتی عصبانی 

 نمیفهمیدم اب خوردن بعد از قورت دادن من به چه دردش میخورد؟اب رو میخورن که داد نزنی موقع

 عصبانیت!با بغض اومدم طرح هام رو بذارم داخل ارشیو که صداش رو شنیدم

 !جمع نکن؛طرح بزن نشنونم بده-

 

 تی اینطوری خشن میشد اصال دوستش نداشتم!بیبا حرص سرمو بلند کردم و نگاهش کردم...وق
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 تربیت!با حرص چهارزانو روی مبل نشستم و تخته م رو روی پام گذاشتم و مشغول شدم...انقدر حرصم

 امیرعلی رو روی کاغذ پیاده کردم که یه تیکه از کاغذ باالخره پاره شد...اَه پرحرص و بلندی که گفتم از

 باعث شد امیرعلی بیاد سمتم...کنارم نشست و به سه تا طرحی که کشیده بودم نگاه کرد...بیحرف اتود

 رو از دستم گرفت و خم شد و تغییری توی پایین تنه ی طرحم داد!انقدر نزدیکم بود که عطرش رو توی

 ین همه نزدیکیبینیم حس میکردم؛از گوشه ی چشم به فاصلهمون نگاه کردم...زیادی نزدیک بود..از ا

 داغ کردم و خودم رو باد زدم

 !!چقدر هوا گرم شد-

 بدون اینکه نگاهم کنه اسپیلت رو روشن کرد و دوباره به کارش ادامه داد و در نهایت ازم فاصله گرفت و

 ...باالخره تونستم نفس راحتی بکشم

 میشه جواب گرفتم از اینیادم باشه از این به بعد قبل از شروع طراحی یه شیلتاقی سرت بکنم چون ه-

 ...روش

 و بدون اینکه به چشمای ریز شده وپرحرصم نگاه کنه بلند شد و رفت سمت پله ها!!با حرص اتودم رو

 !پرت کردم و رومخ زیر لبی زمزمه کردم!!بععضی وقتا امیرعلی رو اصال دوست نداشتمممم!اصالاا

 

 ه بود همراه امیرعلی و تیم بابک به باغ لواسونروز که کار طراحی و دوخت مانتوها تموم شد بعد از

 روز وقتی یاد امیرعلی و دادش امیرعلی اینا اومده بودیم تا عکس برداری انجام بشه!!هنوزم بعد از

 میوفتادم دلم میخواست خفه ش کنم!!هرچقدر که جلوی بقیه حمایتم میکرد خودش به همون اندازه تا

 زد!!نگاهم رو توی حیاط بزرگ و پرگل میچرخوندم که امیرعلیمرز مرگ میترسوندتم و سرم داد می

 صدام کرد

 خانم اریانجو؟؟-

 ههفته ست ک لبخند کمرنگی گوشه ی لبم نشست!وقتی این لفظ برام نااشنا اومد تازه فهمیدم نزدیک به

 یدونستمکهبرای امیرعلی باران شده بودم نه خانم اریانجو مگر وقتایی که مثل االن توی جمع بودیم و م

 ...امیرعلی هیچ جوری حاضر نیست از جالل و جبروتش جلوی دیگران کم بشه

 ...اومدم اقای یزدان پناه-

 ...از بین بوته های گل بیرون اومدم و رفتم سمتشون
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 ..بفرمایید-

 به چشمام نگاه کرد

 بین بوته های گل چیکار میکنی وقتی که باید توی ساختمون به مدل ها برای ست کردن مانتو ها کمک-

 کنی؟؟؟

 خجالت زده لبم رو گاز گرفتم

 ...خب اخه چیزه...گل ها خوشگل بودن نشد نرم سمتشون-

 سرش رو تکون داد

 

 !توضیح نده برو سرکارت-

 ..اداوری چیزی برگشتمبا لبخند باشه ای گفتم و اومدم برم که بای

 اقای یزدان پناه؟؟-

 باز چیشد؟؟-

 به ساعت دستم اشاره کردم وگفتم

 ظهره؛ناهارتون روخوردید؟؟ساعت-

 نگاه پرحرصی که نثارم کرد باعث شد به خنده بیوفتم

 خب باید مواظب شریکم باشم یا نه؟؟-

 رو به خوبی روی خودم حس و درحالی که میخندیدم وارد ساختمون شدم ولی سنگینی نگاه امیرعلی

 میکردم...درحالی که روسریم رو در میاوردم نگاهمو توی سالن بزرگ ویال چرخوندم...یه بافت قدیمی اما

 قشنگی داشت...رفتم توی اتاقی که صدای بچه ها میومد و با انرژی سالم کردم

 !سالم سالم خسته نباشید تیم زحمت کش-

 جواب سالمم رو دادن...دنیا درحالی که زیر دست شیدا بود گفت همه با دیدنم لبخند زدن و به گرمی

 !تو هنوز دووم اوردی؟؟کی قراره بری پس؟؟خسته شدیم انقدر دیدمت-

 خندیدم و ضربه ای به بازوش زدم

 ...بچه پرو...من قصد رفتن ندارم اما اگه تو خسته شدی میتونیم باهات تسویه کنیم-

 تا بهش خندیدن...آرش درحالی که برای بیتا سایه میزد گفتدنیا نه کشداری گفت و شیدا و بی
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 تو که باز لنز گذاشتی دختر؛چند بار بهت بگم چشمای خودت جذاب تر از این پالستیکاست؟؟-

 

 

 !بیتا:ولش کن این دیوونه رو ارش،مگه ما بهش کم گفتیم؟گوش نمیده

 !!درحالی که میخندیدم رفتم سمت رگال مانتوها

 !شیدا:باران جان دنیا قراره اون مانتو سفید طالییه رو بپوشه،بیتا هم اون مانتو سفید سرخابی رنگه

 باشه ی کوتاهی گفتم و از بین شلوار ها شلوار و شال مشکی رنگ رو بیرون کشیدم و برای دنیا کنار

 ال ها شلوار جین ابیگذاشتم...به مانتوی سفی و سرخابی نگاه کردم و چشمام رو ریز کردم...از بین رگ

 روشن ساده ای رو همراه شالی که همرنگ طرح های سرخابی به کار رفته توی مانتو بود کنار گذاشتم و

 بعد از انتخاب کفش ها امیرعلی رو صدا کردم تا تایید کنه!!اینطوری بهتر بود تا اینکه بعدا سرم داد

 ی به خنده افتادم...به صورت خونسردش نگاهبزنه!!از رفتار بچه ها و سیخ نشستنشون با ورود امیرعل

 کردم وگفتم

 !!ببینید اگه مشکلی نداره بچه ها اماده شدن بپوشن وبیان سر عکس برداری-

 با اخم به ستی که درست کرده بودم نگاه کرد و در نهایت سرش رو به تایید تکون داد

 !!خوبه-

 و رو به ارش گفت

 چقدر دیگه کارتون تموم میشه؟؟-

 ر حالی که به لب های بیتا رژ میزد گفتارش د

 !دیقه کمتراز-

 امیرعلی خیله خب کوتاهی گفت و بیرون رفت...من هم که فعال کار نداشتم همراهش رفتم تا ببینم بابک

 و بقیه چیکار میکنن!!نمای اجری و پنجره های چوبی ویال فضای خوبی رو برای عکس برداری به وجود

 تست نور بود با دیدنم لبخند زد اورده بود!بابک که مشغول

 

 سالم باران جان؛نمیبینمت اینورا!کجایی؟-

 مثل هیشه از صمیمت بیش از حدش حرصم گرفت و خیلی سنگین جوابش رو دادم

 ...سالم،داخل مشغول کار بودم-
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 با لبخند سرش رو تکون داد و رو به امیرعلی گفت

 خیلی طول میکشه تا اماده بشن؟؟-

 !نه-

 

 ترا با لبخند اومد سمت امیرعلی و کنارش ایستادمی

 خسته شدی امیرجان؟؟-

 با لفظ امیرحان پرعشوه اش دندونام رو روی هم فشار دادم و سکوت کردم!!امیرعلی درحالی که عینکش

 رو روی چشمش میذاشت کوتاه و سرد گفت

 !نه-

 !اما تو این افتاب عرق کردی؛بذار برم برات یه نوشیدنی بیارم-

 و قبل ازاینکه اجازهی مخالفتی به امیرعلی بده رفت سمت سیاه بوم و میزی که روش شربت و شیرینی

 گذاشته بودیم...با حرص نگاهی به میترا و بعد به امیرعلی انداختم..حاال اگه من بودم امیرعلی هنوز حرفم

 نگاهمو ازشون گرفتم و بهکامل نشده بود سرم داد میزد اما به میترا خانم هیچی نمیگه!با زنگ گوشیم 

 گوشیم دوختم...با دیدن اسم سیا از امیرعلی دور شدم و جواب دادم

 بله؟-

 ...خسته نباشی طراح کوچولو-

 

 ...مرسی-

 چند لحظه سکوت کرد و گفت

 چیشده خانم کوچولو اینطوری عصبانیه؟؟-

 با حرص به میترا که برای امیرعلی نوشیدنی اورده بود نگاه کردم

 را این دوست جناب عالی فقط بلده بزنه تو برجکه من وگرنه با دخترای دیگه همچین بد حرفظاه-

 !نمیزنه

 درحالی که میخندید گفت

 چیشده مگه؟؟-

 با چشمای ریز شده به امیرعلی که لیوان شربت رو از دست میترا گرفت و روی میز گذاشت نگاه
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 شد میترا مبهوت نگاهش کنه و بعد برگرده تو کردم...با همون اخم ها به میترا چیزی گفت که باعث

 ..ویال!!لبخند روی لبام نقش بست

 ...باران؟؟الو-

 درحالی که هنوز لبخند میزدم گفتم

 

 جانم چیزی گفتی؟-

 میگم چیشده؟؟-

 با لبخند دوباره به امیرعلی نگاه کردم و گفتم

 ی سیا هوا خیلی خوبه امروز مگه نه؟؟هیچی عزیزم؛چیزی نشده!ما خوبیم اومدیم سر فیلم برداری...وا-

 سیا متعجب دیوانه ای نثارم کرد که باعث شد به خنده بیوفتم!بعد از صحبت با سیا برگشتم و کنار

 

 ..امیرعلی که داشت با اخم به دنیا و ژست هایی که میگرفت نگاه میکرد ایستادم

 !!حواسم هست که حواست همه جا هست جز جایی که باید باشه-

 متعجب به امیرعلی خونسرد نگاه کردم

 منو میگید؟؟-

 از گوشه ی چشم نگاهم کرد

 با کس دیگه ای میتونم باشم؟؟-

 لبم رو گزیدم

 ...اخه من که کاری نکردم...فقط با یه تلفن حرف زدم-

 مطمئنی؟؟-

 لبمو جمع کردم و به باال نگاه کردم و بعد از کمی فکرکردن گفتم

 !مطمئنم-

 !ظور نبودهخوبه که با من-

 گیچ نگاهش کردم وگفتم

 چی؟؟-
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 اما دیگه جوابی ازش نشنیدم... از حرف امیرعلی سر درنمیاوردم نمیدونم منظورش چی بود اما بیخیال

 شدم و لبخند زدم،مهم این بود که دم میترا رو چیده بود و هیچی خوشحال کننده تر از این نبود...با

 ور نمیشد زیر زیرکی به امیرعلی نگاه کردم...توی اون تیشرتهمون لبخندی که یه لحظه هم از لبام د

 سفید و شلوار کتان ابی روشن خوشتیپ تر از هر وقت دیگه ای شده بود!گاهی وقتا مثل االن نمیتونستم

 مقاومت کنم و زل نزنم به چشمای ذغالی رنگش که زیر نور افتاب بیشتر از هر وقت دیگه ای برق

 

 ..ال های سرخ و قرمزی که توی تاریکی شب زیباییشون رو به رخ میکشیدندمیزدند!درست مثل ذغ

 

 مشتی که گره کردم و نفس عمیقی که کشیدم به خاطرمسلط شدن به خودم بود اما انگار فایده نداشت!!به

 "هیس،االن وقت اینکارا نیست!ااالن فقط باید حواست به کارت باشه"خودم و کودك درونم نهیب زدم

 !کنارش رد شدم و رفتم سمت بابک رار از این حال و مسلط شدن به خودم تند ازبرای ف

 ...میشه ببینم عکسا رو-

 با لبخند صد البته ای گفت و دوربین رو گرفت سمتم...نگاهی به عکس و نگاهی به دنیا کردم

 به نظرتون بهتر نیست برای اینکه مدل مانتو بیشتر خودش رو نشون بده ژستش سادهتر باشه؟؟-

 بابک با تفکر نگاهی به عکس کرد و در نهایت گفت

 !!امتحان میکنیم-

 سرم رو تکون دادمو گفتم

 ...فقط چند لحظه صبرکنید باید شال دنیاهم عوض بشه،چون روی طرح رو میگیره-

 تاق ویال...با ورودم به اتاق میترا رو دیدم که روی صندلی جلوی اینه نشسته بود وو تند دویدم سمت ا

 اشکاش روی گونه ش سر میخورد...با بدجنسی تمام لبخند کوچیکی گوشه لبم نشست و با ناراحتی

 ظاهری رفتم سمتش

 !!عزیزدلم..چیشده؟چرا گریه میکنی تو که تا ده دیقه پیش خوش بودی-

 روی گونهش رو پاك میکرد گفتدرحالی که اشکای 

 !!ولی امیر متخصص ناخوش کردن حال ادم هاست-

 درحالی که سعی میکردم جلوی خندهم رو بگیرم گفتم
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 ای بابا چیشده دوباره؟؟-

 محبت هم حالیش نیست بس که سگه؛براش ابمیوه میبری عوض تشکر قهوه ایت میکنه تهش هم میگه-

 !!تشریف ببرید به حضورتون نیازی نیست میتونید

 و دستمال رو جلوی صورتش گرفت و گریه ش شدت گرفت!!لبم رو گزیدم و درحالی که روسری قواره

 بلند مشکیی سر میکردم گفتم

 عادیه این رفتارا از امیرعلی،ناراحت نشو!حاال چی گفته بهت؟؟-

 "رج نشیدخانم کیمرام از حیطه ی کاریتون خا"سرش رو با بغض تکون داد و صداش رو بم کرد

 

 دیگه نتونستم جلوی خندهم رو بگیرم و ریز خندیدم...درحالی که تند از اتاق بیرون میرفتم تا متوجه

 خندهم نشه با بدجنسی تمام گفتم

 !!به نظرم همچین بد هم نمیگه-

 از اتاق که فاصله گرفتم راحت خندیدم و با تصور حرف امیرعلی عزیزم زیرلبی بهش گفتم!خیلی

 دمش رو قیچی کرده بود!!درحالی که هنوز خنده روی لبام بود رفتم سمت دنیا و روسری رو محترمانه

 دور گردنش گره زدم و درنهایت با لبخند ازش فاصله گرفتم..اینطوری بهتر بود!!ازش فاصله گرفتم و به

 بابک اشاره کرد تا عکس بگیره...به امیرعلی نگاه کردم که زیر سایه بون نشسته بود و با دقت به بابک و

 دنیا زل زده بود...از یاداوری حرفش دوباره لبخند روی لبم نشست و رفتم سمتش...درحالی که روی

 صندلی کناریش میشستم گفتم

 خانم کیمرام رو اخراج کردید؟؟-

 چشمی بهم کردنگاه کوتاه و زیر 

 

 !بگیم که نیازی به حضورش نبود-

 اهانی گفتم و لبخند زدم...لیوانی شربت از روی میز برداشتم

 ...عکس برداری دنیا طوالنی شد!خسته شدم-

 بدون اینکه نگاهم کنه جرعه ای از شربت توی دستش رو مزه کرد

 شما که جز فضولی کار دیگه ای نکردید چرا؟؟-

 توی گلوم پرید وبه سرفه افتادم که چین های گوشه ی چشمش دوباره به وجودبا حرفش ابمیوه 
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 اومدن!!درحالی که سعی میکردم جلوی سرفهم رو بگیرم با چشمایی که پر شده بود گفتم

 ..چیزه...من...من فقط از خام کیمرام...سوال کردم ببینم چیشده...فضولی نکردم-

 !سعی میکرد جلوی دیگران بروزش نده نگاهم کرد ابمیوهش رو روی میز گذاشت و بالبخنی که

 !یه دستی خیلی خوب روت جواب میده-

 و قبل ازاینکه با دیدن قیافه ی بهت زدهی من کنترل لبخندش رو از دست بده بلند شد و رفت سمت

 بابک

 !نتیجه رو نشونم بده ببینم چیشد-

 

 نگینیه نگاه من مبهوت روبه خوبی رویو مشغول بررسی عکس ها با بابک شد اما مطمئن بودم که س

 خودش حس میکرد چون از همین فاصله چین های گوشه ی چشمش که به من دهن کجی میکرد رو

 !!میدیدم...هنوزم میگم امیرعلی رو نمیشد شناخت!!یه دستی زد و دو دستی تحویل گرفت

 گاز گرفتم و دستمو بهاز یاداوری اینکه االن پیش خودش چه فکرای درست و غلطی میکنه لبم رو 

 !!پیشونیم زدم!خراب کردی باران

 

 ...خانم اریانجو تشریف بیارید-

 با شنیدن فامیلی خودم از زبون امیرعلی قیافه م شبیه ناله شد؛حتی میتونستم خنده رو توی همین صدا

 !!کردنش حس کنم

 از بعد اون یه دستی زدن امیرعلی همهش سعی میکردم جلوی چشمش نباشم...عکس برداری طوالنی و

 غروب بود که وسایل رو جمع کردیم تا برگردیم...به خودم لعنت فرستادم خسته کننده ای بود...ساعت

 ربه ی دنیا به بازومکه ماشین نیاوردم و مجبور بودم تا تهران با امیرعلی برگردم بعد از اون افتضاح!!با ض

 نگاهم رو از امیرعلی که مشغئل صحبت کردن با بابک بود گرفتم و به دنیا دوختم

 جانم؟-

 !!غرق نشی دختر؛چی توی این ادم دیدی که اینجوری ازش خوشت اومده نمیدونم-

 با حرفش ابروم باال پرید و هول شدم...جز خودم و سیا هیچکس از این حس خبری نداشت!با خنده

 صنوعی نیشگونی ازش گرفتم وگفتمم

 !!حرف الکی نزن ببینم؛شایعه ساز-
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 خندید

 !یادت نره منم مثل خودت دخترم؛از نگاهت میفهمم چه خبره-

 و چشمکی برام زد

 !من رفتم..خدافظ عزیزم-

 و دستش رو برام تکون داد و رفت!لبم رو گاز گرفتم،این افتضاح ها تمومی نداشت!امیرعلی حرفش رو با

 ک تموم کرد و اومد سمتمباب

 !میتونیم بریم-

 

 

 باشه ای گفتم که بابک اومد سمتم

 باران جان میشه چند لحظه باهم صحبت کنیم؟-

 ...نگاهی به امیرعلی که سوار ماشین میشد و نگاهی به بابک کردم

 ...االن که داریم میریم...وقت مناسبی نیست-

 لبخند عمیق تری زد

 ...موقتتو زیاد نمیگیر-

 و خم شد توی ماشین و به امیرعلی گفت

 دیقه وقت به من و باران میدی استاد؟؟ -

 !دیقه طوالنی تر نشه -

 بابک اوکی کوتاهی گفت و راست ایستاد و به من نگاه کرد

 !!یکم بریم اونطرف تر؟؟جلوی بچه ها حرف نزنیم بهتره-

 با حرص لبام رو روی هم فشار دادم!!امیدم به امیرعلی بود که حداقل بگه دیر میشه و اجازخ نده تا من

 بپیچونم اما ظاهرا همه چی دست به دست هم داده بود تا با بابک حرف بزنم...کمی اونطرف تر ایستادیم

 منتظر نگاهش کردم،با همون لبخند به صورتم نگاه کرد

 ه چینی نمیکنم...خودت خوب میدونی که ازت خوشم میاد...میخواستم ازتچون وقت نداریم مقدم-

 !بخوام شانسمون رو باهم امتحان کنیم!مطئنم که پشیمونت نمیکنم

 ابرویی باال انداختم و به صورتش نگاه کردم...این ادم پرو بود یا من زیادی خجالتی؟؟
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 رج نکنیم؟؟اقای آشیانی بهتر نیست که هم دیگه رو از همکار بودن خا-

 

 !چرا؟اصوال توهم که با کسی نیستی؛پس بد نیست یه شانسی بهم بدی-

 اخم کردم

 از کجا انقدر مطمئنید؟؟-

 لبخند عمیقتری زد

 !تحقیقاتی که الزم باشه رو انجام دادم-

 بااخم گفتم

 

 باهمشما اصال کار درستی نکردید!درضمن جلوی دیگران اصال صورت خوشی نداره که اینطوری -

 ...صحبت کنیم...بهتره ادامه ندیم چون شدنی نیست

 خواستم برگردم که دستم رو گرفت

 دلیلت برای این مخالفت چیه؟؟از من خوشت نمیاد یا پای کسی در میونه؟؟-

 ...صدای بوق ماشین امیرعلی رو که شنیدم برگشتم سمتش...اخم بین پیشونیش خط انداخته بود

 منون میشم ادامه ندید چون اصال دلم نمیخواد همکاریمون بهم بخوره اماگزینه ی اول درست تره...م-

 ...اگه ادامه پیدا کنه حتما این اتفاق میوفته...خداحافظ

 ...و قبل ازاینکه اجازه ی حرفی بهش بدم دویدم سمت ماشین امیرعلی و سوار شدم

 !!ببخشید یکم طول کشید-

 مسرش رو تکون داد و با همون اخما کوتاه گفت

 !اره طوالنی شد-

 لحنش طوری بود که لبم رو گزیدم

 

 !اقای اشیانی طولش دادن-

 نگاه کوتاهی به بابک انداخت و درحالی که دنده عقب میرفت متوجه شدم کوتاهی گفت!!لبم رو گزیدم و

 معذب سرجام نشستم و به بابک لعنت فرستادم...انقدر معذب بودم که انگار من خطایی مرتکب شده

 بودم...سکوت امیرعلی هم به این حس بد دامن میزد
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 اقای یزدان پناه...میگم که عکسا کی اماده میشن؟؟-

 کوتاه گفت

 !اماده میشن-

 وقتی اینجوری حرف میزد ینی نمیخواست جوابی بهم بده!لبم رو گزیدم به اخمای روی پیشونیش زل

 دوباره به صورت اخموش نگاه"چی توی این ادم دیدی که اینجوری ازش خوشت اومده؟؟ "زدم

 کردم!خب امیرعلی خیلی چیزها داشت برای دست داشته شدن!!درسته همیشه اخم به صورت داشت و

 خیلی سرد صحبت میکرد اما قلق داشت برای خوش گذشتن کنارش!!به صبح هایی که کنارش ورزش

 امیرعلی بود که دیگه میکردم و باهم صبحانه میخوردیم فکرکردم؛به حمایت هاش؛به اینکه به لطف

 خبری از خانواده ارشیا نبود!با یاداوری هرکدوم از اینا لبخند گوشهی لبم عمق میگرفت...به ساعت نگاه

 

 کردم،خیلی وقت بود که ناهار خورده بودیم و امیرعلی هم چیزی نخورده بود!!میوه هایی که برای

 وه های پوست کنده شده رو سمتش گرفتمامیرعلی برداشته بودم رو از کیفم در اوردم و ظرف می

 !بخورید که زخم معدهتون اذیتتون نکنه-

 !اذیت نمیکنه-

 لبم رو گاز گرفتم تا با این یه کلمه حرف زدناش جیغ نزنم

 

 !!بخورید دیگه برای شما اماده کردم-

 یاداوری میترانگاه کوتاهی بهم کرد و دهن باز کرد چیزی بگه که پشیمون شد و روش رو ازم گرفت!از 

 لبم رو گزیدم،بیحرف ظرف رو جمع کردم بعید نبود به منم مثل میترا بگه!!صدای زنگ گوشیم که بلند

 شد نگاهی بهش کردم...اینبار سمیرا بود

 جانم؟-

 !سالم خانوم خانوما-

 سالم عزیزدلم..چطوری؟-

 قربانت تو چطوری؟؟-

 منم خوبم...چیشد یادی از من کردی؟-

 خانوم خانوما حرف نزن که نزنم تو سرت!کی بود هفته ی پیش باهاش رفتی خرید؟؟-
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 خندیدم

 ...خودت میگی هفته پیش-

 !خب حاال؛کدوم گوری هستی؟میخوام بیام پیشت-

 ...من االن لواسونم؛اومده بودیم عکس برداری اما تا یه ساعت دیگه میرسم خونه؛بیا میبینمت-

 میوه رو از روی کیفم برداشت باعث شد متعجب نگاهش کنم و لبخندیدست امیرعلی که اومد و ظرف 

 گوشه ی لبم بشینه

 !خیله خب.پس میبینمت..خدافظ-

 بالبخند خدافظ کوتاهی گفتم و به امیرعلی که تکه ای از سیب رو گاز میزد نگاه کردم و به روی خودم

 شه ی چشمی بهم کرد و گفتنیاوردم اما امیرعلی تیز تر از این حرفا بود که نفهمه،نگاه گو

 

 !!خوردم که قیافه تو اونجوری شبیه ازگیل نکنی-

 

 !!با چشمای ریز شده از حرص نگاهش کردم؛بار دومی بود که اینطوری بهم میگفت ازگیل

 من شبیه ازگیلم؟؟-

 درحالی که گازی به سیب میزد گوشه ی چشم هاش چین خورد

 !!بی شباهت نیستید-

 برداشتم و توی کیفم گذاشتمبا حرص ظرف رو 

 !!اصنشم منو بگید که حواسم به زخم معده تون بود-

 و رومو ازش گرفتم اما وقتی سکوت امیرعلی رو دیدم و کمی فکرکردم متوجه شدم که دوباره گولم زده

 تا از زیر خوردن بقیه میوه ها در بره!!درحالی که غر میزدم ظرف میوه رو در اوردم

 !گول میخورم؛خیلی بدجنسید بخدامنو بگو چه زود -

 و ظرف رو سمتش گرفتم

 !باید بخورید-

 ابرویی باال انداخت و نگاهم کرد

 باید؟؟-
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 !لبم رو گزیدم؛خب معلوم بود که نباید برای امیرعلی یزدان پناه باید تعیین کنی

 !ینی...چیز...بهتره بخورید!برای خودتون میگم-

 سرش رو تکون داد و تکه ای دیگه از سیب رو برداشت

 !هم موز هست هم انگور!همه ش سیب نخورید-

 

 !!سیب بهتره-

 اهان کوتاهی گفتم؛ینی خوشش نمیومد...اصرار نکردم و با لبخند بهش نگاه کردم...دنیا کجا بود که

 یومد!!کجا بود که بهش نشوننشونش بدم من از همین مرد یخیی که هربار به نحوی گولم میزد خوشم م

 بدم بودن با امیرعلی لذت بخش تر از چیزیه که حتی فکرش رو میکنه...تا رسیدن به خونه امیرعلی

 سکوت کرد و من صحبت کردم راجب امروز و طرح ها و عکس هاو طرح هایی که قرار بود برای دورهی

 پرحرفی کردم و امیرعلی به روم بعد بزنم!!وقتی که جلوی خونه توقف کرد تازه متوجه شدم چقدر

 نیاورده!لبم رو گزیدم و خجالت زده نگاهش کردم...نگاه کوتاهی بهم کرد وگفت

 چیزی میخوای بگی؟-

 

 !!با لبایی که روز هم فشارشون میدادم سرم رو به نشونه ی مثبت تکون دادم

 !بگو-

 !چیزه...خیلی حرف زدم نه؟؟ببخشید چیز شد...حواسم نبود ینی-

 رش رو کوتاه تکون دادس

 !االنم داری ادامه میدی-

 !!درحالی که دوباره لبم رو گاز میگرففتم تند ببخشیدی گفتم وبه خدافطی کوتاهی از ماشین پیاده شدم

 .و برای خودم تو را ارزو میکنم

 با لبخند که وارد خونه شدم مامان به استقبالم اومد

 بود؟ خسته نباشی دردونه ی من!عکس برداری چطور-

 گونه ش رو بوسیدم

 

 !خوب بود-
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 !!بیا برات کیک درست کردم حتما گرسنته-

 !اره ولی سمیرا قراره بیاد وایمیستم اومد باهم میخوریم-

 !خیله خب پس برو لباستو عوض کن بیا بشین تعریف کن برام ببینم چیکار کردی-

 چشمی گفتم و رفتم توی اتاقم...تو ایینه به خودم و لبای خندونم نگاه کردم!!به چال دوست داشتنیم

 دست کشیدم و مانتوم رو در اوردم و با تاپ شلوارك بنفشی عوضش کردم که صدای مامان رو شنیدم

 !!باران مامان سمیرا اومد-

 پایین...سمیرا با دیدنم لبخند زد و بغلمکش موهام رو باز کردم و درحالی که مرتبشون میکردم رفتم 

 کرد

 !دلم برات یه ذره شده بود دیوونه-

 خندیدم

 ...منم!خوش اومدی!بشین برات قهوه و کیک بیارم-

 ...نمیخواد...بیا بریم خبرای داغ دارم-

 و رو به مامان گفت

 !با اجازه خاله لیلی-

 

 ...و تند دستمو کشید و بردتم تو اتاق و در رو بست

 بممیری سمیرا دستم رو کندی!چه خبرته تو؟-

 با لبخند روی تخت نشست و نگاهم کرد

 

 !!امروز سروش زنگ زد-

 ابرویی باال انداختم

 ...سروش؟؟جدی؟؟خب تعریف کن چی میگفت-

 با لبخند گفت

 !ازم خواست باهاش شام برم بیرون-

 ز هم دانشگاهیش خوشش اومدهبه برق چشماش نگاه کردم!حق داشت خب؛نزدیک یک سال بود که ا
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 ...بود اما معلوم بود سروش پسر محتاطیه چون طول کشید تا بیاد جلو

 !اینکه خیلی خوبه-

 با ذوق سرش رو تکون داد دستش رو دور گردنم انداخت

 !!خیلیییی!!نتونستم خونه بمونممم انقدر که ذوق زده بودم-

 بلند خندیدم و گونه ش رو بوسیدم

 خوشحالم که انقدر خوشحالی فقط ذوقو بهونه نکن من که میدونم قضیه چیه!برو هر کدوم رو-

 !دوستداری بپوش

 عاشقتم بامزه ای گفت و رفت سمت کمدم...با لبخند روی تختم نشستم و نگاهش کردم!خوب بود که

 نم اخمی کردم وبهسمیرا رو خوشحال میدیدم!یاد خودم و امیرعلی افتادم و اما قبل ازاینکه لبخند بز

 !خودم تشر زدم!امیرعلی و من نمیشه!شدنی نیست!حتی فکرشم نباید بکنم

 باران این بهم میاد؟؟-

 با صدای سمیرا به خودم اومدم و به مانتوی مشکی طالیی تنش نگاه کردم..همون مانتویی که من دوست

 ون روز لبخند کمرنگی گوشه ی لبمداشتم و بار اولی که با امیرعلی بیرون رفتم پوشیدمش!!از یاداوری ا

 

 نشست

 !خیلی خوبه!بهت میاد-

 خداروشکری گفت و مانتو رو در اورد

 

 میکاپم رو تو میکنی؟؟-

 !!باشه ای گفتم و رفتم سمت کیفم

 ...بشین رو تخت تا جراح با ابزارش بیاد-

 ردم مخصوصا اگهخندید و روی تخت نشست...خوشحال میشدم برای خوشحالی یکی دیگه کاری میک

 ..اون یه نفر سمیرا باشه!!روی تخت نشستم و کرم پودرهامو در اوردم

 برنز یا رنگ پوست؟-

 !!رنگ پوست بهتره برنز بزنم مشکی هم میپوشم میشم ذغال-
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 خندیدم و باشه ای گفتم...کرم پودر رو با شات مخصوص روی صورتش پخش کردم

 میاد دنبالت؟؟-

 !!یاداره دیگه!بیخود میکنه ن-

 خندیدم

 ادرس خونه مون رو بهش دادی؟؟-

 !اره-

 ...خوبه ای گفتم و سایه پودریم رو در اوردم

 !چشماتو ببند-

 

 ...باران سایه نزن شبیه چیز میشم-

 خندیدم

 !شبیه ش هستی!بیشتر نمیشی!ببند چشماتو نترس همینجوری-

 خیلی ممنونی گفت و چشماشو بست...کار میکاپم که تموم شد لبخند زدم

 !خودت رو ببین-

 برگشت سمت اینه و با لبخند به خودش خیره شد

 ..مرسیی!عالی شد-

 ...و گونه م رو محکم بوسید و رفت سمت مانتو

 بریم میدونیمیگم چیزه...قرار بود امشب چهارتایی بریم بیرون که نشد به سروش بگم یه شب دیگه -

 ...ك

 

 درحالی که میخندیدم سرم رو تکون دادم

 ...بله میدونم...عبنداره!بدون تو میریم؛تو هم ك فکر نکنم بهت بد بگذره-

 ...با خنده دکمه های مانتو رو بست و شالش رو سر کرد

 ..برای دفعه ی بعد میام مزون خرید..البته اگه دفعه ی بعدی وجود داشته باشه-

 ...اره نگران نباش عزیزموجود د-
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 انشاالیی گفت که گوشیش زنگ خورد...با دیدن رنگش که پرید بلند خندیدم...سمیرا وقتی که هول

 !!میکرد عالی میشد

 جانم؟-

 

. 

 !باشه االن میام..خدافظ-

 و تند گوشی رو قطع کرد که بلندتر خندیدم

 !خدافظت چی بود وقتی االن میبینیش-

 با کیفش ضربه ی به شونه م زد

 هول شدم خب به خودت بخند!من رفتم!مرسی ازت-

 ...و تند گونه م رو بوسید و از اتاق بیرون رفت

 !بپا نخوری زمین حاال-

 ...باشه ای گفت و بعد از خدافظی از مامان بیرون رفت...حتی مامان هم به خنده افتاده بود

 چیزی میخوری برات بیارم؟؟-

 ال انداختمسرم رو با

 ...نه مرسی گرسنه نیستم،شب هم با امین وسیا شام میریم بیرون...برم اماده بشم-

 باشه ای گفت و همراهم اومد تو اتاق...درحالی که مانتوم رو از داخل کمد در میاوردم گفت

 امروز چه خبرا بود؟؟-

 !ویالی امیرعلینا بافتخبر خاصی نبود..مثل همیشه عکس برداری بود...عکس ها خیلی هم خوب شدن!-

 ..قدیمی داشت که خیلی خوب میشد تو عکس

 پشت کنسول نشستم و مشغول ارایش شدم

 

 عکاسمونو یادته؟؟-

 

 همون که میگفتی خیلی صمیمیه؟-

 خط چشمو در اوردم وگفتم
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 ...اره امروز باهام حرف زد-

 خب؟چی میگفت؟؟-

 خظ چشمم رو تمدید کردم وگفتم

 !بهش بدم میگفت یه شانسی-

 مامان خندید

 تو چی گفتی؟؟-

 لبخند زدم ورژم رو در اوردم

 !!از حرفای امیرعلی زدم!گفتم از همکار بودن خارج نشیم-

 لبخند زد

 حرف درستی زدی اما دلیل این مخالفت چی بود؟؟-

 رژم رو تمدید کردم وگفتم

 ..ازش خوشم نمیاد،گفتم که-

 فقط همین؟؟-

 به چشمای موشکافانه ش نگاه کردم

 منظورت چیه مامان؟-

 درحالی که مانتوم رو از چوب لباسیش در میاورد گفت

 نمیخوام بفهمم که به خاطر تجربه ی تلخی که داشتی به تجربه های شیرینی که میتونی با یکی دیگه-

 

 !داشته باشی پشت پا بزنی

 میکنم؛بار اولی نبود که درست میزد وسط خال!!درحالی کهاخم کردم؛مادر بود و متوجه میشد به چی فکر

 مانتوم رو میپوشیدم گفتم

 !نمیتونم-

 !باران-

 

 با بغض نگاهش کردم
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 فعال نمیتونم مامان!!بعدم مطمئن باش به بابک فقط و فقط به خاطر این گفتم نه که ازش خوشم نمیاد اما-

 !النحتی اگه امیرعلی بیاد جلو نمیتونم!!حداقل نه ا

 کیفم رو برداشتم و درحالی که بغض لعنتی رو سرکوب میکردم بیرون رفتم و نذاشتم مامان از بهت

 سوتی که داده بودم خارج بشه!!به خودم و اینکه همیشه به یه نحوی اون چیزی که توی قلبم بود رو لو

 میدادم لعنت فرستادم...ازخونه بیرون رفتم و شمارهی سیا رو گرفتم

 جانم؟-

 م سیا؛قرارمون کجاست من بیام؟؟سال-

 سالم فداتشم...خودت کجا بیای؟؟ به امین میگم بیاد دنبالت خودم جایی کار دارم یکم طول-

 !میکشه...میریم پاتوق

 ..اوکی پس با امین هماهنگ میشم..خدافظ-

 خوبی باران؟-

 !خوبم!خدافظ-

 

 و گوشی رو قطع کردم و با امین تماس گرفتم و سر چهارراه باهاش قرار گذاشتم!دلم میخواست یکم

 پیاده روی کنم و هوا بخورم!!به امیرعلی فکرکردم،به روزی که گذونده بودیم!من نمیتونستم فکرنکنم به

 رنکنم به حمایتاون چشمای لعنتی و ذغالی رنگ!!نمیتونستم فکر نکنم به اون صدای بم!نمیتونستم فک

 هاش؛به داد هاش؛کمک کردناش و حتی ازگیل گفتناش!!میون بغض به خنده افتادم!!ازگیل!!!یاد چین

 های دوست داشتنی گوشه ی چشمش افتادم،خیلی وقت بود دلم رفته بود برای اون چین های دوست

 رو نمیفهمیدم...تاداشتنی اما موقعش نبود!حق ارشیا این نبود!آه پرحسرتی کشیدم؛خودم حال خودم 

 وقتی پیشش بودم ذوق زده بودم..باهاش میگفتم میخندیدم اما همین که ازش دور میشدم جلوی این

 احساسات رو میگیرفتم...هرچند که نمیتونستم..هرچند که نمیشد جلوی این احساسات رو گرفت...مثل

 حگاهی هم تقویت کنندهیسرطانی که توی نقطه به نقطهی بدنم منتشر شده بود!!ورزش رفتن های صب

 !این احساس بود!اشتباه محضی بود که مرتکبش شده بودم

 

 به خودم بارها نهیب میزدم که چی فکرکردی؟فکر کردی امیرعلی عاشق تو میشه؟؟یه درصد میتونی یخ

 اون صورت رو اب کنی؟؟آه دومی که کشیدم عمیق تر بود!!این حس،این بغض باید سرکوب میشد!با
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 ...ن امین سرم رو بلند کردمو رفتم سمتشبوق ماشی

 !سالم-

 سالم جینگیل خانم!احوال شما؟-

 خوبم تو خوبی؟-

 !بهتر از این نمیشم...اصال سمیرا نیست دارم یه نفس راحت میکشم-

 لبخند زدم

 

 !!بیچاره سمیرا-

 درحالی که راه میوفتاد گفت

 !!بیچاره سروش-

 م عمق گرفت!!تا برسیم به پاتوقمون من که حسابی خسته بودمبا یاداوری چشمای درخشان سمیرا لبخند

 !چشمام رو بستم و امین صدای موسیقی رو کم کرد تا راحت بخوابم

 درحالی که بندهای کتونیم رو باز میکردم غر زدم

 !!از کتونی بیزارمممم-

 !!چون عادت کردی به کفشای خوشگل و غیراستاندارد-

 ...با صدای امیرعلی مثل برق سرمو بلند کردم و به صورتش نگاه کردم

 چیزه...خب ینی...شما هم هستید؟-

 برگردم؟-

 درحالی که سعی میکردم قلبم که تند تندمیزد رو خفه کنم گفتم

 ...نه ینی تعجب کردم اخه نمیدونستم-

 د گرما از طرف امین بودسرش رو تکون داد و با امین دست داد و احوال پرسی گرمی کردن!هرچن

 وگرنه از امیرعلی چیزی جز سرما ساطع نمیشد...امین درحالی که میخندید گفت

 !گمون نکنم این سیامک یه فکرایی داره که هممون رو جمع کرده-

 من که هنوز منگ بوی تلخ امیرعلی بودم سرم رو تکون داد
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 !اره-

 

 تو در جریان نیستی قضیه چیه امیر؟؟-

 علی در حالی که گوشیش رو داخل جیب شلوارش برمیگردوند گفتامیر

 !نه-

 امین اومد دهنم باز کنه که سوتی زد

 !بفرما نگفتم،با خانمشون تشریف اوردن-

 برگشتم و با دیدن سیا و غزل کنار هم لبخند روی لبام نقش بست!!خوشحال بودم براشون و این

 د دارن ماه اینده ازداج کنن و همین خبر باعث شد اشکخوشحالی وقتی تکمیل شد که سیا اعالم کرد قص

 !!توی چشمام حلقه بزنه و دوباره نگاه خیره امیرعلی روی چشمام رو ببینم و داغ کنم

 شب خوبی رو بین شوخی و خنده های امین و سیا گذرونده بودیم اما من هم خوشحال بودم هم

 تیم به خاطر اینکه سیا ازدواج میکرد و از هم دورناراحت،خوشحالیم به خاطر خوشحالی سیا بود و ناراح

 میشدیم!دیگه نمیتونستم مثل قبل باهم بگیم بخندیم؛نمیتونستم وقتای غم وشادیم برم خونه ش و

 کنارش شیرقهوه بخورم...دیگه اون روزا تموم شدن!آهی که کشیدم باعث شد امین نگاهم کنه و

 تکون دادم!!موقع رفتن وقتی امین گفت که سوار ماشینچشمکی بزنه که ینی چیشده و من فقط سرم رو 

 بشم سیا مانع شد و کاری رو برای امین تراشید تا امیرعلی کوتاه گفت

 !!میرسونمت-

 وقتی نگاه خشمگین رو به سیا دوختم خندید و چشمکی برام زد...دیگه این رو نمیخواستم،بیشتر ازاین

 ...شکنجه بود برام

 !ممنون اقای یزدان پناه مزاحم نمیشم-

 وقتی نگاه گوشه ی چشمیش رو نثارم کرد یادم اومد که از تعارف بیزاره اما من که تعارف نکردم!رفتم

 

 سمت غزل و گونهش رو بوسیدم

 ...بازم تبریک میگم خیلی خوشحال شدم-

 !!مرسی عزیزدلم!انشاال خبر ازدواج خودت-
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 خی بود که روی سرم ریخته شد...ازدواج من؟؟ناخداگاه نگاهم رفت سمتحرف غزل مثل سطل اب ی

 امیرعلی و این نگاه از چشمای تیز بین سیا دور نموند...دستشو انداخت دور شونه ام و توی اغوشش

 کشیدتم

 !فسقل خانم-

 ..سعی کردم بغض نکنم،حس میکردم تنها دارایی باارزشم رو داشتن ازم میگرفتن

 ...خت بشیدامیدوارم خوشب-

 پیشونیم رو بوسید و اروم زمزمه کرد

 !منم امیدوارم به خودت بیای و دست از این مقاومت کردن بیخود برداری-

 و ازم فاصله گرفت

 !برید به سالمت!خدافظ-

 خدافظ کوتاهی گفتم و همراه امیرعلی رفتم سمت ماشینش و سعی کردم بغضم رو سرکوب کنم اما

 کار من نبود!!توی ماشین که نشستیم اولین قطرهی اشک روی گونه ام سرکوب کردن این بغض عمیق

 چکید...تا یه ماه دیگه بهترین و عزیزترین فرد زندگیم رو از دست میدادم!!با یاداوری تمام شبایی که

 بخند عزیزمن!مگه "!روی اپن اشپزخونه ش میشستم و باهم غذا میخوردیم دومین قطره اشک هم چکید

 !"افتخار صحبت با این بنده حقیر رو نمیدی بانو؟؟""که تو بغض کنیمن مرده باشم 

 

 دستمالی که جلوی صورتم رفته شد سرم رو بلند کردم و به امیرعلی خیره شدم...خونسرد داشت

 رانندگی میکرد و دستمالی دستم گرفته بود..بغضم دو برابر شد.تشکر زیرلبی کردم و دستمال رو از

 دستش گرفتم..اونقدر سرد بود،اونقدر براش بی اهمیت بودم که حتی دلیل گریه مم نمیپرسید اونوقت

 ...من احمق دلبسته ش بودم!هیچ اتفاق نمیوفتاد اگه یکم از این پوسته ی سرد بیرون میومد اما

 سالم...کجایی؟؟-

 !!خیله خب...زود برو که من رسیدم باشی-

 !ادت نرهاره همون رنگی که گفتم...ی-

 ...میبینمت-

 

 و گوشی رو قطع کرد!!صدای که از پشت خط میشنیدم درسته واضح متوجه حرفاش نمیشدم اما میتونستم
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 بفهمم که صدای یه زنه!!از تصور اینکه امیرعلی این وقت شب با یه زن چه کاری میتونه داشته باشه که به

 یرعلی با یکی دیگه بود!!دومین ضربه ی امشبرنگ لباسش هم تاکید میکنه اشکام شدت گرفت...پس ام

 هم خوردم!!درد بدی که توی سینه ام پیچید باعث شد لبم رو از درد گاز بگیرم و لب نزنم!!دردی که

 حاضرم قسم بخورم تا به امروز حسش نکرده بودم...اونقدر اشک ریختم و با دستمال توی دستم بازی

 یخواست پیاده بشم که امیرعلی بره سراغ اون زن اما...به خودمکردم تا باالخره ماشین متوقف شد!دلم نم

 "امیرعلی تموم شد باران،فهمیدی؟؟تموم شد"نهیب زدم

 زیر لب چیزی شبیه ممنونم زمزمه کردم و سرم رو بلند کردم تا پیاده بشم که با دیدن در بزرگ و سبز

 که بوق زد و در باز شد...لبمو گزیدم و رنگ اول ابروم باال پرید وبعد ترسیدم...به امیرعلی نگاه کردم

 نامطمئن گفتم

 

 اینجا کجاست؟-

 وقتی جوابی بهم نداد حس کردم چیزی درونم فرو ریخت،اگه اون تماس و صحبتش با اون زن نبود شاید

 هیجوقت نمیترسیدم چون امیرعلی پیشم بود اما االن بعد اون تماس کذایی...درحالی که از ماشین پیاده

 گفتمیشد 

 ...بیا پایین-

 اونقدر امری حرفش رو زد که نتونستم اطاعت نکنم!اونقدر تاریک بود که نمیتونستم درست تشخیص

 بدم اطرافو..از تاریکی حاکم به باغ ترسیدم و با وجود ترسی که از رفتار امیرعلی پیدا کرده بودم

 ازم تنها تکیه گاهم بود...درحالیناخداگاه بازوش رو توی دستم گرفتم!هر چقدر هم که ازش میترسیدم ب

 که با ترس نگاهمو میچرخوندم گفتم

 !!اقای یزدان پناه اینجا کجاست؟چرا انقدر تاریکه میترسم خب-

 نگاه کوتاهی بهم کرد و گفت

 !!چیزی برای ترس وجود نداره-

 و رفت سمت سوله ی بزرگ و من هم که بازوش رو توی دستم گرفتم همراش رفتم...در رو باز کرد و به

 من که ترسیده نگاهموتوی باغ میچرخوندم اشاره کرد

 !!برو تو-
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 برگشتم و خواستم بگم اینجا کجاست این وقت شب منو اوردی اما با دیدن صحنهی روبه روم چشمام

 د بود رو جلوی دهنم گذاشتمو جیغ کشیدم!!باورم نمیشد از اون همه گلی که یهگرد شد و دستم که ازا

 جا میدیدم!یه گلخونه ی بزرگ و پر از گل های رنگارنگ!!با چشمایی که از خوشحالی اشک الود شده بود

 

 !به چهرهی خونسرد امیرعلی خیره شدم

 !نماقای یزدان پناه...واقعا...ینی...نمیدونم چه طوری تشکر ک-

 سرش رو تکون داد و به چشمام نگاه کرد

 !همین که ناخونات رو توی بازوم فرو نکنی کافیه-

 !!با حرفش به خودم اومدم،هنوز بازوش توی دستم بود!!با خجالت ازش جداشدم و ببخشید کوتاهی گفتم

 میخوای تا اخر همونجا وایسی و سرخ وسفید شی یا گل ها رو ببینی؟؟-

 جالت یادم رفت و دویدم داخل گلخونه!!به گل های رز زرد رنگ خیره شدم کهبا شنیدن اسم گل خ

 صدای زنی رو شنیدم

 !سالم عزیزم-

 سرم رو بلند کردم و به چشمای عسلی رنگش خیره شدم

 !سالم-

 امیرعلی کوتاه معرفی کرد

 !!زیبا صاحب این گلخونه ست-

 ...ینی انقدر صمیمی بودن؟؟خوشبختمبا شنیدن لفظ زیبا اخمی بین ابروهام نشست و نگاهش کردم

 ...کوتاهی گفتم و به گل ها خیره شدم

 !!فقط به گلی دست نزن که دوباره کار دستمون بدی-

 باشه ای گفتم به گل ها خیره شدم اما همهی حواسم پیش امیرعلی و زیبا بودکه مشغول صحبت

 بود بودن...درسته امیرعلی خیلی اروم حرف میزد اما گوش های منم تیز

 !میام میبینمش!باید با دکترش صحبت کنم-

 

 !واقعا نمیدونم چه جوری ازت تشکر کنم امیر!!بچه ام رو دوباره زنده کردی-

 اخمی بین ابروهاش نشست
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 !!کار خدا رو پای من ننویس-

 

 لبخندی که با فهمیدن بچه داشتن زیبا روی لبم نشست رو جمع کردم!!حاال میتونستم دوباره گل هارو

 قشنگ ببینم!!نیم ساعتی طول کشید تا کل گل خونه رو بگردم و گل ها رو نگاه کنم!بعد از نیم ساعت پر

 لخونه رو چرخیدهاز حس خوب به امیرعلی نگاه کردم که با حوصله ای که ازش بعید بود پا به پام گ

 بود...وقتی با لبخند نگاهش کردم گفت

 سیر شدی باالخره؟؟-

 با لبخند سرم رو تکون دادم

 !!بله...دستتون درد نکنه خیلی خوب بود-

 سرش رو تکون داد و رو به زیبا گفت

 سفارش ما رو میاری؟؟-

 نه بود...هنوز زذهنمزیبا البته ای گفت و رفت سمت اتاقک کوچیکی که گوشه ای ترین نقطه ی گلخو

 درگیر جمله ی امیرعلی بود که زیبا همراه دسته گل بزرگی از رزای زرد بیرون اومد و داد دستم...با

 چشمای گرد شده اول به گل ها و بعد به امیرعلی خیره شدم که گفت

 ...خیله خب...بریم-

 ...با همون بهت با زیبا خدافظی کردم و دنبال امیرعلی دویدم

 !!دان پناه ممنون بابت گل ها!!خیلی قشنگناقای یز-

 

 سرش رو تکون داد و بیحرفی سوار ماشین شد...درحالی که لبخند روی لبم بود سوار ماشین شدم...حتی

 این که اینطوری حواسم رو از موضوع سیا پرت کرده بود و باعث شده بود لبخند بزنم هم بوی حمایت

 !!دم مرد یخی من اونقدرا هم که نشون میداد سخت نبودمیداد!!دنیا کجا بود که بهش نشون ب

 با لبخند که وارد خونه شدم مامان به استقبالم اومد

 خسته نباشی دردونه ی من!عکس برداری چطور بود؟-

 گونه ش رو بوسیدم

 !خوب بود-

 !!بیا برات کیک درست کردم حتما گرسنته-
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 !اره ولی سمیرا قراره بیاد وایمیستم اومد باهم میخوریم-

 

 !خیله خب پس برو لباستو عوض کن بیا بشین تعریف کن برام ببینم چیکار کردی-

 چشمی گفتم و رفتم توی اتاقم...تو ایینه به خودم و لبای خندونم نگاه کردم!!به چال دوست داشتنیم

 اپ شلوارك بنفشی عوضش کردم که صدای مامان رو شنیدمدست کشیدم و مانتوم رو در اوردم و با ت

 !!باران مامان سمیرا اومد-

 کش موهام رو باز کردم و درحالی که مرتبشون میکردم رفتم پایین...سمیرا با دیدنم لبخند زد و بغلم

 کرد

 !دلم برات یه ذره شده بود دیوونه-

 خندیدم

 ...منم!خوش اومدی!بشین برات قهوه و کیک بیارم-

 

 ...نمیخواد...بیا بریم خبرای داغ دارم-

 و رو به مامان گفت

 !با اجازه خاله لیلی-

 ...و تند دستمو کشید و بردتم تو اتاق و در رو بست

 بممیری سمیرا دستم رو کندی!چه خبرته تو؟-

 با لبخند روی تخت نشست و نگاهم کرد

 !!امروز سروش زنگ زد-

 ابرویی باال انداختم

 ...خب تعریف کن چی میگفتسروش؟؟جدی؟؟-

 با لبخند گفت

 !ازم خواست باهاش شام برم بیرون-

 به برق چشماش نگاه کردم!حق داشت خب؛نزدیک یک سال بود که از هم دانشگاهیش خوشش اومده

 ...بود اما معلوم بود سروش پسر محتاطیه چون طول کشید تا بیاد جلو
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 !اینکه خیلی خوبه-

 داد دستش رو دور گردنم انداخت با ذوق سرش رو تکون

 !!خیلیییی!!نتونستم خونه بمونممم انقدر که ذوق زده بودم-

 

 بلند خندیدم و گونه ش رو بوسیدم

 خوشحالم که انقدر خوشحالی فقط ذوقو بهونه نکن من که میدونم قضیه چیه!برو هر کدوم رو-

 

 !دوستداری بپوش

 .با لبخند روی تختم نشستم و نگاهش کردم!خوب بود کهعاشقتم بامزه ای گفت و رفت سمت کمدم..

 سمیرا رو خوشحال میدیدم!یاد خودم و امیرعلی افتادم و اما قبل ازاینکه لبخند بزنم اخمی کردم وبه

 !خودم تشر زدم!امیرعلی و من نمیشه!شدنی نیست!حتی فکرشم نباید بکنم

 باران این بهم میاد؟؟-

 به مانتوی مشکی طالیی تنش نگاه کردم..همون مانتویی که من دوست با صدای سمیرا به خودم اومدم و

 داشتم و بار اولی که با امیرعلی بیرون رفتم پوشیدمش!!از یاداوری اون روز لبخند کمرنگی گوشه ی لبم

 نشست

 !خیلی خوبه!بهت میاد-

 خداروشکری گفت و مانتو رو در اورد

 میکاپم رو تو میکنی؟؟-

 !!سمت کیفمباشه ای گفتم و رفتم 

 ...بشین رو تخت تا جراح با ابزارش بیاد-

 خندید و روی تخت نشست...خوشحال میشدم برای خوشحالی یکی دیگه کاری میکردم مخصوصا اگه

 ..اون یه نفر سمیرا باشه!!روی تخت نشستم و کرم پودرهامو در اوردم

 برنز یا رنگ پوست؟-

 !!شم ذغالرنگ پوست بهتره برنز بزنم مشکی هم میپوشم می-

 خندیدم و باشه ای گفتم...کرم پودر رو با شات مخصوص روی صورتش پخش کردم
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 میاد دنبالت؟؟-

 

 !!اره دیگه!بیخود میکنه نیاد-

 خندیدم

 ادرس خونه مون رو بهش دادی؟؟-

 !اره-

 

 ...خوبه ای گفتم و سایه پودریم رو در اوردم

 !چشماتو ببند-

 ...باران سایه نزن شبیه چیز میشم-

 خندیدم

 !نترس همینجوری شبیه ش هستی!بیشتر نمیشی!ببند چشماتو-

 خیلی ممنونی گفت و چشماشو بست...کار میکاپم که تموم شد لبخند زدم

 !خودت رو ببین-

 برگشت سمت اینه و با لبخند به خودش خیره شد

 ..مرسیی!عالی شد-

 ...سمت مانتو و گونه م رو محکم بوسید و رفت

 میگم چیزه...قرار بود امشب چهارتایی بریم بیرون که نشد به سروش بگم یه شب دیگه بریم میدونی-

 ...ك

 درحالی که میخندیدم سرم رو تکون دادم

 ...بله میدونم...عبنداره!بدون تو میریم؛تو هم ك فکر نکنم بهت بد بگذره-

 

 ...سر کرد با خنده دکمه های مانتو رو بست و شالش رو

 ..برای دفعه ی بعد میام مزون خرید..البته اگه دفعه ی بعدی وجود داشته باشه-

 ...وجود داره نگران نباش عزیزم-

 انشاالیی گفت که گوشیش زنگ خورد...با دیدن رنگش که پرید بلند خندیدم...سمیرا وقتی که هول



www.taakroman.ir  

 

  

 
388 

 

سرکوب رمان    

  کاربر انجمن تک رمانبانو آی  

 

 !!میکرد عالی میشد

 جانم؟-

. 

 !باشه االن میام..خدافظ-

 و تند گوشی رو قطع کرد که بلندتر خندیدم

 !خدافظت چی بود وقتی االن میبینیش-

 با کیفش ضربه ی به شونه م زد

 

 هول شدم خب به خودت بخند!من رفتم!مرسی ازت-

 ...و تند گونه م رو بوسید و از اتاق بیرون رفت

 !بپا نخوری زمین حاال-

 ...رفت...حتی مامان هم به خنده افتاده بود باشه ای گفت و بعد از خدافظی از مامان بیرون

 چیزی میخوری برات بیارم؟؟-

 سرم رو باال انداختم

 ...نه مرسی گرسنه نیستم،شب هم با امین وسیا شام میریم بیرون...برم اماده بشم-

 

 باشه ای گفت و همراهم اومد تو اتاق...درحالی که مانتوم رو از داخل کمد در میاوردم گفت

 چه خبرا بود؟؟ امروز-

 خبر خاصی نبود..مثل همیشه عکس برداری بود...عکس ها خیلی هم خوب شدن!!ویالی امیرعلینا بافت-

 ..قدیمی داشت که خیلی خوب میشد تو عکس

 پشت کنسول نشستم و مشغول ارایش شدم

 عکاسمونو یادته؟؟-

 همون که میگفتی خیلی صمیمیه؟-

 خط چشمو در اوردم وگفتم

 ...اهام حرف زداره امروز ب-

 خب؟چی میگفت؟؟-



www.taakroman.ir  

 

  

 
389 

 

سرکوب رمان    

  کاربر انجمن تک رمانبانو آی  

 

 خظ چشمم رو تمدید کردم وگفتم

 !میگفت یه شانسی بهش بدم-

 مامان خندید

 تو چی گفتی؟؟-

 لبخند زدم ورژم رو در اوردم

 !!از حرفای امیرعلی زدم!گفتم از همکار بودن خارج نشیم-

 لبخند زد

 حرف درستی زدی اما دلیل این مخالفت چی بود؟؟-

 

 

 رژم رو تمدید کردم وگفتم

 ..ازش خوشم نمیاد،گفتم که-

 فقط همین؟؟-

 به چشمای موشکافانه ش نگاه کردم

 منظورت چیه مامان؟-

 درحالی که مانتوم رو از چوب لباسیش در میاورد گفت

 نمیخوام بفهمم که به خاطر تجربه ی تلخی که داشتی به تجربه های شیرینی که میتونی با یکی دیگه-

 !باشی پشت پا بزنیداشته 

 اخم کردم؛مادر بود و متوجه میشد به چی فکرمیکنم؛بار اولی نبود که درست میزد وسط خال!!درحالی که

 مانتوم رو میپوشیدم گفتم

 !نمیتونم-

 !باران-

 با بغض نگاهش کردم

 مانمیاد افعال نمیتونم مامان!!بعدم مطمئن باش به بابک فقط و فقط به خاطر این گفتم نه که ازش خوشم -

 !حتی اگه امیرعلی بیاد جلو نمیتونم!!حداقل نه االن
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 کیفم رو برداشتم و درحالی که بغض لعنتی رو سرکوب میکردم بیرون رفتم و نذاشتم مامان از بهت

 سوتی که داده بودم خارج بشه!!به خودم و اینکه همیشه به یه نحوی اون چیزی که توی قلبم بود رو لو

 م...ازخونه بیرون رفتم و شمارهی سیا رو گرفتممیدادم لعنت فرستاد

 جانم؟-

 

 سالم سیا؛قرارمون کجاست من بیام؟؟-

 سالم فداتشم...خودت کجا بیای؟؟ به امین میگم بیاد دنبالت خودم جایی کار دارم یکم طول-

 !میکشه...میریم پاتوق

 ..اوکی پس با امین هماهنگ میشم..خدافظ-

 خوبی باران؟-

 !خوبم!خدافظ-

 

 و گوشی رو قطع کردم و با امین تماس گرفتم و سر چهارراه باهاش قرار گذاشتم!دلم میخواست یکم

 پیاده روی کنم و هوا بخورم!!به امیرعلی فکرکردم،به روزی که گذونده بودیم!من نمیتونستم فکرنکنم به

 تم فکرنکنم به حمایتاون چشمای لعنتی و ذغالی رنگ!!نمیتونستم فکر نکنم به اون صدای بم!نمیتونس

 هاش؛به داد هاش؛کمک کردناش و حتی ازگیل گفتناش!!میون بغض به خنده افتادم!!ازگیل!!!یاد چین

 های دوست داشتنی گوشه ی چشمش افتادم،خیلی وقت بود دلم رفته بود برای اون چین های دوست

 خودم رو نمیفهمیدم...تاداشتنی اما موقعش نبود!حق ارشیا این نبود!آه پرحسرتی کشیدم؛خودم حال 

 وقتی پیشش بودم ذوق زده بودم..باهاش میگفتم میخندیدم اما همین که ازش دور میشدم جلوی این

 احساسات رو میگیرفتم...هرچند که نمیتونستم..هرچند که نمیشد جلوی این احساسات رو گرفت...مثل

 ای صبحگاهی هم تقویت کنندهیسرطانی که توی نقطه به نقطهی بدنم منتشر شده بود!!ورزش رفتن ه

 !این احساس بود!اشتباه محضی بود که مرتکبش شده بودم

 به خودم بارها نهیب میزدم که چی فکرکردی؟فکر کردی امیرعلی عاشق تو میشه؟؟یه درصد میتونی یخ

 اون صورت رو اب کنی؟؟آه دومی که کشیدم عمیق تر بود!!این حس،این بغض باید سرکوب میشد!با

 

 ...ماشین امین سرم رو بلند کردمو رفتم سمتش بوق
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 !سالم-

 سالم جینگیل خانم!احوال شما؟-

 خوبم تو خوبی؟-

 !بهتر از این نمیشم...اصال سمیرا نیست دارم یه نفس راحت میکشم-

 لبخند زدم

 !!بیچاره سمیرا-

 درحالی که راه میوفتاد گفت

 !!بیچاره سروش-

 دم عمق گرفت!!تا برسیم به پاتوقمون من که حسابی خسته بودمبا یاداوری چشمای درخشان سمیرا لبخن

 !چشمام رو بستم و امین صدای موسیقی رو کم کرد تا راحت بخوابم

 درحالی که بندهای کتونیم رو باز میکردم غر زدم

 !!از کتونی بیزارمممم-

 

 !!چون عادت کردی به کفشای خوشگل و غیراستاندارد-

 ...با صدای امیرعلی مثل برق سرمو بلند کردم و به صورتش نگاه کردم

 چیزه...خب ینی...شما هم هستید؟-

 برگردم؟-

 درحالی که سعی میکردم قلبم که تند تندمیزد رو خفه کنم گفتم

 

 ...نه ینی تعجب کردم اخه نمیدونستم-

 هرچند گرما از طرف امین بودسرش رو تکون داد و با امین دست داد و احوال پرسی گرمی کردن!

 وگرنه از امیرعلی چیزی جز سرما ساطع نمیشد...امین درحالی که میخندید گفت

 !گمون نکنم این سیامک یه فکرایی داره که هممون رو جمع کرده-

 من که هنوز منگ بوی تلخ امیرعلی بودم سرم رو تکون داد

 !اره-
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 تو در جریان نیستی قضیه چیه امیر؟؟-

 در حالی که گوشیش رو داخل جیب شلوارش برمیگردوند گفتامیرعلی 

 !نه-

 امین اومد دهنم باز کنه که سوتی زد

 !بفرما نگفتم،با خانمشون تشریف اوردن-

 برگشتم و با دیدن سیا و غزل کنار هم لبخند روی لبام نقش بست!!خوشحال بودم براشون و این

 رن ماه اینده ازداج کنن و همین خبر باعث شد اشکخوشحالی وقتی تکمیل شد که سیا اعالم کرد قصد دا

 !!توی چشمام حلقه بزنه و دوباره نگاه خیره امیرعلی روی چشمام رو ببینم و داغ کنم

 شب خوبی رو بین شوخی و خنده های امین و سیا گذرونده بودیم اما من هم خوشحال بودم هم

 به خاطر اینکه سیا ازدواج میکرد و از هم دورناراحت،خوشحالیم به خاطر خوشحالی سیا بود و ناراحتیم 

 میشدیم!دیگه نمیتونستم مثل قبل باهم بگیم بخندیم؛نمیتونستم وقتای غم وشادیم برم خونه ش و

 کنارش شیرقهوه بخورم...دیگه اون روزا تموم شدن!آهی که کشیدم باعث شد امین نگاهم کنه و

 دادم!!موقع رفتن وقتی امین گفت که سوار ماشین چشمکی بزنه که ینی چیشده و من فقط سرم رو تکون

 

 بشم سیا مانع شد و کاری رو برای امین تراشید تا امیرعلی کوتاه گفت

 

 !!میرسونمت-

 وقتی نگاه خشمگین رو به سیا دوختم خندید و چشمکی برام زد...دیگه این رو نمیخواستم،بیشتر ازاین

 ...شکنجه بود برام

 !ممنون اقای یزدان پناه مزاحم نمیشم-

 وقتی نگاه گوشه ی چشمیش رو نثارم کرد یادم اومد که از تعارف بیزاره اما من که تعارف نکردم!رفتم

 سمت غزل و گونهش رو بوسیدم

 ...بازم تبریک میگم خیلی خوشحال شدم-

 !!مرسی عزیزدلم!انشاال خبر ازدواج خودت-

 ه روی سرم ریخته شد...ازدواج من؟؟ناخداگاه نگاهم رفت سمتحرف غزل مثل سطل اب یخی بود ک
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 امیرعلی و این نگاه از چشمای تیز بین سیا دور نموند...دستشو انداخت دور شونه ام و توی اغوشش

 کشیدتم

 !فسقل خانم-

 ..سعی کردم بغض نکنم،حس میکردم تنها دارایی باارزشم رو داشتن ازم میگرفتن

 ...امیدوارم خوشبخت بشید-

 پیشونیم رو بوسید و اروم زمزمه کرد

 !منم امیدوارم به خودت بیای و دست از این مقاومت کردن بیخود برداری-

 و ازم فاصله گرفت

 

 !برید به سالمت!خدافظ-

 خدافظ کوتاهی گفتم و همراه امیرعلی رفتم سمت ماشینش و سعی کردم بغضم رو سرکوب کنم اما

 من نبود!!توی ماشین که نشستیم اولین قطرهی اشک روی گونه ام سرکوب کردن این بغض عمیق کار

 چکید...تا یه ماه دیگه بهترین و عزیزترین فرد زندگیم رو از دست میدادم!!با یاداوری تمام شبایی که

 بخند عزیزمن!مگه "!روی اپن اشپزخونه ش میشستم و باهم غذا میخوردیم دومین قطره اشک هم چکید

 !"افتخار صحبت با این بنده حقیر رو نمیدی بانو؟؟""و بغض کنیمن مرده باشم که ت

 دستمالی که جلوی صورتم رفته شد سرم رو بلند کردم و به امیرعلی خیره شدم...خونسرد داشت

 رانندگی میکرد و دستمالی دستم گرفته بود..بغضم دو برابر شد.تشکر زیرلبی کردم و دستمال رو از

 

 دستش گرفتم..اونقدر سرد بود،اونقدر براش بی اهمیت بودم که حتی دلیل گریه مم نمیپرسید اونوقت

 ...من احمق دلبسته ش بودم!هیچ اتفاق نمیوفتاد اگه یکم از این پوسته ی سرد بیرون میومد اما

 سالم...کجایی؟؟-

 !!خیله خب...زود برو که من رسیدم باشی-

 !ادت نرهاره همون رنگی که گفتم...ی-

 ...میبینمت-

 و گوشی رو قطع کرد!!صدای که از پشت خط میشنیدم درسته واضح متوجه حرفاش نمیشدم اما میتونستم

 بفهمم که صدای یه زنه!!از تصور اینکه امیرعلی این وقت شب با یه زن چه کاری میتونه داشته باشه که به
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 ی با یکی دیگه بود!!دومین ضربه ی امشبرنگ لباسش هم تاکید میکنه اشکام شدت گرفت...پس امیرعل

 هم خوردم!!درد بدی که توی سینه ام پیچید باعث شد لبم رو از درد گاز بگیرم و لب نزنم!!دردی که

 

 حاضرم قسم بخورم تا به امروز حسش نکرده بودم...اونقدر اشک ریختم و با دستمال توی دستم بازی

 یخواست پیاده بشم که امیرعلی بره سراغ اون زن اما...به خودمکردم تا باالخره ماشین متوقف شد!دلم نم

 "امیرعلی تموم شد باران،فهمیدی؟؟تموم شد"نهیب زدم

 زیر لب چیزی شبیه ممنونم زمزمه کردم و سرم رو بلند کردم تا پیاده بشم که با دیدن در بزرگ و سبز

 که بوق زد و در باز شد...لبمو گزیدم و رنگ اول ابروم باال پرید وبعد ترسیدم...به امیرعلی نگاه کردم

 نامطمئن گفتم

 اینجا کجاست؟-

 وقتی جوابی بهم نداد حس کردم چیزی درونم فرو ریخت،اگه اون تماس و صحبتش با اون زن نبود شاید

 هیجوقت نمیترسیدم چون امیرعلی پیشم بود اما االن بعد اون تماس کذایی...درحالی که از ماشین پیاده

 میشد گفت

 ...بیا پایین-

 اونقدر امری حرفش رو زد که نتونستم اطاعت نکنم!اونقدر تاریک بود که نمیتونستم درست تشخیص

 بدم اطرافو..از تاریکی حاکم به باغ ترسیدم و با وجود ترسی که از رفتار امیرعلی پیدا کرده بودم

 

 ازم تنها تکیه گاهم بود...درحالیناخداگاه بازوش رو توی دستم گرفتم!هر چقدر هم که ازش میترسیدم ب

 که با ترس نگاهمو میچرخوندم گفتم

 !!اقای یزدان پناه اینجا کجاست؟چرا انقدر تاریکه میترسم خب-

 نگاه کوتاهی بهم کرد و گفت

 !!چیزی برای ترس وجود نداره-

 

 و رفت سمت سوله ی بزرگ و من هم که بازوش رو توی دستم گرفتم همراش رفتم...در رو باز کرد و به

 من که ترسیده نگاهموتوی باغ میچرخوندم اشاره کرد

 !!برو تو-



www.taakroman.ir  

 

  

 
395 

 

سرکوب رمان    

  کاربر انجمن تک رمانبانو آی  

 

 برگشتم و خواستم بگم اینجا کجاست این وقت شب منو اوردی اما با دیدن صحنهی روبه روم چشمام

 د رو جلوی دهنم گذاشتمو جیغ کشیدم!!باورم نمیشد از اون همه گلی که یهگرد شد و دستم که ازاد بو

 جا میدیدم!یه گلخونه ی بزرگ و پر از گل های رنگارنگ!!با چشمایی که از خوشحالی اشک الود شده بود

 !به چهرهی خونسرد امیرعلی خیره شدم

 !اقای یزدان پناه...واقعا...ینی...نمیدونم چه طوری تشکر کنم-

 رو تکون داد و به چشمام نگاه کردسرش 

 !همین که ناخونات رو توی بازوم فرو نکنی کافیه-

 !!با حرفش به خودم اومدم،هنوز بازوش توی دستم بود!!با خجالت ازش جداشدم و ببخشید کوتاهی گفتم

 میخوای تا اخر همونجا وایسی و سرخ وسفید شی یا گل ها رو ببینی؟؟-

 م رفت و دویدم داخل گلخونه!!به گل های رز زرد رنگ خیره شدم کهبا شنیدن اسم گل خجالت یاد

 صدای زنی رو شنیدم

 !سالم عزیزم-

 سرم رو بلند کردم و به چشمای عسلی رنگش خیره شدم

 !سالم-

 امیرعلی کوتاه معرفی کرد

 !!زیبا صاحب این گلخونه ست-

 

 

 ...ینی انقدر صمیمی بودن؟؟خوشبختمبا شنیدن لفظ زیبا اخمی بین ابروهام نشست و نگاهش کردم

 ...کوتاهی گفتم و به گل ها خیره شدم

 !!فقط به گلی دست نزن که دوباره کار دستمون بدی-

 باشه ای گفتم به گل ها خیره شدم اما همهی حواسم پیش امیرعلی و زیبا بودکه مشغول صحبت

 بود بودن...درسته امیرعلی خیلی اروم حرف میزد اما گوش های منم تیز

 !میام میبینمش!باید با دکترش صحبت کنم-

 !واقعا نمیدونم چه جوری ازت تشکر کنم امیر!!بچه ام رو دوباره زنده کردی-

 اخمی بین ابروهاش نشست
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 !!کار خدا رو پای من ننویس-

 لبخندی که با فهمیدن بچه داشتن زیبا روی لبم نشست رو جمع کردم!!حاال میتونستم دوباره گل هارو

 قشنگ ببینم!!نیم ساعتی طول کشید تا کل گل خونه رو بگردم و گل ها رو نگاه کنم!بعد از نیم ساعت پر

 از حس خوب به امیرعلی نگاه کردم که با حوصله ای که ازش بعید بود پا به پام گلخونه رو چرخیده

 بود...وقتی با لبخند نگاهش کردم گفت

 سیر شدی باالخره؟؟-

 دادم با لبخند سرم رو تکون

 !!بله...دستتون درد نکنه خیلی خوب بود-

 سرش رو تکون داد و رو به زیبا گفت

 سفارش ما رو میاری؟؟-

 

 زیبا البته ای گفت و رفت سمت اتاقک کوچیکی که گوشه ای ترین نقطه ی گلخونه بود...هنوز زذهنم

 یرون اومد و داد دستم...بادرگیر جمله ی امیرعلی بود که زیبا همراه دسته گل بزرگی از رزای زرد ب

 چشمای گرد شده اول به گل ها و بعد به امیرعلی خیره شدم که گفت

 ...خیله خب...بریم-

 ...با همون بهت با زیبا خدافظی کردم و دنبال امیرعلی دویدم

 !!اقای یزدان پناه ممنون بابت گل ها!!خیلی قشنگن-

 

 رحالی که لبخند روی لبم بود سوار ماشین شدم...حتیسرش رو تکون داد و بیحرفی سوار ماشین شد...د

 این که اینطوری حواسم رو از موضوع سیا پرت کرده بود و باعث شده بود لبخند بزنم هم بوی حمایت

 !!میداد!!دنیا کجا بود که بهش نشون بدم مرد یخی من اونقدرا هم که نشون میداد سخت نبود

 د میکرد وارد اتاقم شدم...امروز امیرعلی به معنی واقعی کلمهدرحالی که هنوز از شدت دویدن پاهام در

 تمام اجدادم رو جلوی چشمم اورده بود؛هر روز ده دیقه بیشتر میکرد تایم دویدنمون رو و امروز دقیق

 ساعت دویده بودیم...به محض باز کردن در اتاقم بوی رزهای دوست داشتنی و اهدایی امیرعلی توی

 شد لبخند روی لبام نقش ببنده!!با همون لبخند لباس هامو در اوردم و وارد حموم بینیم پیچید و باعث

 !!شدم تا خستگی و کوفته گی پاهام از بین بره
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 درست از دیشب این لبخند از ری لبام پاك نشده بود؛هر بار که به کار امییرعلی فکر میکردم ادرنالین

 خونم به باالترین حد ممکن خودش میرسید!حق رو به خودم میدادم،کم چیزی نبود از امیرعلی یزدان

 پناه این حجم از توجه رو دیدن!!کی باورش میشد امیرعلی یزدان پناه برای پرت کردت حواس من اون

 وقت شب همچین کاری رو انجام بده؟؟

 

 ااه کردم گل های دوست داشتنیم بود اما همون حساز حموم که بیرون اومدم به اولین چیزی که نگ

 "از ارشیا خجالت نکشیدی؟"موذی دوباره خوشیم رو ناخوش کرد

 با حرص لبام رو روی هم فشار دادم!!واقعا چیکار داشتم میکردم؟؟خودم از کارای خودم سر در

 توی تقویم زندگیم بایدمهری که شاید  !!م مهر ماه نمونده بود روز به نمیاوردم..چیزی کمتر از

 به عنوان تلخ ترین روز عمرم نوشته میشد!!االن داشتم به کی فکر میکردم من؟؟آه عمیقی کشیدم و روی

 تخت نشستم!!خودم از این افکار ضد و تقیض خسته شده بودم!!از اینکه تا وقتی پیشش بودم همه ی این

 به ذهنم هجوم میاوردن!!شاید امیرعلی بایدحرف ها یادم نبود اما به محض دور شدن ازش این حرف ها 

 در برابر این حرفای ضد و نقیض هم ازم حمایت میکرد!لبم روگزیدم،از کی تا حاال انقدر وابسته ی

 حمایت هاش شده بودم؟؟شاید هیچوقت نتونسته بودم این حجم از حمایت رو از ارشیا طلب کنم!!با

 م به همه ی این فکرای مالیخولی که کم کم داشت ازاردیدن ساعت تند از جام بلند شدم و پایان داد

 ماه کشیدم!!من درگیر بودم با خودمو با دهنده میشد برام؛حتی ازار دهنده تر از دردی که توی اون

 حسی که باید سرکوب میشد!!تند مشغول میکاپ شدم..باید میرفتم مزون اما هنوز پاهام درد

 

 دلم نمیومد امیرعلی رو به فحش بکشم تا بلکه یکم تخلیه میکرد،مصیبت این بود که دیگه حتی

 بشم!!مانتوم رو میپوشیدم که مامان وارد اتاقم شد!!لبخند گرمی به صورتم زد و گفت

 !!صبحت بخیر دردونهی مامان-

 دکمه های مانتوم رو بستم

 !!سالم مامانی،صبح بخیر-

 ود که مدل موهام رو تغییر نداده بودم!!دیگهماه شایدم بیشتر بدستی به موهام کشیدم،االن نزدیک به

 

 باید میذاشتم تا بلند بشه!!شالم رو سر میکردم که مامان به رز های اهدایی امیرعلی اشاره کرد
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 چه گل های قشنگی!کی داده؟؟-

 میدونستم مامان حرف های دیروز من رو یادش نرفته،اصوال من هیچ چیزی رو از مامان پنهون

 !!نمیکردم!حتی اگه از پسری هم خوشم میومد به مامان میگفتم اما اینبار انگار امیرعلی فرق داشت

 !خودم خریدم-

 ..اهان کوتاهی گفت و سرش رو تکون داد

 از شیراز چیزی نمیخوای برات بیاریم؟-

 رو شب نبودن مامان بابا لبی گزیدم و به این فکرکردم چه جوری میخواستم شب ها با یاداوری

 بگذرونم اما سعی کردم لبخند بزنم

 !نه مامانم،خوش بگذره بهتون-

 !به خاطر مزون نمیتونی بیای وگرنه تنهات نمیذاشتم-

 !نیازی نیست بچه که نیستم!سرمونم شلوغه این روزا-

 و بعد از گرفتن سفارشات الزم گونه ش رو بوسیدم و خدافظی گفتم و دویدم از پله ها پایین!!کتونی هام

 و پوشیدم،امروز با این پا درد نمیتونستم پاشنه دار یا کفشای عروسکی بپوشم!!درحالی که زیر لب غرر

 میزدم که چرا اصال با امیرعلی میرم ورزش که به این روز بیوفتم از خونه بیرون زدم!!طبق برنامه ی

 روی بینیم همیشگی امروز باید برای انتخاب عکس ها میرفتیم اتلیه!!از یاداوری بابک چینی

 انداختم!!گوشیم رو در اوردم و شماره امیرعلی رو گرفتم،درسته که بابک مرد پرویی بود اما بهونهی

 !خیلی خوبی برای زنگ زدن به امیرعلی بود

 !بفرمایید-

 

 

 !سالم اقای یزدان پناه-

 دوباره چیزی جا گذاشتی؟؟-

 !!خب حق داشت،من توی جا گذاشتن وسایلم پیشانقدر عادی این سئوال رو پرسید که به بخنده افتادم

 امیرعلی ید طوالیی داشتم!!درحالی که میخندیدم گفتم

 !نه اینبار دیگه چیزی جا نذاشتم-
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 !خوبه ی کوتاهی که گفت باعث شد لبخند روی لبام بشینه

 قراره من از این سکوتت چیزی متوجه بشم؟؟-

 با حرفش به خودم اومدم

 نه چیزه...ینی میخواستم ببینم کی برای انتخاب عکس میریم پیش اقای آشیانی؟-

 کوتاه گفت

 عجله داری؟؟-

 درحالی که لبم رو گاز میگرفتم گفتم

 اره،باید عکس های کاتالوك زود اماده بشن!مگه نه؟-

 ...کوتاه وسرد صحیح گفت که باعث شد چشمامو ریز کنم

 ردید من عجله دارم که گل روی اقای اشیانی رو ببینم؟؟صبرکنید ببینم...نکنه شما فکر ک-

 صدای بوق ماشینش رو شنیدم وتعجب کردم؛امیرعلی هیچوقت موقع رانندگی بوق نمیزد اون هم اینطور

 طوالنی و پشت سرهم!!صدای سردش توی گوشم پیچید

 جواب شکت به خودت رو من باید بدم؟؟-

 

 !مثل قدیم برام سخت میشدبعضی وقتا حرف زدن با امیرعلی درست 

 این ینی که شما منظورتون اونی که من برداشت کردم نبوده درسته؟؟-

 !درسته-

 !!اهان کوتاهی گفتم،اصال دوست نداشتم امیرعلی همچین فکری راجب من بکنه

 !خب پس چیزه...من میرم مزون بعدش شما بیاین که بریم اتلیه--

 با یاداوری گل ها گفتمباشه ی کوتاهی گفت!!لبخند زدم!دوباره 

 اقای یزدان پناه؟؟-

 

 بله؟-

 !!لبخند زدم!قدیم میگفت بفرمایید و همین بله گفتنش نشون میداد که بهم نزدیک تر شده

 !!ممنون بابت گل ها-
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 مطمئن باش اگه میدونستم همون گل ها باعث میشه هر یه ساعت یه بار ازم تشکر کنی هیچوقت اون-

 !!یشدماشتباه رو مرتکب نم

 از حرفش لب ورچیدم و غر زدم

 !دست شما درد نکنه،اصال منو بگو که هی ازتون تشکر میکنم!اگه دیگه اینکارو کردم-

 !!لطف بزرگی میکنی-

 !!اینبار دیگه حرصم گرفت از این حجم بی تفاوتی

 !!واقعا که خیلی بدید-

 میدونم کوتاهی که گفت لبم رو گاز گرفتم تا صدای جیغم بلند نشه!!صدای خندهی ارومش رو که شنیدم

 

 لبام رو جمع کردم تا غر نزنم!!!اینکه از حرص خوردن من خندهش میگرفت رو اصال درك

 بشه نمیکردم،انقدر خنده دار حرص میخوردم ینی؟؟قبل ازاینکه اختیارم رو از دست بدم و صدام بلند

 خدافظ کوتاهی گفتم و قطع کردم!!هیچوقت امیرعلی رو نمیفهمیدم! درحالی که زیر لب غرغر میکردم

 سوار مترو شدم...پس تو خیلی بیخود کردی که به دلبستهی کسی شدی که هیچوقت نمیفهمیش!!کودك

 دلبسته ی درونم با تشری که بهش زدم بغض کرد؛امیرعلی اقعا بعضی وقت ها به شدت مرموز میشد!من

 همین امیرعلی شده بودم،با تمام مرموز بودن هاش،حمایت کردن هاش،بد اخالقیاش!!!اونقدر با خودم

 کلنجار رفتم و به کودك احساسیم تشر زدم که نفهمیدم کی رسیدم جلوی مزون...با دیدن امیرعلی تمام

 اون ناخوش بودن از بین رفت!لبخند زدم و وارد مزون شدم

 !سالم-

 بلند کرد و نگاهی به سرتا پام کرد و در نهایت با دیدن کتونی هام گوشه ی چشماش چینسرش رو 

 افتاد!!خودش خوب میدونست امروز چی به روزم اورده بود که مجبور شده بودم کتونی بوشم وگرنه توی

 میحط مزون هیچوقت کتونی نپوشیدم!! سرش رو به نشونه ی سالم تکون داد و رو به سمانه گفت

 رش خانوم صابری مگه نباید امروز تحویل داده میشد؟؟سفا-

 !!سمانه نگاهی به اخم های روی پیشونی خیره شد!از ترسی که توی چشماش لونه کرد خندهم گرفت

 

 بله...راستش..دادیم پیک تا براشون ببره، قرار بود نیم ساعت پیش تحویل بدن اما هنوز خبری-

 !نشده!!تلفنشونم جواب نمیدن
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 لی درحالی که چشماشو میبست کوتاه گفتامیرع

 !سرخود شدید-

 

 و همونطوری که پیشبینی میکردم جملهی بعدیش پردهی گوش همه مون رو لرزوند

 اقای م ردای امروز نبودن،شما سر خود سفارش رو به کدوم پیک تحویل دادید؟؟-

 سمانه که حاال رنگش شده بود هم رنگ دیوار گفت

 ...دست مشتری میرسید اقای یزدان پناه!!خودتون گفته بودید که خب...سفارش باید به-

 نگاه عصبی امیرعلی رو که روی خودش دید سکوت کرد!!خیلی جالب بود که فقط من نبودم از نگاه های

 ...عصبی امیرعلی موش میشدم

 من به شما گفتم که سفارش رو تحویل هر پیکی بدید؟؟-

 !نه-

 !!پس از زیر اشتباهی که کردید شونه خالی نکنید لطفا-

 !!لطفاش رو با تاکید و پر حرص گفت

 ...شماره پیک رو برام یادداشت کنید و لطفا-

 سرش رو بلند کرد وبه سمانه نگاه کرد

 لطفا امروز مرخصی بگیرید تا من مجبور نشم خوش اخالقیم رو به رختون بکشم!متوجه اید که؟؟-

 ال اشک توی چشماش جمع شده بود سرش رو تکون داد و شمارهی پیک رو روی کاغذسمانه که حا

 نوشت!!امیرعلی در حالی که کاغذ رو برمیداشت گوشیش رو از جیبش بیرون کشید و به من نگاه کرد

 !خانم اریانجو شما اینجا باشید چون ظرفیت یه خرابکاری دیگه رو ندارم-

 رفت!!به محض اینکه امیرعلی پاش رو از مزون بیرون گذاشت چشم کوتاهی گفتم که از مزون بیرون

 اشک های سمانه روی گونه ش چکید!!تند رفتم سمتش تا دلداریش بدم!میفهمیدم چقدر داد زدن های

 

 !امیرعلی ترسناك بود

 چیزی نشده که گریه کنی،بعد این همه هنوز به امیرعلی عادت نکردی؟-

 و پاك کرددرحالی که با دستمال اشک هاش ر
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 اگه منم مثل گیتا اخراج کنه چی؟؟-

 سیما غر زد

 سمانه مگه گیتا رو سر این چیزا بیرون کرد؟؟-

 به نشونه ی تایید سرم رو تکون دادم

 راست میگه دیگه،پاشو جمع کن خودتو بعدم برو خونه تون!!اخطار امیرعلی رو که یادت نرفته؟-

 میون گریه خندید

 ادم نیست!!بیچاره زن این چی میخواد بکشه؟؟ اخطار دادنش هم شبیه-

 با حرفش خنده روی لبم ماسید!زنش؟؟چرا شنیدن این یه کلمه انقدر درد داشت؟؟ینی من انقدر دلبسته

 ش شده بودم که میخواستم باهاش ازدواج کنم؟؟خریت های من جدیدا اندازه نداشت!زیاد شده

 راست ایستادم ببود!خیلی!!درحالی که نیشگونی از پام میگرفتم

 !!برو دستت و صورتتو بشور-

 !!و بیحرف خودم رو با دفتر حساب ها مشغول نشون دادم

 از کلنجار رفتن زیاد با خودم و ذهنم سر درد گرفته بودم...حس تب کردن داشتم!داغ بودم،سرم درد

 میکرد!!اونقدر پلکام سنگین شده بود که به سیما سپردم حواسش باشه و رفتم داخل اتاقی که برای

 عکسای از هنرمندا بود!!رفتم سمت مبل دو نفره ای که انتهای اتاق کنار میز بود،درحالی که شالم رو در

 

 میزه بودنم باالخره یه جاییمیاورم گیره ی موهام رو باز کردم و روی مبل دراز کشیدم!قد کوتاه و ریزه 

 !!به کارم اومد!!چشمام رو بستم و نفهمیدم کی خوابم برد

 با صدای باران گفتن امیرعلی هوشیار شدم اما نمیتونستم چشمام رو باز کنم!گیج بودم و منگ اما ادا

 !!کردن اون الف کشیده از کسی جز امیرعلی برنمیومد

 باران صدام رو میشنوی؟؟-

 ه سختی قورت دادم و الی پلکای سنگینم رو باز کردم...به اخم های دوست داشتنی رویاب دهنم رو ب

 پیشونیش زل زدم که دستش رو جلو اورد و روی پیشونیم گذاشت!!توی همون حال داغون هم باز

 ادرنالین خونم باال رفت...باورم نمیشد این دستی که پیشونیم رو لمس میکرد دست امیرعلی بود!اخماش

 توی هم رفت بیشتر



www.taakroman.ir  

 

  

 
403 

 

سرکوب رمان    

  کاربر انجمن تک رمانبانو آی  

 

 خیلی تب داری!بلندشو باید بری خونه!!میتونی راه بیای؟؟-

 

 چشمام رو روی هم فشار دادم و نالیدم

 !!نه-

 لبش رو گزید

 !!صورت خوشی نداره بلندت کنم و ببرم پس سعی کن سرپا شی-

 م نشست!!نیماز تصور امیرعلی که منو روی دستاش بلند کنه و بیرون ببره لبخند ناخواسته ای روی لب

 خیز شدم و دستم رو به دستهی مبل گرفتم و بلند شدم ولی اگهدست امیرعلی نبود که بازوم رو بگیره

 مطمئنن با مغز خورده بودم زمین!!امیرعلی سیما رو صدا زدو بهش گفت که من رو تا دم ماشین امیرعلی

 و جبروتش زیر سئوال همراهی کنه!!خیلی جالب بود برام که نمیخواست تحت هیچ شرایطی جالل

 

 بره!!گرمم بود اونقدری که حس میکردم از سرم داره بخار بلند میشه!!پلک هام رو به سختی باز نگه

 داشته بودم،توی اسانسور دوبار سکندری خوردم!خودمم خوب میدونستم علت این تب و حال افتضاحم

 شین شدم و پلکای سنگین شدهم دوبارهبه چیزی جز فرد کنار دستم ربطی نداره!به کمک سمیرا سوار ما

 !!روی هم افتاد!بوی عطرش که توی بینیم پیچید متوجه شدم سوار ماشین شده

 !باران چشماتو باز نگه دار!نخواب-

 !!به سختی الی پلکام رو باز کردم و نگاهی به صورت اخموش کردم

 !!گرمه-

 سرش رو تکون داد

 !االن میبرمت خونه تون خوب میشی-

 بیحال سرم رو به ششیشه ی خنک ماشین تکیه دادم

 !مامانینا که سفرن،منو ببر پیش سیا-

 پوف کالفه ای کشید

 !!سیامک هم امشب تولد دوستش دعوت بود-

 اشک روی گونهم غلتید،حس دختری رو داشتم که بی خانهمان شده!!دلم اغوش بابا رو

 و بیحال گفتممیخواست!!درحالی که گونه م رو از شیشه جدا میکردم 
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 !منو برسونید خونه ممنون میشم-

 

 سکوتش بیشتر عذابم میداد!همین بی تفاوتیش به من بود که به این روز انداختته بودتم!تمام مدت فقط

 !هر چند دیقه یک بار برمیگشت سمتم تا مطمئن بشه من خوابم نبرده

 

 تا تشکر کنم که با دیدن حیاط خونهشبا توقف ماشین بغضم رو سرکوب کردم و سرم رو بلند کردم 

 نگاه متعجبی بهش کردم!!درحالی که از ماشین پیاده میشد شماره ای گرفت و گوشی رو گذاشت دم

 گوشش

 اقای فتوحی میتونید هر چه سریعتر خودتون رو برسونید عمارت؟؟-

 !بله..منتظرم-

 و گوشی رو قطع کرد و در سمت من رو باز کرد

 !!بیا پایین-

 ی که از ماشین پیاده میشدم گفتمدرحال

 ..نیازی نبود..منو میرسوندید خونـ-

 !!اما سیاهی جلوی چشمام رو گرفت و دیگه نتونستم حرفم رو کامل کنم

 با سوزشی که توی دستم اخ کوتاهی گفتم و الی پلکام رو باز کردم و اولین چیزی که به چشمم خورد

 و وارد دستم میشدن!!!نگاهم رو چرخوندم و با دیدنقطره های سرمی بود که اروم اروم میچکیدن 

 !پیرمرد خوش چهره ای اخم کردم

 !نگران نباش دخترجان،من دکترم!این سرمی هم که بهت زدم باعث میشه زود حالت خوب بشه-

 اخمم عمیقتر شد!دوباره نگاهم رو توی اتاق چرخوندم!!یه اتاق با پرده های مخملی قرمز رنگ و میز

 واینه چوبی وسلطنتی مانند!!تخت هم درست مثل میز و اینه سلطنتی و چوبی بود!!هنوز ذهنم هوشیار

 نشده بود تا بفهمم که کجا هستم اما با کمی فکرکردن یادم اومد که خونه امیرعلی بودم؛مسلما باید از

 کشیدم اما انگار وقتیاینکه خونه ی یه ادم غریبه توی تخت خوابیده بودم میترسیدم یا حداقل خجالت می

 اسم امیرعلی میومد وسط همه چیز عوض میشد!!نه خبری از ترس بود نه خجالت،فقط و فقط لبخندی بود

 

 که روی لبم نشست!!تمام مدتی که دکتر باالی سرم ایستاده بود تا سرم تموم بشه هیچ خبری از امیرعلی
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 ما بغضی که ناخواسته از این فکر تو گلوم نشستنشد!حدس زدم رفته باشه مزون!از این ادم بعید نبود ا

 بعید بود!!حس بیتوجه ی که امیرعلی به من داشت عذاب اور بود!انتظار نداشتم باالی سرم شب زنده

 

 داری کنه اما اینطوری بی تفاوت هم اصال خوب نبود!!با تموم شدن سرم دکتر سوزن رو از دستم بیرون

 !!پاتختی گذاشتکشید و قرص هایی رو برام روی 

 !!هر هشت ساعت این قرص رو بخور تا سر دردت هم بهتر بشه-

 ممنونی گفتم که سرش رو تکون داد و از اتاق بیرون رفت!!دستی به پیشونیم کشیدم،واقعا تبم قطع شده

 هبود و خبری از اون گرمایی که وجودم رو به اتیش میکشید نبود!!پتو رو کنار زدم تا از تخت پایین برم ک

 با دیدن مانتوی تنم لبخند روی لبم نقش بست!!امیرعلی حتی به خودش اجازه نداده بود که مانتوم رو از

 تنم در بیاره!!استین تا خوردهی مانتوم رو پایین کشیدم و از تخت پایین رفتم!!سر درد خفیفی داشتم که

 شیدم اما با دیدن سکوت وسعی میکردم بهش بیتوجه ی کنم!در اتاق رو باز کردم و سرکی به بیرون ک

 تاریکی محض خونه وحشت توی دلم نشست و باعث شد تند در اتاق رو ببندم!!درحالی که به در تکیه

 میدادم نفسم رو با صدا بیرون فوت کردم!امیرعلی چرا منو تنها گذاشته بود؟من که بهش گفته بودم از

 ون میداد!بغض توی گلوم نشست؛مامانشب رو نش !تاریکی میترسم!!به ساعت روی دیوار نگاه کردم

 بابام نبودن،سیا نبود،امیرعلی نبود!درست مثل یه دختر بیکس و کار شده بودم!!!با بغض سرکوب شده

 روی تخت نشستم و پاهام رو توی شکمم جمع کردم!!ای کاش امیرعلی نرفته بود مزون!ای کاش تنهام

 اه کردم و فحشی نثار سفیدی پوستم کردم که با یهنذاشته بود!به جای سرمم که حاال کبود شده بود نگ

 اشاره کبود میشد!!سرم رو روی زانوم گذاشتم و درحالی که سعی میکردم بغضم سر باز نکنه و ترس

 

 بیشتر از این وجودم رو پرنکنه لبم رو گزیدم و نگاهم رو توی اتاق چرخوندم و روی چادر نماز کنار میز

 گی روی لبم نشست؛میدونستم میتونم با نماز خوندن حواسم رو پرتاینه ایستادم!!لبخند کمرن

 !!کنم!!درحالی که سجادهی قرمز رنگ و معطر رو باز میکردم چادر نماز گل دار رو زیر چونه ام گره زدم

 مهر رو بوسیدم و سرمو بلند کردم و اخیشی گفتم!حاال ارومتر شده بودم!درحالی که سجاده رو جمع

 که با دیدن یه جفت چشم سبز رنگ که از توی تاریکی زیر تخت حسابی میدرخشید میکردم بلند شدم

 تمام ارامشی که از خوندن نماز به دست اورده بودم از بین رفت و درحالی که جیغ میزدم بدون اینکه

 حتی چادرم رو در بیارم دویدم از اتاق بیرون!حاال دیگه نمیشد بغضم ناشی از ترسم رو سرکوب
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 لی که اشکام روی گونهم سر میخورد دویدم سمت پله ها!سالن پایین برق هاش روشن بود وکنم!!درحا

 میتونستم اونجا با روشن کردن تلویزیون ارومتر بشم اما اون چشم ها!!برگشتم و به پشتم نگاه کردم تا

 از روی مطمئن بشم چیزی که دیدم توهم بوده و کسی دنبالم نیست اما چاادرم زیر پام رفت و باعث شد

 

 پله ها لیز بخورم...با وحشتجیغ زدم و چشمام رو بستم!هر لحظه منتظر برخورد سرم به سنگ های سخت

 پله بودم اما خبری از برخورد سرم نبود!!ترسیدم!نکنه توی همون اتاق توسط صاحب اون چشم ها کشته

 شده بودم و حاال روحم بود که پخش پله ها شده بود و هیچی حس نمیکرد؟؟؟درحالی که سینه ام از

 ترس باال پایین میشد الی پلک سمت راستم رو باز کردم!با دیدن یه جفت چشم ذغالی رنگ که خیره به

 ردهیصورتم بود نفسی از سر اسودگی کشیدم!!حامی همیشگیم بود؛لبخند پربغضی زدم و از پشت پ

 اشک به صورتش خیره شدم!چقدر خوب بود که برگشته بود!!خواستم راست بایستم اما دست هاش که

 حاال دور کمرم پیچیده بود جلوم رو گرفت!!تازه متوجه وضعیتمون شدم و نفسم به شمار افتاد!!اما بند

 قه قبل پر ازحساومدن این نفس کجا و نفسی که تا ده دیقه پیش بند اومده بود کجا!!برخالف ده دی

 

 خوب بودم،نه خبری از ترس بود نه نگرانی!فقط و فقط هیجان و حس خوب از این همه نزدیکی به

 امیرعلی!!نگاهش از روی چشمام سر خورد و روی گونه های تر وبعد بینی ولب و درنهایت چونه ی

 لبش نشست رو خوب ظریفم و درنهایت روی چادر گره خورده زیر چونه ام متوقف شد!!خطی که کنار

 میدونستم به معنی لبخند زدنه امیرعلیه!!دوباره نگاهش رو باال اورد و به چشمام خیره شد!!صدای بمش

 توی گوشم پیچید

 ترسیدی؟-

 میزان ادرنالینی که به خونم تزریق کرده بود اونقدر زیاد بود که جز تکون سرم کار دیگه ای نتونستم

 ازدور کمرم باز کرد!!برای دور شدن گرمای دوست داشتنی دستش ازبکنم!!باالخره حلقه ی دستش رو 

 دور تنم قطره اشکی بی اختیار روی گونه م چکید!!دوباره برای لحظه ای خیره به چشمای ترم شد و خیلی

 سریع نگاهش رو دزدید و درحالی که پشتش رو به من میکرد وسمت مبل سلطنتی کنار پنجرهی بزرگ

 فت گفتو سرتا سری سالن میر

 !نیومدم تو اتاقت تا راحت باشی و استراحت کنی-

 درحالی که دستی به گونه های داغ و تر شده ام میکشیدم دنبالش رفتم و متعجب گفتم
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 شما خونه بودید؟؟-

 بدون اینکه نگاهی بهم بکنه سرش رو تکون داد

 !من فکر کردم رفتید مزون-

 

 ی چشممش گذاشت که باعث شد از جذابیتی که دوبیحرف کتاب روی میز رو برداشت و عینکی رو

 برابر شد لبخند روی لبم بشینه!!خواستم حرفی بزنم که گفت

 

 !!برو صورتت رو بشور،هر وقت چشمات اشکی نبود برگرد بشین حرف بزن-

 ابرو باال انداختم و دستی به چشمام کشیدم...چشمام اشکی نبود برگردم؟؟چرا این رو گفت؟با دهنم

 !!میزدم نه با چشمام کهحرف 

 !!درحالی که چادر نمازم رو از سرم برمیداشتم روی مبل گذاشتم و رفتم سمت سرویس

 هر "مشتی اب به گونه های داغم زدم و به چشمای قرمزم خیره شدم!دوباره صداش توی گوشم پیچید

 "وقت چشمات اشکی نبود برگرد بشین حرف بزن

 با دو مشت اب دیگه سرخی چشمام از بین رفت...از سرویس بیرون اومدم و به جای خالی امیرعلی خیره

 شدم!!در حالی که از ترس لبم رو میگزیدم نیشگونی از رون پام گرفتم تا مطمئن بشم زنده ام!!در حالی

 ه میرفتم سمت پله هاکه از درد پام ناله میکردم نگاهمو توی خونه چرخوندم!خبری ازش نبود!!درحالی ک

 !با ترس به سالن تاریک باال نگاه کردم

 اقای یزدان پناه؟؟-

 وقتی جوابی نشنیدم لبم رو گزیدم!نکنه صاحب همون چشم های سبز بالیی سرش اورده بود؟؟با این

 فکر چشمام گرد شد و با سرعت پله ها رو باال رفتم!!توی همون اتاق رو نگاه کردم!هیچ خبری نبود!نه از

 امیرعلی نه از صاحب اون چشم های سبز!رفتم سراغ در بعدی!خودم رو اماده کرده بودم تا با هر

 موجودی رو به رو بشم!نفس عمیقی کشیدم و تند در رو باز کردم اما با دیدن اون اتاق پر از قفسه های

 هتوی فیلم ها دیددیواری که بلندیشون به سقف رسیده بود نفسم بند اومد!!شبیه این کتابخونه رو فقط 

 !!بودم!درسته بابا و مامان اهل کتاب بودن اما اون کتابخونه کوچیک خونه ما کجا و این کتابخونه کجا

 با همون میزان از شگفتی وارد کتابخونه شدم و درحالی که قفسه های باال نگاه میکردم چرخی زدم...بوی

 قا میکرد!!دیدن این همه کتاب یه جا عجیبخاصی که توی فضای کتابخونه پیچیده بود حس خوبی بهم ال
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 بود برام!!رفتم سمت یکی از قفسه ها و از بین جلدهای رنگا رنگ کتاب قهوه ای رنگی رو بیرون

 کشیدم!!نگاهی به جلد قدیمی و چوبیش کردم!نسخه ی قدیمی از شاهنامه!اونقدر بزرگ و قطور بود که

 ...ه میکردمدو دستی نگه ش داشته بودم و به جلدش نگا

 !!حالت که خوب میشه شروع میکنی-

 

 !!با شنیدن صدای غیر منتظره اش از پشت سرم جیغ خفه ای زدم و توی جام پریدم

 کتاب رو که داشتی از دستم میوفتاد رو با یه دستش مهار کرد

 !دقت کردم که امشب زیاد جیغ کشیدی-

 با خجالت لبم رو گزیدم نگاهش کردم

 !!سیدم..یهو اومدیدچیزه...اخه تر-

 سرش رو به نشونه ی تایید تکون داد که برگشتم و خیره نگاهش کردم

 !چیو شروع میکنم؟متوجه نشدم-

 درحالی که کتاب رو سر جاش برمیگردوند گفت

 !!فضولی رو-

 !!لبم رو گزیدم!!قبال هم موقع دید زدن عکس های خانوادگیشون منو دیده بود و خیلی زشت شده بود

 !!چیزه...دنبالتون میگشتم واسه اون-

 !!نگاه کوتاهی بهم انداخت و رفت سمت دیگه ای از کتابخونه

 !!دروغ گفتنت افتضاحه پس خودت رو جلوی چشمم خراب نکن-

 !!لبم رو گزیدم و دنبالش رفتم

 

 !!اقای فتوحی میگفت تبت قطع شده-

 لبخند زدم

 !بله،ممنون ازتون!به دردسر افتادید-

 ی که خم میشد روی زمین گفتدرحال

 !!دارم کنار میام-
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 چشمامو ریز کردم و خیره بهش گتم

 با چی؟؟عینک؟؟-

 !!چینی گوشه ی چشمش افتاد و سرش رو باال انداخت

 !!نه،با دردسرات-

 و قبل از اینکه بذاره من جوابش رو بدم دستش روبه گوشه ای از زمین چوبی گرفت و کشید!با باز شدن

 ویی باال انداختم!!اینجا کجا بود؟؟جای مخفی؟؟درست مثل فیلما،هرچند که به عجیب نبوددریچه ای ابر

 

 توی همچین خونه ای از اینجور چیزها دیدن!!از پله های چوبی دریچه پایین رفت و من هم به دنبالش

 رفتم

 !باید بگم منم با بد اخالقی های شما کناراومدم-

 ین فاصله داشت رو پایین پرید و برگشت سمتمسانتی با زم پلهی اخری که حدود

 !!متوجه ش شدم-

 از حرفش لبخندی روی لبم نقش بست،درحالی که دستش رو میگرفت سمتم گفت

 !این پله ش لق شده،صبرکن-

 

 به دستش خیره شدم،نمیدونم خجالت بود یا هیجان که نذاشت دستم رو توی دستش بذارم و در نهایت

 امیرعلی دستش رو دور کمرم انداخت و از روی پله پایین اوردتم!!نفسی که توی سینه ام حبس شد با باز

 شدن دست امیرعلی از کمرم ازاد شد!!نمیدونم میزان ادرنالین وارد شده توی خونم زیاد بود که برای

 رحالی که نگاه دقیقیلحظه ای سرم گیج رفت و امیرعلی بازوم رو گرفت یا به خاطر سرماخوردگیم بود!د

 به صورتم مینداخت به صندلی و میزی که وسط اون کتابخونه ی کوچیک زیر زمین بود اشاره کرد

 !!بشین اونجا-

 کوتاه سرم رو تکون دادم و روی صندلی نشستم!بیحرف رفت سمت قفسه ها و من به خوبی تونستم به

 شرت صدری رنگ حسابی خودنماییقامت ورزیده اش خیره بشم...بازوهای عضالنیش توی اون تی

 میکرد...نیم رخ جذابش رو از نظرم گذروندم که باالخره از بین کتاب های ردیف دوم قفسه کتابی رو

 !بیرون کشید و سمتم اومد!کتاب رو روی میز گذاشت

 !بخونش به دردت میخوره-
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 ضوعش خیره شدم و ازورق زدم و به مو"دنیای سوفی"ابرویی باال انداختم و به جلد کتاب خیره شدم

 دیدن فلسفه اه از نهادم بلند شد

 !!فلسفه برای من یکم زیادی سنگینه،هیچوقت نخوندم-

 سرش رو تکون داد و درحالی که از پله ها باال میرفت گفت

 !!حدس میزدم-

 کتاب رو برداشتم و سمت پله ها رفتم!اینبار دستم رو توی دستای گرم و مردونهش گذاشتم و به کمکش

 !ه رو باال رفتم!!به باالی دریچه که رسیدیم در رو بستپل

 

 

 برای چی این حرف رو زدید؟-

 اعتماد به نفس پایین،ناراحت شدن بیخود،نوع نگاه کردنت به زندگی...بازم بشمارم؟؟-

 درحالی که سرم رو باال مینداختم گفتم

 !نه قانع شدم-

 خوبه ی کوتاهی گفت و ادامه داد

 !زی برای ارضای کنجکاویت اینجا نیست بریماگه دیگه چی-

 .لبم رو گزیدم و خجالت زده دنبالش راه افتادم

 ...من قصد فضولی نداشتم-

 !میدونم-

 همراهش وارد سالن پایین شدم و نگاه من دوباره به قاب عکس بزرگ روی کنسول جذب شد!!امیرعلی

 !!عجیب شبیه پدر بزرگش بود

 !!سرك کشیدن رو بذار برای بعد،بیا اینجا-

 با خجالت و سری پایین انداخته رفتم پیش امیرعلی توی اشپزخونه...در قابلمه ی روی گاز رو برداشت

 که با دیدن سوپ جو چینی روی بینیم انداختم!!متنفر بودم،درسته سوپ جوهای امیرعلی خوشمزه بود اما

 ال از جو بیزار بودم!!با همون اخم های توهم همیشگیش بههمونسری به قاشق هم به زور خوردم!!ک

 صورتم نگاه کرد
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 !قیافه ت رو شبیه ازگیل نکن،برای سرما خوردگی خوبه-

 اخم کردم

 !من که سرما نخوردم-

 

 !اینطوری فکرکنیم که سرما خوردی-

 درحالی که ظرف سوپ رو از دستش میگرفتم غر زدم

 !!واقعیت نداشت خسته شدمانقدر به چیزایی فکر کردم که -

 !!چین های گوشه ی چشمش دوباره خودشون رو به رخم کشید

 

 با انزجار به سوپ نگاه کردم اما میدونستم به اجبار امیرعلی باید بخورم!درحالی که چینی روی بینیم

 اشق رومینداختم قاشقی از سوپ رو دهنم گذاشتم!دومین قاشق،سومین قاشق اما قبل ازاینکه چهارمین ق

 دهنم بذارم امیرعلی درحالی که گوشه ی لبش خنده بود کاسه ی سوپ رو از دستم گرفت

 !!الزم نیست بخوری،هرکی این قیافه ی شبیه ازگیلت رو ببینه فکر میکنه داری زهر میخوری-

 اونقدر راحت شدم که دیگه ازگیل گفتنش هم برام مهم نبود،نفسی که با خیال راحت بیرون فوت کردم

 اعث شد خندهی گوشهی لبش عمیقتر بشه!!به امیرعلیی که برای من سوپ درست کرده بود خیرهب

 ...شدم!!چقدر خوب بود وقتی اینطوری توجهش رو میدیدم

 !من که سیر نشدم!گشنمه-

 نگاه گوشهی چشمی بهم انداخت

 !!بیا اینجا ببینم-

 انقدر جدی جملهش رو گفت که ترسیدم...به جای اینکه سمتش برم یه دقم عقب برداشتم

 میخواین چیکارم کنید؟؟-

 چین های گوشه ی چشمش عمیق شد

 !بیا اینجا بهت میگم-

 

 نمیام،اصال خودتون بیاین!چرا من باید بیام؟-

 !تضمین نمیکنم من هم بیام تو عقب نری-
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 سرم رو تکون دادم

 !!خودمم تضمین نمیکنمراستش -

 درحالی که لبش رو روی هم فشار میداد تا من خندهش رو نبینم سمتم اومد و من عقب رفتم!اونقدری که

 به کابینت خوردم!!جلو اومد و سینه به سینهم ایستاد!به خاطر اخالف قدی زیادمون مجبور شدم سرم رو

 روی پیشونیم گذاشت تا مطمئن بشه تب بلند کنم تا بتونم به چشماش خیره بشم!! خمشد و دستش رو

 ندارم،از هرم نفسش که روی صورتم پخش میشد اب دهنم رو قورت دادم!!من جنبهی این همه نزدیکی

 !!به امیرعلی رو نداشتم

 !باالخره عقب رفت و من تونستم نفس راحتی بکشم

 تب که نداری!گلوت چی میسوزه؟-

 

 !کرده بود که جز نه کوتاه و خفه چیز دیگه ای نتونستم بگم اونقدر ادرنالین به داخل رگ ها تزریق

 !!خیله خب،پس میتونیم شام رو بیرون بخوریم-

 در حالی که کتونی هام رو در میاوردم و روی تخت مینشستم غر زدم

 ادم با یه مریض مهربونی میکنه؛میگه هرچی شما میخوای بگو همون رو بخوریم!!نه که با زور بیارتش-

 !!خوردش بده کباب به

 به امیرعلی که خونسرد مشغول نگاه کردن به منو بود زل زدم!اصال متوجه بود داشتم سرش غر میزدم؟؟

 !روش خوبیه دیگه،منو رسما ندید میگیرید که ینی ساکت شو-

 

 !!و چهار زانو رو به روش نشستم

 سلطانی دوستداری؟؟-

 ابرویی باال انداختم و ناراحت غر زدم

 من پیتزا دوستدارم اونم داره؟؟-

 نگاه کامال عادی به منو کرد وگفت

 !!نه ظاهرا نداره-

 از اینکه اینطوری خودش رو میزد به اون راه بیشار حرصم میگرفت!دقیقا نیم ساعت کلنجار رفتم که من
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 پیتزا میخورم حالم خوبه برام ضرر نداره اما امیرعلی بود دیگه!ناچار گفتم

 !وبههمون سلطانی خ-

 سرش رو تکون داد و به گارسون سفارش دو پرس سلطانی همراه مخلفات رو داد!با لبخند به صورتش

 خیره شدم

 ...امروز از کارا عقب افتادیم به خاطر من!معذرت میخوام...فردا هم که جمعه ست حتما-

 بین حرفم پرید

 کدوم کارا؟-

 ...باید میرفتیم اتلیه،نمیشه حاال فردا بریـ-

 بین حرفم پریدکوتاه 

 !!رفتم-

 ابرو باال انداختم ومتعجب نگاهش کردم

 

 

 تنها رفتید؟؟من چی پس؟؟-

 سرش رو تکون داد

 دفعه های پیش نظر میدادی؟؟؟-

 لبم رو کج کردم،راست میگفت من نظر زیادی نمیدادم

 !اما دوستداشتم ببینم عکس هارو-

 !چاپ که شد میبینی-

 !!خیره شدم...این اخم های روی پیشونیش جذاب ترش کرده بودپوف کالفه ای کشیدم و بهش 

 ...درصد از اون مزون سهم داره باید منم میبردید اما منم شریکتونم،به عنوان کسی که-

 نگاه خیرهش رو که روی خودم دیدم سکوت کردم!!با همون حالت به چشمام زل زد

 هنوز متوجه نشدی اونقدر مهم نیستی که برای من باید های زندگیم رو مشخص کنی؟؟-

 برای چند لحظه مات و گیج نگاهش کردم تا ذهنم حرفش رو حالجی کنه!همون سه کلمه بارها توسرم

 درد بدی که توی قفسه ی سینه ام حس کردم باعث شد اشک توی!"اونقدر مهم نیستی"پژواك شد
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 ق با امیرعلی بود!من خودم رو زیاد باال برده بودم!!با بغضی که سعی در پنوه کردنشچشمام جمع بشه!ح

 داشتم کوتاه گفتم

 ...حق باشماست.معذرت میخوام-

 !ودرحالی که سنگینی نگاهش رو روی خودم به خوبی حس میکردم سرم رو زیر انداختم

 ستم که بخورم!تمام میلم از بینغذا رو توی سکوت سنگینی خوردیم و من حتی یک سوم از غذاهم نتون

 رفته بود!!بغضی که توی گلوم نشسته بود نمیذاشت غذا بخورم!!با خوردن سومین لقمه تشکر کوتاهی

 کردم و کنار رفتم...نگاه امیرعلی رو روی خودم حس کردم اما سکوت کرد!!همین سکوت و بی تفاوتی

 

 دن و ناراحتیم شده اما امیدوار بودم دلیل اصلیشبیشتر عذابم میداد!خوب میدونستم که متوجه بغض کر

 رو متوجه نشه!از روی تخت بلند شد و گفت

 !اگه نمیخوری بریم-

 ...سرم رو تکون دادم و بی حرف کتونی هام رو پوشیدم

 !برو تو ماشین تا من بیام-

 

 قه ای که امیرعلیسوئیچ رو از دستش گرفتم و با قدم های نامیزون سمت ماشین رفتم!!تو همین چند دی

 !!میرفت تا صورت حساب رو پرداخت کنه اجازه داشتم که گریه کنم

 با دیدن امیرعلی که سمت ماشین میومد تند اشکای روی گونهم رو پاك کردم اما انگار بیفایده بود چون

 اشکام جاشون رو پر میکردن!سوار ماشین که شد بی حرف سوئیچ رو سمتش گرفتم...متوجه تاخیر چند

 ثانیه ای و سنگینی نگاهش روی نیم رخ صورتم شدم اما باز هم سکوت کرد و حرفی نزد!!سوئیچ رو از

 دستتم گرفت و راه افتاد...وقتی متوجه شدم راه خونه ش رو پیش گرفته به ساعت نگاه کردم و گفتم

 میشه من رو برسونید خونه ی سیامک؟-

 !سیامک تا فردا لواسون ویالی دوستشه-

 !پرحرص گازی از لبم گرفتم!لعنت به این شانس

 !پس برسونیدم خونه خودمون!ممنون-

 مگه نگفتی مادر پدرت سفرن؟-

 !بیحرف سرم رو تکون دادم
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 !نمیترسی؟-

 

 میدونستم که قرار نبود تا خود صبح بخوابم اما خب نخوابیدن رو ترجیح میدادم به بودن خونه ی

 !!امیرعلی

 !مهم نیست-

 اهی بهم کرد و بیحرف مسیرش رو تغیر داد!واقعا ادم مهمی نبودم که حتی برای موندن توینگاه کوت

 خونه ش هم اصرار نمیکرد!با توقف ماشین جلوی خونه نگاه ترسیده ای به چراغ های خاموش

 ...کردم!خوب میدونستم تا چند دیقه دیگه قراره به چه حالی بیوفتم اما

 وتاهی از ماشین پیاده شدم که امیرعلی بدون گفتن هیچ کلمه ایزیرلب تشکری کردم و با خدافظ ک

 صدای جیغ الستیکاش رو به رخ سکوت کوچه کشید!!آه عمیقی کشیدم و از داخل کیفم کلید رو بیرون

 اوردم...با همون نگاه ترسیده کلید انداختم و در حیاط رو باز کردم اما با دیدن اون حجم از تاریکی و

 به الی درخت ها پیچیده بود تند در رو بستم و دوباره اشک روی گونه هام نشست!!نهصدای بادی که ال 

 میتونستم پام رو داخل خونه بذارم نه جایی رو داشتم که برم!دوباره حس دخترای تنهاو بی کَس باعث

 ...شد اشکام شدت بگیرن

 

 چقدر دیگه باید صبرکنیم تا متوجه بشی که از تاریکی میترسی؟؟-

 نیدن صدای امیرعلی از پشت سرم جیغ خفه ای زدم و برگشتم!با دیدنش که خونسرد به دیوار خونهبا ش

 تکیه داده بود و نگاهم میکرد میون اشک لبخند زدم!ینی منو تنها نذاشته بود؟؟

 دیقه دیگه توی ماشین نباشی بیخیال غیرت و مردونگی و رفاقتم با اونقدر خسته هستم که اگه تا-

 !!شم میرم خونهسیامک می

 و بیحرف دیگه ای تکیه اش رو از دیوار برداشت و ازم دور شد!!درحالی که اشک روی گونه هام

 

 سرمیخورد اما نمیتونستم لبخندم رو جمع کنم دنبالش دویدم!!با دیدن ماشینش که کوچه ی پایینی پارك

 که تبدیلش کرده بود به امیرعلیکرده بود لبخندم عمیقتر شد و میون گریه خندیدم!!همین کاراش بود 

 !یزدان پناهی که دلبستش شده بودم

 با بوی لذیذ استیکی که توی بینیم پیچیده بود الی پلکام رو باز کردم!!کمی طول کشید تا مغزم هوشیار
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 بشه و متوجه موقعیتم بشم!!نگاهمو توی اتاق چرخوندم!!همون پرده های مخملی قرمز...چشمام رو ریز

 کردم!کدوم پرده های مخملی قرمز؟؟با یاداوری اینکه خونه امیرعلی بودم تند روی تخت نشستم و به

 رو نشون میداد!!تند توی سرم کوبیدم،جلوی امیرعلی ساعت دیواری و چوبی دیوار نگاه کردم!!ساعت

 لباسم که رویتبدیل شده بودم به یه خرس خواب الو!!لبم رو گزیدم و از تخت پایین اومدم!با دیدن 

 زمین افتاده بود خندیدم!!اگه مامان بود بابت این عادت همیشگی که وسط خواب گرمم میشد و لباس

 تنم رو در میاوردم غر میزد!!!درحالی که لباسم رو تنم میکردم رو تختی رو مرتب میکردم به خودم توی

 فتادم!همیشه وقتی موهام روواینه نگاه کردم...دستی بهشون کشیدم و خرگوشی بستمشون...یاد سیا ا

 خرگوشی میبستم میخندید و بهم میگفت خاله ریزه!لباسم رو مرتب کردم و از اتاق بیرون رفتم...صدای

 سوت زدنش لبخند روی لبم نشوند!عادت همیشگیش بود!!موقع صبحانه درست کردن با ریتم اهنگی که

 !نمیدونستم چیه سوت میزد

 !!سالم-

 و سوتی که میزد کشیده شد و نگاهی به سرتاپام کرد و درنهایت صدای سوتشبا صدای سالمم برگشت 

 قطع شد!!سرش رو تکون داد،اخمی بین ابروش نشوند و گلویی صاف کرد!با یه دستش حوله ی دور

 گردنش رو برداشت و مشغول خشک کردن موهاش شد ونگاهش رو ازوم گرفت

 !!سالم-

 

 

 کشدارش بود رفتم سمتش با لبخند ریزی که حاصل از سوت

 صبح چرا بیدارم نکردید بیام پیاده روی؟؟-

 تخم مرغی که دستش بود از دستش افتاد و روی زمین پخش شد!چشماش رو با حرص روی هم

 فشرد!!درحالی که دستی به پیشونیش میکشید کوتاه گفت

 !!ممکن بود تبت برگرده دوباره-

 عا امیرعلی یه چیزیش بود و نمیگفت؟؟جدیت همیشگی تویابرویی باال انداختم؛من حس میکردم یا واق

 صداش نبود!خم شدم تا تکه های شکسته ی تخم مرغ رو بردارم که گفت

 !!خودم حلش میکنم!تو برو دست صورتت رو بشور بعدم بیا صبحانه بخور باید بریم-

 ابرویی باال انداختم و نگاهش کردم
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 کجا قراره بریم؟؟-

 ش رو روی هم فشرد و اینبار صدای دادش بلند شددوباره با حرص چشم ها

 !اول صبح انقدر سوال پیچ نکن منو!یه قبرستونی که سقف نداشته باشه!همون کاری که گفتم رو بکن-

 متعجب نگاهش کردم!این اشفتگی اول صبح به خاطر چی بود؟قبل ازاینکه دوباره مورد خشونتش قرار

 بگیرم رفتم سمت سرویس...به صورت خودم توی اینه نگاه کردم و ابرویی باال انداختم!چی باعث شده

 بود امیرعلی که تحت هر شرایطی خونسردیش رو حفظ میکرد اینطوری اشفته بشه؟؟بعد از شستن

 !دست و صورتم برگشتم!به ظرف اماده شدهی صبحانه ام که روی اپن بود نگاه کردم

 پناه؟؟اقای یزدان -

 صداش رو از طبقه ی باال شنیدم

 

 !!صبحانه ت رو بخور تا من اماده بشم-

 خودتون نمیخورید مگه؟؟-

 وقتی جوابی نشنیدم ابرویی باال انداختم تکه ای از استیک رو دهن گذاشتم!!من کی امیرعلی رو فهمیده

 ها رفتم باال تا مانتوم رو بودم که این بار دومم باشه؟؟بی میل کمی از استیک رو خوردم و از پله

 بپوشم!!اماده شدنم پنج دیقه هم طول نکشید چون حوصله نداشتم!اون دادی که امیرعلی سرم زد حسابی

 !بی حوصله ام کرده بود

 

 وقتی پایین برگشتم دیدم امیرعلی جلوی در منتظرم ایستاده!!دوباره نگاه سرتاپاییش رو دیدم!!اصوال

 نمیکرد اما این بار دومی بود که تو نیم ساعت گذشته اینطوری خیره نگاهم امیرعلی اینطوری نگاهم

 میکرد!وقتی سوار ماشین شدیم سیگاری از جیبش در اورد و روشن کرد!اونقدر از دادش و رفتار

 امروزش ترسیده بودم که حتی نتونستم بگم سیگار نکش و البته امیرعلی تویاین چندماه بار اولی بود که

 !ن سیگار روشن میکرددر حضور م

 دوباره با خودم تکرار کردم که امیرعلی که امروز میبینم متفاوت با امیرعلیه که توی این چندماه

 شناختم!!با پخش شدن دود سیگار توی فضای ماشین به سرفه افتادم و باعث شد امیرعلی بهم نگاه کنه!با

 رو پایین داد تا بوی سیگار بره!حسعصبانیت لعنتی گفت و سیگار رو بیرون پرت کرد و شیشه ها 

 که توی صداش بود باعث شد نفسم میکردم نفس کم میارم اما همون خوبی کوتاه امیرعلی؛همون نگرانی
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 دوباره برگرده!!درحالی که سرفه میکردم سرم رو تکون دادم

 !خوبم خوبم-

 !!سرش رو تکون داد و سکوت کرد

 

 اتفاقی افتاده؟؟-

 کوتاه جوابم رو داد

 !نه-

 نا مطمئن به دستش که حاال دور فرمون مشت شده بود نگاه کردم...از طرفی هم اون نه که گفت مثل بقیه

 نه ها قاطع نبود!لبم رو گزیدم!نکنه این اشفتگی به دختری مربوط بشه؟

 اقای یزدان پناه؟؟-

 !!باران امروز که اصال نمیخوام صدات رو بشنوم خیلی بیشتر حرف میزنی-

 ورچیده نگاهش کردم..نمی خواست صدای من رو بشنوه؟؟با گوشه ی شالم ور رفتم و بغ با لبای

 کردم!این چه رفتارایی بود اول صبحی؟ببخشید کوتاهی که زمزمه کردم باعث شد چینی گوشه ی لبش

 بیوفته!تا رسیدن به مقصد سکوت کردم...با توقف ماشین جلوی پارك جمشیدیه از ماشین پیاده

 "یه قبرستونی که سقف نداشته باشه "میرعلی توی گوشم پیچیدشدم!!صدای ا

 کنارش مشغول قدم زدن شدم اما حتی یه کلمه هم حرف نزدم!گفته بود دوستنداره صدام رو بشنوه!آهی

 که کشیدم باعث شد امیرعلی نیم نگاهی بهم بکنه

 

 !ساکت شدی-

 بهم فهمونده بود که مهم نیستم براش همدلخور نگاهش کردم و سرم رو پایین انداختم!از دیشب دوهم 

 اینکه دوستنداره صدام رو بشنوه!بعد میگفت ساکت شدی!نطقم رو کور کرده بود!نمیدونم متوجه نگاه

 دلخورم شد یا نه که گفت

 از صبح ذهنم زیادی درگیره،نپرس درگیر چی،نپرس چرا چون خودمم نمیدونم!ادمی نیستم که با-

 

 ...یر بشه اماهمچین چیزی ذهنم درگ

 نفس عمیقی کشید و شونه ای باال انداخت
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 !نمیدونم،هنوز گیجم و هیچی نمیدونم-

 سرم رو تکون دادم و دوباره سکوت کردم!حرفاش به جای اینکه روشنم کنه گیج ترم کرده بود اما دلیلی

 الچیقبرای صحبت نمیدونستم!بعد از نیم ساعت قدم زدن از راه سنگفرش شده رد شدیم و داخل ا

 نشستیم...دستی به گردنش کشید و گفت

 تو چرا با مادر پدرت سفر نرفتی؟-

 بااخم نگاهش کردم و غر زدم

 !!انگار زیادی مخل اسایشتون شدم ببخشید اگه میدونستم حتما میرفتم-

 چین های گوشه ی چشمش رو که دیدم باعث شد متوجه بشم که انتظار همین واکنش رو ازم داشته و

 !!رفا برای به حرف انداختنم و دیدن این واکنش بودهاین حرف ص

 !واقعا که خیلی بد و بدجنسید-

 رومو ازش گرفتم واما پشیمون شدم و دوباره به صورتش نگاه کردم

 !تازه خبیث هم هستید-

 دوباره رومو ازش گرفتم که باعث شد صدای تک خندهی مردونه ش رو بشنوم و لبخند بزنم!چقدر

 !!صدای خنده های مردونه ش رو دوستداشتم

 !!خوبه که انقدر خوب شناختیم!پاشو بریم باران!خلوتی اینجا حالم رو بدتر میکنه-

 ابرویی باال انداختم و به موهای اشفته اش زل زدم!تا جایی که من میدونستم امیرعلی شاید از شلوغی

 ر امروز امیرعلی حرفای نامفهوم تریبدش نمیومد اما همیشه جاهای خلوت رو ترجیح میداد!چقد

 

 !میزد!!چقدر امیرعلی امروز مرموز تر شده بود!!بیحرف بلند شدم و دنبالش راه افتادم

 

 فسقل من چرا تو فکره؟؟-

 سرم رو بلند کردم و لیوان شیرقهوه رو از دستش گرفتم!درحالی که به بخاری که از لیوان خارج میشد

 رفتارای اشفته و عجیب امیرعلی بود!با بشگن سیا نگاهش کردم!!به نگاه ماتم زل زدم!!تمام حواسم به

 خندید

 چت شده دختر؟؟-

 !شونه باال انداختم
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 !ذهنم یکم درگیره-

 درگیر چی؟؟-

 !نپرس-

 سرش رو تکون داد و به صورتم خیره شد

 خب تعریف کن ببینم!این یه روزی که پیش رفیق ما بودی چطور بود؟؟خوش گذشت؟-

 م رو تکون دادمسر

 !خوب بود-

 با چشمای ریز شده بهم خیره شد

 بقیه اش؟؟-

 !بقیه نداره!خوب بود!همین-

 باز همون عذاب وجدان مسخره؟-

 

 اخم کردم!درسته علت اشفتگیم اون قضیه نبود اما اون حسی که داشتم عذاب وجدان نبود یا اگه هم بود

 !مسخره نبود

 !سیا-

 با حرص لیوانش رو روی میز کوبید وگفت

 مرض سیا!!من نمیفهمم این چه حسیه که تا وقتی پیشش هستی نیست اما همین که دور میشی سر-

 اون دلبستگیت رو قوی تر میکنه هم خوشی که کنار امیرعلی داشتی وکلهش پیدا میشه؟؟؟این حس هم

 !میزنیرو کوفتت کنه!اینوسط چی میشه؟؟توی یه برزخ دست و پا 

 سرم رو تکون دادم

 

 !نمیخوام راجب این موضوع بحث کنم چون نتیجه ای نداره-

 سرشو با تاسف تکون داد و سکوت کرد!جرعه ای از قهوهم رو مزه کردم!امیرعلی امروز انگار حوصله ی

 بحث کردن با من هم نداشت چون وقتی گفتم بریم پیتزا بخوریم ببیحرف رفت سمت فست فود!!تمام

 !!دت هم توی سکوت به پیتزاش زل زد و جز سه تا فال پیتزا چیزی نخوردم
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 سیا؟-

 جان؟-

 تو زندگی امیرعلی دختری هست؟-

 درحالی که سرش رو از توی گوشیش بلندمیکرد گفت

 !اگه کسی بود وارد زندگیت نمیکردمش-

 ...سرم رو تکون دادم وبا لبخند دوباره جرعه ای از قهوهم رو مزه کردم

 

 !طعم شیرقهوه ات عالی شده-

 و در حالی که با همون لبخند وارد حیاط میشدم جرعه ی دیگه ای از شیرقهوهم رو مزه کردم...شماره ای

 !که این روزا از حفظ شده بودم رو گرفتم و گوشی رو روی گوشم گذاشتم

 بله؟-

 به صدای گرفته ش لبخند زدم

 سالم اقای یزدان پناه!حالتون بهتر شده؟؟-

 نفسش رو پر صدا بیرون فوت کرد

 !!داشتم خوب میشدم!حداقل تا همین چند لحظه قبل-

 ابرویی باال انداختم

 چرا؟؟چیزی شده؟؟اتفاقی افتاده؟؟-

 نه!کاری داشتی؟-

 شونه باال انداختم

 !نه ینی فقط میخواستم حالتون رو بپرسم-

 باط قطع شدهسکوت پشت خطش اونقدر طوالنی شد که برای لحظه ای فکرکردم ارت

 اقای یزدان پناه؟؟-

 

 بله؟؟-

 من حس کردم یا صداش بیشتر گرفت
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 !یهو ساکت شدید فکرکردم قطع شده-

 

 بدون توجه به حرفم گفت

 !من سرم شلوغه!فردا صحبت میکنیم!خدافظ-

 گوشیم وقبل ازاینکه بذاره من حرفی بزنم ارتباط رو قطع کرد!!ابرویی باال انداختم و متعجب به صحفه ی

 !!خیره شدم!ای کاش من میفهمیدم چی انقدر امیرعلی رو بهم ریخته

 !شهریور

 روز قبل از دو هفته بعد از اون اشفتگی امیرعلی که هنوز هم دلیلیش رو متوجه نشده بودم و درست

 عروسی سیا و غزل!!چیزی که توی این دو هفته تغییر کرده بود رفتار امیرعلی بود!!حس میکردم سردتر

 از قبل شده!دوباره شده بود همون امیرعلی که روز اول دیده بودم!امیرعلی که با کوچکترین اشتباه

 دیقه مکالمه ش رو با من طول صدای دادش پردهی گوشم رو میلرزوند!امیرعلی که بیشتر از

 ی کهنمیداد!!تمام دلخوشیم شده بود همین ورزش های صبحگاهی دونفرمون!!آه عمیقی کشیدم و در حال

 !!بند پارچه ای ساعتم رو دور مچم میچرخوندم تا گره بزنم زنگ رو فشردم

 بله؟؟-

 دستم از بند ساعتم جدا شد و ساعتم با صدای بدی روی زمین افتاد و صفحه ی شیشه ایش خورد

 شد!نمیدونم توهم زده بودم یا واقعا قلبم نمیزد!میشد ادم با قلبی که نمیزنه زنده بمونه؟؟صدای امیرعلی

 رو شنیدم

 !!بهش بگو صبرکنه االن میرم دم در-

 دوباره صدای ظریفی که عجیب شبیه صدای ناقوس مرگم بود توی گوشم پیچید

 !عزیزم چند لحظه صبرکن تا امیرعلی بیاد-

 که اجازه بده از شوك امیرعلی گفتنش در بیام در رو برام باز کرد!!این دختر کی بود که انقدرو قبل ازاین

 

 !!صمیمی میگفت امیرعلی؟؟حاال میفهمیدم دلیل سردی امیرعلی رو

 دستم رو روی قلبم دردناکم گذاشتم!اشکی که توی چشمام حلقه زد با پیچیده عطرش توی مشمامم

 !کردم و به صورت همیشه شش تیغ شدهش زل زدم سرکوب کردم!!سرم رو بلند
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 !سالم-

 سرش رو تکون داد و راه افتاد!!کنارش راه افتادم و دنبال اثری از رژ یا حتی چنگی خراشی روی گردن و

 !صورتش گشتم اما چیزی پیدا نکردم

 اول صبحی تو صورت من دنبال چی میگردی؟-

 از اینکه مچم رو گرفت هول شدم

 !!هیچی-

 ن گوشه ی چشمش دیگه سر ذوق نیاوردتم!!دیگه دوستنداشتم کنارش راه برم!دوستنداشتم باهاشچی

 !!حرف بزنم

 ...اقای یزدان پناه من برمیگردم!ببخشید خودتون تنها-

 بین حرفم پرید

 !اگه خسته بودی باید قبل اومدن فکرش رو میکردی نه االن-

 قدم زدم!!ای کاش نمیومدم...با رسیدن به پارك اه باشه ی ارومی گفتم و با سری زیر افتاده کنارش

 عمیقی کشیدم!با این حال و نفس تنگ شده حتما هم باید میدویدم!!امیرعلی نگاهی به صورتم کرد

 !میتونی بشینی تا من ورزشم تموم شه و بعد برگردیم-

 م چه اجباری بودو بدون توجه به صورت مبهوت من با دو ازم فاصله گرفت!!وقتی نمیخواستم وورزش کن

 

 که بیام؟؟با حرص دندونام رو روی هم فشار دادم!فقط میخواست من رو زجر بده!فقط!!پام رو روی زمین

 کوبیدم و روی نیمکت سرد و فلزی پارك نشستم و دوباره صدای دخترونه ای که توی گوشم پیچیده بود

 !رو به یاداوردم و با بغض به قامت امیرعلی خیره شدم!عاشقی به من نیومده بود

 بعد از چهل دقیقه همراه امیرعلی از پارك برگشتیم!!جلوی خونه سرم رو تکون دادم

 !اقای یزدان پناه من دیگه میرم!خدافظ-

 درحالی که زنگ رو میفشرد گفت

 از کی تاحاال؟؟-

 ابرویی باال انداختم وگفتم

 !بله؟؟متوجه نشدم-
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 !از کی تاحاال بدون صبحانه برمیگردی؟؟بیا تو-

 

 در با صدای تیکی باز شد و وارد خونه شد!!مطمئن بودم که اون دختر هنوز توی خونه بود که در رو براش

 باز کرد!مطمئن بودم که با دیدنش حال و روزم از اینی که هست بدتر میشه اما نمیخواستم فرصت دیدن

 ختر امیرعلی رو از دست بدم!میخواستم ببینم چه خصوصیتی داره که امیرعلی...آه عمیقیدوست د

 کشیدم و دنبالش رفتم...با ورودمون به خونه نگاهم رو چرخوندم تا چیز جدیدی ببینم اما انگار همه چیز

 "غلطی هم کرده باشن تو اتاق خواب کردن نه تو پذیرایی" مثل قبل بود!به خودم تشر زدم

 فکرش هم قلبم تیر کشید که با صدای زنی سرم رو برگردوندم از

 !!سالم عزیزم-

 با دیدن زن زیبارویی که توی قاب عکس های خانوادگی امیرعلی دیده بودم و امیرعلی به عنوان مادرش

 

 بهم معرفیش کرده بود ابروم باال پرید!!مادر امیرعلی؟؟سعی کردم شگفتیم رو پنهون کنم و لبخند

 !!دستش رو به گرمی فشردمبزنم

 سالم!خوب هستید؟ببخشید من فکرنمیکردم شما باشید وگرنه مزاحم نمیشدم...اونم این وقت-

 !!صبح...اقای یزدان پناه هم چیزی به من نگفتن

 و با چشمای ریز شده از حرص به امیرعلی که با چین های گوشه ی چشمش مشغول خوردن اب میوه

 لی درحالی که میخندید گفتبود خیره شدم!!مادر امیرع

 !!این چه حرفیه دخترنازم،مراحمی تو-

 و با چشمکی گفت

 منظورت از اقای یزدان پناه شوهرمن بود یا پسرم؟؟-

 درحالی که میدونستم گونه هام سرخ شدن لبم رو گزیدم که صدای دختری که یه ساعت گذشته حکم

 ناقوس مرگ رو برام داشت نجاتم داد

 !!منظورش اقای یزدان پناه کوچک بود مامان جان-

 و از پله ها پایین دوید!با دیدن چشمای ذغالی رنگش که بی شباهت با امیرعلی نبود لبخند زدم!!دستش

 رو جلو گرفت

 !سالم باران جان؛مشتاق دیدارت بودم!من حدیث هستم!خواهر اقای یزدان پناه-
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 م!باالخره تونستم لبخند واقعی بزنم!خاال میفهمیدمو خندهی ریزی کرد!به صورت نمکیش خیره شد

 بیخودی صبح قشنگم رو خراب کرده بودم...با همون لبخند دستش رو فشردم

 

 !سالم حدیث جان...خوشحال شدم از دیدنت-

 

 سرش رو تکون داد...امیرعلی در حالی که میرفت سمت پله ها گفت

 !ما تموم بشهمن دوش میگیرم و میام تا شاید خوش وبش ش-

 و بیحرف دیگه ای باال رفت!!حدیث چینی روی بینیش انداخت و رو به مادرش گفت

 سودابه جان چیشد که این پسرت اینطوری از اب در اومد وقتی دخترات به این ماهی شدن؟-

 مامانش اخمی نثارش کرد و غر زد

 !حدیث!پشت برادرت حرف نزن-

 !جلوش هم میگم-

 تم جلوی خندهم رو بگیرم گفتحدیث به من که سعی داش

 شراکت باهاش خیلی سخته نه؟؟-

 سرم رو تکون دادم

 !نه اونقدر که فکرمیکنی-

 خندید و مادرش با اخم بهش اشاره کرد

 !برو بیتا رو صدا کن!زیاد داری غیبت میکنی-

 حدیث با خنده باشه ای گفت و از پله ها باال رفت!!مادر امیرعلی با لبخند نگاهم کرد وگفت

 !چرا ایستادی دخترم؟؟بشین تا برات ابمیوه بیارم بخوری-

 لبخند کمرنگی زدم

 نه من بیشتر از این مزاحمتون نمیشم...ینی باید برم خونه اماده بشم چون امروز عکس برداری-

 !!داریم!میترسم دیر شه و اقای یزدان پناه عصبی بشه

 فکرکنم ترس و خجالت رو توی صورتم دید که خندید و سرش رو تکون داد

 

 باشه عزیزم،بهت اصرار نمیکنم که معذب نشی!به هرحال اینجا خونهی خودته!خجالت هم نیاز نیست-
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 !بکشی

 تشکری کردم و بعد از خدافظی از خودش و حدیث تند از خونه بیرون اومدم!!هرکاری میکردم

 روی صورتم رو پاك کنم!اشنایی با خانواده امیرعلی و دیدن چنین محبتی از جانبشون نمیتونستم لبخند

 !!چیز کمی برای من دلبسته ی امیرعلی نبود

 

 !با لبخندی که از وقتی برگشته بودم از روی لبم پاك نمیشد به باران جلوی اینه خیره شدم

 لش این روزا زیاد شده بود و چقدربارانی که پر بود از حس خوب،بارانی که لبخندای از ته د

 دوستداشتنی بود حال این روزای من!!با پیام امیرعلی کوله ی سفید رنگم رو برداشتم و بیرون

 رفتم...امروز تیپ اسپرت زده بودم تا توی عکس برداری کمتر اذیت بشم!رفتم سمت اشپزخونه و از

 !داخل یخچال ساندویچ امیرعلی رو در اوردم

 داری میری؟؟-

 !اره مامان جان،امیرعلی اومده زیاد منتظرش نذارم-

 !!خیله خب!شیرموزت رو فراموش نکنی-

 !!خوب شد گفتی!باز داشت یادم میرفت-

 !!بطری شیرموزی که درست کرده بودم هم بیرون اوردم و داخل کوله ام گذاشتم

 امروز کجا میرید؟؟-

 !بلوار شهرداری کرج-

 تکون دادمامان سرش رو به نشونهی تفهیم 

 

 !انشاال که موفق باشید عزیزم-

 گونهش رو بوسیدم و با خدافظ کوتاهی دویدم از خونه بیرون!!مطمئن بودم امیرعلی رو عصبانی میکردم

 اگه کمی دیرتر میرفتم!با لبخند سوار ماشین شدم

 !سالم-

 !نگاهی بهم انداخت و به تکون سری اکتفا کرد

 !صبحانه نموندی-
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 !با یاداوری مادرش و حدیث لبخندم عمیق تر شد

 ..اره،اخه چیز شد...یکم زشت بود-

 و با یاداوری اینکه بهم چیزی نگفته بود کامل برگشتم سمتش

 شما هم به من نگفتید که خانواده تون برگشتن که حداقل اونطوری مثل مجسمه خشکم نزنه با-

 !دیدنشون

 گوشه ی چشماش چین افتاد

 

 !ه من دیدم به طوطی بیشتر شبیه بود تا مجسمهاونی ک-

 چشمام رو ریز کردم و غر زدم

 منظورتون اینه که من زیاد حرف زدم؟-

 چین گوشه ی چشماش عمیقتر شد

 !باهوش شدی-

 دوباره غر زدم

 

 !واقعا که خیلی بدید-

 از داخل کوله ام بطری شیرموز رو در اوردم و سمتش گرفتم

 !کنید من رو حرص بدید و بخندید اما من براتون شیرموز درست کردمدرسته که هی تالش می-

 اینبار نه غر زد نه اعتراضی کرد!فقط برای چند لحظه اول به دستم که بطری رو سمتش گرفته بود و بعد

 !به خودم خیره شد

 !بگیرید دیگه!دستم خسته شد خب-

 گلویی صاف کرد نگاهش رو از روم برداشت و درحالی که دستی به موهاش میکشید

 !میل ندارم!خودت بخور-

 !اما من برای شما درست کردم نه خودم-

 بدون اینکه نگاهم کنه یا حتی جوابم رو بده دکمه ی باالی پیرهن طوسی رنگش رو باز کرد و شیشه رو

 ماه پیش!تا وقتی پایین کشید!دلخور نگاهش کردم!بعضی وقت ها دوباره میشد همون امیرعلی یوبس
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 که برسیم نه اون حرفی زد نه من!وقتی اینطوری ساکت میشد منم میترسیدم که حرفی بزنم!مخوصا که

 تمام مدت کالفه وار دستش رو به موهاش میکشید!با توقف ماشین جلوی ویالی بزرگ و لوکس ابرویی

 ن جای دیگهباال انداختم!فکرنمیکردم همچین خونه های ویالیی توی جایی جز منطقه های باالشهر تهراا

 !!ای پیدا بشه!هرچند که سبک این خونه ها بیشتر اروپایی بود

 !همراه امیرعلی وارد ویال شدیم...با دیدن شیدا و دنیا لبخند روی لبم نشست و رفتم سمتشون

 !سالم-

 دنیا با لبخند در اغوشم کشید

 !سالم بارانم!!رنگ و روت باز شده-

 

 

 که مشغول صحبت با مردی بود که نمیشناختمش کرد!ضربه ای به و اشاره ی کوچیکی به امیرعلی

 بازوش زدم

 !!خفه شو دنیا!بچه پرو-

 شیدا درحالی که صحبتش رو با ارش تموم میکرد اومد سمتمون

 سالم طراح کوچولوی تیم!حالت چطوره عزیزم؟-

 !سالم شیداجون!اگه امروز از دادهای امیرعلی بتونم در برم خوب میشم-

 دستی به روی شونه ام زد خندید و

 !!موفق میشی انشاال-

 صدای بلند امیرعلی رو شنیدم

 !خانم ها به جای خوش وبش اماده بشید برای عکس برداری-

 با حرفش دنیا به خنده افتاد و قبل ازاینکه امیرعلی بهش بتوپه دوید توی ویال تا اماده بشیم!!حتی نذاشت

 د!نگاهی به حیاط ویال انداختم ولی بابک رو ندیدم!بیخیال شونه اییک دقیقه از حرفم بگذره و داد زده بو

 باال انداختم و رفتم پیش بچه ها!!دنیا در حال اماده شدن بود و بیتا درحالی که نفس نفس میزد دوید تو

 اتاق!تند مانتوش رو در اورد و گفت

 !!گ بازی راه انداختمسالم سالم!ببخشید خواب موندم!از ترس یزدان پناه نمیدونید چه میگ می-

 همه مون به خنده افتادیم و درحالی که شال کرم رنگی رو در میاوردم گفتم
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 !!من که بعید میدونم یزدان پناه متوجه تاخیرت نشده باشه-

 !لبش رو گزید و روی صندلی جلوی ارش نشست

 

 !نگو توروخدا باران!قبرم رو میکنه-

 با خنده شونه ای باال انداختم!!شلوار کتان صدری رنگی که همرنگ مانتو بود رو هم انتخاب کردم!!به

 !کفش ها نگاه کردم و کفش کرم رنگی رو انتخاب کردم که صحبت بچه ها توجه ام رو جلب کرد

 !ارش:نمیدونم ظاهرا کارها رو دیر رسوندن!امیرعلی هم که دیدید چقدر رو بدقولی تیک داره

 شیدا هم حرفش رو تایید کرد

 !!اره حتما به خاطر همینه وگرنه دفعه ی پیش که عادی بود رفتارشون-

 ست اماده شده رو کنار گذاشتم و برگشتم

 

 دارید راجب کی حرف میزنید؟؟-

 شیدا خندید

 به به!چه جور شراکتیه که در جریان نیستی عکاس گروه عوض شده؟؟-

 ه روی سرم ریخته شد!دوباره امیرعلی من رو ندید گرفته بود و خودشحرف شیدا مثل اب یخی بود ک

 تنهایی تصمیم گرفته بود!دندونام رو روی هم فشار دادم!درسته از اینکه دیگه مجبور نبودم بابک رو

 ببینم خوشحال بودم اما اینکه دوباره من رو ندید گرفته بود اصال خوشحالی نداشت!با حرص شال رو روی

 تم پرت کردم و بیرون رفتم!با چشم دنبال امیرعلی گشتم!داخل االچیق سنگی نشسته بود ومبل کناردس

 ...خونسرد مشغول چک کردن گوشیش بود!!پا تند کردم سمتش

 تا کی قراره من ندید قرار گرفته شم؟-

 !با صدای تقریبا بلندم سرش رو بلند کرد و با ابرویی باال رفته به صورت برافروخته ام خیره شد

 چیشده؟-

 

 چرا من باید اخرین نفری باشم که متوجه بشم عکاس گروه عوض شده؟؟چرا بدون اینکه به من بگید-

 این کار رو کردید؟؟اصال چه دلیلی برای اینکار داشتید شما؟

 با اخم از جاش بلند شد و در حالی که به اطرافش نگاه میکرد دستی به پیشونیش کشید و کوتاه چشماش



www.taakroman.ir  

 

  

 
430 

 

سرکوب رمان    

  کاربر انجمن تک رمانبانو آی  

 

 با لحن ارومی گفترو بست و 

 من بد متوجه شدم یا تو واقعا صدات رو برای من بلند کردی؟-

 شاید موقعیت دیگه ای بود از این آالارم های رفتاریش که نشون دهندهی عصبانیتش بود میترسیدم و

 عقب میکشیدم اما اینبار فرق میکرد!بار اولی نبود که این اتفاق میوفتاد!با همون تن از صدا گفتم

 !خیلی درست متوجه شدید چون من االن با باالترین تن صدایی که دارم باهاتون صحبت میکنم-

 پوزخند سردی که گوشه ی لبش نشست هم دیگه نترسوندتم!دستی به چونه ش کشید و خم شد

 سمتم!دقیقا کنار گوشم لب زد

 جمع کن و با یه اژانس هرقبل از اینکه مجبور بشی با گریه از اینجا بری بیرون برگرد وسیله هات رو -

 !چه سریعتر برو تهران

 نه از پوزخندش ترسیدم،نه از جدیت و خشم صداش!!!تنها چیزی که ترسوندتم و باعث شد از داخل

 شروع به لرزیدن کنم هرم نفس هاش بود که روی گردنم حس کردم!!سرش رو که عقب کشید با دیدن

 

 همیشه همین بود!همینقدر سرد!همین جدی!درحالی شیشه ی سرد داخل چشماش بغض کردم!امیرعلی

 که بغضم رو سرکوب میکردم به چشماش زل زدم

 !همیشه همین بودید و هستید!اشتباه رو شما میکنید و اونی که نباید جلوی چشمتون باشه منم-

 و تند دویدم سمت ویال!!اصال دلم نمیخواست گریه کنم!حداقل نه االن!بعضی وقتا فرامموش میکردم

 

 فردی که بهش دلبسته ام امیرعلی یزدان پناهه!همون ادمی که سرد بودنش شهرت عام وخاصه!!بدون

 اینکه به سئوال ها و نگرانی های بچه ها پاسخی بدم مانتوم رو تنم کرد و کوله ام رو برداشتم و از ویال

 در اشک روی گونه ام بیرون زدم اما مقاومتم تا لحظه ای بود که در رو ببندم!!به محض بسته شدن

 چکید!چطور میشد در عین مقصر بودن انقدر بیرحمانه و حق به جانب حرف زد؟؟چطور میتونست؟

 به تاج تخت تکیه دادم و دسته گل خشک شده ام رو دستم گرفتم!تمام طول راه رو گریه کرده بودم!نه

 ه حتی براش مهماز دست امیرعلی،از دست خودم که چطور دلبسته شده بود!دلبسته ی کسی ک

 هنوز متوجه نشدی اونقدر مهم نیستی که برای من باید های زندگیم رو"نبودم!صداش توی گوشم پیچید

 "مشخص کنی؟؟

 آه عمیقی کشیدم و به گل ها خیره شدم!چقدر امیرعلی اون شب دوست داشتنی شده بود!به ساعت نگاه
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 برداری برگشته بود؟بهتر بود برمغروب بود!ینی االن داشت چیکار میکرد؟؟از سر عکس !کردم

 مزون!اینجوری نمیتونستم تا اخر شب بشینم و به دیوار رو به روم زل بزنم چون قطعا دیوانه میشدم!از رو

 !تخت که بلند شدم مامان وارد اتاقم شد

 بهتری یکی یه دونه؟؟-

 سعی کردم لبخند بزنم!سرم رو تکون دادم و رفتم سمت کمد

 !نخوبم!دارم میرم مزو-

 !به مادرت نمیگی چی شده بود؟تو که داشتی میرفتی خوب بودی-

 شونه باال انداختم

 !چیز خاصی نبود که بگم بهت-

 !خداروشکر کردم که بیشتر اصرار نکرد

 

 !منم میام باهات!میخوام برای عروسی سیامک لباس بخرم-

 

 عروسی سیامک!دوباره بغض توی گلوم نشست!باشهی خفه ای گفتم که صدای گوشیم بلند شد!با اخم به

 شمارهی ناشناس روی گوشیم خیره شدم و با کمی مکث جواب دادم

 بله؟-

 !سالم باران-

 ابروهام تا اخرین حد باال رفت!مویبایلم رو از گوشم فاصله دادم و به شماره خیره شدم

 یتونم بدونم شمارهی من رو از کجا پیدا کردید؟اقای اشیانی م-

 خندید

 از همونجایی که ادرس خونه تون رو پیدا کردم!میخوام باهات صحبت کنم!میتونم بیای پایین؟-

 دهنی که باز مونده بود رو بستم و تند رفتم سمت پنجره!!با دیدنش که به ماشین تکیه داده بود ابروم تا

 ام تکون داد و گفتاخرین حد باال پرید!دستی بر

 جایی میری برسونمت؟؟-

 با حرص دندونام رو روی هم فشردم
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 اقای اشیانی کجای حرفای اون روز من رو متوجه نشدید تا دوباره براتون تکرار کنم؟؟-

 به مامان که کنجکاو نگاهم میکرد خیره شدم!صدای خندهش توی گوشم پیچید!تازه متوجه شدم که

 !یخندیدن رو دوستنداشتمدیگه ادم هایی که زیاد م

 !بیا باهم صحبت میکنیم!یا من تو رو قانع میکنم یا تو من رو-

 پوف کالفه ای کشیدم!دیگه ظرفیت امروزم تکمیل بود!!باید همین امروز که باامیرعلی به خاطرش بحثم

 

 من خیره شده بود پیداش میشد؟مامان که حاال متوجه جریان شده بود نگاهش رو از پنجره گرفت و به

 !شد

 !برو باهاش حرف بزن!باالخره تکلیفش باید مشخص بشه-

 لبم رو گزیدم؛من قبال تکلیفش رو مشخص کرده بودم!صداش دوباره توی گوشم پیچید

 قبول کردی؟-

 جز قبول کردن کار دیگه ای میتونم بکنم؟-

 !خندید و نه کوتاهی گفت

 !صبرکنید تا بیام-

 

 و گوشی رو قطع کردم!به مامان که حاال میخندید نگاه کردم و غر زدم

 مامان جان دقیقا به چی داری میخندی؟؟-

 !به کالفگی دخترم-

 گونه ام رو بوسید

 !به نظر منم دلت جای درستی گیر!پس جواب این پسر رو قاطع و محکم بده-

 !لبم رو گزیدماز اشاره ی کوچیکی که باالخره مامان به امیرعلی کرده بود 

 از خونه که بیرون رفتم با دیدن بابک بغض کردم!چشمم،قلبم،عقلم،همه ی وجودم به دیدن امیرعلی

 پشت این در عادت کرده بودن!آهی کشیدم و سمتش رفتم!با لبخند دستش رو سمتم گرفت

 !سالم-

 به دستش نگاه کردم و سرد دستش رو فشردم
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 !سالم-

 !مرسی که اومدی-

 اهش کردم!چرا هیچ کدوم از حرفاش هیچ حسی درونم ایجاد نمیکرد؟؟چرا حتی گرمایبیحرف نگ

 دستاش هم دوستداشتنی نبود؟در ماشین رو که برام باز کرد دوباره هیچ حسی نداشتم!هیچ حسی!تشکر

 کوتاهی کردم و سوار شدم!!به قامتش که ماشین رو دور میزد تا سوار بشه خیره شدم!اصال گزینهی بدی

 یه دختر بود!قد بلند،هیکلی ورزیده،موهای خرمایی و چشمایی عسلی رنگ!کنارم که نشست گفت برای

 بهتر میدونم بریم کافه تا باهم صحبت کنیم اما اگه فکر میکنی که دیرت میشه اشکالی نداره بگو تو-

 !مسیر صحبت میکنیم

 و صحبت بیشتر باهاش روسرم رو تکون دادم و به ساعت نگاه کردم!هیچ عالقه ای به کافه رفتن 

 !نداشتم!ترجیح میدادم همون چند دیقه مسیر رسیدن به مزون رو تحمل کنم

 !باید برم مزون و دیرم میشه-

 باشه ای گفت و راه افتاد

 هفته پیش بود که جوابم رو با نه دادی!من هم گذاشتم به حساب نازه های!پس من شروع کنم-

 دخترونه ات!پیش خودم فکر کردم میتونستم دفعه های بعدی راضیت کنم اما وقتی دانشگاه رو بهونه

 !کردی و نیومدی برای انتخاب عکس ها فهمیدم واقعا عالقه ای به دیدن من نداری

 

 !ناخداگاه ابروم باال پرید

 چی گفتی؟؟-

 !ای دانشگاهت نتونستی بیایروز انتخاب عکس ها رو میگم!امیرعلی گفت که به خاطر کاره-

 

 تعجبم جاش رو به لبخند کمرنگی داد!!امیرعلی اینطوری گفته بود؟

 به هرحال!من روی این حساب سمتت نیومدم،حاال بگذریم که امیرعلی به چه دلیلی قرار داد چندساله-

 تی اما امروزمون رو فسخ کرد و نخواست دیگه همکاری کنیم!من فکر میکردم که تو ازش این رو خواس

 وقتی شنیدم دعواتون شده سر من گیج شدم!درسته نفهمیدم چرا امیرعلی قرارداد رو فسخ کرده اما این

 !رو فهمیدم که تو همچین هم به من بی میل نیستی!خواستم اخرین زورمم بزنم
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 از حرفش پوزخند زدم!بی میل نیستم؟؟به چی؟؟به اینکه باهاش دوست بشم؟

 در اشتباه هستید!اون کسی که امار به دستتون رسونده هم کامال در اشتباه بوده!دعوای اقای اشیانی کامال-

 !من و اقای یزدان پناه مطئنن به خاطر شما نبوده

 چشماش رو ریز کرد و به سمتم برگشت

 با همید؟؟-

 لبخند کمرنگی زدم!سئوال قشنگی بود اما "باهمید؟"!!از سئوالش خون توی رگام یخ بست

 درحالی که سعی میکردم لبخندم رو جمع کنم کوتاه گفتمجوابش...

 !معلومه که نه-

 پس اون دعوا بابت چی بوده؟؟-

 با حرص چشمام رو روی هم فشردم

 اختالف بین دوتا شریک پیش میاد!درسته؟-

 !ماه با امیرعلی کنار بیای حتما خیلی صبور بودیاگه تو یکی از اون شرکا باشی نه!چون وقتی تونستی-

 م رو گزیدملب

 !نظریه منطقی نیست-

 

 با توقف ماشین جلوی پاساژ لبم رو تر کرم و سعی کردم قاطع حرفم رو بزنم

 به هرحال امیدوارم متوجه شده باشید که من هیچ میلی به شروع یه رابطه با شما یا هر شخص دیگه ای-

 !رو ندارم!ممنون از لطفتون

 

 قبل از اینکه پیاده بشم صدام زد

 باران؟-

 خم شد و از پشت ماشین دسته ای گل رز قرمز برداشت و گرفت سمتم

 !این برای توا!حداقل این یکی رو رد نکن-

 لبم رو گزیدم و با تشکر کوتاهی دسته گل رو از دستش گرفتم و از ماشینش پیاده شدم!از دیدن گل ها

 شردم و منتظر ایستادم تا ازلبخند روی لبم نشست اما خیلی زود جمعش کردم!!دکمهی اسانسور روف
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  کاربر انجمن تک رمانبانو آی  

 

 پایین بیاد که بوی عطر تلخش مشامم رو پر کرد!!خیلی سعی کردم اما نتونستم که برنگردم!خیلی طبقه

 !سعی کردم اما نتونستم که مثل همیشه با لبخندبهش سالم نکنم

 !سالم-

 ایستادم و بهنیم نگاهی بهم انداخت و بدون اینکه حتی سری تکون بده وارد اسانسور شد!کنارش 

 پوزخند گوشه ی لبش خیره شدم!برای چی داشت پوزخند میزد

 عکس برداری چطور بود؟-

 بدون اینکه نگاهشو از در اسانسور بگیره گفت

 ...فکر میکردم متوجه قوانین شراکت با من شده باشید-

 از لحن سرد و شما شدن دوبارهم ابروم باال پرید و نگران نگاهش کردم

 

 !ظورتون نشدممتوجه من-

 بیحرف سرش رو تکون داد و از اسانسور بیرون رفت!حتی یه کلمه از حرفاش رو هم متوجه نشده

 بودم!بیحرف کنارش رفتم و به اخم میون ابروهاش خیره شدم

 ...اقای یزد-

 !نمیخوام صدات رو بشنوم-

 و بدون توجه به من مبهوت وارد مزون شد!بارها و بارها جمله ش تو سرم پژواك شد!نمیخواست با من

 حرف بزنه!اما چرا؟مگه من مقصر بودم؟بدون توجه به بغضی که توی گلوم نشست دنبالش وارد مزون

 لبخند شدم!به اخم های توهم رفته ش نگاه کردم؛بیحرف رفت سمت دفتر و بازش کرد!!سیما با دیدنم

 زد و خواست سالم کنه اما وقتی متوجه عصبانیت جفتمون شد به سمانه اشاره کرد تا تنهامون بذارن!با

 حرص دسته گل رو روی میز گذاشتم و دفتر توی دستش رو کشیدم و روی میز کوبیدم

 

 م بازخواستواقعا این منم که باید قوانین شراکت رو متوجه بشم؟یا نه منم که باید برای رفتار صبح-

 بشم؟

 چشم هاش رو روی هم فشرد و کوتاه اخطار داد

 !ادامه نده-

 ...چرا؟چون دارم حقیقت رو میگم؟؟یا چون دارم از اقای یزدان پناه ایراد میـ-
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  کاربر انجمن تک رمانبانو آی  

 

 !صدای فریادش باعث حرف توی دهنم بماسه

 ...روز اولی که باهم صحبت کردیم گفتم که اصال دلم نمیخواد اسم برندم زیر سئوال بره-

 با همون اخم هایی که حاال صورتش رو ترسناك کرده بود بهم خیره شد

 

 گفتم یا نگفتم؟-

 درحالی که سعی میکردم صدام نلرزه گفتم

 ...من هم گفتم که همـ-

 نگاهش رو توی نگاهم کوبید و ادامه داد

 گفتم یابهت گفتم که تمام احساسات دخترونه ی مسخرهت رو بیرون میذاری بعد میای سرکار!-

 نگفتم؟؟

 اینبار ترسیدم!رنگ از روم پرید!متوجه احساسم به خودش شده بود؟

 !تو و اون احساس مسخرهت باعث شدی یکی از بهترین عکاسایی که سراغ داشتم رو از دست بدم-

 بازوم رو گرفت و کشیدتم سمت خودش!به چشمام زل زد و از الی دندوناش غرید

 رفتی باهاش اما دفعه ی بعد برای من لباس میش تنت نمیکنی!تو اصال مهم نیست که تا کجا پیش-

 راجب من چی فکرکردی؟هان؟

 رو فریادی زد که باعث شد توی جام تکون بخورم!هیچی از حرفاش سر درنمیاوردم!هیچی از "هان"

 اصال مهم نیست تا"حرفاش نفهمیده بودم به جز قسمت اول جمله ش که هزار بار توی سرم رنگ خورد

 "کجا پیش رفتی باهاش

 به اشکی که بی اختیار روی گونه ام چکید نگاه کرد!دستش رو از بازوم جدا کرد و غرید

 !بسه دیگه این رول بازی کردنا!خوب ثابت شدی بهم-

 

 و قبل ازاینکه بره نگاهی به دسته گل انداخت و درحالی که پوزخند گوشه ی لبش عمیق تر میشد بیرون

 این جمله هزار بار توی سرم تکرار "!ه این رول بازی کردنا!خوب ثابت شدی بهمبسه دیگ - "!رفت

 

 شد!!دستم رو به گوشه ی کانتر گرفتم تا زمین نخورم!چرا حرفای امیرعلی انقدر سنگین بود؟؟چطور

 تونسته بود همچین فکری راجب من بکنه؟
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 نتر تکیه داده بودم و اشک گونه هام رودرست تا نیم ساعت بعد از رفتن امیرعلی توی همون حالت به کا

 خیس میکرد!تمام اون نیم ساعتنه صدای سیما رو میشنیدم نه صدای سمانه!فقط و فقط صدای امیرعلی

 بچه ها وقتی حالم"!بسه دیگه این رول بازی کردنا!خوب ثابت شدی بهم"بود که تو گوشم زنگ میخورد

 اد!خوب فهمیده بودن که عمق دعوای من وامیرعلی زیادرو دیده بودن مزون رو بسته بودن تا مشتری نی

 بوده!!همه چی به دهنم تلخ میومد حتی اب قندی که سمانه به خوردم میداد!هیچ جوری نمیتونستم بفهمم

 "اصال مهم نیست که تا کجا باهاش پیش رفتی"!امیرعلی چطوری همچین فکری راجب من کرده

 جه نگاه اخرش به دسته گل شدم و فهمیدم حتما من و بابک روده دیقه بعد از رفتنش بود که تازه متو

 توی ماشین دیده!بعد از دعوای صبحمون سر بابک فقط همین یه قلم کم بود تا به همچین نتیجه ای

 ماه بود من!برسه!!اخم بین ابروم نشست،هرچی که دیده بود حق نداشت چنین فکری راجبم بکنه

 خاطر چیزی که دیده بود حراج گذاشته بود؟؟با صدای زنگ گوشیمماه شناخت رو به رومیشناخت!اون

 سیما بلند شد و از داخل کیفم گوشی رو گرفت سمتم!با دیدن اسم بابا اشکم شدت گرفت و گوشی رو

 دم گوشم گذاشتم!صدای خندونش توی گوشم پیچید

 !سالم ناردونم!کارت تموم شده بیام دنبالت؟دارم میرم خونه-

 !!ااره بابایی بی-

 چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت

 باران بابا خوبی؟-

 بغض خودش رو بیشتر به گلوم فشرد

 

 !نه بابا-

 میام مزون دنبالت!بعد با هم حرف میزنیم!باشه بابا؟؟-

 !باشه-

 و گوشی رو قطع کردم!سمانه با دستمال اشکای روی گونهم رو پاك کرد

 

 !اقای یزدان پناه هم خیلی عصبی بود!میتونم بگم تو اینچند ماه اینطوری ندیده بودمش-

 اشکام که شدت گرفت سیما ضربه ای به پهلوش زد

 !خب..میخواستم بگم که اگه تو ناراحتی اونم ناراحته!این چیزا توی کار پیش میاد-
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 میرعلی بهم زده بود برام سنگینپوزخند زدم!ای کاش از همون دعواهای الکی بود اما حرفایی که ا

 بود!خیلی سنگین!اینبار دلخور نبودم؛دلشکسته بودم!نیاز داشتم به دور بودن از این فضا!نیاز داشتن به

 چند روز ندیدن امیرعلی!باالخره بابا اومد،کمکم کرد تا همراهش برم!به شیشه ی خنک ماشین گونهم رو

 !چسبوندم!دست بابا روی دستای سردم نشست

 حرف نمیزنی ناردونم؟-

 آه عمیقی کشیدم و تصمیمی که گرفته بودم رو به زبون اوردم

 !چند روز میخوام برم پیش خاله پونه-

 چند لحظه سکوت کرد

 تنها؟؟-

 چشمام رو بستم و زمزمه کردم

 !تنها-

 

 مزون چی؟؟-

 !مهم نیست-

 با مکث کوتاهی پرسید

 با امیرعلی بحثتون شده؟-

 !ی مثبت تکون دادمسرم رو به نشونه 

 ...بهتر نیست به جای فرار کردن باهم حر-

 میون حرفش پریدم

 !بهتر نیست بابا!بهتر نیست-

 !و دوباره اشک روی گونه ام چکید!خیله خب کوتاهی گفت و گوشیش رو در اورد

 !برای امشب یه بلیط شیراز بگیر-

 

 !اره...همون ساعت خوبه-

 !نه میرسه!مرسی-
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 گوشی رو که قطع کرد بهم نگاه کرد

 !شد بلیطت برای ساعت-

 سرم رو تکون دادم و دلی که از همین االن ساز دلتنگی کوك کرد رو سرکوب کردم!حق نداشتم دلتنگ

 کسی بشم که به چشم یه دختر هرزه نگاهم میکنه!قبل ازاینکه دوباره اشک گونه ام رو خیس کنه پلکامو

 !بود دیگه!کافی بودروی هم فشار دادم!کافی 

 بدون توجه به صحبت تلفنی پونه با مامان روی تختم غلتی زدم و پتو رو روی سرم کشیدم!موقع اومدنم

 

 رنگ صورت مامان با دیوار هیچ فرقی نمیکرد؛نگرانم بود!درك میکردم!چون خودمم نگران خودم

 "خداتو گم نکن" بودم!اما بابا مثل همیشه دم گوشم زمزمه کرد

 تی به گردنبندم کشیدم و دوباره حرف امیرعلی رو مرور کردم!مشت محکمی به دیوار کنار تختدس

 کوبیدم!!از درد صورتم تو هم جمع شد!امیرعلی حق نداشت به چشم یه دختر خراب بهم نگاه کنه!!حق

 !نداشت یه طرفه به قاضی بره!حق نداشت فکر کنه من با بابکم

 بارانم نمیخوای چیزی بگی؟-

 !زی برای گفتن وجود ندارهچی-

 خیله خب!استراحت کن،تازه از راه اومدی خسته ای!غذا میخوری برات بیارم؟-

 !نه-

 بیحرف دیگه ای از اتاق خارج شد و برق رو خاموش کرد...با بغض سرم رو توی بالشت فرو

 ا این حال وکردم!نمیخواستم حتی به کودك احساسی درونم که دلتنگی میکرد توجهی کنم ؛اگه امروز ب

 روز اومده بودم شیراز همهش به خاطر احساساتی شدن همون کودك درونمه!صای امیرعلی توی گوشم

 تو و اون احساس مسخرهت باعث شدی یکی از بهترین عکاسایی که سراغ داشتم رو از دست"پیچید

 "!بدم

 آه عمیقی که کشیدم همزمان شد با ریختن قطره اشکی روی گونه ام

 "بسه دیگه این رول بازی کردنا!خوب ثابت شدی بهم"

 

 قطره اشک دوم

 "!اصال مهم نیست که تا کجا پیش رفتی باهاش اما دفعهی بعد برای من لباس میش تنت نمیکنی"
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 اینبار صدای هق هقم سکوت سنگین اتاق رو شکست!هیچوقت فکر نمیکردم امیرعلی منو متهم به کاری

 م!حداقل خودش میگفت که ادمی نیست که راجب مردم قضاوت کنه!خاطرهی دوریکنه که انجامش نداد

 توی ذهنم پررنگ شد

 !سیا ادمی نیست که قضاوت کنه..وقتی میگه بازیش دادی ینی مطمئنه بازیش دادی"-

 اره؛شاید تو زندگی عادی با ادمای عادی هیچوقت بدون قضاوت حرف نزنه اما..اما عشق همه چی رو-

 "!!حتی رفتاری یه ادم روعوض میکنه

 دستی به گلوم کشیدم!من حس میکردم یا نفسم بند اومده بود؟؟من حس میکردم یا واقعا هوا گرم

 شد؟؟روی تخت نشستم و پنجرهی اتاق رو باز کردم!حتی نسیم خنکی که به صورتمم خورد نتونست

 ق به من؟میون گریه بهگرمای بدنم رو کم کنه!اشک روی گونه هام شدت گرفت!عشق؟؟امیرعلی و عش

 خنده افتادم!یه خندهی بلند و هیستیریک!امیرعلی عاشق بشه؟اونم عاشق من؟موضوع خنده دار تر از این

 بود؟من پیش خودم چی فکرکرده بودم؟خیلی خوشگل بودم که امیرعلی رو اسیر خودم کنم؟

 ت عجیب و دیوونه وارم نگاهدر باز شد و پونه دوید سمتم!صورتم رو بین دستاش گرفت و نگران به حاال

 !میکرد

 باران خاله خوبی؟-

 درحالی که میخندیدم و اشک روی ونه هام سر میخورد گفتم

 !پونه،من دیوونه شدم!دارم فکرای عجیب غریب میکنم-

 اشکام شدت گرفتن و خودم رو توی اغوشش فرو کردم

 هی خاکی کم میشه اگه بفهممچی میشه مگه واقعا عاشقم باشه؟چی میشه پونه؟؟مگه چی از این کر-

 اونی که میخوام هم من رو میخواد؟چی میشه پونه؟مگه چیز زیادی میخوام من؟

 

 با چشمای تر شده پیشونیم رو بوسید

 !اروم باش قربونت برم،اروم باش-

 تو و اون احساس مسخرهت -"چشمام رو بستم و حرف های امیرعلی یکی یکی توی گوشم زنگ خوردن

 اصال مهم نیست که تا کجا پیش" "!باعث شدی یکی از بهترین عکاسایی که سراغ داشتم رو از دست بدم
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 بسه دیگه این رول بازی کردنا!خوب" "رفتی باهاش اما دفعه ی بعد برای من لباس میش تنت نمیکنی

 "!ثابت شدی بهم

 ای اتیش زبونه میکشید!اینجهنم رو توی گلبول به گلبول بدنم حس میکردم؛ توی وجودم شعله ه

 گرمای عجیب و غریب مطمئنن به خاطر همین بود!اسمش رو زمزمه کردم و دستش رو روی پیشونیم

 نفس کشیدم!بوی عطر تلخ رو"باران صدام رو میشنوی؟"حس کردم!صداشش توی گوشم پیچید

 کردم!پونه بود که سوزنمیخواستم اما خبری نبود!با سوزش دستم نالیدم و الی پلکای ورم کردهم رو باز 

 سرم رو توی رگم فرو کرده بود!با دیدن چشمای بازم لبخند غمگینی زد!!دستی به پیرهن نخی تنم

 کشیدم و نالیدم

 !گرمه-

 گونه ام رو بوسید

 !خوب میشی فدات شم-

 اروم سرم رو تکون دادم و به قطره های سرم زل زدم و زمزمه کردم

 !وب میشیاره،خوب میشم!خوب میشی باران،خ-

 اشکی که روی گونه ام چکید رو پاك کردم و به سقف زل زدم!نقش چشمای ذغالی رنگش از جلوی

 

 چشمام کنار نمیرفت!بغض کردم،بغضم به خاطر حرفاش نبود؛اینبار بغضم به خاطر حس حمایتی بود که

 که نمیدونم یهو حتی با یاداوری نقش چشماش به رگام تزریق میشد!بغضم به خاطر این حس عمیقی بود

 از کجا پیداش شده بود و اینطوری زندگیم رو تحت و شعاع قرار داده بود!آه عمیقی کشیدم و صورتش

 رو مجسم کردم!وجب به وجب صورتش رو مرور کردم،عجیب بود که بعد اون حرفا هنوز هم با

 ارشیا نداشتم!همیشهیاداوریش قلبم تند میزد و دلم تنگ میشد!حسی که هیچوقت موقع دعوا و قهرم با 

 وقتی ارشیا مقصر بود ینی ارشیا مقصر بود!هیچوقت با یاداوریش بغض نمیکردم،کسل میشدم،بی حوصله

 میشدم از نبودش اما هیچوقت دلم برای شنیدن یه لحظه صداش پر نمیکشید!هیچوقت برای دیدن

 ه به ارشیا داشتم رو مقایسهدوبارهش بیقراری نمیکردم!هر بار که احساسم به امیرعلی رو با احساسی ک

 میکردم توی دلم خالی میشد!از این حسی که هر روز عمیقتر میشد میترسیدم!به پونه که کنارم روی

 تخت نشسته بود و دستما خیسی رو روی گردنم میذاشت نگاه کردم
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 مسخرهست،از تهران فرار کردم اومدم شیراز؛خواستم امیرعلی رو نبینم؛خواستم به خیال خودم کمتر-

 !بهش فکرکنم،فراموشش کنم اما انگار اینکارا فایده نداره!تصویر چشماش رو همه جا میبینم

 !خندیدم،خندهی همراه با اشک

 رم فقط بشینم یه گوشه و بهشخیلی جالبه،اومدم از خودش و فکرو خیالش فرار کنم بعد دوستدا-

 !فکرکنم

 قطره اشک دیگه ای روی گونه ام سر خورد

 تا چند وقت پیش فکرمیکردم یه حس زودگذره،یه حسی که از زیاد دیدنش بهم دست داده،گفتم تموم-

 میشه اما دیدم نه؛از این خبرا نیست!تا یه روز نمیبینمش مثل مرغ سربریده بال بال میزنم!کالفه

 

 !!عصبانی میشم!خودم خودم رو نمتونم تحمل کنممیشم

 قطره اشک بعدی

 ...اگه تعریفایی که از عشق شنیدم درست باشه منم-

 ...بغضم عمیقتر شد

 !من عاشقش شدم-

 و چقدر سخت بود اعتراف این حس عمیق به خودم!اشکام که شدت گرفتن توی اغوشش

 !کشیدتم...چونهی پونه هم مثل خودم میلرزید

 .نمیدونم کی دلم رفت برای اخمای همیشه روی پیشونیش...نمیدونم کی دلم رفت برای اونپونه..-

 !چشمای ذغالی رنگ!هیچ کدوم رو نمیدونم اما...اینو میدونم که ندیدنش برام سخت شده

 اون خانم وارد مزون من شده و هرچی از دهنش در اومده اول به شریک"صداش توی گوشم زنگ خورد

 "!دمن گفتهمن و بعد به خو

 از یاداوری حمایت هاش جلوی خانواده ارشیا لبخند کمرنگی روی لبام نشست

 یا نه یکم که فکر میکنم میفهمم از کجا دلم براش رفت..از همون روزی که دست مادر ارشیا رو گرفت-

 !!تا توی صورتم نخوره

 بغضم عمیقتر شد

 ش حس میکردم!ترسی که کنار امیرعلیحمایت هاش!حمایت هایی که تمومی نداشت!امنیتی که کنار-
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 !رنگ میباخت

 

 قطره اشک دیگه ای روی گونهم نشست

 

 !کنارش انقدر جام امن بود که نمیخواستم از کنارش تکون بخورم-

 خندیدم،یه خندهی کوتاه و پر بغض

 !اونقدر محکم هست که حتی به چهارخونه های پیرهن تنشم امنیت میده-

 !با حرفم پونه هم لبخند زد!امیرعلی واقعا همین بود

 !امیرعلی رو تو سه تا کلمه میتونم توصیف کنم!غرور،حمایت،تکیهگاه-

 چشمام رو بستم و مرد یخیم رو جلوی چشمام تجسم کردم!حرفی اخرم رو زدم،حرفی که مثل میخ شد و

 توی قلبم فرو رفت

 مستحقش نبودم،به چیزی متهمم کرد که هیچوقت نبودم وبا همه ی اینا دلم رو شکست!حرفایی زد که -

 نخواستم که باشم!من نه رول بازی کردم نه لباس میش تنم کردم اما امیرعلی اینطوری فکر میکنه!ادما

 نمیتونن با قلب شکسته ادامه بدن!هنوز هم عاشقشم اما نمیتونم با این دلی که شکسته ادامه

 ...بدم!شراکتمون رو فسخ میکنم

 ...ارانب-

 !!هیچی نگو پونه...تصمیم رو گرفتم...نمییتونم با کسی که انقدر راحتت قضاوتم کرده ادامه بدم-

 فکرمیکنی امیرعلی رضایت بده؟-

 چشمام رو بستم و بغضم رو سرکوب کردم

 !فکرنکنم اونم بخواد با اون ادمی که پیش خودش ازم ساخته ادامه بده-

 کرکردی؟و درباره خسارتی که باید بدی ف-

 !برام مهم نیست-

 وقتی دید تصمیم رو گرفتم سکوت کرد و چیزی نگفت!امیرعلی قلبم رو شکسته بود و این مهمترین

 

 !اتفاق بود!ناامید شدن از مردی که فکرمیکردم میتونم بهش تکیه کنم

 گاهی به بشقاببعد از یه روز کامل باالخره تبم قطع شده بود اما هنوز سوزش قلبم ادامه داشت!کالفه ن
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 عدسی که جلوم بود زل زدم و به حرف های بابا گوش دادم

 باران بابا بشین خوب فکرات رو بکن،ینی چی که میخوام شراکتمون رو بهم بزنم؟مگه خاله بازیه!یزدان-

 پناه همون روز موقع امضای قرار داد بهت گفت که اصال به فکر فسخ قرارداد نیوفتی!میدونی باید چقدر

 

 خسارت بدی؟خسارتش به کنار،ببهتر از این کار رو از کجا میخوای پیدا کنی؟خودت میخوای مزون

 بزنی؟

 باباجان من تصمیمم رو گرفتم...به یزدان پناه زن بزن بگو هفته ی دیگه بریم محضر تا معامله رو فسخ-

 !کنیم!خداروشکر که این مدت هم پول خوبی نصیبم شدهه،با همون خسارتش رو میدم

 برای اولین بار صدای کالفه ی بابا رو شنیدم

 !باران بس کن دخترم-

 بغضم رو قورت دادم

 !بابا انقدر کش نده!لطفا کاری که گفتم رو بکن چون خودم به یزدان پناه زنگ نمیزنم!خدافظ-

 برای اولین بار توی تمام عمرم گوشی رو روی بابا قطع کردم و گوشیم رو خاموش کردم!نمیخواستم با

 کسی صحبت کنم!قاشقی عدسی دهنم گذاشتم که صدای پونه رو شنیدم

 نظرت چیه بریم یه چرخی توی شهر بزنیم؟؟-

 شونه باال انداختم

 !بریم!نمیخوام تمام این دو روزی که پیشتم رو تو خونه بشینم-

 

 لبخند زد و گفت

 !!عدسیت رو بخور برو اماده شو-

 ...ی رو دهنم گذاشتمباشه ای گفتم و قاشق دیگه ای از عدس

 برای عروسی لباس خریدی؟-

 سرم رو باال انداختم

 !نه همینجا میخرم-

 !خوبه چون خودمم وقت نکردم خرید کنم-

 با یاداوری سیامک بغض کردم،حس میکردم بهترین دوستم رو دارم از دست میدم!قطره اشکی که از



www.taakroman.ir  

 

  

 
445 

 

سرکوب رمان    

  کاربر انجمن تک رمانبانو آی  

 

 اداوردن شب قشنگی بود که امیرعلیچشمم چکید به خاطر عروسی سیامک و غزل نبود،به خاطر به ی

 برام ساخته بود!!شبی که فقط و فقط به خاطر پرت کردن حواسم و در اوردن از ناراحتی برده بودتم

 گلخونه!!آه کشیدم

 !اقای یزدان پناه...واقعا...ینی...نمیدونم چه طوری تشکر کنم"-

 

 "!همین که ناخونات رو توی بازوم فرو نکنی کافیه-

 قبل ازاینکه دومین قطره اشک هم روی گونه ام بریزه بلند شدم و با تشکر کوتاهی رفتم توی اتاق!نفس

 عمیقی کشیدم تا به خودم و اشکام مسلط بشم اما نمیتونستم محبت های خاصش رو یاد بیارم و اشک

 چطوری میخواینریزم!مانتوم رو تنم کردم و غر زدم؛تویی کهبا یه روز ندیدنش اینطوری دلتنگ میشی 

 شراکتتون رو بهم بزنی؟؟چطوری؟

 "به درك که دلم تنگ میشه!یاد حرفاش میوفتم خودم رو اروم میکنم"اخم کردم و جواب خودم رو دادم

 

 !درحالی که به حرف های بی ریشهی خودم پوزخند میزدم بیرون رفتم

 رید رو توی روحیهی خودمهمیشه میگن خرید کردن روحیه ادم ها رو عوض میکنه،بارها معجزهی خ

 دیدم اما انگار اینبار همه چی فرق میکرد!!خرید کالفگیم رو بیشتر کرد،توی اولین مغازه،اولین لباسی رو

 که پوشیدم خریدم و به غر زدن های پونه توجه نکردم!خرید کیف و کفش هم به پونه واگذار کردم و

 زل زدم...به بخارهایی که ازش خارج میشد زل داخل کافه تریا پاساژ نشستم و به فنجون شیرقهوه ام

 زدم و محو روزایی که کنار امیرعلی گذرونده بودم شدم!بداخالقیاش،اخم کردن هاش،سرد بودن

 هاش!حمایت هاش!آه کشیدم!هنوز حرفاش توی گوشم زنگ میخورد!هنوزهم حرفاش رو نتونسته بودم

 ه یه جفت چشم ذغالی رنگ خیره شدم!ابروم باالهضم کنم!با صدای سالم اشنایی سرم رو بلند کردم و ب

 پرید!اینجا چیکار میکرد؟

 !حدیث-

 درحالی که میخندید خم شد و تو اغوشم کشید

 عجب تصادفییی!تو اینجا چیکار میکنی؟-

 عجیب نبود که بگم بوی امیرعلی رو میداد؟؟

 اومدم پیش خاله ام!تو چیکار میکنی؟-
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 نگاهی به اطراف انداختم وگفتم تازه حواسم سرجاش اومد و دستپاچه

 با خانوادهت اومدی؟؟-

 لبخند بامزه ای زد

 !اگه منظورت از خانواده اقای یزدان پناه کوچکه که نه،خیالت راحت باشه!خودم همراه سعید اومدم-

 ابرو باال انداختم و متعجب گفتم

 

 

 سعید؟-

 به پسر جوونی که چند میز اونطرف تر نشسته بود گفت

 !مزدم!اصالتا شیرازیه اما تهران زندگی میکنه!اومدیم یه سری به مادرجون بزنیمنا-

 به سالمتی!من -لبخند زدم و درحالی که با تکون سرم به سعید سالم میکردم رو به حدیث گفتم 

 !نمیدونستم نامزد داری عزیزم،تبریک میگم

 در حالی که میخندید گفت

 !سر جمع نیم ساعت هم منو دیدی دختر معلومه که نمیدونستی-

 گیج دستی به پیشونیم کشیدم وگفتم

 تو مگه با خانوادهت لندن نیستی؟-

 سرش رو تکون داد

 !اره بورس شدم من،سال اخری ام!درسم که تموم بشه برمیگردم ایران و موندگار میشم-

 اهانی گفتم و لبخند زدم

 !بیاین خونه!من و خاله ام تنهاییمخوشحال میشم برای شام -

 !لبخند گرمش دوستداشتنی بود

 !مرسی باران جان لطف داری،اما مادرجون شام منتظرمونه!انشاال تهران میبینمت-

 !اره حتما-

 گونه ام رو بوسید

 !مزاحمت نمیشم عزیزم؛خوشحال شدم دیدمت!خدافظ-
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 این فکر کردم چی میشد اگه امیرعلی هم یکم ازجوابش رو با لبخند دادم و روی صندلیم نشستم و به 

 مهربونی خواهرش رو داشت؟

 جرعه ای از شیرقهوهم رو مزه کردم و به امیرعلی فکرکردم!خیلی دوستداشتم بدونم وقتی بابا تصمیمم

 رو بهش گفته چه شکلی شده!آه کشیدم،دلم میخواست گوشیم رو روشن کنم چون میدونستم حتما بهم

 ا دادش پردهی گوشم رو میلرزونه اما دلم برای همون داد زدنش هم تنگ شدهزنگ میزنه و ب

 بود!میدونستم که حسابی دلتنگش میشدم اما حرف هاش سنگین بود!متهم شدن از جانب امیرعلی برام

 

 سنگین بود!زیرلب فحش نثار حضور نحس بابک کردم که باعث این درگیری شده بود؛دستم رو زیر

 !و خط های فرضی روی میز چوبی کافه میکشیدم که پونه با بسته های خرید برگشت چونه ام گذاشتم

 باران خدا نکشتت،خودت میومدی خرید میکردی دیگه!مردم تا یه چیزی که نزدیک به سلییقه ات باشه-

 !پیدا کردم

 !من که گفتم نیازی ندارم خودت اصرار کردی-

 با اخم نگاهم کرد

 !بله خب به خودت بود که اصال لباس هم نمیخریدی-

 لبخند کمرنگی به عصبانیتش زدم و جرعه ی دیگه ای از نسکافه م رو مزه کردم

 خواهر امیرعلی رو دیدم؟-

 ابرویی باال انداخت و متعجب منو رو زمین کذاشت

 کجا؟؟-

 !دو تا میز جلوتر با نامزدش نشستن-

 

 سعید انداخت وگفت نگاه موشکافانه ای به حدیث و

 تنهاست؟ینی امیر نیست باهاشون؟-

 اخم کردم،متنفر بودم ازاینکه همه امیر صداش میکردن!اسم کاملش رو دوستداشتم!اخم هام رو که دید

 خندید

 !ببخشید امیرعلی-

 سرم رو باال انداختم وگفتم
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 !نه گفتم که با نامزدش اومده-

 اهان کوتاهی گفت و نگاهم کرد

 ی تصمیمت هستی؟هنوز هم پا-

 مطمئن نبودم از کارم اما پاش وایساده بودم!سرم رو اروم تکون دادم

 !به نظر من امیرعلی نمیذاره-

 درحالی که توی دلم برای درست بودن فرضیه پونه دعا میکردم گفتم

 !باید بذاره-

 

 .با فنجون سرامیکیبا تاسف سرش رو تکون داد و به کافه من اشاره کرد تا برای گرفتن سفارش بیاد..

 بازی کردم..پونه هم مثل من سفارش شیرقهوه و کیک داد و بعد از رفتن مرد به من نگاه کرد

 چقدر خواهر امیرعلی شبیه خودشه!اسمش چیه؟-

 آه کشیدم و گفتم

 !حدیث-

 

 !اهانی گفت و سرش رو تکون داد

 !برای فردا شب بلیط میگیرم که صبح با خیال راحت برای عروسی اماده بشیم-

 باشه ای گفتم و به بسته های خرید نگاه کردم!بر خالف گذشته هیچ حس خوبی نسبت به خرید کردن

 !امروز نداشتم

 !باورم نمیشه سیامک داره ازدواج میکنه-

 لبخند غمگینی زدم و سرم رو تکون دادم

 م به غزل حسودیم میشه؟باورت میشه بگ-

 درحالی که تکه ای از کیک رو دهنش میذاشت خندید

 !راستش اصال جای تعجب نداره،به هرحال از همه ی ماتوبیشتر به سیامک نزدیک بودی-

 سرم رو تکون دادم

 !سیا که ازدواج کنه دیگه نمیتونم از سروکولش باال برم-
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 خندهش شدت گرفت

 سیا به خاطر اینه؟همه ی ناراحتی تو از ازدواج -

 به خنده افتادم!هر چی که بود دیگه نمیتونستم مثل قدیم با سیا راحت باشم و این اصال خوب نبود!ینی

 سیا هم تصمیمم رو فهمیده بود؟؟حتما اون هم خیلی شاکی بود!چشمام رو بستم و نفسم رو فوت

 !کردم!وقتی برمیگشتم تهران باید به خیلی ها جواب میدادم

 !نه از پاساژ در اومدیم و چرخی توی شهر زدیمهمراه پو

 !پونه بریم حافظیه-

 

 

 لبخند زد،از اینکه برای رفتن به یه جا خودم رو مشتاق نشون دادم خوشحال شد و این خوشحالی رو کامال

 درك میکردم!وقتی روی پله های حافظیه نشستم و به ستونش تکیه دادم،وقتی به فالی که در اومده بود

 ..رام نگاه کردم،اشک هایی که نصف روز پشت چشمام حبسشون کرده بودم روی گونه هام چکیدنب

 صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را

 که سر به کوه و بیابان تو دادهای ما را

 شکرفروش که عمرش دراز باد چرا

 تفقدی نکند طوطی شکرخا را

 غرور حسنت اجازت مگر نداد ای گل

 شیدا را که پرسشی نکنی عندلیب

 به خلق و لطف توان کرد صید اهل نظر

 به بند و دام نگیرند مرغ دانا را

 ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست

 سهی قدان سیه چشم ماه سیما را

 چو با حبیب نشینی و باده پیمایی

 به یاد دار محبان بادپیما را

 جز این قدر نتوان گفت در جمال تو عیب

 که وضع مهر و وفا نیست روی زیبا را
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 در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ

 سرود زهره به رقص آورد مسیحا را

 

 ای عزیز دلبسته و شیدای کسی شده ای که میتوانی دل او را با مهربانی و لطف به دست بیاوری و با

 ن را همیشه چراغ راه خودتتندخویی و مکر حیله نمیتوان کاری از پیش برد!حسن خلق و صداقت و ایما

 !قرار ده

 با بغض دستی به گردنبندم کشیدم!واقعا انتظار داشتن که من با امیرعلیی که بهم تهمت هرزه بودن زده

 مهربون باشم؟دوباره حرفاش توی گوشم زنگ خورد!پیش خودش چی فکرکرده بود؟فکرکرده بود

 

 میکنم،اینکه سعی میکنم با بداخالقیاش کنار اینکه نگران زخم معدهشم،اینکه براش ساندویچ درست

 بیام همه ش نقشه است؟همه ش بازیه؟

 برای خودم متاسف میشدم وقتی به برداشت امیرعلی از محبت هام فکرمیکردم!آه کشیدم،امیرعلی

 !هیچوقت منو نفهمیده بود

 کردم!!باید مثلعطر محبوبم رو روی گردن و دستم زدم و برای اخرین بار به خودم توی اینه نگاه 

 ...همیشه لبخند میزدم اما...حسی نداشتم!به لباس زرد رنگم خیره شدم

 یه لباس عروسکی ساده که قدش چندسانت باالتر از زاننوم بود!نگاهمو از لباسم گرفتمو به صورتم

 دوختم!خط چشم کلفت و خوش حالتی که چشم هامو گربه ای کرده بود...رژ قرمزی که مامان اصرار به

 دنش داشت و لب هام رو برجسته تر کرده بود!!نه حوصله ی لنز گذاشتن داشتم نه مامان گذاشته بودز

 که لنز بذارم!باصدای بابا نگاهمو از اینه گرفتم

 خانم ها اماده اید؟-

 !مانتوی بلند و سفیدم که خرج کار سوئیتی توش کار شده بود رو تنم کردم و کیفم رو برداشتم

 !اییمن اماده ام باب-

 

 بابا با لبخند بهم نگاه کرد و تو اغوشش کشیدتم

 من االن باید مادرت رو همراهی کنم یا خودت رو؟-

 درحالی که میخندیدم گفتم
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 !حواست باشه این حرف رو مامان نشنوه وگرنه شب باید بری کارخونه بخوابی-

 !بابا خنده ای کرد و مامان همراه پونه از اتاق بیرون اومد

 !شما اینجا وایسادید میخندید؟بریم دیر شد-

 بابا ابرویی باال اداخت

 !خانم ما منتظر شما بودیم-

 و درحالی که میخندید همراه مامان بیرون رفت!همیشه فکرمیکردم روز عروسی سیامک حتما خوشحال

 و تا رسیدن به باغبودم اما امروز اینطور نبود!وقتی به رو به رو شدن با امیرعلی فکرمیکردم...اهی کشیدم 

 !!سکوت کردم

 

 به جلوی باغ که رسیدیم اولین چیزی که نظرم رو جلب کرد بنز مشکی رنگ امیرعلی بود!چشمام رو

 بستم و با خودم اتمام حجت کردم؛وقتی دیدیش دست و دلت نمیلرزه،اگه سرت داد زد یا باهات دعوا

 !!کرد بغض نمیکنی و محکم جوابش رو میدی

 یاده شدم؛ما یه ساعت زودتر اومده بودیم تا مطمئن بشیم چیزی کم و کسر نیست!خوباز ماشین پ

 !میدونستم که سیامک برای مامان بابا حکم پر نداشته شون رو داره

 باغ به بهترین شکل ممکن تزئین شده بود!هم فضای بیرون باغ هم فضای داخل،از لحظهی ورودم به باغ

 !ا نمیدیدمش!!حدیث همراه خواهرش بیتا سمتم اومدنبا چشم دنبال امیرعلی میگشتم ام

 

 !سالمم باران-

 سعی کردم با لبخند جوابش رو بدم

 !سالم عزیزم..چقدر ماه شدی-

 با لبخخند تشکر کرد که بیتا دستش رو سمتم گرفت

 !سالم باران جان؛بیتا هستم،افتخار اشناییت رو سری پیش نداشتم-

 !دم!میخورد همسن خودم باشهبه ارایش مالیم صورتش نگاه کر

 !سالم بیتا جان خوشبختم عزیزم!این چه حرفیه کم سعادتی از من بوده-

 حدیث باهمون لحن شوخ و همیشگیش اخمی کرد وگفت
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 !خوبه خوبه،چه تعارفی هم میکنن برای من-

 و رو به من گفت

 !تو که نمیخوای تمام مراسم با مانتو بگردی؟بیا بریم اونجا در بیار-

 خنده دنبالش رفتم!وارد اتاق بزرگی شدیم که کفش سرامیک بود و رگالی برای اویزون کردن مانتو وبا 

 اینه ی سرتاسری داشت!مانتوم رو که در اوردم گفتم

 حدیث من مادرت رو ندیدم!نیومدن؟-

 دستی به موهای لختش جلوی اینه کشید وگفت

 !با امیرعلی داخل سالنن!ولی بابا هنوز نیومده-

 اهان کوتاهی گفتم و شالمم در اوردم!مامان موهام رو دم اسبی بسته بود و جلوی موهام رو که حاال کمی

 بلندتر شده بود پوش داده بود و با ژل مدل داده بود...بیتا با لبخند بهم نگاه کرد

 

 

 !خیلی خوشگلی-

 بیتا اعتماد به نفس خوبی رو بهملبخند زدم و ازش تشکر کردم!دوباره به خودم تو اینه خیره شدم؛حرف 

 تزریق کرد!سه تایی از اتاق بیرون رفتیم و وارد سالن شدیم...نگاهم رو توی سالن چرخوندم اما امیرعلی

 رو ندیدم!مادرش توی اون کت وشلوار خوش دوخت قرمز و مشکی اومد سمتم و گونه ام رو بوسید

 سالم باران جان!خوبی دخترم؟-

 بهم میداد چقدر این زن حس خوبی

 سالم خانم یزدان پناه!ممنون.شما خوب هستید؟-

 درحالی که میخندید گفت

 !ممنون دخترم،با من راحت باش؛سودابه بهتره-

 لبم رو گزیدم

 ...اخه اینطوری یکم...چیزه-

 اصن هم چیزی نیست،اونطوری حس میکنم خیلی پیر شدم!راستی سفر خوش گذشت؟-

 ساعت دلم تنگ بوی تلخ عطرش نفسم بند رفت!دو روز و با بوی عطری که توی بینیم پیچید

 بود!درحالی که سعی میکردم صدام نلرزه گفتم
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 !جای شما خالی،خیلی خوب بود-

 سودابه نگاهی به چهره ام انداخت و لبخند زد

 !خداروشکر،بهتره من یه سر برم بیرون ببینم چیزی کم و کسر نباشه-

 .لبم رو گزیدم،حضورش رو،سنگینی نگاهش رو پشت سرم احساسو قبل ازاینکه من حرفی بزنم رفت..

 میکردم!نفس عمیقی کشیدم و برگشتم؛با دیدن یه جفت چشم ذغالی تمام حس های بدی که توی این

 

 ساعت که ندیده بودمش چند روز داشتم رفت و درونم پر شد از حس خوب!به اندازهی دو روز و

 وجب به وجب صورتش رو با نگاهم بلعیدم!توی اون کت و شلوار خوش دوخت نوك مدادی جذابیتش

 دو چندان شده بود!صداش توی گوشم زنگ خورد و دلخوری به قلبم سرازیر شد!ناخونام رو توی دستم

 یچفرو کردم تا به خود م مسلط بشم و خیلی سرد و کوتاه سالمی کردم و از کنارش گذشتم!از ندیدن ه

 واکنشی از جانبش بغض توی گلوم نشست،دلم میخواست حداقل اون نگاه سردش یه ذره انعطاف

 

 داشت!مهمون ها کم کم اومدن و صدای موسیقی فضای باغ رو پر کرد!کنار پونه روی صندلی نشستم و

 غر زدم

 ك؛حال خودمادم انقدر سرد؟؟المصب بهت گفتم شراکتمون رو میخوام بهم بزنم؛حرف نمیزنی به در-

 !رو نمیپرسی به درك حداقل راجب شراکتمون باهام حرف بزن

 پونه درحالی که میخندید لیوان شربتی دستم داد

 فکرر میکردم وقتی گفتی شراکتمون رو بهم میزنم به خاطر این بود که دیگه حتی باهاش هم صحبت

 ...نشی اما انگار

 تیز نگاهش کردم و غر زدم

 ...حتی نمیخوام باهاش هم صحبت بشم درست فکرکردی پونه من-

 با لبخند کجی سرش رو تکون داد

 اون چیزی که االن داره تورو اذیت میکنه امیرعلی نیست؛بالتکلیفی خودته که نه دوستداری باهاش-

 !حرف بزنی نه طاقت بی توجهیش رو داری

 با همون لبخند ك نگاهی به اطراف کرد و کمی به سمتم خم شد
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 ی که حرف از فسخ شراکتتون زدی برام مثل روز روشن بود وقتی امیرعلی رو ببینی منصرفهمون روز-

 ماه تارو پودت با امیرعلی گره خورده بدون اینکه میشی چون خودتم باید فهمیده باشی تو همین

 !بخوای

 تارو پودت باامیرعلی گره"به لبخند کج روی لبش خیره شدم و صداش توی گوشم زنگ خورد

 نفری دنبال یه جفت چشم ذغالی رنگ گشتم!نگاهم که سرم رو چرخوندم و توی جمعیت"خورده

 توی نگاهش گره خورد نفسم بند رفت!ذغال چشماش خاموش شده بود؛سرد سرد!نگاهم سر خورد و

 اونقدر محکم هست که حتی به چهارخونه های پیرهن "!روی چهارخونه های ریز پیراهنش متوقف شد

 لبخند کمرنگی که از یاداوری حرفم روی لبم نشست با پیچیده شدن دستی دور"!تنشم امنیت میده

 !!بازوی امیرعلی محو و محوتر شد!نگاه ناباورم رو باال اوردم و به صورت دخترك مو عسلی دوختم

 نگاهمو از دخترك گرفتم و به چهرهی امیرعلی دوختم؛دلم میخواست همون اخم کمرنگ رو روی

 رتش ببینم اما...از دیدن چین های گوشهی چشمش اشک توی چشمام حلقه زد!صدای حدیث وصو

 سمیرا که حاال به جمعممون اضافه شده بودن رو شنیدم

 

 سیامک و غزل چرا نمیان؟نکنه مارو پیچوندن رفتن شمال؟-

 صدای خنده ی حدیث رو شنیدم

 بعید نیست چون دیر کردن!باران تو نظرت چیه؟-

 !نظرم این بود که چین های گوشهی چشم امیرعلی دوستداشتنی بودنظرم؟

 باران؟-

 ..با اه عمیقی که کشیدم نگاهم رو گرفتم و برگشتم سمتشون

 

 چیزی گفتید؟-

 ...من و بعد نگاهی به امیرعلی کرد حدیث نگاهی به

 !خوبی باران؟حس میکنم رنگت پریده-

 تم درست مثل برادرش تیزه!میدونستم نمیتونم زیادبه چشمای دقیق شدهی حدیث خیره شدم!میدونس

 جلوش نقش بازی کنم!درحالی که از روی صندلی بلند میشدم با صدای لرزونی گفتم
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 ...خوبم خوبم...یکم گرسنمه!میرم از تنقالت بیرون یکم..چیز کنم...بخورم-

 م جونو با بغض سرکوب شده ای ازشون فاصله گرفتم!چهره ی دخترك دوباره جلوی چشما

 گرفت...خب امیرعلی حق داشت؛خودش کم جذاب نبود!به راحتی میتونست روی هر دختری دست

 بذاره!بینیم رو باال کشیدم اصال دلم نیمخواست اشک بریزم و تمام ارایشم رو بهم بزنم...با برخوردم به

 !!شخصی تند سرم رو بلندکردم و به یه جفت چشم قهوه ای خیره شدم...پدر امیرعلی

 ...الم اقای یزدان پناه...ب..بخشید منس-

 !خط کنار لبش درست مثل امیرعلی بود

 !ظاهرا اشنایی ماهم اینطوری رقم خورده بود!سالم دخترجان-

 لحن کالمش هم مثل امیرعلی بود!دستش رو به گرمی فشرم!گرمای دستش اشنا بود؛درست مثل

 امیرعلی!!به شونه ی پهنش خیره شدم!چقدر پدر و پسر شبیه هم بودن!خط گوشه ی لبش عمیق تر شد

 توی من دنبال پسرم نگرد دخترجان؛امیرعلی امضا خودش رو داره!میدونی امضا امیرعلی چیه؟-

 با همون خط عمیق و دوست داشتنی خم شد و کنار گوشم با لحن اشنایی زمزمه کرد

 !نی کنارش با سلول به سلولش حس میکنهامنیتی که هر ز-

 سرش رو عقب کشید

 

 

 ماه حمایت یکم زیاد کمرنگ نیست؟ حاال یه قضاوت اشتباه کنار-

 به چشمای حیرت زده ام خیره شد و با لبخند کمرنگی سرش رو تکون داد

 !خوشحال شدم از مالقاتت دخترجان-

 !چندبار پلک زدم تا چیزایی که دیده و شنیده بودم هضمو با تکون کوتاهی که به سرش داد ازم دور شد.

 کنم!با همون نگاه حیرت زده برگشتم و به مرد بلند قامتی که با قدم های محکم ازم دور میشد خیره

 "!این مرد پدر همون پسره"!شدم

 !تو فکری-

 رش ذهنم رونگاه متفکرم رو از سیامک و غزل گرفتم و به چشم های حدیث دوختم!انقدر حرف های پد

 درگیر خوش کرده بود که حتی موقع ورود سیامک و غزل متوجه هیچی نشده بودم!نه بغض کرده بودم
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 !نه اشک ریخته بودم

 !همینطوری-

 ..اهان بامزه ای گفت و کنارم روی صندلی نشست

 !!ینیمرجان دخترخاله شوکته از امیرعلی خوشش میاد اما امیرعلی همیشه اون رو مثل بیتا دوستداشته-

 !صمیمت امیرعلی هم به همین دلیله

 از شنیدن حرفای حدیث لبخند کمرنگی روی لبم نشست اما تند جمعش کردم و شونه ای باال انداختم و

 روی صندلی جا به جا شدم

 چرا اینارو به من میگی؟-

 خنده ی ریزی کرد

 

 !همینطوری؛گفتم شاید کنجکاو باشی بدونی-

 تند سرم رو تکو ن دادم

 ...نه چه کنجکاوی؟ زندگی خصوصی اقای یزدان پناه به خودش مربوطه-

 لبش رو گاز گرفت تا جلوی خندهش رو بگیره

 !اره خب به خودش مربوطه-

 چشمام رو ریز کردم و خیره نگاهش کردم

 تو میخوای چیزی به من بگی؟-

 

 لبخند دندون نمایی زد

 !که راجب شریکت بد فکر نکنینه به جون باران؛فقط خواستم توضیح داده باشم -

 نگاهم رو ازش گرفتم و به کفش های زرد رنگم خیره شدم

 !شراکتی دیگه وجود نداره-

 امیرعلی قبول کرده؟-

 سرم رو بلند کردم و توی جمع دنبالش گشتم...کنار امین ایستاده بود وصحبت میکرد

 !ظاهرا مخالفتی هم نداره-
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 امیرعلی سمتمون اومدبا لبخند سرش رو تکون داد که مامان 

 !باران عزیزم بیا با خواهر شوهر من اشنا شو-

 ابرویی باال انداختم!خواهرشوهرش؟؟عمه ی امیرعلی؟سعی کردم تعجبم رو بروز ندم اما صدای خنده ی

 نخودی بیتا و حدیث رو شنیدم!با چشم کوتاهی بلند شدم و همراه مادر امیرعلی رفتم سمت خانوم

 

 ی که با وجود سن زیادش هنوز هم صالبتش رو داشت!مادر امیرعلی رو به زن گفتساله ا حدودا

 !فروغ جان ایشون باران خانوم هستن؛شریک و طراح مزون امیرعلی-

 زن دقیق تر نگاهم کرد!دستم رو سمتش گرفتم

 !سالم فروغ خانم خوشبختم از اشناییتون-

 فروغ نگاه دقیق تری به صورتم اندخت و دستم رو فشرد

 سالم دخترنازم؛چندسالته شما؟-

 ابرویی باال اانداختم و متعجب به مادر امیرعلی و بعد به زن نگاه کردم و اروم گفتم

! - 

 زن با لبخند سرش رو تکون داد که صدای پسر جوونی رو شنیدم

 !سالم-

 من به سمت صدا برگشتم با دیدن پسر خوشپوشی که از اول شب سمیرا اشاره ای به نگاهاش روی

 میکرد ابرویی باال انداختم و کوتاه جواب سالمش رو دادم!لبخندای عمیق مادر و عمه ی امیرعلی یکم

 !غیرعادی بود

 !سپهر هستم-

 

 به دستی که سمتم گرفته بود خیره شدم و درنهایت دستش رو فشردم و کوتاه گفتم

 !باران-

 لبخندش عمیق شد

 !اسمتون به زیبایی خودتونه-

 

 یرلبی کردم و رو به عمه ی امیرعلی گفتمتشکر ز



www.taakroman.ir  

 

  

 
458 

 

سرکوب رمان    

  کاربر انجمن تک رمانبانو آی  

 

 !فروغ خانم با اجازهتون!خوشبخت شدم از اشناییتون-

 و با خدافظ کوتاهی ازشون فاصله گرفتم اما حظور سپهر رو حس کردم و صداش توی گوشم زنگ خورد

 از دوستان سیامک هستید؟-

 نه ی مثبت تکون دادم و به اینبدون اینکه نگاهش کنم رفتم سمت میز نوشیدنی ها و سرم رو به نشو

 !فکرکردم چقدر حرف زدنم شبیه امیرعلی شده!کوتاه و سرد!لبخند غمگینی روی لبم نشست

 همیشه همینقدر کم حرفید؟-

 کم حرف؟؟به امیرعلی و اخم روی پیشونیش نگاه کردم!یاد پرحرفی هام کنارش افتادم و جرعه ای از

 شربتم رو مزه کردم

 !نه-

 حضور من اذیتتون میکنه؟-

 !میتونه این باشه-

 !صدای خنده اش بلندشد

 !حرف زدنت منو یاد پسرداییم میندازه-

 چشمامو ریز کردم و نگاهش کردم که به امیرعلی اشاره کرد

 !اونجاست-

 !لبم رو گزیدم،پس فقط خودم نبودم که فکرمیکردم حرف زدنم شبیه امیرعلی شده

 باشم که بعدا بیشتر باهات اشنا بشم؟میتونم شمارهت رو داشته -

 با اخم به مرجان که حاال دست امیرعلی رو گرفته بود و برای رقص بهش اصرار میکرد نگاه کردم؛حضور

 

 این دختر من رو نگران میکرد حاال هرچقدرم که حدیث میگفت برای امیرعلی مثل بیتا میمونه!جواب

 

 اینکه بذارم حرف دیگه ای بزنه رفتم سمت سیا و غزل!جفتشون باسپهر رو با نه کوتاهی دادم و قبل از

 دیدنم لبخند زدن،درحالی که سعی میکردم به امیرعلی و مرجان فکرنکنم غر زدم

 !واقعا که؛نشتید اینجا که چی؟نمیخواین برقصید؟بگید پیست رقص رو براتون خالی کنن دیگه-

 سیا متفکر به غزل نگاه کرد
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 یکنی این لطف برای جلوگیری از رقص امیرعلی و مرجانه یا من اینطوری ام؟توهم مثل من فکر م-

 از اینکه هیچوقت نمیتونستم جلوش نقش بازی کنم ضربه ای به بازوش زدم!غزل در حالی که میخندید

 گفت

 !به نظر منم که زیاد نشستیم!دیگه بهتره بریم یکم برقصیم-

 و روبه من گفت

 !یت کنهبرو به یاشار بگو اهنگ رو ال-

 با ذوق ایول ارومی گفتم و تند رفتم پیش یاشار و بهش گفتم اهنگ رو الیت کرد و به بقیه گفت که برای

 رقص عروس و داماد سن رو خالی کنن!از دیدن چهره ی کش اومدهی مرجان لبخند پیروزمندی زدم و

 رفت و دم گوشم گفترفتم پیش بچه ها!تکه ای شیرینی دهنم گذاشتم که حدیث نیشگونی از بازوم گ

 !نگی خر بود نفهمید،نقشه ی شومت رو فهمیدم-

 خیلی تعجب نکردم؛از حدیث توقع دیگه ای نداشتم!از طرفی هم نگران نبودم که چیزی به امیرعلی بگه

 چون از تعریف های سمیرا فهمیده بودم همچین ادمی نیست!لبخند زدم وشونه ای باال انداختم

 !ات بدمفقط خواستم شریکم رو نج-

 

 !تو راست میگی گفت و خندید

 !راستی،سعید نیومده؟؟ندیدمش اصن-

 بیتا خندید

 !باران توروخدا تازه ارومش کردم!فرستادنش ماموریت نیست-

 به چهره ی مغموم حدیث خندیدم و دستش رو فشردم

 !عبنداره،عروسی خودتون انشاال-

 !واال میترسم برای عروسی خودمونم بهش ماموریت بدن-

 دیوونه ای نثارش کردم و خندیدم!پونه سرش رو جلو اورد و دم گوشم زمزمه کرد

 

 !حواس امیرعلی بهته ولی نشون نمیده-

 از حرفش قلبم کوبش گرفت!به دقت پونه هم شکی نداشتم،وقتی میگفت حواس امیرعلی به من هست

 باد میزدم گفتمینی واقعا حواسش به من بوده!گرمم شد،درحالی که با دستم خودم رو 
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 ...آهییی؛گرم شددد!من برم یه لیوان شربت بیارم برای خودم-

 اما با شنیدن صدای یاشار که بقیه زوج های جمع رو به روی سن دعوت میکرد لعنتی گفتم و اسم مرجان

 توی ذهنم پررنگ شد!با اخم های درهم رفتم سمت میز و لیوان شربت رو برداشتم!نفس عمیقی که

 عطر تلخش توی مشامم پر شد!سعی کردم به روم نیارم که متوجه حضورش شدم کهکشیدم بوی 

 دستش جلو اومد و لیوان توی دستم رو گرفت و روی میز گذاشت!ابروم رو از تعجب باال انداختم که

 گرمای دستش رو دور مچم حس کردم!گرمایی که از همون قسمت وارد تنم شد و تا مغز استخونم نفوذ

 م خودش رو به قفسه سینه ام میکوبید که دنبالش کشیده شدم...اینبار چشمامم گردکرد!هنوز قلب

 

 شد؛امیرعلی چیکار داشت میکرد؟وقتی به وسط سن رسیدیم مچم رو با خشم کشید!خشمی که دلیلش

 رو نمیدونستم اما برای من دلتنگ دوست داشتنی بود!اونقدر حرکتش محکم و خشن بود که محکم به

 بیده شدم و نفسم به شماره افتاد اما وقتی گرمای دستش روی کمرم حس کردم،وقتی فشارسینه ش کو

 دستش دور تنم رو حس کردم همون چندتا نفس هم بند اومد!!اونقدر هیجان به رگام تزریق شده بود که

 دست و پاهام شل شد و این رو امیرعلی حس کرد و فشار دستش رو دور بدنم بیشتر شد؛اونقدر که

 نستم ناله نکنم!با اخ اروم و مظلومی که گفتم فشار دستش رو کمتر کرد!باالخره جراتم رو جمع کردمنتو

 و تونستم به صورتش نگاه کنم!من حس میکردم یا واقعا صورتش نزدیکم بود؟هرم نفس های گرمش

 رو مپوست صورتم رو میسوزوند!نمیتونستم این نزدیکی رو هضم کنم،نمیتونستم گرمای دستی که کمر

 در بر گرفته بود رو هضم کنم!نمیتونستم رفتارای امیرعلی رو هضم کنم!به خط گوشه ی لبش نگاه

 کردم!به چشمای ذغالی رنگش!این مرد یخی من بود؟صداش توی گوشم پیچید

 !گوشیت خاموش بود-

 لحنش هم خبری بود هم سوالی!گیج نگاهش کردم،به چشمام نگاه کرد و گفت

 دلیل؟-

 انتظار داشت با وجود نفس های گرمش که روی صورتم پخش میشد و این همه نزدیکی بتونم حرف

 بزنم و براش توضیح بدم؟!هنوز حرفاش روی دلم سنگینی میکرد؛تکونی به خودم دادم تا ازش جدا بشم

 

 همه نزدیکی اما فایده نداشت!دستاش که دور کمرم پیچیده بود محکم بود!گونه هام داغ شده بود از این

 به امیرعلی،به خوشحالی شرم اوری که از گرمای دستش روی کمرم احساس میکردم تشر زدم!سرش رو
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 کنار گوشم حس کردم و صدای بمش رو توی گوشم

 

 باران؟-

 از الف کشیدهی اسمم و لحن صدا کردنش به خودم لرزیدم و مطمئنن این لرزش محسوس رو امیرعلی

 ط افتاد!سرش رو عقب کشید و خیره به چشمام که حاال تر شده بود گفتفهمید که گوشه ی لبش خ

 حرفام زیادی سنگین بود برای قلب کوچیکت مگه نه؟؟-

 از حرفش قطره اشکی اروم روی گونه ام چکید؛خوب بود که فهمیده بود و نیازی نبود تا خودم حرف

 ی رنگش نگاه کردم و لب زدمبزنم!نگاه خیرهش به رد اشکم پوستم رو میسوزوند!به چشمای ذغال

 ...شما به من گفتی...من یه دختر هر-

 فشار دستش دور کمرم رو اونقدر زیاد کرد که حرفم رو قطع کردم و ناله کردم

 ...آی...امیرعلی چیـ-

 تند لبم رو گزیدم و به امیرعلیی که خیره و عمیق نگاهم میکرد زل زدم!خط کنار لبش رو دیدم و درحالی

 ودم گونه هام رنگ گرفتن سرم رو پایین انداختم!صداش توی گوشم پیچیدکه مطمئن ب

 !اگه همچین فکری راجبت میکردم االن به عنوان پارتنر من وسط پیست رقص نبودی-

 "پارتنر من"حرفش باعث شد از نوك پا تا فرق سرم داغ بشه!صداش توی گوشم زنگ خورد

 که مقابل صورتم قرار داشت نگاه کردم!باوجود لبخند کمرنگی روی لبم نشست و به سینه ی ستبرش

 !این کفش های پاشنه دار هنوزم قدم تا روی سینه ش بود

 !قبول دارم،اونروز تند رفتم-

 ابرویی باال انداختم؛خوب بود که اشتباهش رو قبول داشت!سرش که خم شد و کنار گوشم قرار گرفت

 هرم نفس های گرمش روی پوست گردنم پر میشدملبم رو از هیجان گاز گرفتم!این چه حسی بود که با 

 از حس خوب؟صدای ارومش رو کنار گوشم شنیدم

 

 !عذرمیخوام طراح کوچولو-

 چشمایی که از حرفش گرد شد و قلبی که تند زد دست خودم نبود!سرم رو بلند کردم و به چشماش نگاه

 کردم!باید باور میکردم که امیرعلی یزدان پناه از من عذرخواهی کرده؟؟برای جلوگیری از سقوط به
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 خاطر این همه هیجان و تعجب دستم رو روی سینهش گذاشتم!نگاه کوتاهی به دستم که روی سینهش

 قرار گرفته بود کرد و نگاهش رو به چشمای متعجبم دوخت

 فردا که اومدم مزون پشت کانتر ببینمت!و این اصال یه خواهش این بازی رو تمومش کن!میخوام-

 !نیست؛یه دستوره

 بدون اجازه از من پوزخندی گوشه ی لبم"دستور"!تمام لذت عذرخواهیش با کلمه اخرش از بین رفت

 نشست!دیگه کافیی بود به اندازه کافی دستور های امیرعلی رو اجرا کرده بودم!تلخ به چشم هاش خیره

 طمئنن امیرعلی متوجه تلخی نگاهم شد که ابروش رو باال انداخت!پوزخند صدا دار دیگه ای زدمشدم وم

 و با حرص خودم رو از اغوشش جدا کردم!نگاهم رو توی نگاهش کوبیدم

 مسئله همینه!همیشه شما دستور دادید و من گفتم چشم!ظاهرا من رو به عنوان شریکتون به رسمیت-

 شراکت سوری نباشه حداقل اونموقع اینطوری قلبم اتیش نمیگیره از این ندیدنمیشناسید پس بهتره این 

 !گرفته شدن

 چشم هاش رو روی هم فشرد و کالفه گفت

 !!باران-

 حتی الف کشیده و دوست داشتنیش هم نتونست ارومم کنه!با اشک های حلقه زده توی چشمم برگشتم

 تا ازش فاصله بگیرم که دستش دور بازوم پیچید

 

 !با هم صحبت میکنیم راجب این موضوع-

 !صحبتی نمونده!همه چی گفته شد-

 دستم رو کشید و مجبورم کرد برگردم سمتش!به چشمای عصبیش زل زدم؛از بین دندون های قفل

 شدهش زمزمه کرد

 !گفتم حرف میزنیم!این بچه بازی ها رو تمومش کن-

 از لفظ بچه پوزخندم عمیقتر شد

 ه معروف بد با یه بچه شریک بمونه!نه؟برای اقای یزدان پنا-

 و بازوم رو از دستش جدا کردم و ازش فاصله گرفتم اما دستی که کالفه توی موهاش فرو کرد رو

 دیدم!نه اون من رو درك میکرد نه من اون رو!سنگینی نگاه خیلیارو روی خودمون حس میکردم اما توی
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 !این وضعیت اصال برام مهم نبود

 

 بعد از گذشت یک ساعت و نیم از رقص عجیبم و دعوای عجیب ترمون هنوز توی فکر بودم و اخم کرده

 بودم!نگاه خیره بابا رو روی خودم حس میکردم اما مثل همیشه فعال سکوت کرده بود!میدونستم منتظر

 ستفرصت مناسبیه تا باهام حرف بزنه اما مامان مثل همیشه بی طاقت اومد سمتم و کنارم نش

 باران مامان خوبی؟-

 سعی کردم لبخند بزنم

 اره مامانم چرا بد باشم؟-

 !دیدم با امیرعلی بحثتون شد-

 سرم رو تکون دادم

 

 !چیز مهمی نبود-

 فراموش نکردی که هنوز هم نگفتی چرا یهو با اون حالت رفتی شیراز؟-

 از یاداوریش اخمی بین ابروهام نشست

 !ما ظاهرا تو فراموش کردی که توی عروسی هستیمنه مامان من فراموش نکردم ا-

 مامان سرش رو تکون داد و سکوت کرد...حدیث برشی از خیار رو سمتم گرفت

 !اخماتو باز کن خیار بخور-

 سعی کردم با لبخند زدن حالم رو خوب کنم؛تکه ی خیار رو گاز زدم که مادر امیرعلی هم به جمعمون

 اضافه شد

 !شستید؟مثال این مراسم برای شماهاست!پاشید یکم برقصیدشما جوونا چرا اینجا ن-

 حدیث غر زد

 !مامان ولمون کن بخدا هیچی اندازه خوردن ادم رو خوشحال نمیکنه-

 با حرف حدیث همه به خنده افتادیم!سمیرا و پونه بلند شدن

 !سودابه خانم راست میگن بریم برقصیم از بس نشستیم پاهام خشک شده!پاشو باران-

 !م حاال شما برید برقصید!اهنگ بعدی میاممیا-

 باشه ای گفتن و چهارتایی رفتن!با لبخند به رقصشون نگاه میکردم که امین اومد سمتم
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 !نبینم یه گوشه نشستی غمبرك زدی!تو امشب اصال با من نرقصیدی جینگیل خانم-

 

 و قبل ازاینکه اجازه ی اعتراضی بهم بده دستم رو گرفت و دنبال خودش کشید!وقتی که بهش خندیدم

 خم شد و گونه م رو بوسید

 

 !امین قربون این خنده هات بره-

 لبخند زدم و تا سه تا اهنگ بعدی که اخرین اهنگ ها بود رقصیدم!وقتی برای شام با بشقاب غذام کنار

 !انگار لبخند روی لبم نقاشی شده بود بابا و مامان نشستم

 !اقای اریانجو کم سعادت شدیم طی مراسم ندیدمت-

 با همون لبخند همیشگی نگاهم کرد

 !صدای موزیک اذیتم میکرد با اقای یزدان پناه اومدیم توی باغ-

 امنیتی که هر"یه جفت چشم قهوه ای تیره جلوی چشمام جون گرفت و صداش توی گوشم زنگ خورد

 درحالی که با تکه ی گوشت توی بشقاب بازی میکردم"!کنارش با سلول به سلولش حس میکنه زنی

 زمزمه کردم

 !امیرعلی بزرگ-

 چیزی گفتی؟-

 سرم رو بلند کردم و به چشمای بابا خیره شدم

 !نه گفتم دیدمشون-

 بابا سرش رو تکون داد

 !خانوادهی خوبی هستن-

 م به جمعمون اضافه شداز حرفش لبخند روی لبم نشست که پونه ه

 اجازه دارم جمع خانوادگیتون رو بهم بزنم؟-

 خندیدم و جوابش رو دادم

 !توی خونه بهم میزنی اینجا هم روش-

 

 صدای معترض مامان خندهم رو شدت داد!پونه در حالی که کنارم میشست گفت
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 !هم برمیداشتی باز باقالی پلو دیدی همه ی غذاها یادت رفت؟دسر-

 !دسر رو خودم درست میکنم باقالی پلو واجب تره-

 هرسه تاشون به حرفم خندیدن و پونه خم شد سمتم

 

 باران دختر خاله های امیرعلی رو دیدی؟-

 شونه باال انداختم

 نه چطور؟-

 !باید بگم جذابیت توی این خاندان ارثیه!چه دافایی بودن-

 !اخم ناخداگاهی بین ابروهام نشست

 !مارشو از بیتا گرفتم!امیرعلی تو نخ هیچ کدومشون نیستنترس بابا ا-

 سرم رو بلند کردم و دنبال یه جفت چشم ذغالی رنگ گشتم و در نهایت درحالی که به درخت گوشه ی

 باغ تکیه داده بود و سیگار میکشید پیداش کردم!شام نمیخورد ینی؟

 ستور میداد!حتی عذرخواهی کردنشاه عمیقی کشیدم به من چه؟امیرعلی فقط یه دیکتاتور بود که د

 هم...پوف کالفه ای کشیدم و از جام بلند شدم

 !تو که هیچی نخوردی بابا جان-

 !اشتها ندارم!برم یکم قدم بزنم تو باغ-

 و قبل ازاینکه اجازه اعتراضی بهشون بدم ازشون فاصله گرفتم!دلم میخواست به روزی فکرکنم که دیگه

 !نفسی که قطع شد فهمیدم نباید حتی فکرش رو بکنم امیرعلیی وجود نداشت اما با

 

 میتونم همراهیتون کنم؟-

 !برگشتم و به چشمای قهوه ای رنگ سپهر خیره شدم

 االن بگم نه میرید؟-

 !خندید و با چند قدم کوتاه کنارم ایستاد

 !معلومه که نه-

 سرم رو تکون دادم و قدم زدم
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 !پس سئوال بیجایی بود-

 !ادب حکم میکرد-

 بدون توجه بهش رفتم سمت میزی از انواع دسرها!ظرف کوچیک تیرامیسو رو برداشتم و روی صندلی

 !نشستم

 !بار اولی بود امیرعلی رو همراه یه دختر میدیدم-

 

 !لبخند کمرنگی که روی لبم نشست رو همراه تیرامیسو قورت دادم

 شما شریکش هستید درسته؟-

 سرم رو کوتاه تکون دادم

 !!ساله ساله رو به عنوان شریک امیرعلی داشتم نه یه دخترجوون ر یه خانومانتظا-

 اخمامو تو هم فرو کردم و خواستم درشت بارش کنم که انقدر بچه فرضم کرده اما صدای بمش که توی

 !گوشم پیچید لبخند کمرنگی روی لبم نشست اما خیلی زود ون لبخند رو جمع کردم

 !ساله -

 

 نیدن صدای امیرعلی لبخند زد و بهش نگاه کردسپهر با ش

 !چه عجب پسر تونستم باالخره امشب ببینمت-

 امیرعلی سرش رو تکون داد و درحالی که یه دستش رو توی حجیب شلوارش فرو کرده بود از روی میز

 مشروب قرمز رنگی رو برداشت

 !شاید سرت جاهای دیگه ای گرم بوده-

 ن خیره شدسپهر درحالی که میخندید به م

 !اره خب؛سرم جاهای خوبی گرم بود-

 از نگاه خیرهش روی خودم معذب شدم و گونه هام رنگ گرفت؛درحالی که قاشق دیگه ای از تیرامیسو

 رو دهنم میذاشتم خودم رو بیتوجه بهش نشون دادم!امیرعلی با خونسردی ذاتی و پوزخند گوشهی لبش

 ک مشروب دستش خیره شدم!صدای زنگ گوشی سپهرروی صندلی رو به روی من نشست!بااخم به پی

 بلند شد و باعذر خواهی کوتاهی بلند شد و ازمون دور شد!با رفتنش نفسم رو راحت بیرون فوت کردم

 که نگاه گوشه چشمی امیرعلی رو دیدم!درحالی که جرعه از مشروبش رو مزه میکرد نگاهم کرد و مثل
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 همیشه من اتوماتیک وار براش توضیح دادم

 !ازم خواسته بود بیشتر باهام اشنا بشه و باوجود جواب منفی من باز دنبالم اومد-

 درحالی که به مایع قرمز رنگ داخل پیکش خیره میشد خوبه ی کوتاهی گفت!با حرص دندون هام رو

 روی هم فشردم؛تازه یادم اومده بود این همون امیرعلیه که همیشه دستور میداد و من حسابی ازش

 دم اما دوباره با دیدنش دلخوریم رو از یاد برده بودم!درحالی که اخم میکردم طلبکارانه نگاهشدلخور بو

 کردم

 

 

 چرا اصال من باید برای هرچیز کوچیکی بهتون توضیح بدم؟؟-

 دوباره چین های دوست داشتنی گوشه ی چشمش خودشون رو به رخم کشیدن

 ام دادی هم باید جواب بدم؟؟برای چیزی که من ازت نخواستم و خودت انج-

 اخمام عمیقتر شد و دلخور نگاهم رو ازش گرفتم و به ظرف تیرامیسوم زل زدم

 ..اره خب توضیح میدم که مبادا یکی بهم بگه گرگی که لباس میش تن کرده یا شایدم-

 !وقتی نگاه تیزش رو روی خودم حس کردم با اه کوتاهی حرفم رو قطع کردم

 !ف بزنیمفکرمیکنم بهتره حر-

 !چیزهایی که باید میگفتید رو گفتید و چیزایی که باید میشنیدم رو شنیدم-

 باران باید بدونی همیشه همینقدر صبور برخورد نمیکنم پس تمومش کن!خب؟-

 !با حرص ظرف تیرامیسو رو روی میز کوبیدم و برگشتم سمتش و به چشمای ذغالی رنگش خیره شدم

 ختری نیستم که پامو از گلیمم درازتر کنم و اونطوری بهم تهمت کارشما هم باید میدونستید من د-

 !نکرده رو نزنید

 همزمان با بلند شدنم از روی صندلی درد عمیق و اشنایی رو زیر دلم حس کردم و رنگ از صورتم

 پرید!مطئنن االن بدترین زمان ممکن برای افتادن همچین اتفاقی بود!ا اونقدر ناگهانی خشکم زد و رنگم

 پرید که امیرعلی متوجه شد و چشمکی به نشونه ی چیشده برام زد!از اینکه حتی توی این شرایط هم دلم

 !برای چشمک دوستداشتنیش ضعف رفت فحشی نثار خودم و این احساسات مسخره کردم

 من باید برم؟-
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 ابروش رو باال انداخت و به ساعت نگاه کرد

 کجا بری؟! تازه ساعت-

 

 لبم رو محکمتر گاز گرفتم!دلم میخواست گریه کنم؛هیچوقت فکرنمیکردم یه روزی به خاطر همچین

 !موضوع مسخره ای عروسی سیامک رو ترك کنم

 باران؟خوبی؟-

 دستی به پیشونیم کشیدم؛حاال باید با کی برمیگشتم خونه؟امیرعلی چشماشو ریز کرد و نگاهی به صورت

 میکرد ینی دقیقا داشت ذهنم رو میخوند!قبل ازاینکه بذارم ذهنم رو مضطربم کرد!وقتی اینطوری نگاه

 بخونه تند رفتم توی اتاق پروو!!اصال دلم نمیخواست اتفاق شرم اوری بیوفته!لگ مشکی رنگ پونه رو تنم

 

 کردم؛بدون لگ هم میتونست برگرده خونه چون مانتوش بلند بود و جوراب شلواری داشت!مانتوم رو

 و برگشتم تا به بابا بگم منو برسونه خونه که سینه به سینه امیرعلی شدم!جیغ خفه ای کشیدم وتنم کردم 

 به چشمای ذغالی رنگش نگاهش کردم!بدون اینکه ذره ای از جدیت صورتش کم کنه گفت

 !من میرسونمت،بریم-

 ابرو باال انداختم و نگاهش کردم

 ...الزم نیست شما به زحمت بیوفتید اقا یزدان پناه-

 طعنه کالمم رو گرفت و نگاه گوشه ی چشمی بهم انداخت

 به نظرت دیر نمیشه تا بابات رو پیدا کنی؟-

 رنگم پرید؛این حرف ینی که فهمیده بود چه مرگم شده؟سعی کردم به روی خودم نیارم و خونسرد باشم

 اما مگه میشد تو همچین موقعیتی خونسرد بود؟؟

 ....بشه؟عجله ندارم کهچیز...چیزه..نه...برای چی دیر.-

 اینبار نگاهش جدی شد و غر زد

 

 الزمه مستقیم بهت بگم چه مرگته تا بفهمی و انقدر واسه من نقش بازی نکنی؟نکنه میخوای همه مثل-

 من متوجه بشن؟

 با حرفش حس کردم جایی درست وسط مغزم تیر کشید و نفسم بند اومد!خدایا این بی ابرویی رو باید
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 ع میکردم؟؟پوف کالفه ای کشید و گرمای دستش رو دور مچ یخم حس کردم!دنبالشچه جوری جم

 کشیده شدم و از باغ بیرون رفتیم!به انگشت های مردنهش که دور مچ ظریفم پیچیده بود نگاه

 کردم؛توی همچین موقعیتی چه جوری میتونستم به همچین چیزایی فکرکنم من؟؟صدای جدیش رو

 شنیدم

 !سوار شو-

 گزیدم و با گونه هایی که حس میکردم اتش گرفتن سوار شدم و چشمام رو بستم!چه جوری بایدلبم رو 

 از این به بعد به چشمای امیرعلی نگاه میکردم؟با تکون های ریز ماشین دردم بیشتر میشد واخ های

 یاطریزی که میگفتم اصال دست خودم نبود؛متوجه میشدم که امیرعلی با هر اخ من سعی میکنه با احت

 !بیشتری رانندگی کنه و همین بیشتر شرم زده ام میکرد

 

 آه عمیقی کشیدم؛حتی فرصت نکرده بودم از سیا و غزل خدافظی کنم!حتما ناراحت میشدن!چشمام رو

 باز کردم و به امیرعلی که بااخم رانندگی میکرد نگاه کردم و لبم رو بیشتر گزیدم

 چیزی میخوای؟-

 درحالی که نگاهم رو ازش میگرفتم با گوشه ی شالم ور رفتم و زمزمه کردم

 !میشه جلوی یه داروخانه نگه دارید-

 صدای کالفه ش رو شنیدم

 

 !باران جز وز وز چیز دیگه ای نفهمیدم!بلند حرف بزن-

 لبم رو گازگرفتم؛امیرعلی میخواست منو زجر بده؟؟

 میشه جلوی یه داروخانه نگه دارید؟-

 سرش رو تکون داد و باشه ی کوتاهی گفت!!خیلی طول نکشید که جلوی داروخانه ای نگه داشت اما قبل

 از اینکه پیاده بشم گفت

 !بشین خودم میرم-

 چشمام گرد شد و نفسم تکه تکه شد!این دیگه اخر شرم اوری بود!امیرعلی بره برای من پد بهداشتی

 بگیره؟تند گفتم

 ...منه..من..خودم...چیزمیکن-



www.taakroman.ir  

 

  

 
470 

 

سرکوب رمان    

  کاربر انجمن تک رمانبانو آی  

 

 با اخم نگاهم کرد

 با این سر و شکل میخوای بری داروخانه؟گفتم بشین تا من بیام-

 و قبل ازاینکه اجازهی حرف دیگه ای بهم بده از ماشین پیاده شد!با حرص دستمو به پیشونیم کوبیدم و

 یرعلیگذاشتم اشکام روی گونه ام سر بخوره!شرم اور بود!چه جوری باید از این به بعد تو چشمای ام

 نگاه میکردم؟بابای من تو عمرم نرفته بودبرام همچین خریدی بکنه که امیرعلی...اوف بلندی گفتم و

 دوباره اشک روی گونه هام چکید!وقتی پاکت خرید رو روی پام گذاشت تمام عضالت بدنم منقبض شد و

 صداش رو از جاییاشک هام روی گونه ام چکیدن!افتضاح بود!حالی که داشتم افتضاح و شرم اور بود!

 نزدیک گوشم شنیدم

 باران؟-

 دوباره الف کشیدهی اسمم و حس خوبی که بین اون همه حس بد جوونه زد!صدای جدیش رو شنیدم

 

 

 !به من نگاه کن-

 اونقدر لحنش جدی بود که نتونستم عمل نکنم!برگشتم و با چشمای خیسم نگاهش کردم!وقتی به

 رو حس کردم؛دستی توی موهاش کشید و نگاهم کردچشمای خیسم زل زد کالفه گیش 

 این موضوعی که تو به خاطرش انقدر خجالت میکشی و گریه میکنی برای من خیلی چیز عادیه!نیازی-

 نیست این بال رو سر چشمات بیاری!خب؟

 از بین کل حرفش فقط همون تیکهی اولش رو شنیدم!چیز عادیی بود؟با چند تا دختر تا حاال...با حرص

 دندونام رو روی هم فشردم و سرد گفتم

 اینجا سرویس بهداشتی نیست؟-

 به پارکی که ماشین جلوش پارك بود اشاره کرد

 !توی پارك هست!پیاده شو-

 و قبل از من خودش ازماشین پیاده شد!دیگه خجالت نمیکشیدم اما عجیب دلم میخواست با مشت زیر

 دقیقه با بهداشتی نه چندان تمیز شدم و بعد ازچشمش رو کبود کنم؛بدون توجه بهش وارد سرویس 

 خیال راحتتری برگشتم!!به امیرعلی که دستش رو توی جیب شلوارش فرو کرده بود و با پاش روی زمین
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 !ضرب گرفته بود نگاه کردم و ناخداگاه اخمی بین ابروهام نشست

 !بریم-

 ه بود کنارم قدم برداشت!به چیامیرعلی سرش رو بلند کرد و درحالی که گوشهی چشماش چین افتاد

 داشت میخندید؟سوار ماشین که شدیم گفت

 چیز دیگه ای احتیاج نداری؟-

 

 با اخم رومو ازش گرفتم و گفتم

 نمیدونم؛شما که برخورد با این مورد براتون عادیه باید بهتر از من بدونید به چیز دیگه ای احتیاج دارم-

 !یا نه

 رو بگم اما انگار اونی که این حرف رو زد من نبودم،کودك درون حسودماصال دلم نمیخواست این حرف 

 !بود

 !به نظرمن که چند سیخ جیگر برات خیلی خوبه-

 !و بدون توجه به چشمای حرصی من با همون چین های عمیق گوشه ی چشمش راه افتاد

 

 ول کردیم اومدیم اقای یزدان پناه برگردیم بهتر نیست؟خیلی زشته که مراسم عروسی سیامک رو-

 !بیرون که بریم جیگر بخوریم

 ابروش رو باال انداخت

 نیومدیم جیگر بخوریم کار دیگه ای داشتیم اما الزم نیست برگردیم چون دیگه اخر شبه و مراسمم تا-

 !یه ساعت دیگه تموم میشه

 گونه هام رنگ گرفت و قبل ازاینکه جوابش رو بتونم بدم صدای زنگ گوشیم بلند شد هول شدم و این

 هول شدن از چشم امیرعلی دور نموند و خط گوشهی لبش عمیق شد!تند گوشی رو در اوردم و با دیدن

 اسم بابا عرق سردی روی تنم نشست!ترسیده به امیرعلی نگاه کردم

 من چی بگم به بابام؟-

 رحالی که چین های دوست داشتنی گوشه ی چشمش رو به رخم میکشید نگاهم کردد

 !بگو اومدیم جیگر بخوریم-
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 با حرص نگاهش کردم و دکمهی سبز رنگ رو لمس کردم

 جانم؟-

 سالم بابا جان!کجایی؟-

 فتن دکترمن...چیزه..توی باغ داشتم قدم میزدم خوردم زمین پام خیلی درد گرفت...اقای یزدان پناه گ-

 ...ببینه بهتره واسه همون ..چیزه

 !باشه ناردونم؛پس بعد دکتر برو خونه انشاال که چیزی هم نیست!خدافظ-

 !لبم رو گزیدم و با خدافظ کوتاهی گوشی رو قطع کردم و برگشم سمت امیرعلی

 !فکرکنم فهمید دروغ گفتم-

 غر زدم خط گوشه ی لبش عمیق شد و چونهش رو خاروند!چشمامو ریز کردمو

 !اصال هم خنده نداره-

 با همون خط کنار لبش سرش رو تکون داد

 من خندیدم؟-

 حق به جانب سرم رو تکون دادم

 !بله!اوناهاش-

 

 با همون خط دوستداشتنی برگشت سمتم و چشمکی برام زد

 کجاست؟-

 دستم رو جلو بردم و خط کنار لبش رو نشون دادم

 !ایناهاش-

 

 اما با افتادن توی چاله ای و تکون ناگهانی ماشین انگشتم برای ثانیه ای صورتش رو لمس کرد!وقتی خط

 گوشه ی لبش از بین رفت و نگاه کوتاهی به دستم و نگاه خیره تری به صورتم انداخت خجالت زده لبم

 !رو گزیدم و عقب رفتم

 !چیزه..ببخشید-

 مم دیدم که دوباره اون خط مشخص شد!درحالی که نگاهسرم رو که پایین انداختم از گوشه ی چش
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 خیرهش رو ازم میگرفت گفت

 !اصال دروغگوی خوبی نیستی برای این خندیدم-

 لبم رو گزیدم

 ینی انقدر افتضاحم؟-

 با همون لبخند سرش رو تکون داد

 !حتی بیشتر-

 لبم رو کج کردم و غر زدم

 !باید روی دروغ گفتنم کار کنم-

 شمی بهم انداختنگاه گوشه ی چ

 !به نظرمن اصال امتحانشم نکن-

 چرا؟-

 جلوی جیگرکی کوچیکی توقف کرد و برگشت و به چشمام خیره شد

 !چون اونموقع دیگه دوستنداشتنی نیستی-

 و قبل از اینکه اجازهی عکس العملی بهم بده از ماشین پیاده شد!خیلی طول کشید تا بتونم حرفش رو

 

 ام اما وقتی هضمش کردم گونه هام رنگ گرفت و دلدردم از شدت ادرنالینی کههضم کنم و به خودم بی

 به خونم تزریق کرده بود بیشتر شد!درحالی که بهش خیره شده بودم لبخند روی لبام نقش

 

 بست!میرعلی به من گفت دوستداشتنی ام یا برداشت من اشتباه بود؟؟درحالی که از هیجان و ذوق حاصل

 ه ای میکشیدم خندیدم!هنوز نمیفهمیدم چطور امیرعلی میتونست با یه حرف به مرزاز حرفش جیغ خف

 جنون برسونتت و با یه حرف دیگه اینطوری ضربان قلبت رو باال ببره؟

 دقیقه بعد با چند سیخ جیگر داخل ماشین برگشت ابروم رو باال انداختم!نه واقعا انگار زیاد با وقتی

 ه!درحالی که لقمه ای از جگر رو سمتم میگرفت گفتعادت های دخترونه اشنا بود

 وقتی گفتم این موضوع برام یه چیز عادیه چون دوتا خواهر دارم و توی اولین تجربه ی جفتشون خودم-

 !کنارشون بودم

 خط گوشهی لبش عمیق شد
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 !هنوز هم هر وقت بیان ایران و پیشم باشن خودم میبرمشون جیگرکی-

 نگاه خیرهم رو که روی خودش دید تکونی به دستش داد گفت

 !بگیر-

 لبخند محوی گوشه ی لبم نشست و لقمه رو از دستش گرفتم!چقدر خوب میتونست باشه داشتن یه

 !برادر بزرگتر از خودت

 سیخ رو خودم برات لقمه بگیرم؟ انتظار نداری که کل این-

 انداختم!دیگه از اون حس ازار دهنده خبری نبود!دوبارهلبخند خجالت زده ای زدم و سرم رو پایین 

 امیرعلی بود که حمایتش رو به رخم کشیده بود و قلب من رو مملوء از عشق کرده بود!بعد از خوردن

 

 چهارتا سیخ عقب کشیدم

 !دستتون دردنکنه اقای یزدان پناه-

 ابروش رو باال انداخت

 همین؟-

 یش زل زدمخندیدم و به چشم های دوست داشتن

 !تا سیخ خوردم -

 اخم کمرنگی کرد و لقمهی دیگه ای سمتم گرفت

 !شامم نخوردی با این وضعیتتم باید بیشتر بخوری-

 به ابرویی که با اولین حرفش باال رفته بود نگاه کرد و دستی به پشت سرش کشید

 

 !ینی اونموقع داشتی توی باغ قدم میزدی پس شام نخوردی-

 امیرعلی حواسش بهته فقط"دم و سرم رو تکون دادم وصدای پونه توی گوشم زنگ خوردلبخندم رو خور

 لقمه رو از دستش گرفتم و گاز کوچیکی بهش زدم "رو نمیکنه

 !اونطوری بی میل میخوری برای منم اشتهایی نمیمونه-

 لبم رو گزیدم

 !اخه سیرم-
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 !بهت گفتم بخور؛خوبه برات-

 باز هم دستور و دستور دستور!به لقمه ی توی دستم نگاه کردم و لبامو جمع کردم؛نمیخواستم امیرعلی رو

 متوجه دلخوریم کنم حداقل نه االن که به خاطر من از عروسی دخترعموش زده بود و اورده بودتم به

 

 که مغزمم میخونه کهخوردم جیگر بده اما خب امیرعلی تیز تر از این حرفا بود!جدیدا حس میکردم 

 !انقدر سریع متوجه میشه دارم به چی فکر میکنم

 !فکر میکنم دیگه وقتشه که حرف بزنیم-

 لبم رو گزیدم و دوباره به لقمه ی توی دستم زل زدم

 !لطفا وقتی صحبت میکنم به چشمام نگاه کن؛میدونی که خوشم نمیاد اینطوری حرف زدن رو-

 ای گفت باعث شد لبخند کمرنگی بزنم؛سرم رو بلند کردم و به چشمای لطفا که با تاکیید و لحن بامزه

 ذغالی رنگش خیره شدم!خط کنار لبش عمیق شد؛کامل برگشت سمتم و دستش رو به سینهش زد

 !حرفات رو بگو؛میخوام بشنوم تا بعد حلش کنیم البته باهم-

 و چشمک ریزی زد

 !باالخره شریکیم دیگه-

 دلخور نگاهش کردم

 ادتون افتاد؟االن ی-

 چین گوشه ی چشمش دوست داشتنی شد

 گفتم حرف بزن طعنه نزن!ببین باران بحث فقط شراکتمون نیست؛بحث چیزای عمیق تر و جدی تر از-

 شراکته پس بدون رو درواسی و ذره ای خجالت هرچی که توی دلت هست رو بگو؛خوشم نمیاد بیشتر از

 !این ادامه پیدا کنه

 

 از چی داشت"؛بحث چیزای عمیق تر و جدی تر از شراکته"هاش خیره شدم به چشملبم رو گزیدم و 

 حرف میزد؟من چه جوری توی چشم هاش زل میزدم و حرف میزدم!چند لحظه که توی سکوت و خیره

 

 به چشم هاش گذشت خط گوشه ی لبش عمیق شد و سرش رو تکون داد

 !خیله خب؛یه کاری میتونیم بکنیم-
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 چشم هاشو ریز کرد و گفت

 گوشیت رو اوردی؟-

 سرم رو تکون دادم

 خیله خب؛من میرم بیرون ماشین وایمیستم تو به من وویس بده!نت همراه داری دیگه؟-

 ابروم رو از تعجب باال انداختم؛چه پیشنهادی بود این؟

 ...دارم،اما چیزه-

 !فکرمیکنم جواب بده،امتحانش میکنیم-

 هی حرفی بهم بده از ماشین پیاده شد و گوشیش رو نشونم دادو قبل از اینکه اجاز

 !منتظرم-

 دقیقا دو دقیقه زمان برد تا تونستم پیشنهادش رو هضم کنم!به امیرعلی که حاال به صندوق ماشین تکیه

 !داده بود خیره شدم و لبخند کمرنگی زدم؛پیشنهاد هاشم مثل خودش خاص بود

 و فعال کردم و ویس رو گرفتم...دقیقا ده دقیقه ویسم زمان برد تاگوشیم رو در اوردم و نت همراهم ر

 تمام حرف هام رو توی خودش جا بده!از روز اول و اخطاری که توی رستوران بهم داد گفتم تا رقصی که

 دوساعت پیش باهم داشتیم و در نهایت بعد از ده دقیقه وویس رو براش سند کردم!نفسم رو راحت

 مام رو بستم!روش امیرعلی خیلی خوب جواب داده بود!ده دقیقه بعد در ماشینبیرون فوت کردم و چش

 باز شد و بوی عطر تلخش توی بینیم و صدای بمش توی گوشم پیچید

 سالم بود یه دوچرخهی قرمز رنگ دیده بودم و حسابی ازش خوشم اومده بود اما این اجازه رو وقتی-

 

 ماه طول کشید تا تونستم پولش رو جمع کنم!م برای خریدشبه خودم نمیدادم که از پدرم پول بگیر

 !؛روزی که رفتم تا دوچرخه م رو بگیرم خودم تنها رفتم؛هیچکسیو با خودم نبردم

 گوشه ی چشماش چین افتاد

 !ساله رو تنها دید هنوز قیافه ی متعجب مرد یادمه وقتی یه پسر بچه-

 

 با ابروی باال پریده نگاهش میکردم که برگشت سمتم

 بعد اونم یاد ندارم برای انجام کاری با کسی مشورت گرفته باشم هرچند که همیشه خوب نبوده!اینو-

 ساله ماهه باهاش شریکی گفتم که متوجه بشی این امیرعلی یزدان پناهی که رو به روت نشسته و
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 ماه خیلی زجر کشیده تا بتونه خیلی جاها یه مطمئن باش توی اینداره با این شیوه زندگی میکنه و 

 !شریک رو همراهش ببینه

 اخم کردم

 ...رها فالح هم شریکـ-

 !رها شریک مالی بود وگرنه صرفا طراح مزون بود همین وبس-

 از شنیدن دوبارهی لفظ رها اخمام عمیق شد

 رفتمسالی هست با هیچکسی حتی پدرم برای ورزش صبحگاهی ن -

 به چشمام خیره شد

 !و جز خانوادهم از هیچکسی عذرخواهی نکردم-

 لبخندی که با حرفش روی لبم نشست رو دید و نگاه گوشه ی چشمی بهم کرد

 !امیدوارم بدونی اگه کسی جز خودم و خودت از این موضوع مطلع بشه چه عاقبتی در انتظارته-

 

 !گوشه ی چشماش عمیقتر بشه لبخند دندون نمایی که بهش زدم باعث شد چین

 سال هیچ شریکی نداشته رو این مقدار از توضیحات کافی بود تا متوجه بشی باید این امیرعلی که-

 تحمل کنی؟

 با اخم نه چندان حقیقی به صورتش خیره شدم

 ینی بعد اینم وضع همینه؟-

 درحالی که خط گوشه ی لبش رو به رخم میکشید نگاهش رو ازم گرفت و ماشین رو روشن کرد

 !!اینطوری در نظر بگیریم-

 وقتی نگاه حرص زدهم رو روی خودش دید دستی به چونه ش کشید و لبش رو روی هم فشرد

 !که میشه عادت های جدید رو جایگزین عادت های قدیمی کنیم-

 و سرم رو تکون دادم دیگه از اون حس ازار دهنده خبری نبود! مرد یخی منلبخندی رضایتمندی زدم 

 اونقدرا هم که نشون میداد سرد و بی تفاوت نبود

 

 با لبخند عمیقی به متن پیام امیرعلی خیره شدم

 "نیازی نیست امروز مزون ببینمت،عمل کردن به دستورم بمونه برای بعد از بهتر شدن حالت"
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 نوبره باران!به"رو گاز میگرفتم تا شاید اون لبخد عمیق و شرم اور از لبم کنار بره غر زدمدرحالی که لبم 

 "جای خجالت کشیدن نیشت رو شل کردی که چی بشه؟

 دستی به موهام کشیدم و نیم خیر شدم...درحالی که پتو رو کنار میزدم فکرکردم االن باید جواب این پیام

 بیشتر به این نتیجه رسیدم که جواب ندم بهتره!دست و صورتم رورو بدم؟؟اما هرچی بیشتر فکرکردم 

 شستم و ازسرویس بیرون اومدم که با دیدن پونه روی تخت پوف کالفه ای کشیدم!میدونستم تا براش

 

 تعریف نکنم نمیره از اتاق بیرون!درحالی که پتوم رو مرتب میکردم غر زدم

 !پونه قفلی زدیا-

 !داشتی هم شده باید جواب بدیبه خاطر اون لگی که بر-

 به خنده افتادم

 !خسیس خان-

 دستش رو روی چونه ش زد و منتظر نگاهم کرد

 االن منتظر شنیدن کدوم قسمتی؟-

 کمی فکرکرد

 !فکرمیکنم بهونه ی یهو رفتنتون از عروسی سیامک جذابتر باشه-

 رفتم سمت میزاینه و درحالی که موهام رو شونه میکردم خونسرد گفتم

 !پریود شدم مجبور شدم برگردم-

 امیرعلی فهمید؟؟-

 وقتی سرم رو به نشونه ی مثبت تکون دادم چشمای متعجبش رو بهم دوخت

 با شناختی که ازت دارم باید االن مرده باشی؛پس چرا دارم زنده میبینمت؟-

 خندهی ریزی کردم وشونه ای باال انداختم

 !شاید به خاطر اینکه امیرعلی با بقیه فرق داره االن زنده ام-

 لبخند عمیقی زد و نگاهم کرد

 !خوشحالم؛امیرعلی برات انتخاب مناسبیه-
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 اخم ناخواسته ای بین ابروهام نشست!انتخاب مناسب؟ینی ازدواج؟شونه رو روی میز گذاشتم و برگشتم

 !به ازدواج فکر نمیکنم-

 یدابروش باال پر

 ینی چی؟؟-

 درحالی که سعی میکردم به تمام لحظات دیشب فکرکنم گفتم

 کنارش همه چی خوبه،تازه میتونم بفهمم خوش بودن ینی چی،عشق ینی چی،زندگی ینی چی اما...یه-

 !چیزی هست که جلوم رو میگیره

 !لطفا نگو اون یه چیز ارشیاست که داغ میکنم-

 لبم رو گزیدم

 یش ازم این سئوال رو میپرسیدی بهت میگفتم دقیقا مشکلم ارشیاست اما از روزیشاید اگه تا هفته ی پ-

 که اومدم شیراز و به خاطرش یه روز کامل تو تب سوختم؛از وقتی متوجه شدم حتی با فکر هرگز

 ندیدنش به حالت مرگ میوفتم یا از وقتی که قضاوتش اونقدر برام سنگین اومد جوری که انگار یکی

 ه بود و راه تنفسم رو بسته بود فهمیدم اونیکه من رو از نزدیکی به امیرعلی میترسونهگلوم رو گرفت

 !وابسته شدن بیشتر از اینه

 برگشتم و به چشم هایی که برق میزد زل زدم

 !از طرفی هم مشکل خود امیرعلیه!امیرعلی انقدر سرده که مطمئنم هیچوقت به هیچ کسی دل نمیبنده-

 و نگاهم کرد پونه ابرو باال انداخت

 سرده؟-

 !سرم رو تکون دادم ولباس خوابم رو با شلوار و تاپ یاسی رنگ عوض کردم

 

 باران مطمئنی از امیرعلیی حرف میزنی که دیشب به خاطر یه عادت دخترونه ی تو-

 مراسم عروسی بهترین دوستش و دختر عموش رو ول کرده؟؟یا نه،از امیرعلی که همیشه و همه جا

 حمایت هاش رو به رخت کشیده؟

 لبم رو گزیدم

 !اینا دلیل بر دوستداشتن نیست-
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 خندید

 

 !تا پیرهن از تو بیشتر پاره کردم،هیچ گربه ای محض رضای خدا موش نمیگیره فکرکنم من-

 چینی روی بینیم انداختم و درحالی که از اتاق بیرون میرفتم غر زدم

 !نه امیرعلی گربه ست نه من موش-

 دای خندهی پونه توی گشوم زنگ خوردص

 هیچ شریکی با شنیدن خبر خواستگاری خانواده پسرعمه ش از شریک کاریش کالفه نمیشه و جوش-

 !نمیاره

 با شنیدن حرفش روی اولین پله ایستادم و برگشتم سمتش

 تو چی گفتی پونه؟—

 ای پونه جواب دادبا لبخند شونه باال انداخت که مامان از اتاق خواب بیرون اومد و ه ج

 !عمه ی امیرعلی تو رو برای پسرش خواستگاری کرد و مادر امیرعلی خیلی مشتاق این ازدواج بود-

 ابروهام رو توی هم کشیدم و گفتم

 شما بهشون چی گفتی؟-

 

 مامان درحالی که گونه م رو میبوسید از پله ها پایین رفت

 !تا پسرتگفتم دخترم به برادرزادهت بیشتر تمایل داره -

 از لحن مامان به خنده افتادم و دنبالش از پله ها پایین رفتم

 !مامان من جدی پرسیدم-

 مامان ظرف پنیر رو از داخل یخچال بیرون کشید

 !چی میخواستی بگم عزیزمن؟گفتم که دخترمن فعال سن ازدواجش نیست-

 پشت میز نشستم و به پونه که حاال لبخندش عمیق تر شده بود نگاه کردم

 امیرعلی کجای این قضیه بود؟-

 تو هیچوقت حواست به اطرافت نبوده!فکر میکنی چی باعث شد اون حجم از خونسردی که طی شب-

 داشت از بین بره و به عنوان پارتنر رقصش انتخابت کنه؟

 دقیقه رقص عجیب تر رو توی ذهنمم لحظات اون رفتار عجیب و اوناخمی بین ابروهام نشست و تمام 
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 مرور کردم!نفس های گرمش که روی صورتم پخش میشد،حرکت دستش روی کمرم!لبخند روی لبم

 !نقش بست و جرعه ای از شیرقهوه ی داغی که مامان برام اورده بود رو مزه کردم و سوختم

 

 اخ اخ؛این چرا انقدر داغ بود؟-

 ن درحالی که میخندید سرش رو تکون دادماما

 !اون داغ نبود عزیزم تو داغی که متوجه بخار بیرون اومده ازش نمیشی و یه نفس میخوری-

 درحالی که میخندیدم لبم رو گزیدم!حرف های مامان و پونه اونقدر شیرین بود که بتونه تمام روزم رو

 !شیرین کنه

 

 اخمو"!لندشدم و توی کانتک های گوشیم دنبال اسمش گشتمبعد از خوردن صبحانه از پشت میز ب

 تا بوق صدای بمش توی گوشم پیچید!جدیدا بیشترین لبخند زدم و شمارهش رو گرفتم!بعد از"خان

 !تا بود بوقی که موقع تماس باهاش میشنیدم

 !بگو باران شلوغم-

 قشنگ اسمم رو تلفظاز شنیدن الف کشیدهی اسمم لبخند روی لبم نشست!کی میتونست انقدر 

 لبخندم عمیق تر شد!امیرعلی که میشناختم وقتی"بگو باران شلوغم"کنه؟صداش توی گوشم زنگ خورد

 ...سرش شلوغ بود یا جوابت رو نمیداد یا ریجکت میکرد اما امیرعلی امروز

 ...سالم،صبح بخیر!اقای یزدان پناه برای انتخاب ژورنال-

 صدای جدیش حرفم رو قطع کرد

 پیامم رو ندیدی یا دیدی و داری ندید میگیری؟-

 با همون لبخند وارد حیاط شدم و روی تاب نشستم

 !اینبار که پیش اقای اشیانی نمیریم که من دانشگاه داشته باشم و نتونم بیام-

 !امیرعلی تیزتر از اونی بود که متوجه طعنه کالمم نشه

 !این یه مورد رو توی خواهرام ندیدم-

 اال انداختم و گیج گفتمابروم رو ب

 چی؟-
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 نمیترسی از اینکه متوجه طعنه کالمت بشم در صورتی که قبال میترسیدی!از دیشب اینطوری شدی-

 درست فهمیدم؟

 

 

 با حرفش نفسم بند اومد؛هیچ چیزی ترسناکتر و نفس گیر تر ازاین نبود که امیرعلی یزدان پناه همچین

 ز چند لحظه سکوت صداش که به خوبی میتونستم رگه های خنده رومسئله ای رو به روت بیاره!بعد ا

 توش بشنوم گفت

 خوبه رو خجالت کشیدنت تاثیر نداشته،غروب میام که برای انتخاب ژورنال بریم وبهتره نظری برای-

 !ارائه داشته باشی وگرنه جواب طعنه ی اول صبحت رو خیلی قشنگتراز چیزی که فکر کنی بهت میدم

 ینکه بذاره حرفی بزنم با خدافظ کوتاهی گوشی رو قطع کرد!با قطع شدن تماس گوشی از دستمو قبل ازا

 دقیقه تماس تلفنی تمام وجودت سر خورد و روی پاهام افتاد!هیچوقت فکر نمیکردم یه ادم بتونه توی

 !رو تبدیل به گلولهی اتیش بکنه

 ودم حل کنم و سرخی گونه هام بره!ده دقیقهده دقیقه زمان برد تا تونستم اون حجم از هیجان رو تو وج

 بعد با لبخندی که به خاطر قرار غروبم با امیرعلی بود داخل خونه برگشتم!کنار پونه که روی مبل نشسته

 بود و تخمه کدو میشکست نشستم و مشتی تخمه برداشتم

 این خوشحالی اول صبح خانم رو مدیون چی هستیم؟-

 به پهلوش زدم اخم ریزی کردم و ضربه ی ارومی

 !من همیشه خوش اخالقم-

 با خنده سرش رو تکون داد

 !!اون در مواقع عادیه زندگیته اما تا جایی که یادمه توی اولین روز از هفت روز سگیت لبخندتو ندیدم-

 از حرفش به خنده افتادم چون کامال حق داشت جز مواقعی که پیش سیامک بودم خودمم یادم نمیومد

 !توی این روز بخندم؛همیشه تبدیل میشدم به یه دختر بداخالق جغ جیغو

 !پس باید ب جون امیرعلی دعا کنی-

 

 درحالی که تخمه ی دیگه ای میشکست سرش رو عقب کشید و رو به مامان گفت

 !لیلی من به تو نگفتم دخترت داره با شریک جانش صحبت میکنه-
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 اشپزخونه بیرون اومد و کنار ما نشست مامان با لبخندی که روی لبش بود از

 !چیکاریکی یدونه ام داری پونه؟بذار بچه ام خوشحال باشه-

 خوحال باشه عزیزم خوشحال باشه ما که اعتراضی نکردیم فقط لطف کنه از این به بعد قبول کنه-

 !امیرعلی بیشتر از یه شریک شده براش

 

 وسیدلبم رو که با خجالت گزیدم مامان گونهم رو ب

 لیلی قربونه این خجالت کشیدنات بره دردونه!این حس خیلی ارزشمند تر از چیزیه که فکرش رو بکنی-

 پس راحت ازش نگذر و برای داشتن امیرعلی که این حس رو تو وجودت کاشته بجنگ!امیرعلی ارزشش

 !رو داره

 ن اینطور قاطع از جنگیدنسال این اولین باری بود که ماما مات چشم های مامان شدم؛توی تمام این

 !برای کسی حرف میزد

 تا طرحی که از بعد از ظهر تا حاال زده بودم رو از دست پونه میگرفتم گفتم درحالی که

 !خداکنه امیرعلی ایراد نگیره-

 !نیمتونم بگم نمیگیره چون با تعریفای تو مطمئنم ایراد پیدا میکنه-

 !مخندیدم و مانتوی اسپرت و لیم رو در اورد

 ..باران تا نرفتی زنگ بزن به سیامک حاال بری معلوم نیست کی برمیگردی که-

 درحالی که ضربه ای به پیشونیم میزدم رفتم سمت گوشیم

 

 !وای من چرا یادم نبود؟باید اصال زودتر زنگ میزدم خیلی زشت شد-

 تا بوق صداش توی گوشم پیچید از بین کانتک هام شمارهی سیا رو پیدا کردم و تماس گرفتم....بعد از

 به به رفیق نیمه راه؛خواهرشوهر متواری؛داشتیم باران خانم با ما هم اره؟عروسی ما هم میپچونی با-

 سالهت رو فروختی به امیرعلی یخمک؟ شریک جان میرید بیرون؟رابطه ی

 درحالی که به صدای ریز شده و غرزدن های خاله زنکیش میخندیدم گفتم

 !زن گرفتی یکم ادم شوسیااا تو -

 صدای خندهش توی گوشم پیچید
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 خیله خب.چطوری فسقل خانم؟خوش گذشت بهتون؟-

 سیا ببخشید توروخدا میدونی اگه مجبور نبودم عروسیت رو ول نمیکردم!یه چیزی شد که باید-

 ...برمیگشتم

 یه خبراییمیدونم فداتشم میدونم!دیشب حرکات عجیب و جدیدی از امیرعلی میدیدم؛غلط نکنم -

 ...شده

 

 ببین باران بحث فقط "از حرفش چیزی توی وجودم فرو ریخت و صدای امیرعلی توی گوشم پیچید

 سرم رو تکون ادم تا این فکرای چرت و"شراکتمون نیست؛بحث چیزای عمیق تر و جدی تر از شراکته

 پرت از بین بره و گلویی صاف کردم

 ت باهاش صحبت کنم؟سیا توهم الکی نزنیم بیخیال!غزلم هس-

 چه توهم الکی خره؟همون دیشب که امیرعلی دستت رو گرفت و اوردتت وسط سن رقص غزل تا یه-

 ساعت دقیقا توی شوك بود میدونی چرا؟چون توی تمام عمرش یاد نداره که امیرعلی با کسی جز مادر و

 

 !خواهراش رقصیده باشه اونم چه رقصی؟تانگو

 نتحایی ترین بخش قلبم تکون خورد!!دستی به گونه های داغ شدم کشیدم واز حرفش چیزی درست در ا

 گفتم

 چیزه...سیا من بعدا زنگ میزنم با غزل حرف میزنم...فعال سالممو بهش برسون باید برم کار دارم-

 !خدافظ

 و در حالی که صدای خندهش رو میشنیدم تماس رو قطع کردم و خودم رو روی تخت انداختم!پونه با

 ابروی باال پریده نگاهم کرد

 چت شد یهو؟-

 لبم رو گزیدم و با خوشحالی که حاصل از حرفای سیامک بود به پونه خیره شدم

 !امیدوارم حرفایی که سیامک زد واقعیت داشته باشه و این حس یه طرفه نباشه-

 پونه درحالی که میخندید اهان کشداری گفت

 !اشو اماده شو که امیرعلی بیاد منتظر بمونه عصبانی میشهحاال ذوقت رو نگه دار برای بعد االن پ-
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 !درحالی که لبخندم گسترده تر میشد از روی تخت بلند شدم و مشغول میکاپ صورتم شدم

 مانتوم رو که تن کردم امیرعلی پیام داد که رسیده!کیفم رو برداشتم وگفتم

 امیرعلی رسید!من خوبم؟-

 انداختچشماشو ریز کرد و نگاه ددقیقی بهم 

 !خوب نیستی عالیی-

 با لبخند گونهش رو بوسیدم و از پله ها پایین دویدم!کفش هام رو پوشیدم و رو به مامان گفتم

 !من رفتم مامانی!خدافظ-

 

 

 !خدافظ عزیزم!سالم برسون-

 از خونه که بیرون رفتم با دیدن ماشینش قلبم ضربا گرفت و صدای سیامک توی گوشم زنگ خورد!با

 !ند سوار ماشین شدم اما بوی سیگار پیچیده توی اتاقک ماشین به سرفه ام انداختلبخ

 ...سل..ام-

 با اخم شیشه های ماشین رو پایین کشید

 دیقه پیش سیگار کشیدم چه سرفه ای؟ -

 درحالی که از لحن متعجب و کمی شاکیش به خنده میوفتادم گفتم

 خب مجبورید بکشید؟-

 باعث شد لبخند عمیقی بزنمابرویی که باال انداخت 

 ببخشید؟؟-

 به پشتی صندلی تکیه دادم و بدجنس وار گفتم

 !خواهش میکنم-

 درحالی که راه میوفتاد گفت

 !هنوز هم معتقدم این ویژگی دخترونه مستقیما روی شجاعتت تاثیر داشته-

 لبم رو با خجالت گزیدم و کمی توی جام جابه جا شدم که نگاهم روی شاخه گل و بسته ی قرمز رنگ

 روی کنسول ماشین افتاد و خار شد و توی چشمم فرو رفت!حس دخترونهم مطمئن بود که این کادو و

 نیارماین شاخه گل حتما از طرف یه دختره!گلویی صاف کردم و درحالی که سعی میکردم به روی خودم 
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 گفتم

 

 این عکاس جدیدمون کارش چطوره؟-

 !قابل قبوله-

 !اهان کوتاهی گفتم و سکوت کردم!سکوتم انقدر ناگهانی بود که امیرعلی متوجهش شد

 !ساکت شدی-

 !حرف ندارم-

 !باورش سخته-

 

 با اخم برگشتم و به چین های گوشه ی چشمش نگاه کردم که ماشین متوقف شد!شیشه ی سمت من رو

 پایین کشید و گل و جعبه رو سمتم گرفت

 !بندازش بیرون-

 ابرویی باال انداختم وگفتم

 چی؟-

 !گفتم بنداز بیرون،حس میکنم رابطه ی مستقیمی روی زبونت داره-

 ...از حرفش قلبم لرزید؛ینی متوجه شده که

 چیزه...چه ربطی داره...واسه چی باید من به خاطر یه جعبه و گل حرف نزنم؟-

 !به چونه ش کشید و لبش رو روی هم فشرددستی 

 میندازی یا خودم زحمتشو بکشم؟-

 به چین های دوست داشتنی گوشه ی چشمش خیره شدم

 چیزه...اخه..چی هستش؟-

 

 شونه باال انداخت

 !کنجکاو نیستم-

 دستی به پیشونیم کشیدم و با لبی گزیده به چشمای ذغالی رنگش خیره شدم

 !اخه من کنجکاوم-
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 در حالی که دستی به چونه ش میکشید لباش رو روی هم فشرد و راه افتاد

 !بر طرفش کن-

 به نیم رخ جذابش خیره شدم و متعجب گفتم

 ینی بازش کنم؟-

 !کنجکاویت بر طرف بشه بهتر از اینه که چند ساعت قیافه ی شبیه ازگیلت رو ببینم-

 کادو رو باز کردم و با دیدن پیرهن طرح داردرحالی که سعی میکردم جلوی خندهم رو بگیرم تند کاغذ

 شیک نخودی رنگ ابرویی باال انداختم و نگاه یه وری به امیرعلی انداختم و دوباره به پیرهن خیره شدم

 !سلیقه شم خوب بوده ظاهرا!مبارکه-

 !اره خب سلیقهش خوبه!پیرهن قشنگیه-

 

 تیز نگاهش کردم که با خط گوشه ی لبش نگاهم کرد

 !واقعیم رو گفتمنظر -

 با حرص دندونام رو روی هم فشردم و پیرهن رو جمع کردم

 !بله خب..مبارکتون باشه-

 و پیرهن رو روی صندلی پشت گذاشتم که نگاهم کرد

 

 خب؟کنجاویت رفع شد؟-

 لبخند مصنوعی زدم و سرم رو تکون دادم

 !خیلی خوب رفع شد دستتون درد نکنه-

 !ت باعث شد با چشمای ریز شده و حرصی نگاهش کنمخواهش میکنم خوسنسردی که گف

 من گفتم بازش کن که اونطوری نگاهم میکنی؟-

 شونه باال انداختم و رومو ازش گرفتم

 ...به چه مناسبتی بود؟ینی چیزه..به من مربوط نیست فقط یکم کنجکا-

 !ساله شدن به مناسبت-

 ابرویی باال انداختم و برگشتم سمتش
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 تولدتونه؟؟-

 ماشین رو جلوی اتلیه متوقف کرد و درحالی که پیاده میشد گفت

 !اینطور میگن-

 مات شدم؛تولد امیرعلی بود و من االن باید میفهمیدم؟امروز چندم بود؟چهارم؛چهارم شهریور!از ماشین

 پیاده شدم و دنبالش دویدم

 چرا به من نگفتید امروز تولدتونه؟-

 اقی که چندین سال پیش افتاده تبریک بشنوی و کادو بگیری اصالاهمیتی نداره!اینکه هرسال برای اتف-

 !چیز جالبی نیست

 با ابرویی باال پریده نگاهش کردم

 جدی که نمیگید؟-

 

 درحالی که پله ها رو باال میرفت گفت

 

 !کامال جدی ام-

 تفاوتی امیرعلی درحالی که هنوز مات نظریه امیرعلی بودم وارد اتلیه شدم!گاهی وقتا این حجم از بی

 !غیرعادی و ترسناك میشد

 مردی که همون روز سر عکس برداری دیده بودمش با ورودمون بلند شد

 !سالم خیلی خوش اومدید-

 مودبانه جوابش رو دادم و همراه امیرعلی روی مبل دو نفره نشستیم!با لبخند زیر پوستی به خودم و

 ی به امیرعلی میتونست قشنگ باشه!با صدای مرد ازامیرعلی و فاصله بینمون نگاه کردم!چقدر نزدیک

 خلسه شیرینم بیرون اومدم

 کارهاتون رو بچه ها ادیت کردن و فقط تایید شما الزمه تا بفرستیم برای چاپ و انشاال برای فردا-

 !ژورنال رو تحویلتون میدیم

 میذاشت خیره شد!عکس امیرعلی خوبه ی کوتاهی گفت و به مانیتور رو به رو که عکس ها رو به نمایش

 ها خوب بودن درست همونطور که امیرعلی گفته بود قابل قبول اما در برابر کارهای بابک ضعیف تر از

 حد معمول به نظر میرسید!یک ساعت کارمون طول کشید و با ایراد هایی که امیرعلی از کارها گرفت
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 مطمئن بودم عکس ها برای اخر هفته هم اماده نمیشن!خیلی خوب کالفه گی امیرعلی رو حس میکردم و

 همین عذاب وجدانم رو زیاد کرده بود!خوب میدونستم که امیرعلی شراکتمون با بابک رو به خاطر من

 مانیتوربهم زده و حاال که کالفگیش رو میدیدم...پوف کالفه ای کشیدم و چشم های خستهم رو به 

 دوختم!!سنگینی نگاه امیرعلی رو حس کردم وبرگشتم سمتش؛چشمای خستهم رو که دید خط گوشهی

 

 !لبش پیدا شد

 !نهایتا تا پس فردا ایراداتی که گفتم بر طرف بشه و ژورنال بدون نقص به دستم برسه-

 مرد سرش رو تکون داد

 !چشم اقای یزدان پناه تمام سعیمون رو میکنیم-

 ی خوبه کوتاهی گفت و به من اشاره کرد تا بلند بشم و با خدافظ کوتاهی از اتلیه بیرون اومدیم!بهامیرعل

 محض اینکه سوار ماشین شدیم سرم رو به پشتی صندلی تکیه دادم و چشمام رو بستم

 اشکالی نداره که من بخوابم؟-

 !اشکالی هم داشته باشه خوابیدی-

 

 ردملبم رو گزیدم و چشمام رو باز ک

 !ببخشید خیلی خسته ام-

 سرش رو تکون داد و سکوت کرد و من دوباره چشمام رو بستم اما بوی عطر تلخش که توی بینیم

 پیچیده بود نمیذاشت خوابم ببره!وقتی چشمام رو باز کردم و توی جام نشستم نگاهم کرد

 !خوابم نبرد-

 سرش رو تکون داد که دوباره به نیم رخ دوستداشتنیش زل زدم

 اقای یزدان پناه میتونم یه چیزی بگم؟-

 وقتی سرش رو به نشونهی مثبت تکون داد لبم رو گزیدم و با من من حرفم رو زدم

 میگم که...چیزه...اقای اشیانی کاراشون خیلی خوب بود به نظرتون بهتر نیست درباره تصمیمتون تجدید-

 نظر کنید؟

 

 بدون اینکه ذره ای صورتش تغییر کنه گفت
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 !هن-

 ...اما اخه-

 !بحث رو کش نده-

 ...خب من اینطوری عذاب وجدان میگیرم که به خاطر من-

 !نگیر چون به خاطر تو نبود-

 بغضی که از حرفش توی گلوم نشست اصال عادی نبود!درحالی که با گوشه ی شالم بازی میکردم با

 صدای خفه ای زمزمه کردم

 ...من فکرمیکردم که-

 !همچین چیزی نیست!فسخ قرار دادم با بابک به خاطر خودم بوده نه تو-

 ناراحت بغضم رو قورت دادم و سرم رو تکون دادم!اصال برام مهم نبود بدونم منظورش از حرفش چی

 بوده چیزی که مهم بود این بود که هرچی دلیل عاشقانه واسه خودم درست کرده بودم سوخت و

 اعت نگاه میکرد گفتخاکستر شد!درحالی که به س

 !خانوادهم امشب پرواز دارن نمیتونم شام بریم بیرون-

 سرم رو تکون دادم

 

 !نه نیازی نیست من به مادرم گفتم شام برمیگردم ممنون ازتون-

 سرش رو تکون داد و یک ربع بعد من رو جلوی خونه از ماشین پیاده کرد و با خدافظ کوتاهی رفت و من

 !از بغض سرکوب شده موندم و حجم بزرگی

 

 وارد حیاط که شدم با دیدن بابا روی تاپ لبخند زدم و بغضم رو از یاد بردم

 سالم بابایی خسته نباشی!چرا بیرون نشستی؟-

 لبخند زد

 !سالم ناردونم؛منتظر تو بودم-

 چشمامو ریز کردمو نگاهش کردم

 چیزی شده؟-
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 به کنارش اشاره کرد

 !بیا بشین باباجان-

 تم و کنارش نشستم؛بابا باهام کم حرف نزده بود اما کم پیش میومد اینطوری توی خلوتچشمی گف

 !بخواد باهام حرف بزنه و همین نگرانم کرده بود

 !بفرمایید قربان به گوشم-

 با لبخند نگاهم کرد

 !مادرت گفت با امیرعلی رفتی اتلیه برای کارای مزون-

 سرم رو تکون دادم

 !اره رفتیم اونجا؛کارای عکاس قبلیمون بهتر بود اما خب چاره ای نیست اینم کارش بد نیست-

 سرش رو تکون داد

 !من فکر کردم سه روز پیش به من گفتی که شراکتت با امیرعلی رو میخوای فسخ کنی-

 !لبم رو گزیدم وسرم رو تکون دادم!حاال میفهمیدم بابا برای چی میخواست باهام صحبت کنه

 !بله ولی...مشکلمون حل شد-

 

 نمیپرسم مشکلتون چی بوده چون شراکت تو و امیرعلیه نه من!فقط میخوام بدونم انقدر مشکل حاد-

 بوده که میخواستی فسخ کنی؟

 !فکرکردم؛اره حرفای امیرعلی خیلی سنگین بود

 

 !اره-

 خندید

 ه به من گفت میخواد قرار داد رو فسخمطمئنم نبوده که االن از تصمیمت صرف نظرکردی!اون صدایی ک-

 !کنه صدای یه شریک شکست خورده نبود

 دستی به گونه م کشید وگفت

 صدای یه عاشق شکست خورده بود!نه؟-

 تعجب نکردم چون پدرم بود؛پدری که هیچوقت هیچی رو نتونستم ازش پنهون کنم!سرم رو که پایین
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 انداخت خندهش شدت گرفت

 !قبل ازاینکه پدرت باشم دوستتم خجالت کشیدی؟فکرمیکردم-

 لبم رو گزیدم و نگاهش کردم

 ...من ینی چیزه-

 سرش رو تکون داد

 در اون مورد بعدا صحبت میکنیم االن وقتش نیست!االن فقط میخوام بدونی که هیچوقت نباید مسائل-

 و حتما خوب عاطفیت رو وارد مسائل کاریت کنی!من هیچ دخالتی نمیکنم چون جفتتون دوتا ادم بالغید

 مشکلتون رو حل کردید اما دیگه هیچوقت این اشتباه رو تکرار نکن!شراکت بچه بازی نیست که یه روز

 

 بگی هستم و پس فرداش بگی نیستم!وقتی باهم شروع کردید با همم زمین میخورید!نمیخوام مجبور

 بشم یه بار دیگه این حرفا رو برات تکرار کنم!متوجه ای که؟

 لبم رو گزیدم و سرم رو تکون دادم

 !متوجه ام-

 بالبخند دستش رو دور شونهم حلقه کرد

 !خوبه!بریم که مامانت انقدر پشت پنجره ایستاد و دید زد خسته شد-

 و به پنجره سراسری پذیرایی اشاره کرد مامان به صورت ناشیانه ای مشغول دید زدنمون بود!درحالی که

 !خونه شدیم میخندیدم همراه بابا وارد

 سر میز شام انقدر نگاه پونه روم سنگینی میکرد که نتونستم درست غذام رو بخورم!به محض بلند شدنم

 از پشت میز پونه دنبالم اومد

 

 چیشد دختر؟پکری!به خاطر امیرعلیه یا بابات؟-

 شونه باال انداختم

 !بابای بیچاره که هیچوقت منو ناراحت نکرده؛امیرعلی-

 رو به روم روی تخت نشست چشمکی زد و

 چیشد؟-

 روی تخت دراز کشیدم و بالشتم رو بغل کردم
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 نمیفهممش پونه!گیجم میکنه؛تا میام باور کنم از جانب اون هم یه حس هایی وجود داره به بدترین-

 !شکل ممکن میزنه توی ذوقم

 

 مثال؟-

 نهایت بالشت توی سرم فرودآهی کشیدم و مو به موی مکالمات امروز رو براش توصیف کردم و در 

 اومد

 خری باران؛یارو رسما بهت گفته از دیدن تیک زدن اون مردك با تو اذیت میشده قرار داد رو فسخ-

 رفته دختر؟ کرده اونوقت تو بغض کردی و غمبرك زدی؟اخه این ای کیو تو به کی

 تمهیجانی که از حرفش توی وجودم رخنه کرد اونقدر زیاد بود که توی جام نشس

 ینی تو میگی منظورش این بوده؟-

 شک ندارم وگرنه خودت میگی مشکلی نداشته با بابک داشته؟-

 دستی به پیشونیم کشیدم و سرم رو به نشونه ی منفی تکون دادم

 !نه حتی وقتی بچه ها هم شنیدن که دیگه با بابک کار نمیکنیم تعجب کردن چون مشکلی نداشتیم-

 نمیبرتت پیش بابک خودش تنها میره و از جانب تو میگه باران دانشگاه بوده؛قرار داد رو فسخ میکنه-

 بدون اینکه درگیری بینشون باشه و از همه مهم تر بعد از دیدن بابک کنار تو اونطوری جوش میاره و

 !اون حرفا رو بهت میزنه!همه ی اینا نمیتونه اتفاقی باشه باران

 کشیدو غر زدو صورتشو توهم 

 باران خیلی خری بخدا!از این واضح تر اخه؟-

 لبم رو گزیدم

 !پونه حس میکنم داریم توهم میزنیم-

 

 بس که بیشوری!اخه چه توهمی خره؛اون از رقص دیشبش و کالفگیاش سر جریان خواستگاری-

 

 زانوی غم بغل بگیری پسرعمه اش اینم از حرف امروزش!حاال هم به جای اینکه اینجا بتمرگی واسه من

 بلند شو بریم بیرون؛تو که نمیخوای کادوی تولد ندی بهش؟

 با حرفش تند از رو تخت بلند شدم
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 !شب شد!پاشوپاك از یادم رفته بودددد،راست میگی پونه بپوش بریم تا دیر نشده!ساعت-

 !درحالی که به هول زدگیم میخندید باشه ای گفت و از اتاق بیرون رفت

 شم های سرخم کشیدم و ظرف کیک رو برداشتم!هنوز از بیخوابی دیشب برای درست کردندستی به چ

 کیک چشمام میسوخت؛با این وضع از خواب الودگی امکان نداشت بتونم رانندگی کنم!زنگ زدم به

 اژانس و منتظر شدم تا ماشین بیاد!جلوی اینه به خودم نگاه کردم!میکاپ صورتم کامل و بی نقص بود اما

 ی چشمام کمی توی ذوق میزد!ده دیقه بعد سوار اژانس شدم و به امیرعلی فکرکردم!گفته بودسرخ

 خوشش نمیاد اما دوستداشتم براش کیک درست کنم و بهش کادو بدم!وقتی جلوی خونه رسیدم لبخند

 شزدم و از ماشین پیاده شدم!به ساعت نگاه کردم؛مطمئن بودم هنوز امیرعلی نرفته برای ورزش صبگاهی

 اما وقتی بعد از دوبار زنگ زدن جوابی نشنیدم لبم رو گزیدم و به در خیره شدم!ینی چقدر دیگه

 برمیگشت؟امروز زود رفته بود حتما!درحالی که به شانس بدم لعنت میفرستادم به جای خالی اژانس

 ...نگاهم رو بهخیره شدم!ای کاش حداقل اژانس نرفته بود تا میتونستم توی ماشین منتظر بشینم اما االن

 دو پلهی منتهی به در خونه دوختم و روشون نشستم!چارهی دیگه ای نبود و حسابی خسته بودم!ظرف

 کیک و همراه کیفم کنارم گذاشتم و سرم رو به در ستون سنگی کنارم تکیه دادم و نفهمیدم کی پلکای

 با دیدن یه جفت چشم ذغالی خسته ام روی هم افتاد!با نوازش دست کسی پلکای خسته ام رو باز کردم و

 رنگ لبخند کمرنگی زدم

 !سالم-

 

 خط دوستداشتنی گوشه ی لبش بهم دهن کجی کرد!درحالی که دستش رو از گونه ام جدا میکرد نگاهم

 کرد

 اینجا چیکارمیکنی؟-

 هنوز گیج خواب بودم و مغزم هوشیار نشده بود؛تنها چیزی که برای درکش هوشیاری نیاز نداشتم همین

 !چشمای ذغالی رنگ بود

 

 !نمیدونم ولی خلیی خوابم میاد-

 خط گوشه ی لبش عمیق تر شد و سرش رو تکون داد

 !متوجه شدم!بلندشو بریم داخل بخواب-
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 !خودت منو ببر اخه من خیلی خوابم میاد-

 ذغال های دوستداشتنی چشماش تا مغز استخونم رو سوزوند و در نهایت با همون خط گوشه ی لبش

 دستشو زیر زانوم انداخت و به اسونی پر کاه از زمین بلندم کرد!درحالی که سرم رو توی سینه ش فرو

 میکردم و بوی عطر تلخش رو توی ریه هام پرمیکردم زمزمه کردم

 !چقدر بوت خوبه-

 د روو پلکای خسته ام دوباره روی هم افتاد اما به خوبی سینه ای که تند تر از حد معمول باال پایین میش

 !حس کردم

+ 

 با صدای بسته شدن در چشمام رو باز کردم و به دیوار سورمه ای رو به روم خیره شدم!دیوار سورمه

 ای؟کمی طول کشید تا ذهن خواب الودم هوشیار بشه!نگاهم رو به تخت دونفره سفید و سورمه ای

 

 ظرش مونده بودم اما االن توی ایندوختم؛تا اونجایی که یادم میاد امیرعلی خونه نبود و من پشت در منت

 تخت چیکار میکردم؟؟اصال من خونه ی کی بودم؟؟با ترس نگاهم رو توی اتاق چرخوندم و تند از تخت

 پایین پریدم و دویدم سمت در!به محض باز کردنش و دیدن راهروی خونهی امیرعلینا لبخند اسوده ای

 زیدم؛چطور نففهمیدم که اوردتم داخلزدم!ینی امیرعلی اورده بودتم داخل خونه؟؟لبم رو گ

 خونه؟پاورچین پاورچین از پله ها پایین رفتم که با دیدنش روی صندلی کنار شیشهی پذیرایی لبخند

 !زدم!یه فنجون قهوه دستش بود و عمیق توی فکر فرو رفته بود

 !سالم-

 ق و طوالنی!اونقدر عمیقبا صدای سالمم نگاهشو از بخارهای فنجون گرفت و به من خیره شد!یه نگاه عمی

 که برای لحظه ای فکرکردم داره درونمم میخونه!سرش رو به نشونهی سالم که تکون داد دستی به موهام

 کشیدم و خجالت زده گفتم

 خیلی وقته خوابیدم؟؟-

 !ساعت -

 

 !لبم رو گزیدم و رو به روش نشستم

 !ببخشید ینی قصد مزاحمت نداشتم اما نفهمیدم کی خوابم برد-
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 سرش رو تکون داد و دوباره خیره شد به چشم هام!اینطور نگاه کردن امیرعلی عادی نبود!دلیلش رو

 نمیفهمیدم!با من من پرسیدم

 ...چیزه...وسیله هام که همراهم بود-

 بین حرفم پرید و گفت

 

 !ک هم توی اشپزخونهکیفت توی همون اتاق بود و کی-

 به صورتش خیره شدم

 اقای یزدان پناه چیزی شده؟-

 سرش رو تکون داد

 !اره اما نپرس-

 باشه ی اروم و متعجبی زمزمه کردم و از جام بلندشدم و درحالی که وارد اشپزخونه میشدم با لبای

 ورچیده گفتم

 !همه ش به باد رفتکیکم از دهن افتاده حتما!این همه زحمت کشیدم با یه خواب رفتن -

 صداش رو از پشت سرم شنیدم

 چرا قبل اینکه راه بیوفتی بهم زنگ نزدی که پشت در نمونی؟-

 !اخه چیز شد...میخواستم مثال غافلگیر شید فکرنمیکردم زود برید ورزش-

 !کیک رو از ظرفش بیرون کشیدم و بهش نگاه کردم!ظاهرا خوب بود

 !چشمات سرخه-

 یره شدم و درحالی که شمع کوچیکی روش میذاشتم گفتملبخند زدم و به کیک خ

 !اخه دیشب نخوابیدم داشتم کیک درست میکردم براتون-

 حضورش رو پشت سرم حس کردم

 !ببینمت-

 

 با حرفش لبخند زدم و برگشتم اما وقتی فاصله ی بینمون رو دیدم نفس بند رفت و لبخندم کم جون

 

 شد!دستش که جلو اومد و تره ای از موهام رو توی دستش گرفت حس کردم جریان برقی از همون جا
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 !وارد بدنم شد

 مگه نگفتم از تولد خوشم نمیاد پس چرا به خودت سختی دادی؟-

 درحالی که نگاهم روی دستش بود گفتم

 ...اخه..چیزه-

 !چین های گوشه ی چشمش رو دیدم و دستش رو عقب کشید

 خب؟-

 نفس راحتتری کشیدم و سرم رو بلند کردم تا به چشماش نگاه کنم

 !ینی من از اونی که براتون پیرهن گرفته بود کمترم؟باید منم براتون یه کاری میکردم-

 خندهی ریزش رو دیدم و لبخند زدم

 به چی میخندید؟-

 درحالی که ازم فاصله میگرفت زمزمه کرد

 !ر دست نیم وجب بچه شدهبه امیرعلی سی و یک ساله ای که اسی-

 ابرویی باال انداختم درسته از حرفش هیچی نفهمیدم اما بچه ی اخرش رو خوب فهمیدم و غر زدم

 !نیم وجب نیستم!بچه هم نیستم-

 با تک خنده ای سرش رو تکون داد

 از اون کیکت میدی بهمون بخوریم یا نه چون بهت گفتم بچه قهر کردی؟-

 در حالی که میخندیدم گفتم

 !قهر نیستم اما باید شمع فوت کنید-

 

 ابرویی که باال انداخت و چی نه چندان ارومی که گفت باعث شد لبم رو گاز بگیرم

 !شمعش رو خودت فوت کن!من همین که از اون کیک بخورم کافیه-

 درحالی که جلوی خندهم رو میگرفتم باشه ی کوتاهی گفتم و برشی از کیک رو داخل بشقاب ها گذاشتم

 و با یاداوری کادوم رو بهش گفتم

 !من االن میام-
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 و تند پله ها رو باال رفتم و از داخل کیفم جعبه ی ساعت و دستبند چرم ستش رو بیرون کشیدم و دوباره

 پایین برگشتم!امیرعلی که درحال مزه کردن نسکافه ش بود با دیدن جعبه ی مخملی دستم ابرویی باال

 انداخت و تک خندهی مردونه ای کرد که باعث شد دل ضعفه بگیرم

 !سال نتونستن بکنن نه جدی جدی انگار برای من یه تولد گرفتی؛کاری که خانوادهم تویاین-

 از حرفش لبخند پیروزمندی زدم و جعبه رو سمتش گرفتم

 !امیدوارم خوشتون بیاد-

 !لبخند کمرنگی زد و جعبه رو از دستم گرفت

 !ین کیک کافی بودهم-

 !نخیرم تولد که بدون کادو نمیشه-

 خطی کنار لبش افتاد و جعبه رو باز کرد

 !باید بگم برای مردا خرید کردن سختترین کار دنیاست-

 درحالی که ساعت رو از جعبه ش در میاورد و در مقابل نگاه مبهوت من جایگزین ساعت خودش میکرد

 گفت

 

 !و به سختی بندازی اما ممنونگفتم که نیاز نبود خودت ر-

 !!تر بکنه و چشمکی برام زد که باعث شد قلب بیقرارم رو بی قرار

 بعد از خوردن کیک و نسکافه امیرعلی بلند شد و درحالی که میرفت سمت ظرف کیک گفت

 !به نظر من اشپزیت از طراحیات بهتره-

 باال بره!امیرعلی اهل شیرینیجات و برش دیگه ای از کیک رو برای خودش گذاشت که باعث شد ابروم

 ...نبود اما خب

 خیلی بدید طرح های من بدن؟-

 تکه ای از کیک رو دهنش گذاشت و سرش رو تکون داد

 !مطئنن به خوبی اشپزیت نیستن-

 خندیدم و دوباره به ساعت و دستبند توی دستش خیره شدم!به امیرعلی که سرپا کنار اپن ایستاده بود و

 مشغول خوردن کیک بود نگاه کردم و گفتم
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 میشه بشینم رو اپن؟-

 

 لبخند کمرنگی زد وسرش رو تکون داد

 بذار کمکت کنم-

 و قبل ازاینکه اجازهی حرکتی از جانب من رو بده یه دستش رو دور کمرم حلقه کرد و به اسونی پر کاه از

 ش برای ثانیه ای ایستاده بود با دیدن لبخندزمین بلندم کرد و روی اپن نشوندتم!قلبی که با این حرکت

 !گوشهی لبش ضربانش اوج گرفت

 !چیزه...میگم که من دیگه برم...شماهم کار دارید من مزاحم نشم-

 

 اخرین تکه از کیک هم دهنش گذاشت وگفت

 یینی من از توی نیم وجبی کمترم؟تو بهم کادو بدی من بهت ناهار ندم؟بعد ناهار هرجا خواستی بر-

 !خودم میرسونمت

 به چشم های ذغالی رنگش زل زدم و لبخند روی لبام نقش بست!یه حس قوی بهم میگفت هرروز دارم

 !یه قدم به مرد یخیم نزدیکتر میشم

 با صدای زنگ گوشیم نگاهمو از چشمای دوستداشتنیش گرفتم و از اپن پایین پریدم

 !من االن میام-

 !رو برداشتم و تند از پله ها باال رفتم و گوشیم

 جانم مامان؟-

 سالم دردونه کجایی مامان؟-

 !خونه امیرعلی ام؛اومده بودم کادوی تولدش رو بدم-

 لبخندش رو از پشت گوشی هم حس کردم

 خیله خب عزیزکم؛کی میای؟-

 شونه باال انداختم

 !نمیدونم امیرعلی گفت ناهار میریم بیرون بعد اون میام-

 اری مامانی؟باشه خوش بگذره بهتون!کارند-
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 !نه قربونت برم خدافظ-

 !خدافظ عزیزم-

 گوشیم رو توی جیب شلوارم جا دادم و خواستم برگردم که صدای امیرعلی رو شنیدم

 

 

 !پشت سر باهام راحتتری انگار-

 متعجب برگشتم و نگاهش کردم!به چهارچوب در تکیه داده بود خیره نگاهم میکرد

 ینی چی؟-

 !در حالی که لبخند گوشه ی لبش خودنمایی میکرد وارد اتاق شد و رفت سمت میزی که انتهای اتاق بود

 پشت سر امیرعلی ام اما جلوی خودم اقای یزدان پناه؛نه؟-

 لبم رو گزیدم

 ..چیزه...خب اخه-

 روی صندلی نشست و دفتر بزرگی رو باز کرد

 !که دروغگوی خوبی نیستیبا شناختی که ازت دارم چیزی نگی بهتره؛گفتم -

 لبم رو گزیدم و روی تخت نشستم و به دو نفره بودن تخت دقت کردم!چرا واقعا؟به امیرعلی که پشت

 میز نشسته بود و با اخم درحال بررسی دفتر رو به روش بود زل دم

 اینجا اتاق شماست؟-

 استه ای بین ابروهامبدون اینکه سرش رو بلند کنه سرش رو به نشونهی مثبت تکون داد!اخم ناخو

 نشست!چه دلیلی داشت یه پسرمجرد تختش دو نفره باشه؟خودمم خوب میدونستم هیچ ربطی نداره

 !صبح بوداما...با حرص نفسم رو فوت کردم و به ساعت نگاه کردم!تازه

 !چیزه...تختتون چه بزرگ و خوبه!دونفره است-

 لبم رو گاز بگیرم!درحالی که دستی به چونه ش چینی که با حرفم گوشه ی چشم امیرعلی افتاد باعث شد

 میکشید سرش رو تکون داد و دفتر بزرگ رو بست

 

 !اره کاربردشم خوبه-

 با حرفش تند سرمو بلند کردم و تیز نگاهش کردم اما دیدن خط گوشه ی لبش کافی بود تا بفهمم دستم
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 انداخته!درحالی که اخم میکردم غر زدم

 !دازید خودتون میخندید؟اصنشم حرص خوردن من خنده ندارهواقعا که منو دست مین-

 با همون چین های دوستداشتنی گوشه ی چشمش سرش رو تکون داد

 !دلیل حرص خوردنت جالبه برام-

 با حرفش رنگ از روم پرید

 

 د..دلیلش؟-

 سرش رو تکون داد و درحالی که میرفت سمت کمد سورمه ای رنگش گفت

 میخوام لباسمو عوض کنم میمونی تو اتاق یا میری بیرون؟-

 با حرفش تند از جام بلند شدم و گفتم

 ...نه چرا بمونم ینی چیزه...دارم میرم بیرون-

 و تند از اتاق بیرون رفتم و نفس اسوده ای کشیدم!چرا حس میکردم خودم رو جلوی امیرعلی لو میدم؟با

 حرص ضربه ای به پیشونیم زدم

 چه که تختش دونفرهست؟چرا فضولی میکنی که اونطوری دستت بندازه؟چرا؟ به تو-

 حداقل برو یکم اونطرف تر غرغر کن که من نشنوم ! چشمام تا اخرین حد گشاد شد و درحالی که-

 دستم رو روی دهنم میذاشتم قبل ازاینکه دوباره یه خرابکاری جدید کنم تند از پله ها دویدم

 !کافی خرابکرده بودم پایین!امروز به اندازه

 

 باران دقت کردی هنوز وقت ناهار نشده و تو داری برای شام من غذا اماده میکنی؟-

 !بدون توجه به غر زدن هاش که تمومی نداشت بسته ی سبزی رو از داخل فریزر بیرون اوردم

 راحت باشه که شما شاماوال که قورمه سبزیه؛هرچی زودتر بذاری بهتر جا میوفته دوما که من باید خیالم -

 !میخورید چون ممکنه از تنبلیتون چیزی نخورید

 لبخند کمرنگی که از حرفم روی لبش نشست رو دیدم و لبم رو گزیدم!چرا انقدر خرابکاری

 میکردم؟هیجوقت نمیتونستم چیزی رو پنهون کنم!با همون لبخند کمرنگ روی لبش رفت سمت یخچال

 الی که چنگالی برمیداشت گفتو ظرف کیک رو بیرون اورد و درح
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 !برای شام همین کیک کفایت میکرد-

 اخم کردم و نگاهش کردم

 کیک که شام نمیشه!شما هیچ حواستون هست که زخم معده دارید باید به تغذیه تون اهمیت بدید؟-

 !تکه ای از کیک رو دهنش گذاشت و بیخیال سرش رو تکون داد!همیشه این بیخیالیش حرص اور بود

 چی؟دقت کردی با این وضعت نباید انقدر سرپا بایستی؟شب بیداری دیشب کافی نبوده؟تو -

 لبم رو گزیدم و درحالی که سعی میکردم خودم رو مشغول کار نشون بدم سبزی هم به بقیه مواد اضافه

 کردم!دهن باز کرد حرفی بزنه که صدای ایفون بلند شد!متعجب سرم رو چرخوندم و نگاهش کردم

 

 ...مهمون دارید؟من فکرکنم مزاحم شدم بهتره برم-

 قبل ازاینکه از اشپزخونه بیرون برم بازوم رو گرفت

 !تو جایی نمیری؛گفتم ناهارو باهم میخوریم!میرم ببینم کیه-

 و قبل ازاینکه به صورت سرخ شده و لبخند روی لبم نگاهی بندازه از اشپزخونه بیرون رفت!گرمای

 

 و به خوبی حس میکردم!دستی به گونه های داغم کشیدم و لبخندم عمیق تر شد!بادستش دور بازوم ر

 صدای چایی ساز به خودم اومدم!امیرعلی میخواست چایی بخوره حتما!لیوان رو پر میکردم که صدای

 ظریف و دخترونه ای توی گوشم پیچید

 !سالم عزیزمممم؛جای خاله اینا خالی نباشه-

 ید اخ نه چندان ارومی گفتم و به خودم اومدم!اب جوش رو سر جاشبا سوزشی که توی دستم پیچ

 !گذاشتم و به دست سرخ شده ام نگاه کردم و اشک توی چشمام جمع شد

 !!خوش اومدی بیا تو-

 دستم رو زیر اب شیر اب گرفتم تا کمی از سوزشش کم بشه ولی انگار جایی که میسوخت سمت چپ

 !ود تا به پسرخالهی عزیزش سر بزنهسینه ام بود نه دستم!مرجان!اومده ب

 !مهمون داری ظاهرا!سالم عزیزم-

 با صدای ظریفش برگشتم و به چشم های عسلی رنگش زل زدم!میخواستم لبخند بزنم اما سوزش

 ...دستم
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 سل..سالم خوب هستید؟-

 امیرعلی درحالی که اخم کرده بود سمتم اومد و به دستم اشاره کرد

 چیشده؟-

 دلخور نگاهش کردملبم رو گزیدم و 

 !چیزی نیست؛خوبم!به مهمونتون برسید-

 نگاهش رو از دستم گرفت و به چشمام دوخت!برای چند لحظه عمیق به چشمام نگاه کرد؛انگار که

 میخواست ذهنم رو بخونه اما تند نگاهم رو ازش گرفتم و شیراب رو بستم!با صدای مرجان برگشتم

 

 !کیک خوردن نبودی تا جایی که یادم میادچه کیک خوشمزه ای امیرعلی!اهل -

 امیرعلی نگاه خیرهش رو باالخره از من گرفت و درحالی که میرفت سمت مرجان گفت

 

 این فرق میکرد!چیزی میخوری برات بیارم؟-

 !کیک-

 !یه چی دیگه بخوا چون کیک رو جز خودم کسی نباید بخوره-

 !لبخند ناخواسته ای که از حرفش روی لبم نشست با وجود سوزش دستم اصال طبیعی نبود

 چرا؟-

 چی میخوری؟-

 مرجان خندهی دلبرانه ای کرد وگفت

 !یه نسکافه کافیه-

 امیرعلی درحالی که از یخچال پمادی در میاورد گفت

 !برو تو پذیرایی االن میام-

 بیرون رفت!ناراحتیش رو حس کردم اما مهم نبود!دست مرجان باشه ای زمزمه کرد و از اشپزخونه

 امیرعلی که دور مچم پیچید تند سرم رو چرخوندم و به صورتش خیره شدم!در پمادر رو باز کرد و کمی

 از پماد رو روی دستم ریخت و با حرکت دورانی و نوازش گونه کرم رو روی پوست دستم پخش

 بود که ترسیده به گوشش برسه!به دستش که نوازش گونه کرد!ضربان قلبم اونقدر پر شدت و کرکننده

 روی پوست دستم کشیده میشد خیره شدم؛من خیال میکردم یا واقعا حرکت دستش نوازش گونه
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 بود؟دستش رو که عقب کشید دوباره ضربان قلبم به حالت عادی خودش برگشت

 

 !شام نمیخورم من؛برو بشین تا باز خودت رو ناقص نکردی-

 ض و دلخوری نگاهش کردمبا بغ

 !به خاطر اون نبود-

 گوشهی چشماش چین افتاد

 !میدونم-

 !و پماد رو برداشت و دوباره توی یخچال گذاشت

 توهم نسکافه میخوری؟-

 سرم رو باال انداختم

 !ممنون؛من دیگه میرم!مزاحم خلوتتون نمیشم-

 

 چین های گوشه ی چشمش عمیق شد

 !هر طور میلته-

 !نگاه تیزم رو که دید لبش رو روی هم فشرد

 اصنشم جایی نمیرم؛واسه چی باید برم؟-

 دستی به چونه ش کشید و درحالی که لیوان نسکافه رو برمیداشت و از اشپزخونه بیرون میرفت گفت

 !قیافه ت رو شبیه ازگیل نکن بیا-

 دنبالش از اشپزخونه بیرون با چشمای ریز شده و دندون هایی که روی هم میسابیدم نگاهش کردم و

 !رفتم و روی مبل کنار مرجان نشستم

 !دیشب اومدم بهت سر بزنم اما ظاهرا کسی خونه نبود-

 

 امیرعلی سرش رو تکون داد

 چه ساعتی؟-

 !بود فکرمیکنم -

 اخم هایی که ناخداگاه توی هم فرو رفت رو امیرعلی دید و سرم رو پایین انداختم!چه معنی داشت
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 شب بخواد به امیرعلی سر بزنه؟ ساعت

 !فرودگاه بودم-

 !اگه میدونستم میومدم پیشت که تنها برنگردی-

 !نیازی نبود-

 با اخم به ناخن هام زل زدم!اصال از نوع صحبت کردنش خوشم نمیومد

 ...امیر ایشون همون دختری ان که فروغ خانم برای سپهر-

 بده کوتاه گفت امیرعلی بدون اینکه ذره ای توی صورتش تغیر

 !همونه-

 اهان کوتاهی گفت و به روم لبخند زد اما نه میتونستم نه میخواستم که جوابش رو با لبخند بدم!مرجان

 خم شد و از توی کیفش بسته ی کادوپیچ شده ای رو بیرون کشید که مثل خار توی چشمم فرو رفت

 !داشت یادم میرفت برای چی اومدم-

 و بلند شد و رفت سمت امیرعلی و درحالی که کادو رو دستش میداد خم شد و گونه ش رو بوسید

 

 !تولدت مبارك پسرخاله ی همیشه اخموم-

 حس کردم چیزی درست وسط قلبم تیر کشید,نه شنیدم امیرعلی چی گفت بهش نه چیزی دیدم!فقط

 

 !فت بازهم نه چیزی دیدم نه چیزی شنیدمسکوت محض بود توی مغزم!تا نیم ساعت بعد که مرجان ر

 !باران فکرمیکنم شامم داره میسوزه-

 با شنیدن حرف امیرعلی به خودم اومدم و دویدم سمت اشپزخونه!حق داشت چون کامال سوخته

 بود!لعنتی پر حرص و تقریبا بلندی که گفتم باعث شد صدای تک خندهی مردونه ی امیرعلی رو

 خالی کردن حرصم میخواستم رو پیدا کردم و با حرص برگشتم سمتش وبشنوم!بهونه ای که برای 

 ضربهی محکمی به سینهش زدم

 برای چی هی به من میخندید؟اصال هم خنده نداره؛تقصیر شما و دخترخالهی محترمتونه که من یادم-

 ...رفت به غذام سر بزنـ

 بماسه و خیره به چشمای دست امیرعلی که دور مشت گره خوردم حلقه شد باعث شد حرف تو دهنم

 ذغالی رنگش نگاه کنم!چرا حس میکردم صورتش زیادی نزدیک صورتمه؟دستش رو دور کمرم انداخت
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 و با یه حرکت بلندم کرد و روی اپن نشوندتم؛کاری که به خاطر ناگهانی بودنش باعث شد جیغ خفه ای

 نشسته بود به چشماش خیرهبزنم!با قلبی که از هیجان تند تند میزد و عرق سردی که روی تنم 

 شدم!حاال اینطوری مجبور نبودم برای دیدن چشم هاش سرم رو باال بگیرم!دستش رو دو طرف بدونم

 روی اپن گذاشت و کمی به سمتم خم شد

 به پیشنهاد عمه فروغ فکر کردی؟-

 نگاهم رو از چشم هاش گرفتم و به بینی و لبای خوش فرمش خیره شدم

 ...من..ینی...چیزه-

 شماش رو بست و شمرده گفتچ

 من فقط ازت جواب خواستم!فکر کردی یا نه؟-

 

 انتظار داشت با این فاصله کم و گرمای نفس هاش که روی پوستم پخش میشد بتونم براش حرف بزنم

 !چیزه...یکم نزدیکید نمیتونم تمرکز کنم رو حرفاتون-

 گوشهی چشماش چین خورد

 چرا؟ازم میترسی؟-

 

 دم و به چشم های ذغالی رنگش خیره شدملبم رو گزی

 ...نه اما چیزه..اقای یزدان پنـ-

 ...همونطور که جلوی مادرت صدام میزدی صدام بزن-

 با حرفش حس کردم گرمای بدنم به اوج خودش رسسید!تند به گونه هام که حاال مطمئن بودم سرخ

 شدن زل زدم

 ...چیزه...اخه اونطوری-

 با همون چین های گوشه ی چشمش لباش رو روی هم فشرد و کمی عقب کشید!درحالی که با دستم

 خودم رو باد میزدم گفتم

 چیزه...شما چی پرسیدید؟-

 با لبخند گوشه ی لبش به چشمام زل زد و درحالی که با دستش تره ای از موهام رو پشت گوشم زد

 !ذهنتو درگیر نکن!جوابم رو گرفتم-
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 زی زد و درحالی که دستاش رو از دورم برمیداشت از اشپزخونه بیرون رفت!!با چشم هایو چشمک ری

 درشت شده درحالی که هنوز دستم روی گونه های داغ و سرخم بود خم شد و به امیرعلی که سوت زنان

 !از پله ها باال میرفت خیره شدم

 

+++ 

- - - Updated - - - 

+++ 

 !ه بود بی حوصله شده بودم و توی خونه بی هدف میچرخیدماز دوساعت گذشته که پونه رفت

 !باران مامان بیا برات عدسی درست کردم-

 درحالی که غر میزدم وارد اشپزخونه شدم

 چرا من تو خونه نشستم؟چرا نرفتم مزون؟-

 مامان درحالی که میخندید بشقاب عدسی رو جلوم گذاشت

 !زندانیت نکردمخودت نمیری مزون مادر وگرنه من که تو خونه -

 

 قاشقی از عدسی رو دهنم گذاشتم و غر زدم

 !خودم نمیرم؟نخیرم از ترس امیرعلی نمیرم چون اولتیماتیوم داده تا حالم خوب نشده نرم مزون-

 دوباره اخمی کردم و به مامان که سعی داشت جلوی خندهش رو بگیره زل زدم

 زش؟تهش میخواد داد بزنه دیگه چیکار میخواداصال من چرا به امیرعلی گوش میدم؟چرا میترسم ا-

 !بکنه

 قاشق سوم رو که دهنم گذاشتم از داغیش سقف دهنم سوخت و قاشق از دستم افتاد؛درحالی که دستم

 رو جلوی دهنم میذاشتم غر زدم

 !اره تهش میخواد داد بزنه؛خب منم قطعا سکته میکنم؛کار خاص دیگه ای نمیخواد بکنه که-

 مامان دیگه نتونست جلوی خندهش رو بگیره و خندید

 

 !خب مادر خودت رو نسوزون!اگه حوصله ات سررفته پاشو برو مزون-

 امیرعلی رو چیکارکنم؟-
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 درحالی که میخندید سرش رو تکون داد

 سال عمرت اینطوری حساب نبردی!بهش بگو حالت خوب بوده نیازی مطمئنم از بابات توی این-

 !ینی خونه!پاشو برو مادرندیدی بش

 !عدسیم رو بخورم میرم-

 !بخور نوش جونت-

 تمام مدتی که عدسیم رو میخوردم دنبال بهونه جور کردن برای امیرعلی بودم وهرچی بیشتر

 روز پیش و لحظات خوب و البته پر از هیجانی رو باهم فکرمیکردم کمتر به نتیجه میرسیدم!از یاداوری

 روی لبم نقش بست!هنوز هم با یاداوری لحظه ای که بلندم کرد و روی اپنگذرونده بودیم لبخند 

 نشوندتم و با اون فاصله کم باهام صحبت کرد تمام تنم گرم میشد!با تموم شدن عدسیم از پشت میز بلند

 شدم

 من برم اماده بشم!تو نمیای؟-

 مامان درحالی که میخندید ظرف عدسی رو از روی میز برداشت

 مع میکنی جلوی امیرعلی؟داری یار ج-

 درحالی که سرم رو تکون میدادم غر زدم

 

 !جای من نیستی که بدونی امیرعلی چقدر میتونه ترسناك باشه-

 با خط چشم کلفتی که پشت پلکم کشیدم میکاپم رو کامل کردم و با مانتوی یشمی و کیف و کفش کرم

 

 !!رنگ برای رفتن اماده شدم

 !مامانی من رفتم؛برام صلوات نذرکن که سالم برگردم-

 !برو به سالمت عزیزم؛به اژانس زنگ زدم دم در-

 تشکر کردم و با خدافظ کوتاهی از خونه بیرون رفتم!تمام راه داشتم واکنش هایی که امیرعلی میتونه با

 قضیه رو تموم میکرد!وقتی دیدنم بروز بده رو تحلیل میکردم و در خوشبینانه ترین حالت ممکن با یه داد

 وارد پاساژ شدم تازه متوجه شدم چقدر توی این یه هفته ای که نبودم دلم تنگ شده بود و من چه جوری

 میخواستم با این حجم از دلتنگی شراکتم رو با امیرعلی فسخ کنم؟توی اینه اسانسور خودم رو چک

 ن بشم!شالم رو مرتب کردم و از اسانسورکردم؛نمیخواستم بعد یک هفته با ظاهر نامناسبی وارد مزو
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 !بیرون رفتم!از دور که داخل مزون رو چک کردم متوجه نبود امیرعلی شدم و نفس اسوده ای کشیدم

 !سالم-

 !سیما و سمانه با صدای سالمم برگشتن و ذوق زده سمتم اومدن و در اغوشم گرفتن

 !ودسیما:سالم باران جون کجایی تو؟دلمون برات یه ذره شده ب

 خندیدم و گونهش رو بوسیدم

 من دلم برای شما که هیچ برای پاساژم تنگشده بود!یکم درگیر بودم نتونستم بیام!چه خبرا بود تو این-

 یه هفته که نبودم؟

 سمانه درحالی که با لبخند در اغوشم میکشید گفت

 !ناه هم همیطنورچه خبرا بود؟سوتی های من و سیما که تمومی نداره و مسلما عصبانیت یزدان پ-

 با حرفش به خنده افتادم؛خب واقعا عصبانیت های امیرعلی چیز جدیدی نبود اما هربار با دیدن ترس

 لونه کرده توی چشماشون به خنده میوفتادم!درحالی که کیفم رو پشت کانتر میذاشتم گفتم

 

 !خب تعریف کنید ببینم چه کردید-

 سیما لبش رو گاز گرفت

 ادم بیارم باران جون!این دزدگیر جلوی در خراب شده بود من و سمانه هر بار یادموناصال نمیخوام ی-

 میرفت به اقای یزدان پناه بگیم؛فکرکنم یکشنبه بود غروب خیلیی شلوغ شد!فروش خوبی هم داشتیم

 

 خداروشکر؛ بعد که اقای یزدان پناه اومد لیست فروش و سفارشات رو نگاه کرد؛ماهم کم کم داشتیم

 جمع و جور میکردیم بریم که موقع رفتن اقای یزدان پناه یهو دیدیم برگشت یه نگاه به رگال ها

 کرد،یکم چشماشو ریز کرد اخم کرد بعد به سمانه گفت:طرح السا فروش رفته؟چشمت روز بد نبینه

 !باران جون تازه اونجا فهمیدیم که تو اون شلوغی مزون یکی از کار هارو دزدیدن

 شدهم رو به صورت سیما دوختمچشمای گرد 

 چه جوری دزدیدن مانتو به اون بزرگی رو؟؟حواستون کجا بوده؟-

 !نفر یهو ریختن تو مزون سمانه:باران خیلی اون روز شلوغ شد؛ینی یهویی شلوغ شد فکرکن

 سرم رو با تاسف تکون دادم



www.taakroman.ir  

 

  

 
510 

 

سرکوب رمان    

  کاربر انجمن تک رمانبانو آی  

 

 یزدان پناه خیلی جوش اورد؟-

 سمانه چشماشو بست و سرش رو تکون داد

 !اصال نمیخوام یادم بیارم-

 درحالی که سعی میکردم جلوی خندهم رو بگیرم سرم رو تکون دادم

 به نظرمنم اصال اینکارو نکن!امروز نیومده مزون؟-

 اقای یزدان پناه؟-

 

 سرم رو به نشونه ی مثبت تکون دادم و نگاهی به دفتر فروش انداختم

 !نه هنوز نیومده-

 خوب فروش کرده بودیم؛سیما لیوان نسکافه ای رو جلوم گذاشت و تشکرهمونطور که سیما گفته بود 

 کردم که گوشیم زنگ خورد!با دیدن اسم متعجب ابرویی باال انداختم

 جانم مامانی؟-

 سالم عزیزم؛رسیدی مزون؟-

 !اره عشقم رسیدم-

 !خب خداروشکر...چیزه..یه ربع بعد از اینکه رفتی عمه ی امیرعلی زنگ زد-

 خداگاه درهم رفت و یه جفت چشم قهوه ای رنگ جلوی چشمام جون گرفتابروهام نا

 خب؟-

 !ظاهرا خیلی اصرار به این ازدواج دارن-

 

 لبم رو گزیدم و با خودکار روی کاغذ جلوی دستم خط کشیدم

 ادم یه بار خواستگاری میکنه یه بارم جوابش رو میگیره؛چه اصراری اخه؟-

 !زش گذشته دلم نیومد خیلی صریح جوابش رو بدمنمیدونم واال؛بنده خدا سنی ا-

 دستی به پیشونیم کشیدم

 !خب زوری هم که نمیشه مادرمن؛تو که بهتر از من میدونی جریان چیه-

 لبخندش رو حتی از پشن گوشی هم حس کردم
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 میدونم فداتشم میدونم؛به خاطرهمین حواله دادمشون به پدرت؛میدونی که اون بهتر از من بلده ادم ها-

 

 !رو جوری راضی کنه که ناراحت نشن

 لبخند کمرنگی روی لبم نشست

 !خیله خب پس نگران نباش بابا خودش مشکل رو حل میکنه-

 ا خودت صحبت کنه!حاال خودش باهاتاره؛فقط خواستم بهت خبر بدم چون پدرت گفت اول باید ب-

 !هماهنگ میکنه فقط خواستم بهت بگم که بیخبر نباشی

 درحالی که سعی میکردم تعجبم رو بروز ندم گفتم

 !نه قربونت برم خدافظ-

 !خدافظ-

 گوشی رو قطع کردم و به بخار خارج شده از لیوان نسکافه زل زدم!بابا برای چی میخواست با من حرف

 ه پیشونیم کشیدم و سرم رو بلند کردم اما با دیدن دو جفت چشم که روی من زوم بودنبزنه؟؟دستی ب

 خندهم گرفت

 چیه؟چرا اونطوری نگاه میکنید؟-

 سمانه ابرو باال انداخت

 !حرف از خواستگار شنیدم-

 اخم مصنوعی کردم و غر زدم

 بیخود شنیدید؛اصال چه معنی داره به حرف من گوش بدید؟-

 گوش هامون رو بگیریم که!میشه؟ خب نمیشه جلوی-

 

 دهن باز کردم تا با یه تشر به این بحث خاتمه بدم که با ورود دخترجونی راحتتر این بحث خاتمه یافت و

 

 سیما به استقبالش رفت!موهام رو پشت گوشم زدم و متفکر به لیوان نسکافه ام خیره شدم!ینی اینده ای

 روی هم فشردم و به رفتارای این مدتش فکرکردم؛توهم بود اگه برای من و امیرعلی بود؟لب هام رو

 ماه پیش دیده بودم زمین تا اسمون فرق داشت؟از این فکر و میگفتم امیرعلی این مدت با امیرعلی که

 خیال هایی که روز و شب باهام بود و تمومی نداشت پوف کالفه ای کشیدم و لیوان نسکافهم رو برداشتم
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 !و مزه مزه کردم

 !باران جان عزیزم یه لحظه میتونی بیای-

 با صدای سیما به خودم اومدم و درحالی که دستی به شالم میکشیدم بلند شدم و رفتم سمت اتاق پروو و

 به دخترجوونی که مانتوی خاکی رنگی رو پوشیده بود خیره شدم

 جانم مشکلی پیش اومده؟-

 د گفتدختر درحالی که تو اینه به مانتوی تنش نگاه میکر

 امکانش هست این بازی روی سینهش رو تغییر بدید؟-

 البته عزیزم میتونید هر تغییری که خواستید توی مدل لحاظ کنید اما این لوزی روی سینه اگه نباشه-

 جلوهی کار گرفته میشه به خاطر همین توصیه میکنم طرح روناکمون رو پروو کنید!فکر میکنم اون

 !انتخاب بهتری باشه

 ما اشاره کردم تا اون طرح رو بیاره!دختر دوباره جلوی اینه چپ و راست شد و به مانتو نگاه کردو به سی

 !از رنگ این خیلی خوشم اومده-

 ....ایرادی نداره میتونید همین طرحی هم که-

 با شنیدن صدای بم امیرعلی حرفم نصفه موند

 خانم اریانجو اومدن؟-

 

 !ستنسمانه:بله االن داخل اتاق پروو ه

 خیله خب کوتاهی که امیرعلی گفت لبخندزدم؛اونقدر توی همین دو روز دلتنگش شده بودم که دیگه

 مهم نبود دعوام میکنه یا نه!با ورود سیما به خودم اومدم و مانتو رو از دستش گگرفتم و گلویی صاف

 کردم

 

 ه دوست دارید سفارش بدیدبله داشتم خدمتتون عرض میکردم که میتونید همین مانتو رو با رنگی ک-

 !اصال مسئله ای نیست

 دختر مانتو رو از دستم گرفت و تنش کرد و برق رضایتی که توی چشمش روشن شد باعث شد مطمئن

 از خریدش باقی کار رو به سیما بسپارم وبرای دیدن مرد یخیم از اتاق پروو بیرون برم!از دیدن هیکل

 ه ای رنگ لبخند عمیقی روی لبام نقش بست!بوی عطر تلخشورزیده اش توی اون جلیقه و شلوار سورم
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 رو توی ریه هام کشیدم

 !سالم-

 با صدای سالمم برگشت و نگاه تمام قدی بهم انداخت؛دوباره چین های دوستداشتنی چشم هاش و تکون

 !کوتاه سرش

 بهترید؟-

 !چند وقت بود که شما بودن برام غریبه شده بود

 !بهترم-

 !خوبه ی کوتاهی گفت و سرش رو تکون داد

 درضمن طرح هایی که بهم دادید بررسی کردم به نظرم ایرادی نداشت!میتونیم برای کالکشن جدید-

 

 !اقدام کنیم

 با ابروی باال پریده نگاهش کردم

 واقعا؟-

 سرش رو کوتاه تکون داد و دوباره به دفتر خیره شد

 ینی...ینی هیچ ایرادی نداشت؟-

 شه ی چشماش از تعجب زیادم چین افتادگو

 دوست داشتید داشته باشه؟-

 با خوشحالی لبم رو گزیدم

 !نه چیزه..ینی..توقع داشتم ایراد داشته باشه-

 !فکرمیکنم از دستتون در رفته اینبار چون ایرادی نبود-

 با اخم که بهش نگاه کردم چین گوشه ی چشماش عمیق تر شد

 

 !ا فردا میام دنبالتونبرای انتخاب پارچه ه-

 کالفه از این لفظ محترمانه و رسمی دستی به پیشونیم کشیدم و سرم رو تکون دادم!سرش رو بلند کرد و

 درحالی که نگاهی به اطراف مینداخت و از دور بودن بچه ها مطمئن میشد گفت
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 !لفظ محترمانه ایه درست مثل اقای یزدان پناه گفتنتون-

 متعجب نگاهش کردم؛داشت گرو کشی میکرد؟دهن باز کردم اعتراض کنم که ابرویی باال انداختم و

 گوشیم زنگ خورد و فقط تونستم بگم

 !واقعا که بدید-

 

 گوشه ی چشماش چین خورد و سرش رو تکون داد

 !میدونم-

 در حالی که با اخم نگاهش میکردم جواب دادم

 جانم بابا؟-

 سالم ناردونم!کجایی؟-

 !سالم باباجونم؛مزونم-

 خیله خب میتونی یه نیم ساعتی وقتت رو به پدرت بدی یا نه؟-

 لبخند زدم

 به چی مهمونم میکنی؟-

 بابا با نرمی خندید

 !پدرسوخته؛یه چی که پشیمون نشی-

 خندیدم

 خیله خب!کی بیام؟-

 !همین االن بیا پایین!من جلو پاساژم-

 دمابرویی باال انداختم به امیرعلی خیره ش

 االن؟-

 امیرعلی چشم هاش رو باز و بسته کرد که میتونی بری مشکلی نیست

 ...سرت شلوغه باشه یه وقت دیگه-

 

 

 !نه نه شلوغ نیست؛االن میام!فعال-
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 گوشی رو که قطع کردم به امیرعلی نگاه کردم

 ...چیزه ببخشیدا بعد یه هفته هم که اومدم-

 ...تهاصال نباید امروز میومدی یادم نرف-

 لبخند خجالت زده ای بهش تحویل دادم

 !من میرم اما برمیگردم!اگه ندیدمتون که خدافظ-

 سرش رو به نشونه ی خدافظی تکون داد و با بچه ها خدافظی کردم و از مزون بیرون رفتم!ناخداگاه

 حبت کنهاسترس گرفته بودم؛بابا هیچوقت این موقع از روز کارخونه رو ول نمیکرد که بیاد و با من ص

 اما...ترسیده دستام رو تو هم گره زدم و وارد اسانسور شدم!برای اولین بار بود که از استرس حرف زدن

 !با بابا روی تنم عرق سرد نشسته بود

 با نی محتویات پرتقال اناناسم رو بهم زدم و به بابا که سکوت رو در پیش گرفته بود خیره شدم

 از مزون چه خبر؟کارا خوب پیش میره؟-

 دوباره با نی بازی کردم

 !اره خداروشکر مثل همیشه خوبه-

 !خداروشکر-

 باالخره دست از بازی کردن با نی برداشتم و به موهای جوگندمیش زل زدم

 نمیخوای شروع کنی بابا؟-

 !لبخندش مثل همیشه پر بود از ارامش

 عجله داری؟-

 

 سرم رو تکون دادم

 !باید برگردم مزون-

 سرش رو تکون داد و درحالی که جرعه ای از اب میوهش رو مزه میکرد گفت

 !میدونی که عمه ی امیرعلی تورو برای پسرش خواستگاری کرده-

 سرم رو به نشونه ی مثبت تکون دادم

 !بله!منم جوابم رو دادم یه بار-
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 درحالی که سرش رو تکون میداد گفت

 !مانت برام توضیح داد فقط میخواستم مطمئن بشم از علت جواب منفیتمیدونم میدونم!ما-

 درحالی که به چشمام زل میزد گفت

 امیرعلی درسته؟-

 سرم رو پایین انداختم و زمزمه کردم

 !بله-

 صحبت های االن من هیچ ربطی به این خواستگاری نداره؛خیلی وقت پیش میخواستم باهات صحبت کنم-

 الن فکرمیکنم که وقتش شده!تو اینکه امیرعلی پسرخیلی خوب و معقولیه هیچاما خب وقتش نبود و ا

 !شکی نیست اما االن بحث توا

 به منی که حاال نگرانی توی سو سوی چشمام لونه کرده بود خیره شد

 ماه شراکت شناختی؛میدونی ادم احساسی مثل خودت یاخودت بهتر از من امیرعلی رو توی این-

 !ارشیای خدابیامرز نیست

 

 !از اسم ارشیا غمی توی دلم نشست؛تمام گل فرستادناش؛مهربونی هاش دوباره جلوی چشام جون گرفت

 تفاوت ارشیا و امیرعلی تفاوت زمین و اسمونه!قبول داری؟-

 رشیا اصالسرم رو تکون دادم؛نمیفهمیدم بابا از گفتن این حرفا مخواد به چی برسه اما مقایسه امیرعلی و ا

 !کار درستی نبود!هر کدومشون دنیای متفاوتی داشتن

 دقیقا از روزی که متوجه زخم معدهی امیرعلی شدی و شروع کردی هرروز براش ساندویچ درست-

 کردن متوجه حسی که داشت جوونه میزد شدم!نگران بودم که این حس واقعی نباشه،نگران بودم که این

 علی توی شرایط بد روحیت باشه!گفتم شاید از سرت بیوفته اماحس به خاطر دیدن هرروزهی امیر

 !هرچی بیشتر گذشت بیشتر مطمئن شدم که این حس حتی از حسی که به ارشیا داشتی واقعی تره

 لبم رو گزیدم و با ناخون هام بازی کردم

 سال با م کهاما االن نگرانیم از جانب امیرعلیه!خوب میدونی ادم سرد و خشکیه و من از تویی میترس-

 کسی رابطه داشتی که گلوله ای از احساس بوده!میخوام یه جوری قانعم کنی که میتونی با سردی امیرعلی
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 !کنار بیای بدون اینکه خسته بشی

 

 تند سرم رو باال اوردم وبه چشمای نگرانش زل زدم!بابا حق داشت نگران باشه اون که مثل من

 یتونه خوب باشه!گلویی صاف کردم و صاف نشستمنمیدونست بودن با امیرعلی چقدر م

 اگه از این بابت فقط نگرانی میتونم بهت اطمینان بدم تا خیالت راحت باشه!شاید امیرعلی از بیرون سرد-

 و خشک باشه،شاید بار اولی که ببینیش بگی این ادم سردترین ادم روی زمینه اما وقتی راه اومدن باهاش

 !شدن بهش رو یاد میگیری میفهمی به اون سردی که نشون میده نیست رو یاد میگیری؛وقتی نزدیک

 دست بابا رو که روی میز بود توی دستم گرفتم و فشردم

 

 باباجونم من یادگرفتم چه جوری با امیرعلی باید خوش بود،یاد گرفتم چه جوری باید باهاش راه-

 علی گذروندم؛همه چی که فقط گل خریدنماه بهترین روزای زندگیم رو کنار امیر بیام؛من توی همین

 و قربون صدقه های لوس و کلیشه ای نیست!همین که وقتی امیرعلی کنارمه حس میکنم هیچ چیزی توی

 دنیا نیست که ازش بترسم،همین که میدونم بعد از تو تنها مردیه که میتونم بدون هیچ نگرانی بهش تکیه

 کنم ینی که هیچوقت ازش خسته نمیشم!مگه توی زندگی هر ادمی چند نفر هستن که بتونی این حس

 هارو کنارشون تجربه کنی؟یادته بهم چند وقت پیش چی گفتی؟گقتی یکی رو انتخاب کن که قبل از

 همسر بودن رفیقت باشه!هرکلمه ای که توصیف میکردی بیشتر و بیشتر چهره ی امیرعلی جلوی چشمام

 جون میگرفت!من امیرعلی رو همینطوری که هست؛اخمو،بداخالق،سرد ،خشک یا هرچیز دیگه ای

 !دوستشدارم!من امیرعلی رو فقط با قلبم دوستندارم؛با عقلم دوستشدارم!با منطقم

 !لبخندی که روی لباش نقش بست ارامش شد و توی رگ هام تزریق شد

 صا توی عروسی سیامک باید اینبار منتظر زنگ پدرپس با وجود حرفای تو و رفتارای امیرعلی مخصو-

 امیرعلی باشم!نه؟

 با حرفش گونه هام رنگ گرفت و بابا به خنده افتاد!حتی با فکر واقعی شدن حرف بابا هم قلبم ضربان

 !میگرفت و تک تک لحظات اون شب از جلوی چشمم عبور میکرد

+++ 

 هام فرستادم و نگاهمو توی فضای گل فروشینفس عمیقی کشیدم و عطر خوش گل هارو به داخل ریه 

 چرخوندم!دوباره با دیدن این همه گل پر شده بودم از حس خوب؛حس خوبی که منو یاد شبی مینداخت
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 کنار امیرعلی توی اون گلخونه ی بزرگ قدم میزدم و براش از اطالعاتم راجب گل ها میگفتم و اون با

 

 

 شاخه از گل های بخندم عمیق تر شد و به مرد جوون گفتم تاحوصله به تمامشون گوش داده بود!ل

 زرد رنگ برام بپیچه!یک ربع بعد همراه گل های رز محبوبم به مزون برگشتم اما امیرعلی رو ندیدم و

 حس خوبم زایل شد!سمانه با دیدن گل های دستم لبخند زد

 !تو نباشی هیچکس برای این مزون گل نمیخره-

 رو توی گلدون گذاشتم و درحالی که سعی میکردم لحنم معمولی باشه پرسیدملبخند زدم و گل ها

 اقای یزدان پناه رفتن؟-

 اره یه نیم ساعتی میشه که رفتن؛نسکافه میخوری برای توهم درست کنم؟-

 درحالی که گل ها رو مرتب میکردم گفتم

 لطف میکنی!سیما کجاست؟-

 !اجازه گرفت رفتبراش یه کاری پیش اومد از اقای یزدان پناه -

 !سرم رو تکون دادم و پشت کانتر نشستم

 تو این یه ساعت که نبودم فروش نداشتیم؟-

 سرش رو باال انداخت

 !نه فقط همون خانم افخمی خرید کرد-

 لبی کج کردم و چرخی توی اینستام زدم!روز کامال کسل کننده ای بود؛نه فروش داشتیم نه دیگه امیرعلی

 رو دیدم؛شاید تنها بخش خوبش نگاه کردن به رز های محبوبم و حس خوبی که ازش میگرفتم بود!به

 تعریف های سمانه از پسرك عطر فروش مغازه رو به رو به خنده افتاده بودم!وقتی لبای خندونم رو دید

 خجالت زده لبم رو گزید

 خیلی تعریف کردم ازش؟-

 

 تکون دادم که دستش رو روی چشمش گذاشت و شرم زده گفت سرم رو با خنده به نشونه ی مثبت

 ببخشید اخه تازگی یه حرکت هایی از جانب اونم دیدم به خاطرهمون هیجان زده شدم!سیما که نیست-

 !برای اون بگم
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 کامال درکش میکردم؛برای همین دستش رو فشردم و چشمکی نثارش کردم

 !وق کنیبه نظر منم پسر خوب و معقولیه پس حق داری ذ-

 با جیغ هیجان زده ای که کشید محکم توی اغوشم کشید

 

 !راست میگی باران؟وای قربونت برم من که انقدر خوبی-

 صدای خندهم توی صدای گوشیم گم شد؛خم شدم و به اسم امین که روی صفحه گوشیم نقش بسته بود

 خیره شدم و بالبخند جواب دادم

 جانم پسرخاله؟-

 گوشم پیچید صدای پر انرژیش توی

 سالم جینگیل!مزونی؟-

 سالم؛اره مزونم!چطور؟-

 !پس کارت تموم شد بیا پایین با سمیرا نزدیک پاساژیم!میخوایم سه ننفری بریم پاتوق-

 !لبخند غمیگینی ناخداگاه از لفظ سه نفره روی لبم نشست!تا چندماه پیش چهار نفره بودیم و حاال

 !نمتون!فعالباشه ده دیقه دیگه میام پایین میبی-

 گوشی رو قطع کردم و اه عمیقی کشیدم!دلم برای سیامک تنگشده بود!هنوز یه هفته از عروسیش

 نگذشته بود اما خب من عادت داشتم به سیامک!ده دیقه بعد درحالی که چراغ های مزون رو خاموش

 

 !میکردم در رو قفل کردم و همراه سمانه سوار اسانسور شدم

 !برسونیمت میری خونه سر راه-

 !میرم خونه خواهرم؛راهتون دور میشه مرسی-

 سرم رو به نشونهی تایید تکون دادم

 !خیل هخب هر طور راحتتری؛فردا صبح من نمیام با اقای یزدان پناه میریم کارگاه-

 از اسانسور خارج شدیم و جلوی در پاساژ گونه اش رو بوسیدم و بعد از خدافظی ازش جدا شدم و سوار

 !ماشین امین شدم

 !سالممم!چقدر دلم براتون تنگ شده بود توله ها-
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 سمیرا با خنده برگشت و دستم رو فشرد

 !قربونت برم که انقدر ابراز عالقه ت بی تربیتیه-

 امین هم خندید

 !این تا وقتی وارد این مزون کوفتی بشه از این کلمات رکیک بلد نبود-

 کشیدم و گونه ی زبر شده از ته ریش چند روزهش رو بوسیدمخندیدم و از بین صندلی خودم رو جلو 

 

 !اگه بدونی چقدر دلم برات تنگشده بود-

 سمیرا غر زد

 !باران توی عروسی سیامک دیدیش-

 امین لبخند موذی زد

 !نه خواهر من ساده ای تو عروسی خانم فقط شریک جانشون رو میدیدن و بس-

 

 و دوتایی به خنده افتادنبا حرص نیشگونی از بازوش گرفتم 

 !تو یه بیشور به تمام معنایی؛بی محبت بدبخت-

 امین درحالی که از اینه چشمکی نثارم میکرد راه افتاد

 !به دل نگیر جینگیل-

 لبخند زدم و به سمیرا نگاه کردم

 تو چیکار میکنی با اقا سروش؟-

 امین اخم مصنوعی کرد وصداش رو کلفت کرد

 من خبر ندارم؟چیکار باید بکنه که -

 سیمرا با خنده گمشویی نثارش کرد و رو به من گفت

 !این همینطوری مسخره ست بهش اهمیت نده؛دو روز پیش باهم رفتیم بیرون؛خوش گذشت-

 !از لبخند ذوق زدهش معلوم بود که چقدر خوش گذشته

 !انشاال همیشه خوش باشید-

 تشکر زیر لبی که کرد باعث شد امین با حالت بامزه ای نگاهش کنه!درحالی که میخندیدم نیشگون

 دوباره ای از بازوش گرفتم
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 !انقدر اذیتش نکن امین-

 صدای معترض سمیرا بلندشد

 همینطوریه باران؛یه ذره درك نمیکنه فقط بهم میخنده!تقصیر منه که مثل خودش مرموز بازی در نمیارم-

 !همه چیمو بهش میگم!باید از اول مثل خودش میرفتم تو بالکن صحبت میکردممیام 

 با دیدن اشارهی کوتاهی که امین کرد چشمامو گرد کردم و جیغ زدم

 

 چیشده که من خبر ندارم؟امین تو هم اره؟-

 

 امین با حرص نگاهی به سمیرا انداخت و غر زد

 !ش کرده صحبت کاری بود همیننخود تو دهنت خیس نمیخوره؛این خانم بزرگ-

 اونقدر امین رو میشناختم که بفهمم کی دروغ میگه و کی راست اما وقتی دیدم دوستنداره حرفی بزنه

 اصرار نکردم!امین بحث رو عوض کرد

 به خاله گفتی شام بیرونیم؟-

 سرم رو باال انداختم

 !برمنه بابا گفت شام خونه عمو دعوتن اما میدونی که من خوشم نمیاد -

 سرش رو تکون داد

 !کار خوبی میکنی؛شروین پسر درستی نیست-

 !حرفش رو تایید کردم و تا رسیدن به پاتوق همیشگیمون دیگه حرفی نزدیم

 پاتوق بدون سیامک یه چیز بزرگی کم داشت؛درست مثل اکیپمون که حاال سه نفره شده بود!شب خوبی

 سرم بذاره و باعث بشه بخندم!تمام طول شب بغضبود اما خوبتر میشد اگه سیامک هم بود تا سربه 

 کرده بودم که باید بعد این به نبودش عادت کنم اما سعی کردم نشون ندم و شبمون رو خراب

 نکنم!عجیب دلم هواش رو کرده بود!با توقف ماشین جلوی خونه لبخند زدم وتشکر کردم

 !دستتون درد نکنه،خوش گذشت-

 گیش نگاهم کردامین لبخند زد و با محبت همیش

 !باران میخوای تا خاله اینا نیومدن بیای خونه ما؟شبه میترسی-
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 سرم رو باال انداختم

 !نه دیگه میرم االن میخوابم نگران نباش!مرسی-

 !اگه ترسیدی حتما زنگ بزن خودمو زود میرسونم-

 باشه ای گفتم و با خدافظی کوتاهی از ماشین پیاده شدم!وقتی وارد حیاط شدم بدون اینکه به اطرافم نگاه

 کنم دویدم و تند وارد خونه شدم و همه ی برق ها رو روشن کردم و نفس عیمقی کشیدم و طبق عادت

 همیشگی با خودم تکرار کردم

 !سیدن وجود ندارهچیزی برای ترسیدن وجود نداره باران،چیزی برای تر-

 

 و تند مانتوم رو در اوردم و روی مبل نشستم!اصال دلم نمیخواست از پله ها باال برم چون همیشه اون

 قسمت خونه توی تنهایی ترسناکتر به نظر میرسید!پاهامو توی شکمم جمع کردم و چونه ام رو روی زانوم

 نینا قصد نداشتن که بیان؟خم شدم و کنترلشب رو نشون میداد!ماما گذاشتم!به ساعت نگاه کردم که

 رو از روی میز برداشتم و تلویزون رو روشن کردم و تا اخرین حد ممکن صداش رو باال بردم!اینطوری

 ترس کمتری داشتم اما همیشه وقتی تنها میشدم صداهای خیالی رو میشنیدم و بغض میکردم!با شنیدن

 و تند تلویزون رو خاموش کردم!حاال صداهای پچ پچصدای جیغی دخترك بازیگر من هم جیغ کشیدم 

 وار بود که به گوشم میرسید و مطمئن بودم توهم هستن اما نمیتونستم خودم رو قانع کنم تا نترسم!در

 نهایت سرم رو توی کوسن های مبل فرو کردم و بغضی که از شب گلوم رو میفشرد سر باز کرد و قطره

 چکیدن!حس ترس و حس دلتنگی برای سیامک همهش اشک شد وهای اشک دونه دونه روی گونه ام 

 روی گونهم نشست!هنوز صداهای پچ پچ وار رو میشنیدم که صدای گوشیم باعث شد جیغ کوتاهی بزنم

 و سیخ روی مبل بشینم و برای چند ثانیه گیج و منگ به رو به روم زل زدم و دوباره تلویزون رو روشن

 

 دلهره اور و پچ پچ وار از بین برن و روی اعصابم خط نندازن و بعد دنبالکردم تا شاید اون صداهای 

 !گوشیم گشتم و بدون اینکه نگاهش کنم جواب دادم

 بله؟-

 صدای بمش توی گوشم پپیچید

 خواب بودی؟-

 ارامشی که با شنیدن صداش توی وجودم تزریق شد کامال طبیعی بود!بینیم رو باال کشیدم و اشک روی
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 پاك کردم و درحالی که سعی میکردم بض صدام رو نلرزونه گفتم گونه هام رو

 !سالم.نه-

 کمی مکث کرد

 صبح میام دنبالت فراموش کردم بهت زودتر خبر خوبه!مثل اینکه بیرونی؛فقط زنگ زدم بگم فردا-

 !بدم؛فکرمیکردم خوابی و بد موقعست اما ظاهرا خیلی هم بد موقع نیست

 اونقدر ترسیده بودم و صداهای پچ پچ واری که هنوز توی گوشم بودن رو میشنیدم که حتی حساسیتی که

 به وضوح توی صداش مشخص بود و سعی میکرد بی تفاوت نشون بده هم هیجان زدهم نکرد؛درحالی که

 صدای تلویزون رو کم میکردم زمزمه کردم

 

 !ودمخونه ام فقط صدای تلویزون رو زیاد کرده ب-

 اینبار کمی بیشتر مکث کرد

 گریه کردی؟-

 لبم رو گزیدم و درحالی که دوباره سرم رو توی کوسن ها فرو میکردم تا اون صداهای عذاب اور رو

 

 ارومی گفتم"اوهم" نشونم

 خونه تنهایی اره؟-

 ببغضم رو دوباره سرکوب کردم و به صداش که اینبار نرمتر شده بود گوش دادم!اصال جای تعج

 نداشت که امیرعلی متوجه تنهاییم شده بود؛اون من رو خوب میشناخت؛خوب میدونست که وقتی تنها

 میشم صدای تلویزون رو زیاد میکنم!صدای گرمش گوشم رو نوازش کرد

 ترسیدی باران؟-

 الف کشیدهی اسمم بغضم رو بیشتر کرد!دلم پر کشید برای خودش و امنیتی که کنارش سلول به سلولم

 !کردمحس می

 ...ای کاش مثل اونشب شما بودید؛اونموقع دیگه نمیتر-

 تازه متوجه شدم چی دارم میگم،حرفم رو بریدم و لبم رو گزیدم!!چرا من هرچی به فکرم میومد رو

 میگفتم؟کی این عادت ترکم میشد؟صداش نرم شد،حاضرم قسم بخورم حتی مبحت رو توی کلمه به

 !کلمه حرفاش به راحتی میشد حس کرد
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 بیام تا نترسی؟-

 برای لحظه ای حس کردم قلبم ایستاد!دستم رو روی قلبم گذاشتم و مطمئن شدم که هنوز داره میتپه اما

 تند!خیلی تندتر از حد معمول!امیرعلی چیکار داشت با من میکرد؟

 !امیرعلی-

 جانم کوتاهی که زمزمه کرد باعث شد شک کنم به چیزی که شنیدم و صاف توی جام بشینم!دستم رو

 روی گونه هام گذاشتم که حاال داغ داغ بود

 !نکن توروخدا-

 

 صداش پر خنده شد

 !باشه-

 

 همیزن لبم رو گاز گرفتم و دستی به صورتم کشیدم!میخواستم باور کنم این خود امیرعلیه که با من حرف

 اما باورش سخت بود!سختتر از چیزی که بشه باور کرد!!دوباره صداهای پچ پچ وار شروع کردن!دوباره

 سرم رو توی کوسن ها فرو کردم

 !!چیکار میکنی صدای خش خش میاد-

 از خنده ی صداش حرصم گرفت و پر حرص غریدم

 !سرم رو توی کوسن ها فرو میکنم که صداهای دورم رو نشنوم-

 ر خندید یه تک خنده ی مردونه که دلم رو برد!با لبای ورچیده زمزمه کردماینبا

 !اصن هم خنده نداره-

 دیدنم انقدر بد میتونه باشه که حاضری اینطوری بترسی اما منو نبینی؟-

 تند گفتم

 !نه بخدا..چیزه..ینی باید تا اینجا بیاین این وقت شب بعدشم مامانینا میان یکم دیگه-

 !یا یه کاری کنیم؛پاشو برو تو اتاقت اولخیله خب...ب-

 از یاداوری طبقه باال خونه که مثل یه داالن بزرگ و تاریک میشد این وقت ها به وحشت افتادم

 !نه من نمیرم باال؛باال شبیه خونه ی اشباح میشه-

 چین های دوست داشتنی گوشه چشم هاش رو به خوبی میتونستم حس کنم
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 !ز چیزی نترس؛بلند شو برو تو اتاقت به اطرافتم توجه نکن با من حرف بزنداری با من صحبت میکنی ا-

 

 لبخند زدم,خب این پیشنهاد خوبی بود!خودشم خوب میدونست حتی صداشم بهم ارامش میده!از روی

 مبل بلند شدم و گفتم

 !االن میرم-

 خوبه؛امروز کی برگشتی مزون؟-

 درحالی که سعی میکردم حرف بزنم و حواسم رو به اطرافم ندم گفتم

 !بود فکرکنم!گل هم خریدم چیزه...ساعت-

 لبخندش رو حس کردم

 !کارخوبی کردی-

 چیزه..من حواسم نبود اصن؛شما شام خوردید؟-

 

 !یه چیزایی خوردم-

 پشتم کلید کنم!در همون حال غر باالخره موفق شدم بدون نگاه کردن به اطراف به اتاقم برسم و در رو

 زدم

 واقعا که؛شما اصن به فکر خودتون و معده تون هستید؟-

 !هستم-

 !پوف کالفه ای کشیدم،میدونستم بحث باهاش فایده ای نداره

 !من تو اتاقمم-

 !خوبه؛حاال اگه کسی هم اون بیرون باشه تو اتاقت نمیتونه بیاد-

 فکاری که خودم خوب میدونستم چقدر بچه گانه ست بهم نمیلبخند زدم؛چقدر خوب بود که بابت این ا

 

 !خندید و درك میکرد

 !حاال برو تو تختت که فردا اگه دیر کنی عصبانی میشم-

 غصه ام شد,تازه داشتم با حرف زدنش اروم میشدم!با اخم به تختم زل زدم

 !نمیخوام-
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 صداش دوباره نرم شد

 !!برو تو تختت دراز بکش؛من قرار نیست قطع کنم-

 نمیدونستم باید ازاینکه فکرم رو خونده بود لبخند میزدم یا خجالت میکشیدم!درحالی که لبم رو گاز

 میگرفتم زیر پتوم خزیدم

 شبه خب؛شما هنوز هیچی نخوردید نمیشه که!یه کار نکنید از این به بعد اقای یزدان پناه ساعت-

 !اومدید مزون قابلمه به دست راهیتون کنماهرروز که 

 صدای خنده ی ارومش رو که سعی داشت من نشنوم رو شنیدم؛جدی گفت

 اینی که گفتی تهدید که نبود خدایی نکرده؟-

 از خنده ش شیر شده بودم؛خوب میدونستم که این جدیتش هم عاریه است؛به خاطرهمین مثل خودش

 گفتم

 !میتونه اینطور باشه-

 !نیست چون مرجان اکثر شبا غذا میارهنیازی -

 

 از شنیدن اسم مرجان لبخند روی لبم ماسید!که مرجان براش غذا میاورد!بغض ناخواسته ای توی گلوم

 نشست اما سعی کردم عادی حرف بزنم

 

 ...اهان...خب..خوبه دیگه...اینطوری گشنه نمی مونید-

 !کردماره دست پختشم خوبه!دیگه به دست پختش عادت -

 خندهی توی صداش رو شنیدم و متوجه شدم داره سر به سرم میذاره اما نتونستم که ناراحت نشم؛حتی

 !اگه دلیلی برای ناراحتی نبود

 اصنم خنده نداره که منو دست بندازید؛ تقصیر منه که سوژه میدم دستتون!اصنشم االن فهمیدم چرا-

 رخاله جانتونه!بس که خوب بوده ماشاال!االنم منزخم معده گرفتید به خاطر دست پخت خوب همین دخت

 !خوابم گرفته؛ممنون که ترسم رو از بین بردید شببخیر

 تند گوشی رو قطع کردم و به همون سرعت پشیمون شدم!از صداهایی که به محض قطع کردن تماس

 تم و صدایتوی گوشم پیچید پشیمون شدم!امیرعلی هرچی که بود امنیت میداد!دوباره شماره ش رو گرف

 خندونش توی گوشم پیچید
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 باران؟-

 با دستم خط های فرضی روی بالشتم کشیدم

 !چیزه...قطع میکنم میترسم-

 ..لبخندش رو از پشت گوشی هم حس کردم

 ینی زنگ زدنت رو مدیون ترست هستم؟-

 پیشونیم رو خاروندم و زمزمه کردم

 !نه،خودت-

 مطمئنم شنید که لحنش اونطور نرم شد و توضیح داد

 مرجان دو شب اول بعد از رفتن مادرمینا برام غذا میاورد اما بعدش گفتم که دیگه اینکارو نکنه و اون-

 

 !هم همین کار رو کرد

 لبخند رضایتمندی زدم اما سعی کردم به روم نیارم،اون که چهره ی من رو نمیدید

 !اقل بدون شام نبودید؛هرچی باشه دخترخاله تونم هستنخب چرا؟اونطوری حد-

 !مطمئن بودم که چونه ش رو خاروند و لباش رو روی هم فشرد

 

 باران!نکن!خب؟-

 !خب ارومی که گفتم باالخره به خنده انداختتش

 !انگار که همین پنج دیقه پیش با قهر گوشی رو روی من قطع نکرده بود-

 ودم از حرفش پیچید باعث شد لبم رو گاز بگیرم!برای یه لحظه فکرکردماز حس خوبی که توی تمام وج

 که درست مثل دوست پسر دوست دخترایی شده بودیم که به خاطر حسادت به رقیبشون قهر

 میکنن!نمیدونم امیرعلی هم به همین موضوع داشت فکرمیکرد که اونطوری ساکت شد یا نه!از سکوتی

 ی کوتاهی کشیدم!چشمام داشت گرم میشد اما میدونستم به محضکه بینمون حکم فرما شد خمیازه 

 !قطع کردن تماس خواب از چشمم فراری میشد و دوباره اون پچ پچ ها شروع میشدن

 خوابت گرفت؟-

 از کجا فهمیدید؟-
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 لبخندش رو حس کردم

 !بگیم که باران کوچولو رو خوب شناختم-

 لی با این لحن با من صحبت کرده بود و این خیلی عجیبابروم باال پرید؛شاید اولین باری بود که امیرع

 بود!با همون حیرت زدگی زمزمه کردم

 

 !من کوچولو نیستم-

 !صداش مثل تمام امشب نرم و پر محبت بود!امیرعلی امشب با امیرعلی که میشناختم فرق داشت

 وقتی اینطوری از تاریکی میترسی و بغض صدات رو میلرزونه؛وقتی مثل یه بچه منو تکیه گاه خودت-

 !میدونی خیلی کوچولو تر از چیزی میشی که فکرش رو بکنی

 "وقتی مثل یه بچه منو تکیه گاه خودت میدونی"صداش توی گوشم پیچید

 مرنگی زدم و در حالی که با بستهپس خودش هم فهمیده بود چه حکمی توی زندگی من داره؟لبخند ک

 شدن چشم هام مبارزه میکردم زمزمه کردم

 این خوبه یا بد؟-

 !بین خواب و بیداری بودم اما صداش رو به راحتی شنیدم و به راحتی روی قلب و مغزم حک شد

 !خوب تر از چیزیه که فکرش رو بکنی اما..برای من..خیلی بده؛خیلی-

 !باشه ده دیقه دیگه فر رو خاموش کن درش رو باز کن؛من برم اماده بشممامان حواست به شیرینی ها -

 

 صبح بیدار شده بودم تا برای امیرعلیمامان باشه ای گفت و دوباره مشغول شستن میوه ها شد!از ساعت

 شیرینی درست کنم؛اونبار متوجه شدم چقدر از کیکم خوشش اومده بود و دلم میخواست دوباره

 ز یاداوری دیشب دوباره لبخند روی لبم نشست!امیرعلی یزدان پناه؛همونی که همه ازخوشحالش کنم!ا

 بیدار مونده بود و تا جایی باهام صحبت کرده بود سرد بودنش صحبت میکردن به خاطر من تا ساعت

 تا باالخره خوابم برده بود؛فقط وفقط برای اینکه من نترسم؛برای اینکه بدونم هست تا بهش تکیه

 "وقتی مثل یه بچه منو تکیه گاه خودت میدونی "!دوباره صداش توی گوشم پیچیدکنم

 میتونستم قسم بخورم امیرعلی که من میشناختم رو حتی سیامک هم نشناخته بود!!رژ قرمزم رو که روی

 

 مامان یدملبم کشیدم امیرعلی پیام داد برم پایین!تند کیفم رو برداشتم و از پله ها پایین دویدم اما وقتی د
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 شیرینی ها رو توی ظرف پارچه ای گذاشته بود لبخند زدم و نفس اسوده ای کشیدم

 !دستت دردنکنه مامانم،ترسیدم تا من اینارو بذارم توی ظرف امیرعلی شاکی بشه بره-

 مامان خندید و درحالی که ظرف رو دستم میداد گفت

 م های خودم دیدم؛و اون اینه که برای بهیه ضرب المثل قدیمی هست که من معجزهش رو بارها با چش-

 !دست اوردن دل یه مرد باید از راه شکمش وارد شد!همین فرمون برو جلو که موفق میشی دردونه

 !ساله شده بود به خنده افتادم از لحن حرف زدن مامان که درست شبیه دخترای

 !!مامان-

 فکرکردی من بابات رو چه جوری به دست اوردم؟شکم!رمز دارم یادت میدم بچه!به جای خندیدن-

 !اویزوهی گوشت کن

 درحالی که هنوز میخندیدم گونه ش رو بوسیدم و از خونه بیرون رفتم!همیشه عاشق این روحیه مامان

 !بودم؛به موقع مادرم بود و به موقع دوستم

 پارچه ای دستم دیدنی بود؛فکرکنم که فکرمیکرد براش غذا درستقیافه ی امیرعلی با دیدن ظرف 

 کردم و حرف دیشبم رو عملی کردم!یه ابروش رو باال انداخته بود و با چشمای ریز شده نگاهم میکرد!با

 خندهی روی لبم سوار شدم

 !سالم-

 سرش رو تکون داد و به ظرف توی دستم اشاره کرد

 اون چیه؟-

 

 

 رچه ی چهارخونه ای سفید قرمز روش رو برداشتم و شیرینی های قهوه ای رنگ رولبخند زدم و پا

 !نشونش دادم

 !شیرینی؛برای شما-

 ابروی دیگه اش هم باال انداخت و با بی طاقتی که از امیرعلی ندیده بودم یکی از شیرینی هارو برداشت و

 وی تک تک اجزای صورتشمزه کرد!از دیدن چشمای بسته اش و لذتی که موقع جویدن شیرینی ت

 ساطع شده بود به خنده افتادم!یه چشمش رو باز کرد و با حالت بامزه ای خیره نگاهم کرد
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 بیا مزون بیخیال شیم قنادی بزنیم!نظرت چیه؟-

 از حرفش چشمام رو گرد کردم و به خنده افتادم!درحالی که یه شیرینی دیگه هم مزه میکرد گفت

 !رسیم کارگاه تمومش کردمباران قایمش کن وگرنه تا ب-

 لبخند ذوق زده ای زدم و خواستم روشو بپوشونم که دستش جلو اومد و یه دونه دیگه هم برداشت و قبل

 از اعتراض من گفت

 !اخریش بود-

 !با خنده سرم رو تکون دادم و ظرف رو روی صندلی پشت گذاشتم

 !تازه درست کردی؟داغ بودن-

 !بیدار شدم درست کردم اره از-

 !لبخند کمرنگی روی لبش نشست و سرش رو تکون داد اما هیچی نگفت

 !چیزه...خواستم براتون ساندویچ مرغ درست کنم بیارم ترسیدم دعوام کنید-

 چین های گوشه ی چشمش عمیق شد

 !االن باید دعوات کنم که درست نکردی-

 

 با چشم های گرد شده بهش خیره شدم و گفتم

 ینی....درست کنم؟-

 چراغ قرمز توقف کرد و برگشت سمتمپشت 

 بیا یه قراری بذاریم،تو از این به بعد هر وقتی از روز هرچی دلت خواست برای من درست کنی درست-

 !کن و من قول میدم هیچوقت هیچ اعتراضی به هیچ کدومشون نکنم

 ترسیده نگاهش کردم

 

 اگه خوشتون نیاد چی؟-

 خط کنار لبش عمیق شد

 !مئنم خوشم میادتو درست کن مط-

 هیجانی که با همین حرفش به داخل رگ هام دوید باعث شد لبخند عمیقی روی لبام بشینه !!از فکر اینکه
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 هرچیزی رو من درست کنم امیرعلی دوستداره قلبم مملو میشد از عشق!!عشقی که هرروز با محبت های

 !کمرنگ اما دلچسب امیرعلی بیشتر و بیشتر میشد

 لوی کارگاه به خودم اومدم و همراه امیرعلی از ماشین پیاده شدیم و قبل ازاینکه واردبا توقف ماشین ج

 بشیم امیرعلی غر زد

 باز اونجا واسه من شونه باال نندازی قیافه تم شبیه ازگیل کنی بگی هرجور خودتون صالح میدونید؛طراح-

 !مانتوها تویی نه من

 رفت که باعث شد چپ چپی نثارم کنه تا حساب کاربیشتر ازاینکه از تشرش ناراحت بشم خنده ام گ

 دستم بیاد و بفهمم امیرعلی محیط کاری با امیرعلی که دیشب و امروز زمین تا اسمون فرق داره!خانم

 

 خازنی به گرمی در اغوشم گرفت گونه ام رو بوسید

 !سالم باران جان؛خوبی عزیزم؟حتما برای انتخاب پارچه باید بیای؟نمیشه روزای دیگه هم به ما سربزنی-

 گیج ومنگ لبخند زدم و جوابش رو کوتاه دادم!درسته خانم خازنی همیشه گرم برخورد میکرد و زن

 ه این تغییر رفتارمهربونی بود اما این بار اولی بود که تا اینحد گرم صحبت میکرد و امیرعلی هم متوج

 شد که اخماش توی هم فرو رفت!سه تایی وارد اتاق پارچه شدیم و طرح هام رو از داخل ارشیوم بیرون

 کشیدم!به امیرعلی که همچنان اخم هاش درهم بود خیره شدم؛به شدت تو فکر بود طوری که بعد از

 !دوبار صدا کردن متوجه ام شد

 چیزی گفتید؟-

 طرح رو نشونش دادم

 ای این کار این پارچه ی کرپ سفید مناسبه!این قسمت پشت و روی استیناش هم که پیلی دوقلوبر-

 !میخوره از این طرح کاشی سفید و ابی کار بشه چیزی شیکی در میاد به نظرم

 مثل همیشه اخم کرد و نگاهی به طرح و دوباره نگاهی به پارچه ها کرد و به نشونه ی تایید حرفم سرش

 !رو تکون داد

 

 !خوبه-

 به طرح بعدی نگاه کرد و نگاهشو بین پارچه ها چرخوند!!پارچه ای به رنگ خاص که تنالیته ی ابی داشت

 رو نشون داد و کنار پارچهی گیپور سفید شکوفه ای گذاشت
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 !این ترکیبم ترکیب خوبیه!از گیپورش برای قسمت کتش استفاده کنیم-

 خاب ها رو میکرد!دو ساعت تمام کارمون توی انبار پارچه طولاز انتخابش لبخند زدم؛همیشه بهترین انت

 

 کشید و من حسابی خسته شدم!انقدر فکر کرده بودم و حرف زده بودم و حرف شنیده بودم که سر درد

 گرفته بودم!البته این یه چیز کاما طبیعی بود چون همیشه بعداز برگشت از کاگاه من توی ماشین ولو

 اشین رو روشن کرد و دریچه رو تنظیم کرد!از خنکایی که روی پوستم پخش شدمیشدم!امیرعلی فن م

 لبخند روی لبم نقش بست و خواستم حرفی بزنم که صدای زنگ گوشیم بلند شد و باعث شد صورتمو

 !توهم بکشم و بنالم

 !نه توروخدا دیگه طاقت حرف زدن ندارممم-

 ونستم!به امیرعلی و چین های گوشه ی چشمش چشمقصدم این بود جواب ندم اما با دیدن اسم مامان نت

 غره ای رفتم و گوشی رو جواب دادم

 جانم مامان؟-

 سالم عزیزکم کجایی؟-

 !سالم مامانم،تازه کارمون تو کارگاه تموم شد-

 کی میای خونه؟-

 ابروهامو تو هم کشیدم

 چیزی شده؟-

 نه عزیزم نگران نشو اتفاق بدی نیوفتاده فقط...یه دسته گل رز بزرگ برای تو فرستادن که اسمی هم-

 !نداره!فقط یه نوشته داره

 ابروم باال پرید

 بدون اسم؟؟ینی چی؟نوشته اش چی هست؟-

 مامان جان نمیدونم کیه گفتم که چیزی ننوشته اما متنش خیلی قشنگه؛از موالنا هم هست!هرکی هست-

 

 !از این متنش معلومه یه پسر پخته است!از این متن های لوس و کلیشه ای ننوشته

 

 دستمو روی پیشونیم گذاشتم و چشمامو بستم!مامان رو ول میکردم میخواست تا فردا همینطوری یه بند
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 !اون متن کوفتی رو برای من تحلیل کنه در حالی که داشتم از فضولی میمردم

 !خب بخون اون متن المصبو مامان جا منو نکش-

 امیرعلی که تا اون لحظه کنجکاو نگاهم میکرد با لبخند ریزی سرش رو تکون داد و مثل همیشه خونسرد

 !مشغول رانندگی شد

 !باشه مامانم؛صبرکن ببینم کجا گذاشتمش!اها ایناهاش!خب..نوشته که...سوگند به نامت که تو ارام منی-

 توی وجودم پیچید عجیب اما قشنگ بود!مامان حق داشت یه متنحس خوبی که از همون چند کلمه 

 سنگین اما عاشقانه بود!لبم رو گزیدم

 مامان مطمئنی هیچ نشونی نیست؟حتی اول اسم؟-

 !مامان جان با عینک دارم برات میخونم اگه بود که میدیدم-

 پوف کالفه ای کشیدم

 !باشه مامانی!حاال میام خونه میبینم!فعال خدافظ-

 !افظ عزیزمخد-

 تلفن رو قطع کردم و متفکر به رو به رو خیره شدم

 !چیزی شده؟-

 با صداش نگاهم رو بهش دوختم؛اصال درست نبود بهش بگم از طرف یه ناشناس برام گل اومده و یه

 !نوشته عاشقانه هم کنارش

 

 !نه..چیز مهمی نیست-

 سرش رو تکون داد اما لبخند گوشه ی لبش مرموز تر از همیشه بود!همیشه وقتی اینطوری لبخند میزد

 !مطمئن بودم که نمیتونم هیچوقت بفهمم چی تو سرش میگذره

 !چیزه...میشه منو برسونید خونه؟ینی چیزه یه چیزی رو جا گذاشتم میرم برمیدارم و بعد میرم مزون-

 گوشه ی چشماش چین خورد

 !نمیدونم چرا انقدر اصرار داری با دروغ گفتنی که از قضا خیلی افتضاحی توش منو از خودت ناامید کنی-

 با ناراحتی به اخم های پیشونیش که تضاد جالبی با چین گوشه ی چشماش ایجاد کرده بود خیره

 !شدم!دوست نداشتم امیرعلی فکرکنه چیزی رو ازش پنهون میکنم
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 ..ه جوریه بگم...اخه خودمم هنوز نمیدونم...بعد بگم به شما یه وقت..چیز میشهچیزه...خب اخه...ی-

 نگاه گوشه ی چشمیش رو که دیدم لبم رو گاز گرفتم

 !انقدر سخته برات نگو لزومی نداره به من توضیح بدی من فقط گفتم دروغ نگو-

 !از داخل لپم رو گاز گرفتم؛نمیخواستم فکر بدی پیش خودش بکنه

 !ه بگماخه زشت-

 گوشه ی چشماش چین خورد و بدون اینکه نگاهم کنه خونسرد گفت

 !خب نگو-

 لبمو کج کردم و کمی فکرکردم

 ...اخه اونطوری هم چیزه-

 چونه اش رو که خاروند لبخند روی لبم نشست

 

 !نخندید خب-

 !نمیدونستم گفتن اینکه یه ناشناس برات دسته گل فرستاده انقدر سخت باشه-

 باال پریده نگاهش کردم،اصال تعجب نکردم که فهمیده چون امیرعلی تیز بود اما گاهی از این با ابروی

 تیز بودنش عصبی میشدم!چشمام رو ریز کردمو غر زدم

 شما چه ادمی هستیدا!من نمیتونم یه چیز رو ازتون پنهون کنم؟؟-

 گوشه ی لبش خط افتاد و جلوی خونه ترمز کرد

 !ظاهرا که اینطوره-

 و برگشت و نگاه خیره و عمیقی بهم انداخت

 به نظرم خیلی خوبه که انقدر دقیق شناختمت!اینطور نیست؟-

 لحن کالمش؛نوع نگاهش جوری بود که باعث شد ااز حرفش نه فقط قلبم بلکه تمام وجودم

 ضبلرزه...فکرمیکنم اون لرزش از دید امیرعلی دور نموند که دستی به پیشونیش کشید و بحث رو عو

 کرد

 شهریور قراره مثل هرسال یه فستوال توی فرانسه برگذار بشه!ماهم جزو اون هشت تابگذریم؛-

 مزونی هستیم که قراره توی اون فستیوال حضور پیدا کنن!تا هفتهی دیگه یه سری طرح تاپ
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 هترینت رومیخوام!خودت دیگه تا االن فهمیدی منظورم از طرح تاپ چه طرحیه!تمام تالشت رو بکن که ب

 ارائه بدی باران چون ازت خیلی انتظار دارم!مفهوم؟

 گیج و منگ و ترسیده نگاهش کردم!امیرعلی چی داشت میگفت؟فستیوال توی فرانسه؟من باید برای

 فستیوالی به این بزرگی طرح بزنم؟؟بین هفت مزون دیگه ؟؟امیرعلی که مثل همیشه متوجه ترس توی

 

 رد و روی گونه ام گذاشت!!گرمای دستاش دوست داشتنی بود؛حاال ترسچشمام شد دستش رو جلو او

 رفته بود و جاش رو به هیجان داده بود؛حاال قلبم از هیجان زیاد بود که پرکوبش میتپید!نگاهم از چشمای

 !زغالی رنگ و مهربونش سر خورد و روی دستش متوقف شد

 رادی که وجود داشت رو از من بپرس منچیزی برای ترسیدن وجود نداره باران؛من کنارتم،هر ای-

 راهنماییت میکنم جدا از اینا تو خودت بدون راهنمایی های من عالی هستی!من فقط به کارت جهت

 !میدم؛همین!من بهت ایمان دارم,خودتم به خودت ایمان داشته باش

 س خوب نشد؟دوباره نگاهمو به چشمای ذغالی رنگش دوختم!مگه میشد به چشماش نگاه کرد و پر از ح

 باران؟-

 لب زدم

 !من میترسم-

 !اینبار لبخند زد؛یه لبخند واقعی مثل همه ی ادم ها

 حتی با وجود اینکه گفتم من کنارتم؟-

 گیج شده نگاهش کردم؛کنارم بود!!حرفش هزار بار توی سرم زنگ خورد و درنهایت لبخند کمرنگی

 !روی لبم نقش بسته شد!معلوم بود دیگه نمیترسیدم

 !نه االن دیگه نمیترسم-

 تک تک اجزاش صورتش رنگ محبت به خودش گرفت و نگاهش از روی چشمام سر خورد و روی لبم

 متوقف شد!بعد از چند لحظه طوالنی نگاهش رو ازم گرفت و درحالی که به ارم بنز روی فرمون خیره

 شده بود گفت

 !میتونی باهام تماس بگیری خوبه؛برو از االن شروع کن به طراحی!هروقت هم مشکلی داشتی-
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 !از تغییر رفتار یهوییش گیج شدم و به اخمایی که جای لبخندش رو گرفته بود خیره شدم

 چیزه...میگم که شما خوبید؟-

 

 سرش رو تکون داد وبه ساعتش نگاه کرد

 !سعی میکنم باشم!االنم باید برم جایی،قرار مهمی دارم-

 شمم فرو رفت!باشه ی کوتاهی گفتم و با خدافظ کوتاهی تند از ماشینکلمهی قرار مهم خار شد و توی چ

 پیاده شدم و با بغض سرکوب شده وارد خونه شدم!یعنی با کی قرار مهم داشت؟با اسم مرجان و رها فالح

 که توی ذهنم پررنگ و پررنگ تر میشدن کالفه شدم و نفسم رو فوت کردم!پشتمو به در حیاط تکیه

 ت امروزمون فکر کردم!دوستداشتم حرف های پونه و سیامک رو باور کنم اما میترسیدمدادم و به مکالما

 که واقعیت نداشته باشه و شکست بخورم!میترسیدم چون امیرعلی هیچوقت قابل پیشبینی

 نبود!نمیتونستم با قاطعیت بگم دلیل رفتارای این چند وقتش دوست داشتن بوده!!در حالی که سعی

 !حرف کنم دویدم سمت خونه!باید تکلیف اون دسته گل ناشناس هم مشخص میشدمیکردم ذهنم رو من

 به محض ورودم به خونه دسته گل که روی میز پذیرایی بود به چشمم خورد!!دسته گل بزرگی بود؛هرکی

 !این گل رو فرستاده بود اوتقدر من رو میشناخت که بدونه عاشق رز زردم

 ا سالم عزیزم!کی اومدی؟-

 پاکت کوچک رو باز میکردم و یادداشت رو بیرون میکشیدم گفتم در حالی که

 !همین االن-

 با دیدن نوشته های تایپ شده کالفه شدم!طرف اونقدر باهوش بود که دست خط ننوشته بود؛پس باید

 !اونقدر نزدیک باشه که من دست خطش رو بشناسم

 

 تو که نمیخوای بشناسمت چرا دسته گلاخه مگه میشه طرف هیچ نشونی از خودش نداده باشه!المصب -

 میدی؟

 !با حرص خودم رو روی مبل پرت کردم که مامان خندید

 !عبنداره فداتشم،ماه پشت ابر نمیمونه باالخره میفهمی کی این گالرو فرستاده-

 لبم رو گزیدم و پرحرص نفسم رو فوت کردم!مامان راست میگفت!ماه پشت ابر نمیموند!باالخره متوجه

 !!میشدم کار کیه
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 ناراحت و کالفه دستی به پیشونیم کشیدم و به اشک های گوله گوله خاله که روی گونه ش میچکید خیره

 شدم!مامان درحالی که سعی میکرد شربت اناناس رو به خوردش بده دلداریش داد

 

 مه ی همساله نیست که بخوای نگرانش باشی!باالخره ه سالشه،جوون اخه معصوم جان پسرت-

 !سن های امین مستقل شدن

 خاله درحالی که با دستمال اشک هاشو پاك میکرد نالید

 اخه مگه من با مستقل شدنش مشکل دارم لیلی؟من میگم زن بگیر مستقل شو نه که خونه ت رو از ما-

 !!جدا کنی

 اه کردو با همون چشمای خیس به منی که منتظر زنگ امین بودم تا باهم بریم خونه ببینیم نگ

 تصمیمیش برگرده!خونه مجردی از اسمش معلومه،من خاله قربونت بره یه جوری راضیش کن از-

 !نمیخوام پسرم قاطی کارای حروم بشه!نمیخوام به بیراهه بره

 با لبخند کنارش نشستم و گونهش رو بوسیدم

 بهتر از منفدات بشم من گریه نکن؛امین که بچه نیست اخه خاله جون!خودت که باید پسرت رو -

 

 شناخته باشی؛یه کاری رو قصد کنه انجام بده دیگه به حرف هیچکس گوش نمیده!تو هم اگه فکر میکنی

 کارش درست نیست باهاش با منطق بشین صحبت کن بگو پسرمن؛من به این دلیل و این دلیل میگم

 ون به من مربوط نمیشه واینکارو نکن!یا گوش میده یا نمیده دیگه؛اما از من نخوا باهاش صحبت کنم چ

 !اینکه میدونم امین از دخالت کردن خوشش نمیاد و نمیخوام با اینکارم ازش دور بشم

 خاله که انگار کمی ارومتر شده بود گونه ام رو با محبت بوسید

 !تو راست میگی قربونت برم؛انگار عقل تو بیشتر از من میرسه-

 !دیگه به قضایا نگاه کنماین چه حرفیه،من فقط سعی میکنم از یه بعد -

 با صدای زنگ ایفون ازجام بلند شدم

 !امین اومد؛من رفتم شماهم خودتون رو زیاد ناراحت نکنید!انشاال هرچی صالح باشه-

 با مامان که تمام مدت لبخند به لب و خیره نگاهم میکرد خدافظی کردم و از خونه بیرون زدم!با دیدن

 امین که تنها بود ابرویی باال انداختم!قرار بود سمیرا هم همراهش باشه!سوار ماشین شدم و خیره نگاهش

 کردم
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 سالم؛سمیرا کجاست پس؟-

 با لبخند خم شد و گونه ام رو بوسید

 !سالم جینگیل؛با اقا سروش تشریف بردن بیرون و ما رو رسما لگد مال کردن-

 

 روی سرم مرتب کردم در حالی که میخندیدم شالم رو

 !انقدر بیچاره رو اذیت نکن بذار خوش باشه!خودمون دوتایی میریم-

 سرش رو تکون داد و راه افتاد

 

 !از این پسره خیلی خوشم نمیاد!حس خوبی بهم نمیده-

 سال طول کشید نگران نگاهش کردم؛هیچوقت به حس های امین نباید شک میکردی!هیچوقت!اینو

 !تا فهمیدم

 ور مگه؟چه جوریه؟چط-

 در حالی که همچنان اخم های روی پیشونیش عمق میگرفت گفت

 نمیدونم چرا اما...حس خوبی بهم نمیده!حس میکنم زیادی همه چیش خوبه!این به نظرم اصال منطقی-

 !نیست!وعده وعید هاش به سمیرا اصال منطقی نیست!یه جوری میلنگه

 رتم خیره شدپشت چراغ قرمز توقف کرد و برگشت و به صو

 !من نگران سمیرام باران!خیلی نگرانم اما هرچی هم بگم گوش نمیده چون هم کر شده هم کور-

 !امین راست میگفت؛نگران بود!اینو از جز ب جز چهره اش میتونستم تشخیص بدم

 هرچی صالح باشه همون میشه امین!بذار همه چی روند خودشو طی کنه!تو نمیتونی جلوی سمیرا رو-

 !وقتی نمیخواد که از سروش دست بکشه بگیری

 کالفه دستی به موهاش کشید و دوباره راه افتاد

 میدونم؛میدونم!همین که نمیتونم کاری کنم و باید دست روی دست بذارم تا ببینم ایا خواهرم بالیی-

 !سرش میاد یا نه عذابم میده

 ناراحت نگاهش کردم!کالفه گیش رو درك میکردم اما واقعا نمیشد کاری جز سکوت کرد!سعی کردم

 !بحث رو عوض کنم
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 راستی فهمیدی قراره مهر ماه بریم فراسنه؟-

 ابرویی باال انداخت و متعجب نگاهم کرد

 

 نه پدرت به من چیزی نگفت!کی میخواین برید؟-

 !لینه با مامانینا نمیرم!من و امیرع-

 نگاه بامزه ای که امین بهم انداخت باعث شد به خنده بیوفتم

 

 به چه عنوانی قراره دو نفره تشریف ببرید فرانسه؟؟ماه عسل؟-

 با حرفش جیغ کشیدم و مشتی نثار سینهش کردم

 !خیلی خری بخدا!نفهم!تنها رابط من و امیرعلی کار-

 د اما از چشم امین دور نموند!چونه ام رو قلقلکاه کوتاهی که بعد از این حرف کشیدم دست خودم نبو

 داد

 اه نکش کوچولو!به نظر من تا دوماه پیش تنها رابط بین تو و امیرعلی کار بود اما االن اینطور نیست!هم-

 !من هم سیامک امیرعلی رو خوب میشناسیم!به خاطرهمین مطمئنیم که این وسط فقط کار نیست

 گرفت!چشم های ذغالی رنگش!مهربونی هاش!حتی بی طاقتی که چهره اش دوباره جلوی چشمام جون

 !موقع خوردن شیرینی داشت!دویدن های اول صبحمون!حمایت های همیشگیش

 !هنوز مطمئن نیستم امین!شاید اینی که میگید باشه اما امیرعلیه!امیرعلی رو نمیشه پیشبینی کرد-

 !خندید و جلوی امالك ایستاد

 ی هیچوقت قابل پیشبینی کردن نبوده!مثال همون رقص دو نفرهتون تویاره خب حق باتوا!امیرعل-

 عروسی!قابل پیشبینی بود؟

 با یاداوری شب خوبی که کنارش گذرونده بودم لبخند کمرنگی روی لبم نشست

 !اصال!حتی یه درصد-

 

 !فعال بذار یه مدت بگذره تا ببینیم چی میشه!اگه چیزی باشه مطمئنم حسش میکنی-

 به نشونه ی تایید حرفش تکون دادم!حق با امین بود!به امالك اشاره کرد سرم رو

 !بشین تو ماشین من االن میام-
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 باشه ای گفتم و امین از ماشین پیاده شد!گوشیم رو در اوردم و به صفحه خاموشش زل زدم! چهار روز

 بود که هیچ خبری از امبرعلی نداشتم!مزون یا نمیومد یا موقعی میومد که من دانشگاه بودم!انگار که

 نمیخواست من رو ببینه!دقیقا از روز اخری که دیده بودمش و حس کرده بودم یه حس هایی به وجود

 فت یا موقعی میومداومده دوباره امیرعلی تمام معادالتم رو بهم ریخته بود!اگه حسی بود یه تماسی میگر

 مزون که من باشم!نه که من بشم جن و امیرعلی بشه بسم ااهلل!کالفه نفسم رو فوت کردم و گوشی رو

 روز بهش زنگ میزنه!با حضور امین برگشتمتوی کیفم گذاشتم!نمیخواستم من باشم که بعد از

 چیشد؟-

 

 به مزدای رو به رویی اشاره کرد

 !ونه ای که انقدر ازش تعریف میکنه چی هستمیریم دنبالش ببینیم اون خ-

 امین تو مطمئنی از اینکار؟-

 لبخند زد

 !!مطمئنم!حداقل گیر دادن های مامان برای ازدواج مطمئن ترم کرده-

 از لحنش به خنده افتادم

 !خب خاله راست میگه دیگه پیر شدی پرو-

 !خودت میدونی من اهل زن و زندگی نیستم باران-

 

 !ماه رابطه داشته باشه ن دادم!راست میگفت؛امین هیچوقت نتونسته بود با کسی بیشتر ازسرم رو تکو

 میخوای تا اخر عمرت به همین منوال ادامه بدی؟-

 لباش کش اومد

 !نه قربونت برم اما هنوز کسی رو پیدا نکردم که به خاطرش لذت هام رو ببوسم و بذارم کنار-

 با اخم مشتی نثار بازوش کردم

 کثافت کاری هایی که میکنی اسمش لذته؟ این-

 فقط خندید و سکوت کرد!سرم رو به نشونه ی تاسف تکون دادم!امین بود دیگه!زندگیش رو اینطوری

 !!انتخاب کرده بود!سکوت کردم و تا رسیدن به مقصد حرفی بینمون مطرح نشد

 بابا بود از ماشین پیاده شد و با توقف ماشین جلوی خونه ی ویالیی از ماشین پیاده شدم!مردی که هم سن
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 سالم احوال پرسی گرمی با من کرد!درحالی که در مشکی رنگ رو باز میکرد توضیح داد

 اقای مهندس اینجا بهترین خونه ای بود که سراغ داشتم!صاحب ملک یه کارخونه بزرگ داشته و-

 !ورشکست شده و کلی بدهی باال اورده!به خاطر همین خونه اش رو زیر قیمت داره میفروشه

 در رو باز کرد و کنار رفت

 !بفرمایید-

 همراه امین وارد حیاط شدیم!یه حیاط نسبتا بزرگ و سرسبز!به االچیق و حوض و فوراه وسطش خیره

 ی کرم قهوه ای رنگ رفت!یه ساختمونشدم...واقعا حیاط قشنگی داشت!مرد به سمت خونه ای با نما

 مدرن و کامال شیک!وقتی وارد خونه شدیم متوجه شدم حتی داخل خونه از بیرونش هم قشنگتره!پذیرایی

 

 بزرگ و مبله لوکسی که پنجره های سر تا سری یه سمت از اون رو تشکیل داده بود!اشپزخانه جزیزه ای

 

 ت پله هایی که گوشه ای از پذیرایی بود و به طبقه باال ختم میشدبا کابت های کرم وقهوه ای رنگ!به سم

 رفتم!دو اتاق خواب بزرگ هم طبقه باال وجود داشت!ساختمون کامال مبله بود!از دیزاین و نوع چیدمان

 !خونه میشد به راحتی متوجه شد که کار یه دکوراسیون کار حرفه ایه

 نظرت چیه؟-

 ند زدمبا صدای امین برگشتم سمتش و لبخ

 !!به نظرم که خیلی خوبه اما بزرگه و مطمئنم شباش ترسناك میشه-

 امین درحالی که میخندید بینیم رو فشار داد که جیم به هوا رفت!همیشه از این کار امین عصبانی میشدم

 اما میدونستم که عادتشه!صدای مرد رو شنیدم

 اقای مهندس مورد پسند شد؟-

 ه چرخوند و گفتامین دوباره نگاهش رو توی خون

 !پسند شد!برای غروب قرار بذار که تمومش کنیم-

 مرد لبخند رضایتمندی زد وسرش رو تکون داد

 !رو چشمم مهندس-

 درحالی که از برق چشمای مرد امالکی خندهم گرفته بود گوشیم زنگ خورد!بااخم کمرنگی به شماره

 ناشناس خیره شدم و جواب دادم
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 !بله بفرمایید-

 !جان سالم باران-

 !صداش اشنا بود،اما تشخیص اینکه این صدای پرناز متعلق به چه کسیه سخت بود

 !سالم؛عذرمیخوام به جا نیاوردم-

 

 !خندید؛از خندهی پر ناز و دلبرانه ش اسمی توی گشوم زنگ خورد!رها

 !رها هستم عزیزم!رها فالح-

 !همینطوری دلبرانه جلوی امیرعلی خندیده بود!همینطوری پرناز با امیرعلی صحبت کرده بود

 !بفرمایید-

 ...صدام لرزید،لرزشش میدونستم برای چیه اما

 

 میخواستم ببینمت!وقتش رو داری؟-

 اخم بین ابروهام نشست!میخواست منو ببینه؟

 به چه منظوری؟-

 خورد دوباره صدای پرنازش توی گوشم زنگ

 خیلی عجولی!امیر با این عجول بودنت چه طوری کنار میاد؟-

 ناخداگاه غر زدم

 !اقای یزدان پناه-

 اینبار خندهش عمق گرفت

 !عزیزم!برای شما اقای یزدان پناهه اما برای من همون امیر بوده و خواهد بود-

 اغون کنم؟با حرص دندون هام رو روی هم فشار دادم!چرا دوستداشتم صورت خوشگلش رو د

  حاال وقت داریم راجب این موضوع باهم صحبت کنیم فقط تماس گرفتم بگم خوشحال میشم ساعت-

 !توی رستوران درباری ببینمت!منتظرم!خدافظ عزیزم

 و قبل از اینکه اجازهی صحبتی بهم بده تماس رو قطع کرد!!با حرص چشمام رو روی هم فشردم و سعی

 

 ما مگه میشد اون لحن صمیمانه موقع امر گفتنش یادم بیاد و ارامش داشتهکردم ارامشم رو حفظ کنم ا
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 باشم؟

 به صورتم و میکاپ غلیظم زل زدم!مطمئنم توی عمرم هیچوقت انقدر میکاپم غلیظ نبوده!خط چشم

 کلفتی که به چشمای طوسی رنگم جلوه داده بود!سعی کرده بودم طبیعی ترین لنزم رو بذارم!بهترین خط

 ...بکشم؛بهترین رژم رو انتخاب کرده بودمچشمم رو 

 به رژ سرخم خیره شدم!واقعا دلیل این میکاپ غلیظ چی بود؟؟پرحرص نفسم رو فوت کردم و دستی به

 !موهام که فرشون کرده بودم کشیدم!!برای هزارمین بار از تصمیمم منصرف شدم و روی تخت نشستم

 !من نمیرم پیش اون زنیکه!نمیرم-

 صدای امیر گفتنش توی گوشم زنگ خورد!به همون سرعتی که از رفتن منصرف شده بودم از رو تخت

 بلند شدم و درحالی که طول و عرض اتاق رو طی میکردم گفت

 !نه من باید برم!باید برم تا بزنم تو دهنش تا دیگه اونطوری امیر امیر نکنه برای من!پرو خانم-

 

 مامان بلندشد!با حرص نگاهش کردم و غر زدبا باز شدن در صدای خندهی 

 مامان به چی میخندی؟به من بگو ببینم چه چیزی خنده داره؟-

 مامان درحالی که سعی میکرد جلوی خنده ش رو بگیره روی تختم نشست

 !باورم نمیشه یه امیر گفتن اون زن باعث شده انقدر بهم بریزی-

 درحالی که مانتوم رو تن میکردم غرزدم

 !بشه مادر من!اِ اِ دخترهی پرو میگه برای شما اقای یزدان پناه هست اما برای من همون امیر باورت-

 !و با حرص دندونامو روی هم فشار دادم

 

 !خب معلومه میخواسته حرص تو رو در بیاره فداتشم و ظاهرا موفقم شده چون صورتت سرخه سرخه-

 !گردنم گره زدمغلط کرده پر حرصی زمزمه کردم و روسریم رو دور 

 زنگ زدی اژانس؟-

 اره عزیزم دم در!فقط مطمئنی میخوای بری؟-

 !کمی فکرکردم!نه مطمئن نبودم که میخوام برم یا نه اما مطمئن بودم که اگه نرم دیووانه میشم

 !باید برم-
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 که مامان باشه ای زمزمه کرد و من با خدافظ کوتاهی از خونه بیرون زدم!تمام مسیر داشتم حرف هایی

 قرار بود به رها بگم رو تو ذهنم مرور میکردم اما به محض دیدنش پشت میز رستوران تمام اون حرف

 ها از ذهنم پرید!!با دیدن اون زیبایی که حتی با اون ارایش کم هم خودش رو به رخ میکشید اخم

 ممکن بود که ناخواسته ای بین ابروهام نشست!امیرعلی هیچوقت از رها خوشش نیومده بود؟؟اصال مگه

 یه مرد رها رو ببینه و عاشقش نشه؟

 حتی از فکرشم تشنج بهم دست میداد!بر خالف من رها با دیدنم لبخند زد و دستش رو جلو اورد

 سالم عزیزم!حالت چطوره؟-

 با همون اخم کوتاه دستش رو فشردم وبه گفتن سالم کوتاهی اکتفا کردم!پشت میز نشستم و منتظر به

 صورتش چشم دوختم

 خب؟-

 خندید

 

 بازم میگم که عجولی!اول غذامون رو سفارش بدیم یکم گپ بزنیم بعدش وقت زیاده برای صحبت های-

 

 !دیگه

 حتی صداش هم روی مخم رژه میرفت!من برای چی اومده بودم اینجا؟

 دستی به روسریم کشیدم و سعی کردم صدام نلرزه

 !باید زودتر برم!ممنون میشم سریعتر امرتون رو بفرمایید من برخالف شما وقت ندارم و-

 !!لبخند زد!لبخندش زیاد دلبرانه بود و به شدت منو از خودم ناامید میکرد

 خیله خب،هر طور مایلی عزیزم!من خیلی اهل مقدمه چینی نیستم به خاطرهمین یه راست میرم سر اصل-

 توی فراسنه تشکیل بشه و مزون من هم قراره بین اونمطلب!میدونی که توی مهر ماه قراره یه فستیوال 

 تا مزون باشه!میخوام که طراح کارهای من تو باشی!هرچقدرم که امیر بهت میده من سه برابرش رو

 !حاضرم بهت بدم

 اونقدر تند و سریع حرفاش رو زد که چند دقیقه ای طول کشیدتا کامل هضمشون کنم!کم کم اخم بین

 ش چه فکری کرده بود؟؟فکر کرده بود به خاطر پول بیشتر من امیرعلی رو دورابروم نشست!پیش خود

 میزنم؟نکنه فکرکرده بود منم یکی ام مثل خودش؟؟با اخم از جام بلندشدم
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 تعریف کار دزدی هاتون رو زیاد شنیده بودم اما فکر نمیکردم که بخواین رو من هم امتحانش کنید-

 علی کارساز بوده اما اانگار اینطور نیست!بهتر پیشنهادتون رو برای یهچون مطمئن بودم تهدید اونبار امیر

 ...نفر دیگه مطرح کنید چون من به هیچ وجه حاضر نیستم بـ

 باران؟-

 با شنیدن الف کشیدهی اسمم که با صدای بمش بی نظیرترین سمفونی زندگیم رو تشکیل داده بود چیزی

 ت!چیزی که عجیب شبیه دلتنگی برای صاحب این صدایدرست توی انتهایی ترین قسمت قلبم فرو ریخ

 ساعت نه دیدیه بم بود!سرم رو بلند کردم و نگاهم گره خورد به نگاه ذغالی رنگش!مگه چند تا

 

 بودمش نه صداش رو شنیده بودم که اینطور دلتنگ شده بودم؟؟تازه متوجه میشدم چقدر به مخدر

 سخت گذشته بود بهم!!اشک های اروم و بی صدایی که دیشببودنش عادتم داده بود و ندیدنش چقدر 

 روز دلتنگی تک به تک اجزای صورتش توی تخت ریخته بودم جلوی چشمام جون گرفت!به اندازهی

 رو با نگاهم بلعیدم!امیرعلی نگاه متعجبش رو از من گرفت و به رها که به وضوح رنگش پریده بود چشم

 دوخت...اخم کم کم روی پیشونیش خط انداخت

 

 گفته بودم نه به خودش فکر کن نه به طرح هاش!نگفته بودم؟-

 رها سعی کرد که لبخند بزنه و من با دیدن اون لبخند دلبرانه تماما چشم شدم و به امیرعلی خیره شدم و

 !دنبال یه نگاه مشتاق گشتم و ندیدم

 !ونی این حق رو ازش بگیریباران حق انتخاب داره تو نمیت-

 از صدای رها که به وضوح لرزشش رو میتونستی حس کنی به خنده افتادم و نگاهم رو از قیافه ی اخموی

 امیرعلی گرفتم و به دوتا میز جلوتر از خودمون که کت امیرعلی روی دسته ی صندلی قرار داشت و

 وی دلم رو خالی کرد!صدای امیرعلیدختر جوونی که پشت میز بود دوختم!حس کردم اینبار چیزی ت

 دستمو به گوشه ی میز گرفتم و نگاهمو به چهره ی ساده"من یه قرار مهم دارم"توی گوشم زنگ خورد

 دختر دوختم!!بغضی که توی گلوم نشسته بود رو سرکوب کردم و کیفم رو از روی میز برداشتم!من

 تا جلوی ریزش اشک هام رو بگیرم!اصالچیزی جز یه شریک برای امیرعلی نبودم!به سقف خیره شدم 

 دوستنداشتم جلوی رها اشک بریزم!درحالی که کیفم رو برمیداشتم گلویی صاف کردم و رو به رها گفتم

 !ممنون از پیشنهادتون؛حتما روش فکر میکنم و باهاتون تماس میگیرم-
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 چهرهی در هم خیره نگاهم و در برابر نگاه متعجب رها از کنار امیرعلی که حاال با چشمای ریز شده و

 

 میکرد گذشتم!دوستنداشتم اشک بریزم اما چهره ی اون دختر از جلوی چشمام یه لحظه هم کنار

 !نمیرفت

 سالی هست با هیچکسی حتی پدرم برای ورزش صبحگاهی نرفتم و جز خانوادهم از هیچکسی"

 "عذرخواهی نکردم

 ود؟چطور میتونست انقدر بد باشه که اینطور با قلب وامیرعلی حواسش بود که با قلب من چیکار کرده ب

 احساس من بازی کنه و اونوقت با یه دختر دیگه...آه عمیقی کشیدم و اولین قطره اشک روی گونه ام

 چکید!حتی هوای خنک شهریور ماه که صورتم رو نوازش کرد هم نتونست حالم رو خوب کنه اما گرمای

 !عجزه کرداشنای دستش که دور بازوم پیچید م

 !با این وضعت کجا سرت رو انداختی پایین میری واسه خودت؟صبرکن میرسونمت-

 از اینکه حتی توی این وضعیت هم با گرمای دستش اروم میشدم حرصم میگرفت!قطره اشک سمجی که

 روی گونه ام نشسته بود رو با پشت دستم پاك کردم و بااخم برگشتم سمتش!!به چشم های ذغالی

 

 رنگش خیره شدم و سعی کردم لحنم به سردی چشم هاش باشه!چشم هایی که دوباره مثل دو تکه

 !شیشه سرد شده بودن

 !ممنون اقای یزدان پناه مزاحمتون نمیشم!خودم میرم-

 در حالی که کالفه دستی به ته ریشی که جذابترش کرده بود میکشید به مرد اشاره کرد تا ماشینش رو

 اه سردش رو به چشم هام دوختبیارن و دوباره نگ

 !بیخود خودت میری-

 و در حالی که دستی به موهای پرپشتش میکشید اخمش عمیقتر شد و زمزمه کرد

 

 !با این سر وشکلی که واسه خودت ساختی-

 چشم هام رو گرد کردم و خیره خیره نگاهش کردم اما قب از اینکه جوابی بتونم بهش بدم ماشین رو

 ی بازوم رو گرفت و درحالی که در ماشین رو باز میکرد تقریبا توی ماشین پرتم کرد و دراوردن و امیرعل

 رو بهم کوبید!با ابروی باال پریده به امیرعلی که با همون اخم های در هم ماشین رو دور زد و سوار شد
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 اال انداختم و بهنگاه کردم!به چه علت انقدر عصبانی بود؟وقتی ماشین با صدای بدی از جا کنده شد ابرو ب

 چهرهی اخموش زل زدم

 !که رو پیشنهاد رها فکر میکنی-

 و با همون اخم برگشت و به چشمام زل زد

 اره؟-

 نگاهش ترسناك بود اما منم به اندازه کافی عصبی بودم!در حالی که به ناخن های الك زدهم خیره

 میشدم خونسرد گفتم

 !اره-

 اشین رو کنار خیابون کشید و متوقف کرد!با ترس جیغ خفهدستی به پیشونیش کشید و به صورت بدی م

 ای زدم که تو صدای فریادش گم شد

 اخه احمق تو فکرکردی میتونی برای کسی جز مزون من طراحی کنی؟متن قراردادمون رو نخونده امضا-

 کردی؟

 

 عهد داشتماز صدای فریادش توی خودم جمع شدم و بغض کردم؛متن قرارداد رو خوب یادم بود!من ت

 جز مزون نیلسا برای مزون دیگه ای طرح نزنم!من هم صدامو بلند کردم تا شاید صدای شکسته شدن

 

 !قلبم رو پشت صدای بلندم پنهون کنم

 !صدات رو روی من بلند نکن-

 و با حرص رومو ازش گرفتم و زیرلب غر زدم

 !خنده هاش واسه دوست دخترشه داد و هواراش برای من-

 حتی لفظ دوست دخترش هم صدام رو لرزوند و چشمام پر شد!چند لحظه اتاقک ماشین توی سکوت فرو

 رفت!دستش جلو اومد و چونه ام رو گرفت اما پسش زدم!نمیخواستم چشم های اشکیم رو ببینه اما زور

 خودش و باامیرعلی بهم چربید و اینبار با خشونتی که دلنشین بود چونه ام رو گرفت و چرخوندتم سمت 

 صدایی که خنده توش موج میزد گفت

 !ببینمت تورو-

 با سماجت نگاهم رو به پایین دوختم اما چین گوشه ی چشم هاش رو دیدم
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 واقعا فکرکردی کسی جز خودت این اخالق گل و بل بل من رو تحمل میکنه؟-

 ش کشید و تکبا حرفش لبخند کمرنگی روی لبم نشست و چیزی توی وجودم لرزید!دستی به چونه ا

 خندهی مردونه ای کرد

 باران اخه دوست دختر؟؟؟-

 انقدر لحنش متعجب بود که نتونستم جلوی خندهم رو بگیرم!با همون لبخند دوستداشتنی روی لبش

 دستمالی گرفت سمتم

 !اون خانمی که دیدی رئیس اتحادیه صنف ماست!یه شام کاری بود-

 درحالی که دستمال رو ازش میگرفتم گفتم

 !هان..خب چرا برای من توضیح میدید؟ینی که به من مربوط نیشدا-

 

 چونه ش رو خاروند و سرش رو تکون داد

 !میدونم میدونم!من که نگفتم به خاطر این موضوع داشتی گریه میکردی-

 

 ازطعنه کالمش رو گرفتم اما به روم نیاوردم تا بحث بیشتر از این ادامه پیدا نکنه چون با شناختی که 

 خودم داشتم مطمئن بودم که خودم رو لو میدم!امیرعلی که انگار قصد حرکت کردن نداشت درحالی که

 پیشونیش رو میخاروند برگشت سمتم

 تو این چند روز که نبودم طرح جدید زدی؟-

 از یاداوری اون چهار روز کذایی اخمی بین ابروهام نشست

 !چندتایی زدم-

 خب چرا نشونم ندادی؟-

 باال پریده نگاهش کردم با ابروی

 بودید که نشونتون بدم؟-

 !فرار که نکرده بودم،میتونستی زنگ بزنی بهم یا بیای خونه-

 !نخواستم مزاحمتون بشم-

 گوشه ی لبش خط افتاد
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 از کی تا حاال مزاحم شدی؟-

 دلخور نگاهش کردم

 !از روزی که فهمیدم وقتایی میاین مزون که من نباشم-

 خط گوشه ی لبش عمیق تر شد و کمی به سمتم خم شد و درحالی که تره ای از موهای فر شده ام رو

 

 پشت گوشم میزد گفت

 !بهتر بود چند روز نبینمت-

 به چشم های ذغالی رنگش خیره شدم و زمزمه کردم

 چرا؟-

 نگاهش از چشمام سر خورد و روی لبم متوقف شد

 !ارانزیاد دیدنت برای من خوب نیست ب-

 و درحالی که خودش رو عقب میکشید گلویی صاف کرد

 ماه نفهمیدم چه اصراری داری چشم هاتو رنگی نشون بدی وقتی رنگ چشم های خودت هنوز بعد-

 !خیلی قشنگتر از این رنگ های مصنوعیه

 

 بلیششنیدن این حرف از جانب امیرعلی خیلی هیجان انگیز بود اما من هنوز ذهنم درگیر جمله ی ق

 بود!امیرعلی رو نمیتونستم درك کنم!منظورش رو نمیفهمیدم!حرفاش گنگ بود؛هیچ کدوم از کارهاش

 رو نمیتونستم به منظور خاصی بگیرم چون فرد مقابلم امیرعلی یزدان پناه بود و همین کار رو سخت

 کردممیکرد!لبامو فشردم و درحالی که با دستم گونه های سرخ شدهم رو لمس میکردم زمزمه 

 ...اخه چیزه...دوستشون ندارم-

 در حالی که نگاهشو ازم میگرفت دکمه ی باالی پیرهن خاکی رنگش رو باز کرد و شیشه رو پایین کشید

 و راه افتاد و چیزی زمزمه کرد که من خیلی خوب شنیدم

 !ولی من بیشتر از تصورت دوستشون دارم-

 به بخارهای بیرون اومده ازش زل زدم و محو شدمدستم رو دور ماگ شیرقهوه ی محبوبم حلقه کردم و 

 

 بین تمام دقایق شبی که کنار امیرعلی گذرونده بودم!حرف هاش؛مهربونی هاش؛نگاه پر از محبتش به
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 روی چشم های اشکیم؛چین های دوستداشتنیش که فقط موقع صحبت با من گوشه ی چشم هاش

 میوفتادن!شیرقهوهم رو مزه کردم و مثل تمام شب برای هزارمین بار حرف اخرش توی گوشم زنگ

 "اما من بیشتر از تصورت دوستشون دارم"خورد

 !کالفه دستی بین موهام کشیدم؛من میترسیدم از اینکه خودم رو به حس امیرعلی مطمئن کنم

 اشته باشه!حتی اگه حرفاش این رو بگه تامن نمیتونستم هضم کنم امیرعلی یزدان پناه به من حسی د

 زمانی که از دهن خودش مستقیم اون کلمه ی دوحرفی رو نشنوم باور نمیکنم!حتی از تصورش هم قلبم

 لبریز از هیجان میشد!جرعه ی دیگه ای از شیرقهوهم رو مزه کردم و از شیرینی نگاه عصبانی و خیره

 لوغ لبخند عمیقی زدم!ای کاش بابا بیدار بود تا میرفتم وامیرعلی روی قد مانتوی کوتاهم توی کافهی ش

 بهش میگفتم نگران سردی امیرعلی نباشه،ای کاش بیدار بود تا بهش از نگاه های پرمحبت امشبش

 میگفتم..کی بین مردم جا انداخته بود که امیرعلی یزدان پناه مرد خشک و سردیه ؟؟؟دوستداشتم تا به

 که نشون میده نیست،فقط باید بلدش باشی!از پشت میز بلند شدم و سردی همه بگم که امیرعلی به اون

 به اتاقم و تخته شاستیم پناه بردم!تنها چیزی که میتونست ذهن بهم ریخته ام رو سامان دهنی کنه

 طراحی بود!میترسیدم از فکر و خیال زیاد به امیرعلی مریض بشم!اتودم رو برداشتم و خط هایی کشیدم

 یه به خط خطی های ذهن اشفته ام شد!لبم رو گزیدم و بی حوصله اتودم رو زمین گذاشتم وکه بیشتر شب

 

 به سراغ نوشته ی تایپ شدهی جدیدی افتادم که دیروز برام فرستاده شده بود و عجیب دلنشین

 اشتیاقى که به دیدار تو دارد دل من"بود

 "دل من داند و من دانم و دل داند و من

 

 ین اشفته بازار ذهن من حاال یه فرد ناشناس و عاشقی پیدا شده بود که عجیب به نوشته هایبین تمام ا

 !!موالنا عالقه داشت و سعی داشت که هویتش پنهون بمونه

 دستی به پیشونیم کشیدم و دوباره به نوشته های تایپ شده زل زدم...کی میتونست باشه که حتی دست

 ؟پوف کالفه ای کشیدم و سرم رو روی بالشت گذاشتم!اینخط خودش هم نمینوشت تا من نشناسمش

 روزا همه چی باهم گره خورده بود!طرح هایی که باید تا هفتهی اینده تکمیل میشد؛حرف ها و رفتارهای

 صبح رو نشون میداد و چشم های گنگ امیرعلی و حاال این فرد عاشق ناشناس!به ساعت نگاه کردم که

 و به خودش ندیده بود!کالفه از روی تخت بلند شدم و اماده شدم تا برممن حتی نیم ساعت هم خواب ر
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 مزون!تنها میکاپم پنکک و رژ لب بود!انقدر ذهنم اشفته بود که حوصله هیچ کاری نداشتم!طرح هام رو

 داخل ارشیوم گذاشتم تا نشون امیرعلی بدم و از خونه بیرون رفتم که صدای گوشیم بلند شد!با دیدن

 ن لبخنند زدمشمارهی امی

 جانم؟-

 صدای گرفته ش توی گوشم پیچید

 باران میتونی بیای خونه ی من؟-

 ابرویی باال انداختم

 مگه خونه رو تحویل گرفتی؟-

 اره؛میای یا نه؟-

 !کالفه گی صداش عادی نبود!حداقل نه برای امین همیشه خندون

 امین اتفاقی افتاده؟-

 !نمیدونم باران نمیدونم!فکر میکنم چیزی که میترسیدم و نگرانش بودم باالخره اتفاق افتاده-

 

 نگران شدم و با صدای نسبتا بلندی گفتم

 !امین درست حرف بزن ببینم چی شده!مردم از نگرانی-

 اون هم مثل من صداش رو باال برد

 

 زنه نه چیزی میخوره حتی شک دارم نفس بکشه!زلمیگم نمیدونم باران!سمیرا اومده اینجا نه حرف می-

 !زده به دیوار و حتی پلک نمیزنه!خودت رو برسون!به من که چیزی نمیگه شاید با تو حرف بزنه

 چند دقیقه طول کشید تا تونستم حرف هاش رو هضم کنم و در نهایت هراسون باشه ای گفتم و گوشی

 مربوط ونا مربوط توی ذهنم رژه میرفت سراغ اولینرو قطع کردم و درحالی که هزار و یک جور فکر 

 !اژانس رفتم

 با دیدن چهره ی بی رنگ سمیرا به امین حق دادم که اونطور نگران به نظر برسه!تند کنارش روی مبل

 نشستم و دست های سردش رو توی دستم گرفتم

 سمیراجونم؛منو نگاه کن!چیشده فداتشم؟چرا انقدر دستات یخه؟-

 شون نداد!صدای کالفه ی امین رو شنیدمهیچ واکنشی ن
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 !دقیقا یک ساعته تو همین حالته-

 لبم رو گزیدم و ترسیده نگاهش کردم!ای کاش سیا بود؛همیشه تو این موقعیت ها سیامک بود که کنترل

 !اوضاع رو به دست میگرفت و معجزه میکرد

 !امین زنگ بزنیم به سیا بهتر نیست؟؟من میترسم-

 موهاش فرو کردکالفه دستشو بین 

 زنگ بزنم به اون بدبخت بگم زنشو ول کنه بیاد اینجا؟-

 

 نگران لبم رو گزیدم و به سمیرا زل زدم

 سمیرا جونم میخوای یکم استراحت کنی؟-

 دوباره سکوت!امین ناچار شمارهی سیا رو گرفت و یک ربع بعد سیا همراه غزل وارد خونه شدن!سالم

 کوتاهی به جفتمون کرد و سریع رفت سمت سمیرا!غزل کنارم ایستاد و اروم زمزمه کرد

 این طفلی رنگ به روش نیست،از کیه اینطوری شده؟-

 درحالی که نگاهم به سمیرا و سیامک بود گفتم

 !یه ساعت!نه حرف میزنه نه چیزی میخوره-

 داره و بسته ای که دستش بود رو بازسیامک دستش رو روی پیشونی سمیرا گذاشت تا مطمئن بشه تب ن

 !کرد!با دیدن باقلوا های محبوب سمیرا لبخند کمرنگی زدم

 !تا چایی بریز بیار با باقلوا میچسبه،ناسالمتی میزبانی یکم پذیرایی کن امین-

 

 زلامین با همون موهای پریشون رفت توی اشپزخونه تا چایی بیاره و سیامک اینبار به غزل اشاره داد؛غ

 لبخند زد و از داخل کیفش بستهی پاستل روغنی رو بیرون کشید و دست سیامک داد!سیامک درحالی که

 بستهی پاستل رو باز میکرد گفت

 باران برگه طراحی پیشت داری؟-

 با لبخندی که حاال عمق گرفته بود سرم رو تکون دادم رفتم سراغ ارشیوم!سیامک همیشه اسونترین راه

 حالت پیدا میکرد،این معجزه اش بود!برگه و تخته شاستیم رو که سمتش گرفتم رو برای خوب کردن

 نگاه سمیرا باالخره تکون خورد!همه مون خوب میدونستیم سمیرا تا چه حد عاشق نقاشی کردن با پاستل

 روغنیه!همیشه پاستل روغنی بود که سمیرا رو از خود بیخود میکرد!سمیرا بسته ی پاستل و همراه تخته
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 شاستی از دست سیامک گرفت و روی میز گذاشت و خودش روی زمین نشست!امین که همراه سینی

 چایی برگشت با دیدن سمیرا لبخند روی لبش نشست!سیامک چشمکی نثارش کرد و لیوان چایی رو

 همراه جند تکه باقلوا کنار سمیرا گذاشت و دستش رو روی شونه ش گذاشت

 ست؛زندگی باال پایین زیاد داره اما مطمئن باش توی تمام این باال پاییناهرچی که اتفاق افتاده مهم نی-

 !نفر رو کنار خودت داریما

 اشک های سمیرا که روی گونه ش چکید لبخند رضایتمندی روی لب سیامک نشست!سمیرا پاستل قرمز

 !رو برداشت و شروع کرد به کشیدن خط های فرضی

 !سروش به من دروغ گفت-

 فشار دستش رو بیشتر کرد و قطره اشک دیگه ای روی گونه ش نشست

 !من دوستشداشتم-

 از فشار زیاد دستش پاستل از وسط شکست!رنگ مشکی رو برداشت و دوباره شروع به کشیدن کرد

 !اونم گفت دوستم داره!گفت عاشقمه اما نبود-

 دوباره پاستل از وسط شکست و سمیرا رنگ قهوه ای رو برداشت

 !روز فهمیدم حتی یه بچه سه ساله دارهام-

 چشم هام تا اخرین حد گشاد شد!این دیگه خیلی زیاد بود؛نگاهم رو به امین دوختم که دستش رو مشت

 کرده بود و دندون هاش رو روی هم میفشرد!دست سیامک روی مشتش نشست و بهش اشاره کرد تا

 حرفی نزنه!اشک های سمیرا شدت گرفت اما ادامه داد

 

 !اون به من دروغ گفت چون دنبال پول بابا بود-

 

 نفس عمیقی کشید و خط های بلندتر و درهم تری روی کاغذ کشید

 !درد داشت وقتی بهم گفتن که سروش کارش پول گرفتن از دخترای پولداره-

 سرش رو روی کاغذ خط خطی گذاشت و چشماش رو بست و هق زد!امین بلند شد تا سمتش بره اما

 !ک دستش رو گرفت و مانع شدسیام

 !بذار خودشو خالی کنه-
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 با ناراحتی به سمیرا خیره شدم؛حالش رو در درك میکردم چون حتی از تصور اینکه امیرعلی کاری مثل

 سروش بکنه قلبم تیر میکشید و اشک توی چشمام جمع میشد!آه عمیقی کشیدم و چونه ام رو روی زانوم

 !خونه حکم فرما شده بود خیره شدمگذاشتم و به جو سنگینی که توی 

 خوابید؟-

 در رو بستم و به چهرهی نگران امین خیره شدم

 !اره خوابید؛خودت هم برو یکم استراحت کنم چشمات سرخه-

 کالفه دستشو توی موهاش فرو کرد

 !من گفتم از این مردتیکه بدم میاد!گفتم یه جای کارش میلنگه ولی گوش نداد-

 موهاش خیره شدم با ناراحتی به اشفتگی

 میتونست بدتر از این بشه امین،خداروشکر که به همین زودی متوجه شد!همه قرار نیست به حرف ما-

 !گوش بدن که،بعضی وقتا الزمه خود ادم سرش به سنگ بخوره

 لبخند کم جونی زد و بینیم رو فشرد

 !تو چه بزرگ شدی جینگیل-

 به خاطر سمیرا جلوی جیغم رو گرفتم و ضربه ای نثار بازوش کردم

 

 تو کی میخوای ادم شی اخه؟-

 دستش رو دور شونه م حلقه کرد و باهم از پله ها پایین رفتیم!با دیدن سیا که غزل رو گوشه ی کابینت

 !کشیدگیر انداخته بود و کنار گوشش با خنده چیزی زمزمه کرد با دیدن ما خودش رو عقب 

 

 شما هنوز یادنگرفتید جایی که یه زوج عاشق و بسیار هات حضور دارن با اهمی،اوهمی چیزی وارد-

 بشید؟

 امین به خاطر غزل که حاال گونه هاش رنگ گرفته بود خندهش رو کنترل کرد و ضربه ای به پهلوی منی

 گونه ی سرخ غزل رو که میخندیدم زد تا ساکت بشم!سیامک دستی به موهاش کشید و درحالی که

 میبوسید ازش فاصله گرفت و گفت

 ناهار چیکاره ایم؟-

 امین شونه ای باال انداخت
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 !یه رستوران خوب سراغ دارم زنگ میزنم غذا بیارن-

 سیا بااخم نگاهش کرد

 خجالت نمیکشی؟عروس داماد پاگشا میکنی که غذا از بیرون بدی بهشون؟مگه باران و ته چین هاش-

 مرده؟

 امو گرد کردم و معترض گفتمچشم ه

 حتی فکرشم نکن سیا!ماشاال خوش اشتها هم هست؛ته چین!!غذا پر دردسرتر پیدا نکردی؟؟-

 با تاسف سرش رو تکون داد

 !!روز برام میز چید درحد میزهای سلطنتی یه بار اینطوری غر نزد !باز هم به خانم ایمان اوردم-

 

 وشیم بلندشد!از روی مبل بلند شدم و سراغ کیفم رفتم!با دیدن اسمتامون به خنده افتادیم که صدای گ

 اخموخان لبخند زدم

 !سالم اقای یزدان پناه-

 سیا با شنیدن لفظ اای یزدان پناه چینی روی بینیش انداخت که خنده ام گرفت و مجبور شدم لبم رو گاز

 بگیرم تا امیرعلی متوجه خنده ام نشه!صدای جدیش توی گوشم پیچید

 فکرمیکنم االن باید طرح ها روی میزم میبود اما من طرحی نمیبینم!دلیل؟-

 !از لحنش کامال مشخص بود عصبانیه و باید منتظر فریادش باشم که پردهی گوشم رو بلرزونه

 !چیزشد...یه مشکلی پیش اومد که...نتونستم بیام ببخشید-

 لرزوند همونطور که پیشبینی کرده بودم صدای فریادش پردهی گوشم رو

 

 چه جور مشکلیه که جلوی خنده ت رو نمیتونی بگیری؟؟نمیخواستی بیای نباید به من پیام میدادی که-

 قرار مهم امروزم رو کنسل نکنم؟

 !دستی به پیشونیم کشیدم؛دوباره شده بود همون امیرعلی که تو کارش جدی بود

 !چیزشد...حق با شماست...ینی معذرت میخوام-

 جناب عالی االن قرار کنسل شدهی من رو اوکی میکنه؟معذرت خواهی -

 کالفه شدم،از کی تاحاال تحمل این بداخالقی امیرعلی انقدر سخت شده بود؟؟صدای سیا رو شنیدم
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 !باران بهش بگو ناهار بیاد اینجا!همه مون هستیم-

 م اینجا خوشبا حرص برگشتم و نگاهش کردم!فقط همین رو کم داشتم که فکرکنه من پیچوندم و اومد

 گذرونی!قبل از اینکه بتونم توضیحی بهش بدم صدای خشک و جدیش رو شنیدم

 

 ساعت دو برمیگردم مزون؛اصال دوستندارم بگم اگه توی مزون همراه طرح ها نبینمت چه اتفاقی-

 میوفته!شیرفهم؟

 !و بدون خدافظی گوشی رو قطع کرد!با چشم های گشاد شده به صفحه ی گوشی زل زدم

 !خدا به خیر کنه!از دندهی چپ بلند شده امروز-

 !صدای خندهی سه تاشون بلند شد

 امین:چیشد مگه؟

 بود!پوف کالفه ای کشیدم!به ساعت نگاه کردم

 !تا یه ساعت دیگه مزون نباشم یه بالیی سرم میاره که نگفت چیه دقیقا-

 غزل درحالی که میخندید سرش رو تکون داد

 !یعتر راه بیوفتیپس توصیه میکنم هرچه سر-

 سرم رو باناراحتی تکون دادم

 !اره باید برم!چارهی دیگه ای نیست-

 و با چشم های ریز شدهی حرصی به سیا زل زدم

 همه ش تقصیر توا!بیشور خان!میمردی حاال دوست جانت رو دعوت نمیکردی؟-

 درحالی که میخندید سوئیچش رو برداشت

 !غر نزن جینگیل؛شریک جان ندیدتت دلتنگ شده این دادو بیدادها بهونه ست-

 

 گمشویی نثارش کردم که امین به سیا اشاره کرد

 !تو بمون من میرسونمش!به هرحال دوتا زوج عاشق و هات رو باید تنها گذاشت دیگه-

 

 ون زد!درحالی که میخندیدمو چشمکی زد و قبل ازاینکه سیا سیب رو به سمتش پرت کنه از خونه بیر

 !مانتوم رو تن کردم و از سیا و غزل خدافظی کردم و از خونه بیرون رفتم
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++ 

 دلخور به امیرعلی که بااخم مشغول بررسی طرح ها بود خیره شدم!حتی حالم رو هم نپرسیده

 "طرح ها؟"بود؛مستقیم اومده بود و دستش رو جلوی صورتم گرفته بود و گفته بود

 ح رو روی میز انداختسه تا طر

 !بندازشون اشغالی!بقیه قابل قبوله اما بازم طرح بزن!توقعم ازت بیشتره-

 !با حرص دندون هام رو روی هم فشار دادم و باشه ی کوتاهی زمزمه کردم

 !خوبه-

 از روی صندلی بلند شد و کتش رو تن کرد و موبایلش رو برداشت

 !مشکلی پیش اومد تماس بگیر-

 رون رفت!چند ثانیه چشمام رو با حرص روی هم فشار دادم و دندون هامو قفل کردم تا یکمو از اتاق بی

 خونسردیم رو حفظ کنم!اونقدر ذهنم به خاطر اتفاق هایی عجیب و غریبی این مدت اشفته بود که تحمل

 تاین روی امیرعلی سخت شده بود!کالفه دستی به موهام کشیدم و از اتاق بیرون رفتم!سمانه که پش

 کانتر نشسته بود با دیدنم للبش رو گزید

 از اون نگاهاش به توهم کرد که هنوز منگی؟-

 اخم کمرنگی کردم

 کدوم نگاها؟؟-

 یکم ژست گرفت؛چشماشو ریز کردم؛درشت کرد؛چپ کرد و دراخر غر زد

 

 !المصب نمیشه حتی اداشو در اورد!از همون چپ چپ هاش که وقتی نثارت میکنه تا سه روز منگی-

 از حرکاتش به خنده افتادم و سرم رو تکون دادم

 !نه اما از دندهی چپ بلندشده و حسابی بداخالقه-

 سیما درحالی که نسکافهش رو مزه میکرد غر زد

 

 !ره که!اقای یزدان پناه همیشه بداخالقهباران جون از دندهی چپ بیدار شدن ندا-

 لبخند زدم و سکوت کردم!خب حق داشتن باور نکنن امیرعلی بداخالق و اخمویی که میشناسن تا چه حد

 میتونه دوستداشتنی باشه!درحالی که با لیوان نسکافه میرفتم سمت اتاق گفتم
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 !من میرم طراحی کنم اگه کاری بود صدام کنید-

 ت ومن وارد اتاق شدم!باید تا اخر هفته طراحی ها رو کامل میکردم و با چیزی کهسمانه باشه ای گف

 امروز دیدم میتونستم مطمئن باشم که امیرعلی قراره سر این فستیوال من رو دق بده!خمیازهی کش

 داری کشیدم و اتودم رو برداشتم و تمام اشفته بازار ذهنم رو روی کاغذ پیاده کردم!همیشه از این روش

 تا طرح که همه شون رو عجیب دوستداشتم لبخند واب قطعی گرفته بودم!بعد از کشیدنج

 !بگیرم و همونجا به خواب رفتم رضایتمندی زدم و دیگه نتونستم جلوی بسته شدن چشم هام رو

 نمیدونم چقدر گذشته بود که صدای بمش توی گوشم پیچید

 باران؟-

 دم و به چشم های ذغالی رنگش خیره شدم و غر زدمگیج و منگ الی پلک های خسته م رو باز کر

 !من هنوز خوابم میاد-

 گوشه ی لبش چین خورد اما سعی کرد جدیتش رو حفظ کنه

 

 شبه!میخوای شبم اینجا بمونی؟ باران پاساژ تعطیل شده!پدرت نگرانت شده؛ساعت-

 ره چشم هامو بستم و زمزمهاونقدر خوابم میومد که حتی متوجه یک کالم از حرفاش هم نشدم و دوبا

 کردم

 !من فقط خوابم میاد-

 انگشت هاش رو بین موهای لختم حس کردم

 پاشو بریم تو ماشین بخواب!باشه؟-

 جوابش رو ندادم!بوی عطر تلخش که حاال به خوبی حس میکردم مستم کرده بود و شدت خواب الودگیم

 رو افزایش میداد!انگشت هاش از بین موهام سر خورد و روی گونه ام نشست

 بازهم میخوای مثل دفعه پیش زیر و روم کنی باران؟-

 دوباره خواب الود و کشدار زمزمه کردم

 !من فقط خوابم میاد!بذار بخوابم-

 

 !حرکت دستاش روی گونه ام رو دوستداشتم

 !باشه؛بخواب-
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 داخت و با یه حرکت از روی صندلی بلندم کرد!ترسیده چشمام رو نیمه باز کردمدستش رو زیر زانوم ان

 و گوشهی کتش رو توی مشتم گرفتم!نگاهش از روی دستم که کتش رو گرفته بود سرخورد و روی

 چشمام متوقف شد!سرش پایین اومد

 !نکن باران!نکن-

 و هم نمیفهمیدم؟بوی عطرشگیج و خواب الود بهش خیره شدم!چی میگفت که من حتی یه کلمهش ر

 

 باعث شد بیخیال فکرو خیال بشم و در حالی که سرم بین کت و پیرهنش فرو میکردم باشه ی کوتاهی

 و کالفه نفسش رو فوت کرد و از مزون"خدایا صبر بده"زمزمه کردم که صدای زمزمه وارش رو شنیدم

 رو بیشتر توی کتش فرو کنم که برای بیرون رفتیم!صدای صحبتش با نگهبان باعث شد اخم کنم و سرم

 لحظه ای مکث کرد!متوجه شدم که به نگهبان سفارش میکرد کسی از این قضیه باخبر نشه و مرد نگهبان

 هربار با چشم اقای یزدان پناهی به امیرعلی اطمینان میداد!وقتی روی صندلی گرم ماشین گذاشتتم

 بود!چند دقیقه ای طول کشید تا خودش توی نااخداگاه اخم کردم!گرمای اغوشش دوستداشتنی تر

 ماشین برگرده و من توی تمام این مدت توی جام تکون میخوردم تا شاید کمی جام راحت بشه

 اما...امیرعلی که توی ماشین برگشت با دیدن تکون خوردن من لبخند محوی زد و دستم رو گرفت و

 !ونهی خودش گذاشتکشید سمت خودش و فشار ارومی به سرم وارد کرد و روی ش

 !لبخند کمرنگی روی لبم نشست و اینبار پلک هام راحتتر روی هم افتادن و به خواب رفتم

 شوك زده به چهره ی متعجب خودم تو اینه خیره شدم!دستمو توی موهام فرو کردم و بعد روی گونه ام

 ب و بیداری شنیدهکشیدم!لبخند رفته رفته روی لبم نقش بست!مطمئن بودم از چیزهایی که توی خوا

 بودم!اون حرف ها نمیتونه از روی چیزی جز عشق باشه!دوباره از یاد اوری حرفش از هیجان زیاد دمای

 بدنم پایین اومد و لرز گرفتم

 "بازهم میخوای مثل دفعه پیش زیر و روم کنی باران؟"-

 درسته منظورش از دفعه ی پیش رو نفهمیده بودم اما شنیدن همون جمله از جانب امیرعلی قشنگ

 بود!دوباره دودل به گوشیم زل زدم؛اگه زنگ نمیزدم دیوونه میشدم و اگه زنگ میزدم...پوف کالفه ای

 

 صدای بم و خش تا بوق باالخرهکشیدم و قبل از اینکه پشیمون بشم شماره اخموخان رو گرفتم!!بعد از
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 دارش توی گوشم پیچید

 !بگو باران-

 !لبخندم عمق گرفت؛چقدر اینطوری جواب دادنش رو دوستداشتم

 !سالم!صبح بخیر-

 !صبح بخیر-

 به دست های سردم خیره شدم

 ...چیزه...میخواستم بابت دیشـ-

 بعدا راجبش صحبت میکنیم!کار دیگه ای نداری؟-

 !لیل این رفتارش رو؛حداقل نه بعد از حرف های دیشبوا رفتم؛گیج شدم!نمیفهمیدم د

 !چیزه...ینی...نه..ندارم-

 !خوبه!خدافظ-

 و قبل از اینکه حتی اجازهی خدافظی به من رو بده گوشی رو قطع کرد!متعجب و گیج به صفحه گوشیم

 خیره شدم!بغض عجیبی توی گلوم نشست!این رفتار های ضد و نقیض امیرعلی داشت دیوونه ام

 !کرد!سرم رو روی میز گذاشتم و گذاشتم اشک هام گونه ام رو خیس کننمی

 دو هفته از اخرین تماسم با امیرعلی میگذشت،بعد اون تماس دوباره من شدم جن و امیرعلی بسم

 روز یا نمیومد مزون یا وقتی میومد که من نباشم!من هم اصراری برای دیدنش ااهلل!دوباره مثل اون

 با هربار دیدنش قلبم اتیش بگیره و اون با حرف هاش من رو به خودش امیدوار کنهنداشتم؛نمیخواستم 

 و در نهایت جوری رفتار کنه که انگار نه انگار!حتی برای گرفتن طرح ها هم نیومده بود،فقط من طرح

 هارو تو مزون گذاشته بودم و امیرعلی روزی که من دانشگاه بودم اومده بود و طرح ها رو برده بود

 

 داده بود اما اینبار ناراحت نشدم از اینکه خودش تنها و کارگاه!انتخاب پارچه هم ظاهرا خودش انجام

 بدون مشورت با من کاری کرده!دستمو زیرچونه ام زدم و با اتودم خط های فرضی روی کاغذ

 کشیدم!!بین تمام این اشفته بازار زندگیم سالگرد ارشیا که هفته ی دیگه برگذار میشد هم حالم رو

 !خرابتر کرده بود!کالفه دستی به صورتم کشیدم و شمارهی امین رو گرفتم تا حال سمیرا رو بپرسم

 

 جانم؟-
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 سالم امین!چطوری؟-

 سالم جینگیل!بد نیستم تو چطوری؟-

 یستم!زنگ زدم حال سمیرا رو بپرسم!چطوره؟منم مثل تو؛بد ن--

 نفسش رو کالفه بیرون فوت کرد

 !چطوری میخوای باشه؟هنوز تو شوکه چیزایی که شنیده ست-

 لبم رو گزیدم؛دو روز پیش که رفته بودم دیدنش الغر شده بود و حال و روزش عجیب شبیه حال روز

 !اد اونجا بمونم و گذشته رو مرور کنمخودم بعد از مرگ ارشیا بود؛انقدر زیاد که نتونستم زی

 !خوب میشه،بهش سخت نگیرید-

 !نگرانشم-

 !میدونم اما ضربهی بدی خورده باید بهش فرصت داد-

 اره؛بگذریم راجبش که صحبت میکنم اعصابم بهم میریزه!از تو چه خبر؟امیرعلی رو ندیدی؟-

 اهی کشیدم و دستم رو زیر چونه ام زدم

 !که ندیدمشنه!دقیقا دوهفته شد -

 

 !عبنداره به جاش هفته ی دیگه باهم میرید فراسنه اونجا هرروز میبینیش-

 لبخند غمگینی زدم

 !دقیقا فردای سالگرد ارشیا-

 ماه فکرش رو میکردی به همین زودی بتونی عاشق بشی؟ یه سال گذشت!توی اون-

 لبخندم عمق گرفت و چهرهی امیرعلی رو جلوی چشمام تصور کردم

 اگه امیرعلی نبود من هنوز هم توی همون دوره دست و پا میزدم امین!عاشق شدن که سهله ؛بار اولی که-

 امیرعلی رو دیدم حتی فکرش رو نمیکردم که بتونم باهاش کارکنم اما االن به زندگی کردن باهاش فکر

 !میکنم

 صدای خندهش توی گوشم پیچید

 !قیافه ت رو چروك میکردیخیلی خوب یادمه وقتی اسمش میومد چه جوری -

 !!خودمم به خنده افتادم؛یاداوری اون روزها چقدر شیرین بود برام
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 !حاال روزی رسیده که با دوهفته ندیدنش اینطوری دلتنگ میشم-

 خندید

 انقدر واسه من ادا نیا!مگه قرار نیست فردا بیاد خونه تون؟-

 لبم رو گزیدم

 وت نکن ولی گوش نداد!اخه تو این اشفته بازار واجبه سیامک و غزلبعید میدونم بیاد!به مامان گفتم دع-

 !رو پاگشا کنه؟میذاشت این فستیوال کوفتی که انقدر استرس داره تموم میشد بعد

 غر نزن ببینم،ازخداتم باشه که فردا اقازاده رو میبینی!چون مادرت دعوتش کرده میاد حتی اگه-

 

 !دوستنداشته باشه

 دم!حق با امین بود؛امیرعلی همیشه مبادی اداب بود!نمیدونستم باید ذوق کنم که قرارلبخند کمرنگی ز

 ...بود بعد از دو هفته باالخره ببینمش یا

 باران من باید برم!صدام میزنن!اامری نداری؟-

 !نه عزیزم برو به کارت برس!خدافظ-

 !خدافظ-

 تا مانتو سفارش گرفتیم و ود!!تا اخر شبگوشی رو که قطع کردم از اتاق بیرون رفتم!مزون شلوغ شده ب

 فروش نسبتا خوبی داشتیم!مثل تمام این دو هفته یک ساعت زودتر از وقت همیشگی از مزون بیرون

 رفتم تا وقتی امیرعلی میومد نبینمش!از دومین روز که متوجه شدم دوباره وقت هایی میاد که مزون

 از وقت هایی که میومد از مزون بیرون میزدم!سوارنیستم من هم دلتنگیم رو سرکوب کردم و زودتر 

 اسانسور که شدم گوشیم زنگ خورد!بابا بود!لبخند زدم

 جانم بابایی؟-

 !سالم ناردون بابا!من دم پاساژم،بیا پایین-

 !سالم بابایی تو اسانسورم االن میام-

 گوشی رو قطع کردم و از اسانسور خارج شدم!دوباره با دیدن نگهبان نقش میگ میگ رو ایفا کردم و

 طوری مثل برق از کنارش رد شدم که چهرهم رو نبینه!از اون شبی که توی مزون خوابم برده بود و من
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 ینداختم پایین ورو تو بغل امیرعلی دیده بود هربار میدیدمش یا ازجایی راهمو کج میکردم یا سرم رو م

 

 تند از کنارش رد میشدم!با یاداوری اونشب و تمام حرف های امیرعلی که توی گوشم زنگ میخوردن

 

 پرحرص نفسم رو فوت کردم و سوار ماشین شدم!خم شدم و گونه ی بابا رو بوسیدم

 چه خبر بابایی؟-

 ش فرستاده بود رو نشونم دادصفحه ی گوشیش رو به سمتم گرفت و لیست بلندباالیی که مامان برا

 مگه مهمونای فردای ما فقط سه نفر نیستن؟-

 از تعجبش به خنده افتادم

 سال زندگی هنوز زنت رو نشناختی بابا؟بعد-

 چشماش رو تنگ کرد و سرش رو تکون داد

 سئوال خوبی بود ناردونم!فقط اونقدری شناختمش که اگه حتی یکی از این لیست بلند باال رو امشب-

 !تحویلش ندم باید برگردم توی کارخونه بخوابم

 !ریز خندیدم،کامال حق با بابا بود

 !پس وقت رو از دست ندیم بهتره!بریم-

 گوشی رو توی جیبش برگردوند و راه افتاد

 خب تعریف کن ببینم!چه خبر بود امروز؟-

 شونه باال انداختم

 !مثل همیشه بود!چیز جدیدی نداشت که تعریف کنم-

 بی حوصلهگیم شدمتوجه 

 خب باران؟-

 !پس امروز هم ندیدیش-

 لبمو کج کردم و به بیرون زل زدم

 

 !مهم نیست-

 !خندید اما تا رسیدن به هایپر سکوت کرد و چیزی نگفت
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 بااخم نگاهم رو از ظرف های خوشگل و رنگی دسرها گرفتم!قرار نبود من برای امیرعلی که دو هفته ازم

 خبری نگرفته بود چیزی درست کنم!با همون اخم از بین قفسه ها بستهی چیپس رو برداشتم و به نوشته

 های روش زل زدم!!نگاه گوشه چشمی به ظرف های زرد رنگ خیره شدم و بی طاقت بسته ی چیپس رو

 

 داخل قفسه برگردوندم و دویدم سمتشون!یه سری ظرف های کاغذی که مخصوص کاپ کیک بود

 رداشتم؛یه سری پودر وانیل و چیپس شکالت هم به خریدم اضافه کردم و درحالی که توی ذهنم درحالب

 !انتخاب دسر بودم سمت بابا رفتم

 بابا با دیدن سبد پر من خندید

 این دسرهای خوشمزه رو مدیون چه کسی هستیم؟-

 لبخند خجالت زده ای زدم

 !ست میکنمبابا بی انصافی نکن دیگه!من که همیشه دسر در-

 باخنده سرش رو تکون داد

 !باشه بذار منصف باشیم!همیشه دسر درست میکنی-

 لبخند ذوق زده ای زدم و درحالی که همراه بابا سمت صندوق میرفتیم به این فکرکردم که امیرعلی

 تیرامیسو رو بیشتر دوستداره یا کرپ؟

 ساعت که مشغول اماده کردن تیرامیسو حوله رو دور موهام پیچیدم و سمت کمد لباس هام رفتم!بعد از

 و کاپ کیک بودم یه دوش اب گرم حسابی خستگی رو ازتنم بیرون برده بود!از بین لباس هام پیرهن

 

 ساده و حریر ابی اسمانی رنگم رو بیرون کشیدم!استین های پفی که از حریر ابی رنگ دوخته شده بود

 نگم تن کردم و مشغول میکاپ صورتم شدم!انقدر با دقتتنها تزئین لباسم بود!همراه ساپورت مشکی ر

 مشغول میکاپ صورتم شده بودم که نتیجه کارم یه میکاپ بی نقص و مالیم بود!!به جعبهی لنز طوسی ابی

 ماه نفهمیدم چه اصراری داری چشم هنوز بعد "رنگم خیره شدم اما صدای امیرعلی توی گوشم پیچید

 "چشم های خودت خیلی قشنگتر از این رنگ های مصنوعیه هاتو رنگی نشون بدی وقتی رنگ

 لبخند کمرنگی روی لبم نشست و بیخیال گذاشتن لنز شدم و مژه هام رو با ریمل حجم دادم!!صدای

 مامان رو شنیدم

 !!باران مامان بیا سیامک و غزل اومدن-
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 اخرین نگاهم رو تو اینه به خودم انداختم!موهام رو مرتب کردم و با لبخند از اتاق بیرون رفتم!صدای

 همیشه پراز انرژی سیامک رو که مشغول خوش وبش با مامان و بابا بود شنیدم!با دیدم لبخند زد

 به به فسقل!چطوری تو؟-

 

 رو کنار کشیدم و ضربه ی محکمی به بازوش زدمقبل از اینکه بتونه موهام رو با دستش بهم بریزه خودم 

 !موهام رو بهم نزن کلی روش وقت کذاشتم-

 اهان کشداری که گفت باعث شد پشم غره ای نثارش کنم و با غزل احوال پرسی کردم!یک ربع اول

 پذیرایی ها و تعارف های معمول بود که کامال کالفگی سیا رو درك میکردم!هیچوقت با تعارف میونه

 ی نداشت!کنار غزل نشسته بودم و با نگاهم عقربه های ساعت رو دنبال میکردم!چرا نمیومد؟ینیخوب

 ممکن بود نیاد؟صدای غزل باعث شد نگاهم رو از ساعت بگیرم

 کارا چطور پیش میره؟مانتوهاتون اماده شدن؟-

 

 لبخند زدم

 !امیرعلی در جریانشهفعال که خوب پیش رفته؛مانتوها هم ظاهرا اماده شدن!اون کارا رو -

 چند روز اونجایید؟-

 روز بیشتر نیست اما من خیلی دوستدارم بیشتر بمونم!فرانسه کشور قشنگیه!حیفه نمایشگاه کال-

 !حداقل یه هفته نمونیم

 غزل با لبخند تایید کرد

 !قبول دارم که خیلی حیفه چون جاهای دیدنی کم نداره!به نظرمنم بیشتر بمونید-

 !میرعلی چی میگهتا ببینیم ا-

 خندید و چشمکی زد

 !تو بهش بگی راضی میشه نگران نباش-

 از حرفش حس قشنگ و غیرقابل وصفی درونم پیچید!یه حسی مثل مهم بودن برای امیرعلی!صدای زنگ

 باعث شد تند از جام بلند بشم و رو به جمع که همه شون مشخص بود سعی دارن جلوی خندهشون رو

 بگیرن گفتم

 !اقای یزدان پناهه من برم که...باز کنمچیزه...-
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 چین عمیقی که سیامک از شنیدن لفظ یزدان پناه روی بینیش انداخت رو دیدم اما توجه نکردم و دویدم

 !سمت ایفون!!حتی با دیدن تصویرش از پشت همین ایفون قلبم به تپش افتاد

 !خوش اومدید بفرمایید-

 

 مکث چند ثانیه ایش رو با شنیدن صدام متوجه شدم!ایفون رو گذاشتم و دستای یخ زدم رو توی هم گره

 

 زدم!مامان و بابا که برای خوش امد جلوی در اومده بودن با دیدن حالتم لبخند محوی زدن!خب اونا که

 ای یواشکی من خبرنمیدونستن دو هفته ندیدن امیرعلی چی به روزم اورده بود!اونا که از گریه ه

 نداشتن!صدای بمش که توی گوشم پیچید سرم رو بلند کردم و تمام اون هیکل ورزیده اش که توی اون

 کت شلوار طوسی و پیرهن سورمه ای رنگ زیرش خواستنی تر شده بود رو با نگاهم بلعیدم!باورم نمیشد

 و نگاه گذراش روی من بغض دو هفته تمام بدون دیدنش گذشته بود!با دیدن چهره ی همیشه خونسرد

 توی گلوم نشست!ینی من باید از دوریش اونقدر دلتنگ میشدم که با نگاهم میبلعیدمش اما امیرعلی اصال

 انگار نه انگار؟؟اصال اون دلتنگ شده بود برای من؟سالم احوال پرسی مودبانه ای با مامان بابا کرد و به

 تمن و نگاهم مشتاقم سری تکون داد و کوتاه گف

 خوبی؟-

 !سعی کردم بغض صدام رو نلرزونه و لبخند بزنم؛هرچند که مصنوعی

 ممنون شما خوبید؟-

 !!سرش رو تکون داد و به گفتن خوبم کوتاهی اکتفا کرد

 !امیرعلی جان چرا دم در ایستادی؟بیا تو پسرم!خوشحالمون کردی که اومدی-

 ذیرایی شد!!با چشم های ریز شده و حرصی نگاهشمودبانه جواب بابا رو داد و همراه مامان و بابا وارد پ

 کردم!ظاهرا فقط بداخالقی هاش برای من بود!برای مامان و بابا چه مودب میشد!!با حرص لبم رو گاز

 !گرفتم و رفتم داخل اشپزخونه تا براش قهوه اماده کنم

 !باران مامان تو این فصل چه قهوه ای؟یه لیوان شربت براش درست کن خنک بشه-

 ر حالی که قهوه رو داخل فنجون میریختم گفتمد

 !امیرعلی قهوه میخوره!شربت دوستنداره-
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 لبخندی که روی لب مامان نشست باعث شد من هم لبخند بزنم و به این فکر کنم که چقدر از عادت

 امیرعلیهای امیرعلی رو بلد بودم و خودم نمیدونستم!سینی قهوه رو برداشتم و از اشپزخونه بیرون رفتم!

 روی مبل تکی رو به روی سیامک و غزل نشسته بود و مشغول صحبت با بابا راجب فستوال فرانسه

 بود!سینی رو که جلوش نگه داشتم با عذرخواهی کوتاهی حرفش رو قطع کرد و فنجون قهوه رو برداشت

 !ممنون-

 

 به چشم های ذغالی رنگ محبوبم زل زدم و با لبخند گفتم

 !نوش جان-

 صدای اعتراض سیامک بلند شد

 باران خانم به شریکت قهوه میدی به ما اب پرتقال؟-

 برگشتم و با چشم هام برای صورت خندونش خط و نشون کشیدم اما قبل ازاینکه من جوابی بدم مامان

 با ظرف کاپ کیک وارد شد و خنددی

 اهرا امیرعلی قهوه بیشتر ازالهی فداتشم ببخشید سیامک جان االن برای شماهم میارم!باران گفت ظ-

 !شربت دوست داره!خودش اماده کرد

 !لبم رو گزیدم و با گوشه ی چشمم به امیرعلی و لبخند گوشه ی لبش خیره شدم

 !عبنداره بذار این یه هفته هم هوای شریکش رو داشته باشه بعدا باهاش تسویه میکنم-

 ه کنار غزل نشستم و صبحت بابا و امیرعلیغزل خندید و به سیامک اخطار داد که اذیتم نکنه!دوبار

 !شروع شد و استرس من دوباره شروع شد

 !توروخدا انقدر از فستیوال حرف نزنید؛من همینجوری هم استرس دارم-

 

 امیرعلی نگاه جدی بهم انداخت

 دلیل؟-

 حالی کههمیشه وقتی اینطوری جدی ازم سئوال میکرد دستام یخ میزد و استرس وجودم رو پرمیکرد!در

 ناخنمو توی دستم فرو میکردم گفتم

 !!هفت تا مزون دیگه به جز ما هستن که سابقه خیلی درخشانی تو این زمینه دارن-

 سرس رو تکون داد و درحالی که فنجون قهوهش رو برمیداشت گفت
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 !برای همه ی اون مزون هایی که میگی یه نقطه شروعی وجود داشته-

 لبم رو گزیدم

 !قطه ای به این بزرگی شروع نکردنهمه شون از ن-

 !مشکل اعتماد به نفست رو من نمیتونم برات حل کنم!خودت تا هفته ی دیگه یه فکری به حالش بکن-

 

 لبخندهای بابا که با هرکلمه از حرف های امیرعلی پررنگ تر میشد دیدنی بود!دوستداشتم بدونم از چی

 ت لبم رو گزیدم و توی مبل فرو رفتم و بد اخالق زیر لبیانقدر خوشش اومده؟تشر امیرعلی به من؟ناراح

 !گفتم که باعث شد غزل به خنده بیوفته

 !بهش اهمیت نده؛از بچگی همینجوری بداخالق بود-

 از لحن غزل به خنده افتادم

 راستی کاپ کیکت خیلی خوشمزه شده بود!سیامک تعریف شیرینی هات رو زیاد کرده بود اما-

 !فکرنمیکردم در اینحد باشه

 با لبخند ازش تشکر کردم که سیامک خم شد و زمزمه کرد

 

 ساده نباش خانمم،این دسر و شیرینی هایی که میخوری به ی من حضور پسرعموته!برای ما درست-

 !نکرده

 با حرص نگاهش کردم و غر زدم

 !چشمت رو بگیره اون همه پنکک و شیرینی که برات درست میکردم-

 سیامک ریز خندید و غزل سرش غر زد

 !انقدر اذیتش نکن سیامک!انگار خودمون این روزا رو نداشتیم-

 لبخند پیروزمندانه ای که روی لبم نشست سیا غر زد

 !اخه عزیزمن چندبار بهت بگم هرچیزی رو نباید بگی؟ببین حاال اگه این پرو نشد-

 م سمت امیرعلی!با دیدن لذتی که موقع خوردنخندیدم و شکلکی براش در اوردم و نگاهم رو چرخوند

 کاپ کیک توی صورتش مشخص بود لبخند عمیقی زدم!دیدن خوش اشتهایی امیرعلی در برابر تمام

 بود و یاد زخم معده چیزهایی که براش درست میکردم لذت بخش بود!به ساعت نگاه کردم که نزدیک

 ماده کنیم!اصال دوستنداشتم معدهش اذیتش بکنه!از اینامیرعلی افتادم!به مامان اشاره دادم تا شام رو ا
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 همه وسواسی که در برابر امیرعلی داشتم حتی خودم هم به خنده میوفتادم!دوباره به چهره ی همیشه

 !جدیش خیره شدم و لبخند زدم!دو هفته بود دلتنگ دیدن همین چهرهی جدی و اخموی همیشگی بودم

++ 

 

 ودم و با لبخند به امیرعلی که با همون اخم های عمیق ناشی از دقتش بهدستم رو زیر چونه ام زده ب

 صفحه شطرنج زل بود خیره شدم!سیامک دست زیرچونه ام رو گرفت و کشید که باعث شد منی که غرق

 !صورت جذاب امیرعلی شده بودم به خودم بیام

 

 !تمومش کردی دختر!بسه-

 شکلکی براش در اوردم و غر زدم

 !امشب خیلی به من گیر دادیا حواسم بهت هست-

 خندید و به مامانم و غزل که حسابی بحثشون گل انداخته بود اشاره کرد

 !ناراحت شدن نداره که عزیزمن منم از سر شب این خانم رو خوردم-

 درحالی که میخندیدم ضربه ای به شونه ش زدم و دیوانه ای نثارش کردم!درحای که شکالتی رو باز

 رد گفتمیک

 تو میدونی امیرعلی امشب چرا اینطوریه؟-

 لبم رو کج کردم و سرم رو باال انداختم

 !نه!از خودش بپرس-

 چپ چپی نثارم کرد

 !اره اونم درجا جواب داد-

 خندیدم و خم شدم از ظرف میوه سیب قرمز رنگی برداشتم!میدونستم تنها میوه ایه که امیرعلی

 میگرفتم گفتم دوستداره!درحالی که سیب رو پوست

 !نمیدونم این بابا چرا همیشه مهمون ها رو گیر میندازه برا اینکه شطرنج بازی کنن-

 به غر غرهای من خندید و سرش رو خم کرد و اروم دم گوشم زمزمه کرد

 !میخواد دامادش رو شکست بده-

 د که این لفظبرای لحظه ای مات شدم!داماد؟؟گیج و سردرگم به امیرعلی زل زدم!ینی یه روزی میش
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 ساده که اینطوری قلبم رو زیر و رو میکرد واقعی بشه؟چاقو از بین دست های یخ زده ام سر خورد و با

 

 صدا روی زمین افتاد و صدای خندهی سیا رو بلند کرد!!چشمامو بستم و سعی کردم با نفس عمیقی که

 !و قلب بیچارهی عاشقم نبود میکشم به خودم و قلب پرتبشم مسلط بشم اما انگار سیا به فکر من

 ...ساله امیرعلی رفیقمه بپرس تا بهت بگم از منی که-

 

 اینبار کمی خودش رو به سمتم متمایل کرد و اروم زمزمه کرد

 !امیرعلی رو بدجور مریض خودت کردی-

 میزان ادرنالین خونم انقدر به صورت یهویی با همون یه جمله باال رفت که تند توی جام ایستادم و

 درحالی که سیب برش خورده رو برمیداشتم با صدای لرزونی تند گفتم

 !آییی،سیامک نکن توروخدا-

 دویدم تویو بدون توجه به خندهی بلند سیامک که نگاه همه رو حتی امیرعلی به خودش جلب کرده بود 

 اشپزخونه و روی صندلی نشستم!درحالی که خودم رو با دستم باد میزدم حرف های سیامک رو مرور

 کردم و لبخند عمیقی زدم!ینی همچین چیزی امکان داشت؟چند دقیقه زمان برد تا تونستم به خودم و

 ارم سیاه بشناون حجم از احساسات سرکش مسلط بشم!به تکه های سیب خیره شدم و قبل ازاینکه بذ

 رفتم سمت یخچال!از جا میوه ای کرفس بیرون اوردم و برای امیرعلی برش دادم!خوب میدونستم چقدر

 کرفس خام رو دوستداره!نفس عمیقی کشیدم و دستی به موهام که توسط سیا بهم ریخته شده بود

 رو زیر نظر گرفته بودکشیدم و با لبخند از اشپزخونه بیرون رفتم!کنار امیرعلی که حرکت سرباز بابا 

 !ایستادم و ظرف میوه رو کنارش گذاشتم!چین های دوست داشتنیش رو باالخره تونستم ببینم

 !ممنون-

 ناردونم دورچین غذا رو اوردی؟اینطوری پذیرایی میکنی از مهمون؟-

 

 قبل از من امیرعلی جواب بابا رو داد

 !رفس هم همینطور!همینا کافیه ممنونباران میدونه جز سیب میوهی دیگه ای دوستندارم!ک-

 لبش نشست و بدون گفتن حرفی به بابا هم درست مثل من از لحن صمیمانه صحبت امیرعلی لبخند روی

 تکون سر اکتفا کرد!به صفحه شطرنج که هنوز بهم نریخته بود خیره شدم!کال دوتا مهره حرکت کرده
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 رعلی!امیرعلی اخم های در همش رو با لبخند کمرنگیبود!سرباز و فیل بابا و یه سرباز از مهره های امی

 باز کرد و درحالی که فیلش رو در راستای شاه بابا قرار میداد گفت

 !جسارته اما کیش و مات-

 چشم های بابا درست مثل من رنگ تعجب گرفت و ناباور به صفحه شطرنج خیره شد و در نهایت سرش

 !ست زدرو با بلند کرد و بالبخند برای امیرعلی د

 

 شطرنج باز خیلی حرفه ای هستی پسر،افرین بهت!خیلی مهارت و هوش میخواد که حرفیت رو تو سه-

 !حرکت کیش و مات کنی

 سیامک با صدای بابا به جمعممون ملحق شد

 اقا امیرباالخره یکی رو دستت بلند شد اره؟-

 بابا درحالی که میخندید سرش رو تکون داد

 !باالخره-

 با لبخند به امیرعلی که مشغول خوردن کرفسش بود خیره شدم!توی همه ی زمینه ها بهترین بود و من

 چقدر دوستداشتم همین بهترین بودنش رو!سیامک روی دستهی مبل کنار امیرعلی نشست و روی

 شونهش زد

 

 !بده سال هیچکس نمیتونست شکست افرین پسر نمیدونی چه رکوردی رو شکستی!امیر اقا رو-

 امیرعلی کوتاه نگاهش کرد

 !بزرگش نکن-

 !!خندهی ریزی کردم و کنار بابا روی مبل نشستم و به امیرعلی خونسرد رو به روم خیره شدم

 نیم ساعت بعد که امیرعلی قصد رفتن کرد از جام بلند شدم و رو به بابا گفتم

 !من اقای یزدان پناه رو بدرقه میکنم-

 ن داد وهمراه امیرعلی بیرون رفتم!بوی عطرتلخش که بعد دو هفته تویبابا با لبخند سرش رو تکو

 مشامم پیچیده بود لبخند رو روی لبام اورد!به نیم رخ دوست داشتنیش زل زدم

 !ممنون که اومدید-

 بدون اینکه حرفی بزنه کوتاه سرش رو تکون داد!لبم رو گزیدم و درحالی که با گوشه ی لباسم بازی
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 میکردم گفتم

 ...چند وقت نبودید ازتون عذرخواهی کنم بابت اونشبی که این-

 درحالی که در ماشینش رو باز میکرد گفت

 !شبت بخیر-

 و در برابر چشمای متعجب من سوار ماشین شد و صدای جیغ السیتک هاش رو به رخ گوش های ناباورم

 هایی که اون شب کشید!!واقعا؟داشت از چی فرار میکرد؟میخواست با من حرف نزنه؟میخواست حرف

 

 شنیدم رو انکار کنه؟قطره اشکی که روی گونه ام چکید رو با حرص پاك کردم و با مشت ضربهی

 محکمی به تنه ی درخت کنارم زدم!حتی دردی که توی تمام وجودم پیچید هم به اندازهی این رفتار

 

 میشد زل زدم و زمزمه امیرعلی اذیتم نمیکرد!از پشت پردهی اشک به ماشینش که دور و دورتر

 "!باشه مثل همیشه همون که تو میخوای بشه،حرف نمیزنیم"کردم

 با اخم های نسبتا عمیقی زل زدم به گچ دستم!یه ترك جزئی که با ده روز که توی گچ باشه خوب

 میشد!ینی دقیقا بعد از فستیوال!حتی تصور اینکه توی فستیوال با این گچ مسخره به عنوان طراح لباس

 مزون نیلسا معرفی بشم اعصابم بهم میریخت!کنار بابا داخل ماشین نشستم

 درد نداری ناردون بابا؟-

 با اخم سرم رو باال انداختم

 !نه-

 لبخند زد و نسکافه ای که برام خریده بود رو دستم داد

 !از درد دستت حرف نزدم،دارم از درد دلت میگم-

 و برگشت و به چشام خیره شد

 درد داری؟-

 !کوتاهی گفتم "خیلی" عه ای از نسکافه بد طعم رو مزه کردم وجر

 در حالی که میخندید گفت

 !میزان دردت از بالیی که سر دستت اوردی مشخصه-

 !نگاه دلخورم رو به صورت خندونش دوختم



www.taakroman.ir  

 

  

 
573 

 

سرکوب رمان    

  کاربر انجمن تک رمانبانو آی  

 

 اون کسی که یه ماه پیش جلوی من نشسته بود و با اطمینان ادعا میکرد بلده چه جوری با امیرعلی کنار-

 بیاد االن به یه دست شکسته به جای کنار اومدن با امیرعلی با درخت محترم دم در کنار اومده!مگه نه

 ناردونم؟

 

 !از شرمندگی سرم رو توی یقه مانتوم فرو کردم و با سکوت جوابش رو دادم

 من روی حرفای اونروزت حساب کردم؛میدونستی؟-

 لبم رو گزیدم و سرم رو تکون دادم

 

 ماه تمام زندگی رومروز فقط یه بار از خودت ناامیدم کردی!اونم وقتی بود که با مرگ ارشیاتا ا-

 !بوسیدی و کنار گذاشتی؛من دخترم رو قوی تر از این چیزا شناخته بودم

 برگشت و خیره به چشمام نگاه کرد

 باشه؟!نذار برای بار دوم ازت ناامید بشم-

 بدون اینکه سرم رو بلند کنم باشه ی کوتاه اما قاطعی زمزمه کردم و به گچ سفید دستم خیره شدم!تا

 رسیدن به خونه نه بابا حرفی زد نه من !باید فکر میکردم که میخواستم با امیرعلی و لج کردنی که حتی

 است رو انجامدلیلش رو هم نمیدونستم چیکار کنم!شاید بهتر بود میذاشتم همون کاری که میخو

 بده!شاید منم باید ازش دوری میکردم چون امیرعلی که من میشناختم بی دلیل کاری رو انجام

 نمیداد!پوف کالفه ای کشیدم و با توقف ماشین پیاده شدم!باید دستم رو میزدم ناکار میکردم تا بعد به

 اینکارش دلیل داره؟به محضاین نتیجه برسم که امیرعلی کاری رو بی دلیل انجام نمیده و حتما برای 

 ورودم به خونه مامان با اشک های جاری شده دوید سمتم

 چیکار کردی با خودت قربونت برم؟-

 سعی کردم لبخند بزنم

 !خوبم مامانی نگران نباش!فقط خسته ام میرم استراحت کنم-

 !ا باال رفتمخواست مخالفت کنه اما با اشارهی بابا سکوت کرد!شب بخیر کوتاهی گفتم و از پله ه

 

+++ 

 صبح بعد نیم ساعت کلنجار رفتن با مامان تونسته بودم قانعش کنم که حالم خوبه و باید برم مزون!هر
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 چند که دروغ گفته بودم و دستم هنوز کمی درد میکرد اما نمیتونستم مزون نرم!وقتی با اون دسته گچ

 و حالم رو پرسیده بودن و من تنها جوابی کهگرفته شده وارد مزون شدم سیما و سمانه نگران شده بودن 

 میتونستم بدم و مطمئنن مسخره ترین دروغ بود اینکه صندل پام بوده و لیز خوردم و از پله ها افتادم

 پایین!به گل های تازه رز محبوبم خیره شدم

 !سیما گل ها کار توا؟دستت دردنکنه وقت نکردم خودم بگیرم-

 جبش رو پنهون کنه جوابم رو دادسیما درحالی که سعی میکرد تع

 !نه صبح اقای یزدان پناه اومده بودن سر بزنن اینارو اوردن-

 

 با ابروی باال پریده به گل های زرد رنگ زل زدم و دستی به پیشونیم کشیدم؛امیرعلی خیلی خوب ادم رو

 خودم؛امیرعلی و این گیج میکرد!اهان کوتاهی گفتم و پشت کانتر نشستم!اعصابم بهم ریخته بود از دست

 دست شکسته!انقدر اعصابم بهم ریخته بود که حتی به یکی از مشتری ها به خاطر رفتار نامناسبش

 توپیدم!کاری که من هیچوقت در برابر مشتری ها انجام نداده بودم و همین بچه ها رو متعجب کرده

 علی رو به رو نشم هرچند کهبود!اخروقت طبق همون ساعت همیشگی از مزون بیرون اومدم تا با امیر

 خیلی دوستداشتم در اسانسور باز بشه و امیرعلی رو جلوی خودم ببینم اما...طبق یه تصمیم ناگهانی راه

 خونه امین رو پیش گرفتم و نیم ساعت بعد جلوی در بودم!زنگ رو فشردم که صداش توی گوشم پیچید

 !سالم جینگیل دست شکسته!بیا تو-

 شدم!از ترسی که به خاطر تاریکی حیاط توی وجودم افتاده بود دویدم تا هرچه خندیدم و وارد خونه

 

 سریعتر از اون فضا دور بشم!امین که جلوی در به استقبالم اومده بود خندید

 !همینجوری دویدی که دستت رو ناکار کردی!خوش اومدی-

 درحالی که گونهش رو میبوسیدم وارد شدم

 !سالم!اومدم مهمونی-

 دستشو پشتم انداخت و به داخل هولم داد

 !خوش اومدی!بیا تو که داشتم پیتزا سفارش میدادم وقتی دیدم اومدی دوتا سفارش دادم-

 و به ذوقی که از حرفش توی صورتم پخش شد لبخند زد

 !وایسا کمکت کنم مانتو رو در بیاری-
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 تشکر کردم و به کمکش مانتوم رو در اوردم

 تر شده؟از سمیرا چه خبر؟به-

 !اِی!بد نیست-

 !بهتر میشه-

 کالفه دستی به موهاش کشید

 امیدوارم!شیرقهوه یا ابمیوه؟-

 درحالی که دنبالش میرفتم گفتم

 !ابمیوه!خیلی تشنه ام شده-

 

 باشه ای گفت و پاکت ابمیوه رو از داخل یخچال بیرون اورد!نگاهم رو توی خونه ی بزرگش چرخوندم و

 غر زدم

 

 خونه به این بزرگی تک و تنها حوصله ات سرنمیره؟ امین تو-

 درحالی که لیوان اب میوه رو دستم میداد با لبخند موذی بینیم رو فشرد

 !اینجا کسی قرار نیست تنها بمونه جینگیل-

 با تاسف سرم رو تکون دادم

 !کی میخوای دست از این کارا برداری خدا میدونه-

 اشاره کردچشمکی نثارم کرد و به لیوان دستم 

 !تو این کارای بزرگونه فضولی نکن جینگیل!ابمیوه ت رو بخور-

 و بدون توجه به چشم غرهی من رفت سمت گوشیش که زنگ میخورد!درحالی که ابمیوهم رو مزه

 !میکردم غر زدم حتما یکی از اون عاشق های جان فشانه

 روسری مشکی رنگم رو زیر چونه ام گره زدم!به چشم های بی روحم خیره شدم!چهار روز تمام منتظر یه

 مهرماه یه گوشه ی از اتاق نشسته بودم و زنگ از جانب امیرعلی بودم؛چهار روز تمام تا رسیدن به

 م گذشت و من بامهر ماه باالخره رسید!باالخره یک سال از بدترین اتفاق زندگی!مزون نرفته بودم

 !عشق امیرعلی زنده موندم

 یک سال گذشت و متوجه شدم روزی که فکر میکنی دنیا برات تموم شده،میگذره و میره و وقتی به
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 عصر بود!از اون اتفاق گذشته و تو هنوز زنده ای!به ساعت خیره شدم خودت میای که میبینی یک سال

 ن ساعت رو انتخاب کرده بودم!آه عمیقی کشیدم کهو من برای برخورد نکردن با خانواده ارشیا ای

 روز گذشتن از گچ گرفتن دستم و خبر نگرفتن امیرعلی بود یا دلیلش رو نمیتونستم تشخبص بدم؛برای

 سالگرد ارشیا!اه عمیقی کشیدم و از اتاق بیرون رفتم!مامان با غم نگاهم کرد اما چیزی نگفت و مطمئن

 کاری به کارم نداشته باشه!بدون خدافظی از خونه بیرون رفتم!تبدیل بهبودم که بابا بهش سفارش کرده 

 

 یه روح شده بودم؛روحی که فقط نفس میکشید!بغض کردم؛اگه امیرعلی بود این بغض رو میتونستم

 سرکوب کنم اما وقتی خودش یکی از دالیل این بغض لعنتی بود نمیتونستم سرکوبش کنم!سوار اژانس

 ارون که روی شیشه سرمیخوردن خیره شدم!امروز هم درست مثل پارسال بارونشدم و به قطرات ب

 گرفته بود!شاید ابرا برای من اشک میریختن!!برای من و عشقی که اینده ای نداشت!!با توقف ماشین

 

 نفس عمیقی کشیدم و پیاده شدم!به سنگ مشکی رنگ خیره شدم و پاهام سست شد!دوباره صدای ارشیا

 ظات اون تصادف کذایی بود که توی سرم زنگ میخورد!تمام حال و روز اون هفت ماهو تک تک لح

 کذایی جلوی چشمم میومدن!با قدم های سست شده جلو رفتم و کنار سنگ سرد و مشکی رنگ خیره

 !شدم

 !سالم ارشیا-

 لبم رو گزیدم و به چشم های حکاکی شده روی سنگ خیره شدم

 ادته؟من خوب یادمه!حال و روزم تعریفی نداشت،روزی صدبار جوناخرین باری که اومدم پیشت رو ی-

 میدادم!ازت خواستم کمکم کنی بدون تو زندگی کردن رو یاد بگیرم!یادته؟

 گل های قرمز رنگ رو روی سنگش گذاشتم

 ماه دوباره اومدم پیشت تابگم درسته تو بهم یادندادی چه جوری بدون تو زندگی کنم اما یکی بعد-

 اومد تو زندگیم و بهم یاد داد چه جوری باهاش زندگی کنم!تا وقتی زنده بودی هیچوقت اینو یادم ندادی

 !ارشیا!من با تو زندگی کردنم بلد نبودم

 آه عمیقی کشیدم

 ماه بعد از تو بیمار بود!میگم من و تو تقاص اون حس رو دادیم!تو با جونت من با روح و روانی که تا-
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 اسمی براش نمیتونم بذارم!شاید یه وابستگی شدید بود اما عشق نبود!عشق این چیزیه که حس چون هیچ

 !من االن تجربه ش میکنم

 قطره اشک سردی روی گونه ام نشست و با قطرات بارون یکی شد

 شاید باید برات ناراحت باشم که هیچوقت فرصت نکردی این حسی که من دارم رو تجربه کنی اما-

 نم که من نباید برای این حسی که بهش دارم از تو حجالت بکشم!نیومدم اینجا تا بااینمیدونم و مطمئ

 !حرف ها عذابت بدم؛فقط اومدم تا حرف بزنم خودم رو خالی کنم

 !تو یه تکه از گذشته ی من بودی اما امیرعلی یه بخش بزرگی یا شایدم همه ی ایندهی منه

 نم و خودم رو مطمئن کنم از اینکه دیگه هیچ حسی جز یهارشیا،امروز اومدم اینجا تا باهات حرف بز

 دوستداشتن نسبت به کسی که سه سال از عمرم رو باهاش گذروندم ندارم!اومدم خودم رو مطمئن کنم

 حسی که به امیرعلی دارم فقط یه وابستگی نیست!ببخشید که اومدم باال سرت و این حرفا رو بهت گفتم

 ین زندگی حق زندگی کردن داره و تو این حق رو توی اون سه سال ازماما اینو مطمئنم هرکسی توی ا

 

 گرفته بودی!نمیخواستم انقدر بد باشم اما اگه امروز نمیومدم و این جرفا رو نمیزدم شاید هیچوقت اروم

 !نمیشدم

 ر بندقطره های اشکی که بی وقفه وبدون اجازه از من روی گونه هام سر میخوردن رو پاك کردم اما انگا

 نمیومدن!با حضور کسی کنارم سرم رو توی یقه ام فرو کردم؛نمیخواستم کسی با این حال و روز ببینتم اما

 بوی عطر تلخی که توی بینیم پیچید باعث شد مثل برق گرفته ها سرم رو بلند کنم و به نیم رخ

 وند خیره شدم!لبخنددوستداشتنیش خیره بشم!با چشم های گشاد شده به امیرعلی که زیرلب فاتحه میخ

 کم جونی روی لبام نشست؛امیرعلی دوباره توی بدترین شرایط زندگیم اومده بود تا کنارم باشه؟؟با تموم

 

 شدن فاتحه برگشت و خیره شد به چشمای سرخم!دستش رو جلو اورد و روی گونه های خیسم

 گذاشت؛قسم میخورم که چیزی توی نگاهش تغییر کرده بود

 خوبی؟-

 !خند به ته ریش دوستداشتنیش خیره شدم!چقدر گرمای دستش ارامش بخش بودبا لب

 !االن خوبم-

 !لبخند زد،از همون لبخندهایی که فقط من میتونستم تشخیصشون بدم
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 !اگه حرفات تموم شدن بریم-

 روز پیش همینجا توی همین تاریخ باالی برگشتم و با بغض به سنگ مشکی رنگ زل زدم!دقیقا

 قبرش داشتم هق می زدم و زیر بار سنگین نگاه های بقیه متهم میشدم اما امروز بعد گذشت یک سال

 کسی وارد زندگیم ششده بود که کنارش همه چیز راحت میگذشت!نگاهم رو از سنگ سرد گرفتم و به

 چشم های ذغالی رنگ دوستداشتنیش زل زدم

 خیلی وقته اینجایین؟-

 ت و کمکم میکرد بلند بشم گفتدر حالی که بازوم رو میگرف

 !نیم ساعتی میشه-

 لبم رو گزیدم و نگاهم رو از سنگ سردی که بخشی مهمی از گذشتهم رو داخل خودش دفن کرده بود

 گرفتم!به چشم های ملتهبم دست کشیدم که سنگینی اورکت امیرعلی رو روی دوشم حس کردم!از بوی

 روز روزی نبود که بتونم با همه وجود برای امیرعلی وعطر تلخش لبخند کمجونی روی لبام نقش بست!ام

 محبت های خاصش ضعف برم!هرچقدرم که میگفتم ارشیا بخش مهمی از گذشته ی من رو تشکیل داده

 

 

 بود و لحظه های خوب وبد زیادی رو باهم گذرونده بودیم!به پیرهن سفید رنگش خیره شدم که زیر اون

 بارون شدید خیس شده بود

 ودتون چی؟خ-

 !من بدنم از تو قوی تره،نگران نباش-

 در ماشین رو برام باز کرد و کمکم کرد تا سوار بشم!فن ماشین رو برام روشن کرد و برگشت سمتم و در

 حالی که خم میشد و شالم رو از سرم برمیداشت گفت

 !یکم تحمل کن تا برسیم خونه لباسات رو هم عوض میکنی-

 فتمبا بغض توی صندلی فرو ر

 !من خوبم-

 گوشه ی لبش خط افتاد و درحالی که گیرهی موهام رو باز میکرد گفت

 !میدونم-

 سرم رو توی یقه ی پیرهنم فرو کردم،دوستنداشتم امیرعلی من رو با این حال برای ارشیا ببینه اما دیگه
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 دیده بود و کاری نمیشد کرد!خم شد و از روی کنسول لیوان نسکافه ای که تازه متوجه ش شده بودم رو

 دستم داد

 !تا برسیم گرمت میکنه-

 تشکر زیر لبی کردم و لیوان رو دستم گرفتم

 !میتونی نگهش داری؟نریزه روت-

 سرم رو باال انداختم

 !نمیریزه-

 

 عه ای از نسکافه ی خوش طعم رو مزه کردم و به نیم رخخوبهی کوتاهی گفت و راه افتاد!جر

 روز حرف نزدن انتظار نداشتم توی همچین روزی بیاد و کنارم باشه دوستداشتنیش خیره شدم!بعد

 اما امیرعلی تکیه گاهم شده بود!حتی اگه به روی خودش هم نمیاورد خوب میدونست که چقدر محتاج

 برگشت و به چشم های سرخم زل زدتکیه کردن بهش شدم!از نگاه خیرهم 

 چیزی میخوای؟-

 

 سرم رو باال انداختم و دوباره توی صندلی فرو رفتم!تا موقعی که ماشین رو توی حیاط خونهش متوقف

 کرد همونطور با بغض توی صندلی فرو رفته بودم!سرم رو بلند کردم و لبم رو گزیدم

 !من میخوام برم خونه-

 خط انداخت اخم بین ابروهای پرپشتش

 !اینجا هم خونه ات میشه-

 و از ماشین پیاده شد و ندید با همون یه جملهی کوتاه چی به روز قلب پر کوبشم اورد!با نگاه مبهوت به

 امیرعلی که ماشین رو دور زد و در رو برام باز کرد خیره شدم!امیرعلی دوباره میخواست با حرفاش من

 فته خودش رو ازم دریغ کنه!لبم رو گزیدم و به ته ریش دوسترو توی رویا فرو ببره و بعد تا دو ه

 داشتنیش زل زدم

 پیاده نمیشی؟-

 لبم رو گزیدم و بیحرف پیاده شدم و همراهش وارد خونه شدم!نگاهم رو توی خونه چرخوندم و دوباره

 روز ندیدنش رو نداشتم!به گچ دستم خیره صدای امیرعلی توی گوشم زنگ خورد!من دیگه طاقت
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 شدم؛حتی توی همین نیم ساعت یه سئوال نپرسیده بود!همونطور گیج و منگ وسط سالن ایستاده بودم و

 

 به اطرافم نگاه میکردم که دت امیرعلی روی کمرم نشست و به سمت پله ها بردتم

 !بیا از لباس های حدیث بدم بپوشی تا کار دستمون ندادی-

 مقاومت کردم؛نمیخواستم زیاد توی این خونه و پیش امیرعلی بمونم وقتی هنوز ازش مطمئن

 !نبودم!نمیتونستم اعتماد کنم که دوباره غیبش نمیزنه

 ...نه چیزه...من برم خونه بهتـ-

 هنوز حرفم تموم نشده بود که بین زمین و اسمون قرار گرفتم و جیغ کوتاهی زدم

 !ارتم زمین من از ارتفاع میترسم توروخداامیرعلی چیکار میکنی؟بذ-

 بدون اینکه تغییری توی حالتش بده از پله ها باال رفتو غر زد

 !امروز بیش از اندازه رو حرفم حرف زدی-

 !ترسیده به گوشه ی کتش چنگ زدم و سرم رو بین کت و پیرهنش مخفی کردم

 !من میترسم بذارتم زمین خودم میام-

 همون پایین دیدمچین گوشه ی چشماش رو از

 

 اون فرصت رو از دست دادی!جاتم که فکرنکنم بد باشه هست؟-

 بوی عطر تلخش ارامش رو به رگ هام تزریق کرد و چشمای خسته ام رو روی هم انداخت!حق با

 امیرعلی بود؛اصال جام بد نبود؛بدون اینکه سرم رو عقب بکشم خواب الود زمزمه کردم

 !داره خوابم میگیره-

 د رو توی صداش حس کردملبخن

 !بخواب-

 

 !باشه ی کوتاهی زمزمه کردم وبه سرعت چشمای خسته ام روی هم افتاد

 نمیدونم چقدر گذشته بود که باالخره تونستم پلکای خسته ام رو از هم جدا کنم!نگاهم رو توی اتاق

 سورمه ای رنگ چرخوندم و لبخند کمرنگی روی لبم نقش بست!اتاق امیرعلی؟

 عطر تلخش که زیر بینیم و روی بالشت بود توی ریه هام کشیدم!این عطر چی داشت که انقدربوی 
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 ارومم میکرد؟از روی تخت بلند شدم که با دیدن تیشرتی که زیر مانتوم پوشیده بودم لبخند زدم!فقط

 د رومانتوم رو در اورده بود!از تخت پایین رفتم و پیرهن وشلوار ستی که برام روی تخت گذاشته بو

 برداشتم و به سختی تن کردم!از یاداوری اینکه توی اغوش امیرعلی خوابم برده بود خجالت زده شدم و

 روز ازت یه خبر نگرفته و تو به جای اینکه باهاش حرف نزنی رفتی تو بغلش !به خودم ناسزا گفتم

 خوابیدی؟اخم کمرنگی کردم و از پله ها پایین رفتم اما به محض دیدنش روی صندلی راحتی و

 !مخصوصش اخم هام باز شد

 !سالم-

 سرش رو بلند کرد و نگاه تمام قدی بهم انداخت!درحالی که سرش رو تکون میداد از جاش بلند شد

 !بشین برات شیرقهوه بیارم-

 !ممنون میل ندارم؛میخوام برم خونه-

 درحالی که گوشه ی چشماش چین میخورد رفت سمت اشپزخونه

 !اگه دوستداشتی بری لباس هات رو عوض نمیکردی-

 دستی به پیشونیم کشیدم!چرا همیشه دستم جلوی امیرعلی رو بود؟بیحرف دنبالش وارد اشپزخونه شدم

 چیز دیگه میخوری یا شیرقهوه کافیه؟-

 لبم رو گزیدم و خجالت زده نگاهش کردم

 

 

 !گشنمه-

 لبخند محوی زد و سرش رو تکون داد و درحالی که سمتم میومد گفت

 !پس تو بشین اینجا-

 و قبل ازاینکه متوجه بشم دستش رو دور کمرم حلقه کرد و به سبکی پر کاه بلندم کرد و روی اپن

 !نشوندتم

 تا من برات میگو درست کنم!دوست داری دیگه؟-

 و سکوت کردم!برای لحظه ای نگاهش روی دستم خیره موند شوك زده سرم رو تکون دادم

 درد نداره؟-

 دلخور سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم
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 !خیلی زود پرسیدید،ممنون-

 دستش رو دو طرف بدنم گذاشت و به سمتم مایل شد

 ناراحت شدی که حالت رو نپرسیدم؟-

 ظر میرسید خیره شدم،وقتی اینطوری بهبه چشم های ذغالی رنگش که از این فاصله دوستداشتنی تر به ن

 چشم هام زل میزد میتونستم دروغ بگم؟نگاهم رو ازش گرفتم و به گچ دستم زل زدم

 !نه-

 سرش جلوتر اومد و الله ی گوشم نرمی لباش رو حس کرد

 مطمئنی که راست میگی؟-

 چیزی درست وسط قلبم میجوشید!چیزی مثل عشق!نمیخواستم سرم رو بلند کنم،میترسیدم همه ی این

 

 !حرفا و این کارا خواب بوده باشه و..دستش چونه ام رو گرفت و سرم رو بلند کرد

 !به چشمای من نگاه کن-

 !رو به بازی گرفت روز نبودش دلخور نگاهش کردم،با دستش تره ای از موهای نم ناکم به اندازهی

 روز ازت بیخبر بودم؟ فکرکردی تو این-

 گیچ نگاهش کردم

 نبودید؟-

 گوشه ی چشماش چین افتاد

 

 !نبودم-

 با چشم های متعجب به چهره ی دوست داشتنیش زل زدم اما قبل ازاینکه من فرصت سوال کردن پیدا

 ه به چشم های متعجبم پرسیدکنم امیرعلی خودش رو عقب کشید و سراغ یخچال رفت و بدون توج

 گفتی میگو دوستداری دیگه؟-

 درحالی که به موهای نم دارم دست میکشیدم و سعی میکردم از هوای اون عطر تلخ و خوشبو در بیام اره

 کوتاهی زمزمه کردم!بسته های میگو رو روی اپن گذاشت

 راستی نگفتی چیکار کردی با دستت؟-
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 !بی تفاوت امیرعلی اخم هام ناخداگاه در هم رفتمحتی از یاداوری اون شب و رفتار 

 ..از پله های خونـ-

 نگاه گوشهی چشمی بهم انداخت و درحالی که میگوها را با روغن زیتون طعم میداد گفت

 اون دروغی که به بقیه گفتی رو به منم میگی و انتظار داری که باور کنم؟-

 

 لبم رو گزیدم

 !پس راستش رو نخواین که دروغ نگم-

 گوشه ی چشم هاش خط افتاد

 !خیله خب نمیخوام-

 مرسی کوتاهی زمزمه کردم و از پنجره سراسری هال به بارون شدید بیرون خیره شدم!چندساعت بود

 که این بارون میبارید؟کمی بعد ظرف میگو جلوم قرار گرفت

 نوشیدنی چی میخوری؟-

 !اب کافیه-

 روزداد و لیوانی اب هم برام اورد!با ولع میگوهای خوش طعم رو بلعیدم!به اندازهسرش رو تکون 

 گرسنه بودم!با خجالت به خط گوشه ی لب امیرعلی که نشون از لبخند بود خیره شدم

 چیز...شما نمیخوردید؟-

 !درخط عمق گرفت!ای کاش اینطوری با ذغال های دوستداشتنیش به من زل نمیزد و به اتیشم نمیکشید

 حالی که با دستمال گوشه ی لبم رو تمیز میکرد گفت

 !نه تو بخور-

 

 خجالت زده نگاهم رو دزدیدم و دستی به لبم کشیدم

 !فکرکنم خیلی گرسنه ام بود ببخشید-

 اینبار دستش جلوتر اومد و موهای نم دارم رو پشت گوشم زد

 !نوش جونت-

 

 به بزرگی همین میگوها راه گلوم رو بسته بود!به چشم هایبه جای لب نازنینم به میگو گاز زدم!چیزی 
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 روزه ش بغض کردم!هنوز هیچ توضیحی برای این غیبت زغال امیرعلی زل زدم و از یااوری دوری

 نداده بود و من بدون در نظر گرفتن تمام اون اشک های بی صدام توی تخت خواب جلویش نشسته بودم

 ضم رو همراه جرعه ای اب قورت دادم،دلیل اون غیبت هرچی کهو لبخند به لب نگاهش میکردم؟؟بغ

 !بود امیرعلی تو درست ترین موقعیت کنارم برگشته بود

 چیزی شده؟-

 نگاهم رو ازش دزدیدم،مثل همیشه مغرم رو خونده بود!سرم رو تکون دادم

 !نه-

 بغضم رو با اب قورت دادم!ارشیا هیچوقت نفهمیده بود چی تو ذهنمه یا کی ناراحتم!باید همیشه بهش

 توضیح میدادم اما امیرعلی اینطور نبود!انگار مثل یه کتاب خط به خطم رو حفظ بود!از یاداوری ارشیا

 بغضم عمیقتر شد؛مگه میشد امروز خوب باشم و دل بدم به دل امیرعلی؟؟

 بود که روز و شبم رو باهاش گذرونده بودم؛هرچقدر که امیرعلی رودوستداشتم بازم ارشیا کسی

 نمیتونستم نسبت به مرگ کسی که بهترین دوران زندگیم رو کنارم بوده بی تفاوت باشم!ارشیا با تمام

 اخالق های خوب و بدش بخشی از گذشته ی من بود!با تماس دست امیرعلی روی گونه ام به خودم

 و اولین قطره ی اشکم روی دست های گرم وبزرگش چکید!بی حرف دستش رو دور کمرملرزیدم 

 انداخت و درحالی که توی اغوشش میکشیدتم سرم رو روی سینه اش گداشت!از این محبت بی دریغ،از

 صدای اروم کوبش قلبش که ارامش محض بود اشک هام شدت گرفت و سینه ی پهن و ستبر مردونه

 ی بی وقفه ی من!بیست دقیقه ی تمام بدون گفتن حرفی در برابر اون سیل ازاش شد مامن اشک ها

 !اشک من که پیرهن مشکی رنگش رو خیس میکرد کمرم رو نوازش کرد و سکوت کرد

 

 خیلی وقت ها این سکوتش ارامش دهنده تر از هر حرفی بود!اشک های سیل وارم که بند

 ن حالت داشتم رو نمیخواستم از دستاومد خودم رو عقب نکشیدم!ارامشی که تو او

 

 !بدم!فکرمیکنم امیرعلی هم متوجه شد که من رو بیشتر به خودش فشرد

 صدای ارومش رو کنار گوشم شنیدم

 دوستداری بریم گلخونه مامان گل هاشو ببینی؟-

 م روپیشنهاد خوبی بود اما نه بهتر از اغوشش و کوبش قلب ارومش که زیر گوشم میشنیدم!بی حرف سر
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 باال انداختم!از باال پایین رفتن سینه ش متوجه خندیدنش شدم!به چی داشت میخندید؟با یه حرکت از

 !روی اپن بلندم کرد وبدون اینکه زمینم بذاره به سمت در رفت

 کجا میریم؟-

 از اویز جلوی در سویشرتش رو برداشت و درحالی که روی شونه هام مینداخت گفت

 !گلخونه-

 !گزیدم اصال از امیرعلی بعید نبود که متوجه دلیل مخالفتم شده باشهلبم رو محکم 

 !چیزه..خب من خودم میام...ینی...بذارینم زمین-

 بی توجه به من در رو باز کرد و به سمت گلخونه انتهای حیاط رفت

 !فکرنمیکنم بخوای امتحانش کنی-

 !وباره سرم رو روی سینه اش گذاشتمخون به صورتم دوید؛پس متوجه شده بود!بی خیال ارومی گفتم و د

 !دستم درد میکنه برای اون-

 چین گوشه ی چشم هاش عمیق شد

 

 !میدونم-

 قطرات ریز بارونی که روی گونه ام مینشست لبخند روی لب هام اورد!حتی فکرش رو نمیکردم یه روزی

 با امیرعلی تو همچین حالتی زیر بارون قدم بزنیم!در گلخونه رو که باز کرد با استشمام اون بوی دوست

 داشتنی دوباره هر چی غم و غصه بود از یادم رفت و با دیدن گل های نارنجی و خوشگل جدیدی دستام

 رو بهم کوبیدم

 گل جدیده!!چقدر قشنگه!اخ چیزه...منو میذارید زمین؟؟-

 کون داد و با احیتاط زمینم گذاشت!تشکر کردم و با لبخند ذوق زده ای رفتم سمتشون!!گلسرش رو ت

 قشنگی بود که اسمش رو نمیدونستم!نارنجی با خط های بنفش رنگ!گل برگ های نوك تیز و زیبایی

 

 ابداشت!با دیدن جونهی وچیکی که زده بود و تازه داشت تبدیل به گل میشد برگشتم سمت امیرعلی که 

 لبخند نگاهم میکرد

 !امیرعلی بیا اینجا اینو ببین!جوونه زده؛ببین چقدر دوست داشتنیه-

 با دیدن لبخند امیرعلی که عمق گرفته بود لبم رو گزیدم و دستی به پیشونیم کشیدم
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 !چیز...ینی..ببخشید-

 با همون لبخند کنارم روی پنجه پاش نشست و به گونه های سرخم خیره شد

 دیگه وقتشه جفتمون به این لفظ عادت کنیم اینطور نیست؟فکر میکنم -

 از نگاه خیره ش سرم رو پایین انداختم و در حالی که دستم رو روی گونه های داغم میداشتم سعی کردم

 بحث رو عوض کنم

 اینا رو میبینی؟تا چند روز دیگه تبدیل به گل میشن فقط باید خیلی حواسمون بهش باشه!خاکش خشکه-

 

 !ناال

 و در حالی که اب پاش رو برمیداشتم غر زدم

 این خانومی که برای رسیدگی میاد یه بار در هفته میاد؟کافی نیست که،گل ها نیاز دارن هرروز بهشون-

 !توجه بشه

 دستش بین موهام خزید و تره ای که جلوی چشمم ریخته بود رو پشت گوشم فرستاد

 !خب خودت بیا بهشون توجه کن-

 گل که تموم شد بلند شدم و به گل های دیگه نگاه انداختماب دادن به 

 هر روز هرروز بیام اینجا؟-

 چه اشکالی داره؟-

 با چشم های متعجب برگشتم و به امیرعلی و چشم های دوست داشتنیش زل زدم!امیرعلی امروز خیلی

 ناپرهیزی نمیکرد؟با من من باشه ای زمزمه کردم و سراغ رز هایی رفتم که رنگ زردشون خار شدن و

 توی چشمم فرو رفتند!ارشیا سبد سبد برای من از این گل ها میفرستاد!آهی که کشیدم از چشم امیرعلی

 دور نموند

 سال پیش و شراکتم با رها حرف زدم؟ یادته دو ماه پیش برات از-

 های اشک الود به امیرعلی خیره شدم و سرم رو تکون دادمبا چشم 

 

 یادته بهت گفتم اگه اون اتفاق ها نمیوفتاد امیرعلی امروز نبودم؟چرا خودت رو سنجاق میکنی به-

 گدشته ات باران؟

 لبم رو گزیدم و دوباره نگاهم رو گل های زرد رنگ دوختم
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 اون اتفاق ها نمیوفتاد من و تو شاید هیچوقت باهم اشنا چرا اینطوری به قضیه نگاه نمیکنی که اگه-

 نمیشدیم؟

 حرفش لبخند روی لبم اورد؛پس امیرعلی هم از اینکه با من اشنا شده بود راضی بود!دستی به صورتم

 کشیدم بدون نگاه کردن به گل ها گفتم

 میشه برگردیم خونه؟-

 ام مدت با یاد اخرین حرف امیرعلی لبخندبی حرف سرش رو تکون داد و باهم داخل خونه برگشتیم!تم

 میزدم!مگه میشد این حرف رو از زبون امیرعلی شنید و لبخند نزد؟

 شاید هیچکس جز خودم و قلب عاشقم باورش نمیشد اما حال خوبی که امیرعلی با همون یه جمله به تار

 ه دلش!حتی وقتی کهو پودم تزریق کرد باعث شد اسمون ابری دلم افتابی بشه و دوباره دل بدم ب

 امیرعلی پیشنهاد داد تا من ساك سفرش رو جمع کنم نتونستم جلوی قلبی که برکوبش میزد رو بگیرم و

 هیجان زده نشم!با ذوق باشه ای گفتم و توی اتاقش دویدم!خنده رو توی صداش حس میکردم

 !باران مواظب باش!میزنی اون یکی دستت هم ناقص میکنی-

 رین پله هم دویدم و در اتاقش رو باز کردم!دوباره با دیدن دیوارهای سورمه ایبی توجه به حرفش اخ

 رنگ اتاقش لبخند زدم!بوی عطر تلخش که جای جای اتاق پیچیده بود لبخندم رو عمیقتر میکرد!امیرعلی

 وارد اتاق شد و از داخل کمد ساك مشکی رنگی بیرون کشید و به کمد کنارش اشاره کرد

 !این جاستتمام لباس هام -

 و بی حرف دیگه ای روی تخت نشست و با همون خط دوست داشتنی گوشهی لبش به منی که با دقت به

 ردیف لباس هاش زل زده بودم خیره شد!!به عنوان یه دختر از خودم شرمنده شدم!چرا کمد امیرعلی

 ر میزدم پیرهنانقدر تمیز بود؟اول از همه دست بردم سمت لباس خاکی رنگ محبوبم و در حالی که غ

 

 !رو دستش دادم تا داخل ساك جا بده

 !یه مانتوی خاکی رنگ داشتم منم ولی نمیدونم کجا گذاشتمش که!باید امشب بگردم پیداش کنم-

 !و نگاه زیر چشمی به امیرعلی و چین های دوست داشتنیش کردم
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 !چیز...ینی میگم به عنوان سهام دار های یه مزون بهتره باهم ست باشیم-

 درحالی که سرش رو تکون میداد پیرهن رو توی ساك جا داد

 !اره خب صد در صد همینطوره-

 لبم رو گزیدم و کت شلوار هایی که دوستداشتم رو دستش دادم

 !یه جور بذار که چروك نشن-

 از وسواس های من به خنده افتاد

 خودت ساکت رو جمع کردی؟-

 به کروات هاش خیره شدم و چشم هامو ریز کردم

 !اره ولی نمیگم از کی چون میخندی-

 !بذار حدس بزنم!دقیقا از وقتی بهت جریان فستیوال رو گفتم-

 از حدس درستی که زده بود جیغم به هوا رفت!همیشه دستم براش رو بود!در حالی که به جیغ های

 انه گوش میداد و میخندید پیرهن هایی که دستش میدادم رو مرتب میکرد و تویگوش خراش من صبور

 !ساك جا میداد

 من ذوق داشتم اصال!مگه همه مثل خودتن؟هیچی هیجان زده ات نمیکنه!کودك درون تو فوت شده من-

 !مطمئنم

 

 اپرهیزیحتی خودمم از لحن صمیمیم تعجب کردم!مثل اینکه امروز عالوه بر امیرعلی من هم ن

 میکردم،انگار دیوار ها از بینمون برداشته شده بود!با همون ابروی باال پریده سمتم اومد و رو به روم

 ایستاد!دوباره مجبور بودم برای دیدن چشم هاش سرم رو باال بگیرم!دستش بین موهای لختم که روی

 شونه ام ریخته بود لغزید

 هیچی هیجان زده ام نمیکنه؟اینو مطمئنی؟-

 !اهم از چشم هاش سر خورد و روی دستش خیره موندنگ

 منو نگاه کن باران-

 !دوباره به چشم هاش خیره شدم اما حس میکردم تمام صورتم سرخ شده

 همین که ساك سفرم رو تو برام اماده میکنی هیجانه!میفهمی؟-
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 گیج و گنگ نگاهش کردم؛دستش از بین موهام سرخورد و روی لب های خوش فرمم نشست

 

 اگه بهت بگم من؛ینی امیرعلی یزدان پناه که همه به عنوان یه مرد سرد و خشک میشناسنش به خاطر-

 حس عجیبی که به یه دختر کوچولو احساسی پیدا کردم ازش فاصله میگیرم تا یه موقعی که کار اشتباهی

 ازم سر نزنه بازم سر حرفت هستی و میگی هیچی هیجان زده ام نمیکنه؟؟

 سی رنگ از بین دست های لمس شده ام روی زمین افتاد و مات ذغال چشم هاشپیرهن طو

 شدم!امیرعلی چی گفته بود که حتی درکش نکرده بودم؟؟چی گفته بود که فقط نفسم رو بند اورده بود و

 اشک رو مهمون چشم هام کرده بود؟با همون خط دوست داشتنیش به چشم های ترم نگاه کرد و

 های دوست داشتنیش که براش ضعف میرفتم،دستش رو دور کمرم انداخت من خندید!از همون خنده

 مبهوت رو توی اغوشش کشید و تقریبا توی اغوشش پرت شدم!بوسه ی نرمی روی موهام نشوند

 

 !نفهمیدم چطوری مریضم کردی نیم وجبی-

 یر شدهقلبم سراز از لحن پر مهرش اشک روی گونه ام چکید و خندیدم!دو تا حس همزمان به

 بود!امیرعلی چیکار کرده بود با من؟سرم رو بلند کردم و به چشم های دوست داشتنیش زل زدم و ناباور

 لب زدم

 ...روز ازم خبر نگرفتی که...که -

 با بغض به سینه اش مشت زدم

 ..میفهمی فکر میکردم که سربار خودت و زندگیتم؟میفهمی فکر میکردم که..که-

 داشتنیش به صورتم زل زد و با موهام بازی کرد با همون چین های دوست

 !قبال هم بهت گفتم اما فکرمیکنم یادت رفته!پس دوباره یادت میارم-

 سرش رو عقب کشید و لب هاش جایی درست روی گونه ام رو لمس کرد و صدای زمزمه وارش ارامش

 !شد برای قلبی که تند تر از حد معمول میتپید

 سوگند به نامت-

 !م منیکه تو ارا

 پایان
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 تهیه و منتشر شده است. برای خواندن رمان های بیشتر به سایت، انجمن تک رماناین فایل در انجمن و سایت 

 .و کانال تلگرام ما مراجعه کنید

 

 


