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 پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 آماده شده است. سایت یک رماناین کتاب در 

www.1roman.ir 

 مسئولیت محتوای رمان با نویسنده می باشد

 :مقدمه

 ...ل همه دخترامن نیازم یه دختر معمولی، مث

 ...نه شیطونم نه زبون دراز، نه آرومم نه خجالتی

 ...معمولی معمولی

 ...تو زندگیم حماقتای زیادی کردم، حماقتایی که مستقیم تو آینده ام تاثیر گذاشتن

خودمو باختم، اسیییر  م شییدما ق ییاو. شییدم... آبرومی  آبرویی واسییم نموند، دیر نهمیدم که ن اید 

ی باالخره تونسیییتم  هیس کم نمی دونه عسیییر سیییه شییین ه ته اتشاقی انتاد، شیییاید خودمو ب ازم، ول

 ...آینده ام بهتر از گذشته ام باشه، اما تنها اینو می دونم که بزرگترین نیاز ما، نیاز عاشقیه

 '' به نام آنریدگار عشق ''

 .می وزید از پنجره کالس به بیرون نگاه کردما هوا آنتابی بود و هر از گاهی یه باد خنک

 .به خودمو حال و روزم نکر کردم

 واقعا ترا باید منی که تا حاال عاشق کسی نشدم، باید عاشق یه آدم التی مثل تیالو بشمی

 .کسی که به اندازه موهای سرش دوست دختر داره و هر روز در مورد گند کاریاش می شنوم

 !معتمد_

 .ا باال سرم وایساده بودبا صدای خانوم رحمانی، به خودم اومدم و نگاش کردم

 .بله خانوم_

 .اخماشو تو هم کشید

 دانلود رمان بازیگر عشق دانلود رمان باتالق عشق
 دانلود رمان حکم اج اری

http://www.1roman.ir/
http://www.1roman.ir/
http://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%b9%d8%b4%d9%82/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%b9%d8%b4%d9%82/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%a7%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c/
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 !حواست کجاستی_

 .ب خشید خانوم یه لحظه حواسم پر. شد_

 .حواستو جمع کن و بعد نگو که دوباره واسم توضیح بده_

 .تشم_

 :یه نگاه دیگه بهم انداخت و ترخید تا بره بشینه و در همون حال زیر ل ی  ر  ر کرد

 .تره تشه، تند وقته اصال حواسش به درس نیستمعلوم نیست دخ -

راسییت میگه، تند وقته کل هوش و حواسییم پی تیالو، تیالوی که اصییال از احسییاس من به خودش 

 .خ ر نداره و نمی دونه که دوسش دارم

شیییییاید همه بگن االن دوره نوجوونی تواه و این حسیییییا عادی و زودگذره، اما من می دونم این حم 

 .ن خودمو خوب می شناسم دختری ن ودم که با یه نگاه عاشق بشمزود گذر نیستا م

 .پوف کالنه ای کردم و سعی کردم حواسمو جمع درس کنم

باالخره اون زنگ، با نکر و خیاالی تموم نشیییدنی من، تموم شییید و همه وسیییایالرو جمع کردیم تا به 

 .خونه برگردیم

 !نیاز تته توی _

 .به سمت آنیتا برگشتم

 .م نیستهیچی، تیزی _

 .پوزخندی زد و بهم اشاره کرد

 .اره قشنگ معلومه تیزیت نیست _

 !میگم تیزیم نیست، ترا انقد کشش می دیی _

دوباره به جمع کردن وسیییییایلم مشییییی ول شیییییدم که آنیتا دسیییییتمو گرنت و منو به سیییییمت خودش 

 .برگردوند

، ترا به من تون من دوسییییت خودمو خوب می شییییناسییییم، می دونم یه تیزی اونو به هم ریخته _

 نمیگیی

تی می گشتمی  می گشتم عاشیییییق یه پسیییییر شیییییدم که حسیییییی بهم نداره و حتی دوسیییییت دخترش 

اینجاسییتی  بگم عاشییق پسییری شییدم که هیس وقت عاشییق منی که انقد زشییتم نمیشییهی  تی می 

 گشتمی

 .تشمامو تو حدقه گردوندم
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 .بیین این بحثو تمومش کن، من تیزیم نیست _

و برداشییییییتم واز کالس بیرون اومییدم. خییدا خییدا می کردم امروزو تیالو و بییا گشتن این حرف کیشم

 !دوستاش دم در مدرسه ن اشن، اما دنیا کی به کام من بوده که این دومین بارش باشهی

 .از در مدرسه که بیرون اومدم، تیالو و دوستاش رو روبه روی مدرسه، کنار درختا دیدم

سیاه، هر کی یه پسر خوشکل بودا پوست سشید، موهای ل سیاه و تشمای تیله ای و ابروی  خت 

بود عاشقش می شد. مثل همیشه یه تیپ لش زده بود، مثل پسرای ولگرد کوته و خیابون ل اس 

 .می پوشید و می گشت

نگامو از روش برداشتم و خواستم بی سر و صدا سوار سرویم بشم که صدای النا، دوست دختر 

:))سیییما من امروزو با سییرویم نمیام، با تیالو قرار دارم جدیدشییو شیینیدم که به دوسییتش می گشت

 ((!بعدا خودم برمیگردما هوامو داشته باش

با شنیدن این حرف تموم تنم یخ بست و حم کردم زانوهام سست شدن. توی دلم آشوبی به پا 

 .شد که نقط خودم می دونستمو خودم

نشسام بسته شد و تشمام سیاهی مثل همه وقتایی که ناراحت میشم، تنگی نشم میگیرم، راه 

 .می رنت

دوباره به مدرسیییییه برگشیییییتم و سیییییمت آبخوری رنتم. قدمامو به زور برمی داشیییییتم و تا رسییییییدن به 

 .آبخوری، تند بار سکندری خوردم

 .باالخره رسیدم و شیر آب و باز کردم. دستای لرزونمو جلو بردم و یه مشت آب، به صورتم پاشیدم

پ آب خوردما با آبی که از گلوم پایین رنت، احسیییییاس کردم جون تازه ای دسیییییتمو جلو بردمو یه قل

 .گرنتم

همون جا کنار دیواری که کنار آبخوری بود، سیییییر خوردم و نشیییییسیییییتم. تند دقیقه  ول کشیییییید تا 

  .نشسام منظم بشن و به حالت عادی برگردن

 .از گوشه تشمم آنیتارو دیدم که با نگرانی به سمتم می اومد

 .نشون ندادم، جونی هم تو بدنم ن ود که بخوام واکنشی نشون بدم هیس واکنشی

 :باالخره بهم رسید و با نگرانی صدام زد

 !نیازی_

 :جوابی ندادم که دوباره تکرار کرد

 نیاز تت شدهی  نیازی_
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 :با صدای تحلیل رنته جواب دادم

 .هیچی خوبم، یه دنعه ای نتونستم نشم بکشم، االن خوبم_

و بلند داد زد: یعنی تیی  هی میگم تت شیییییییده، میگی که خوبم بحثو کش نده   از کوره در رنت

آخه لعنتی من اگه تورو بعد نه سال دوستی نشناسم به درد جرز الی دیوار می خورم. همین االن 

 !تعریف می کنی و میگی تت شده

 .م کردبا این حرناش نتونستم تحمل کنم و زدم زیر گریه، اولش تعجب کرد و بعد محکم ب ل

بین گریه هام بریده بریده گشتم: باشییه تعریف می کنم، ولی االن نه  االن نه اینجا جاشییه و نه من 

 .حالم خوبه

 .باشه ندا. شم، بلند شو االن از سرویم جا می مونیم و با این وضع تو نمی تونیم پیاده بریم_

یم بچه ها پاپیچمون شدن با کمک آنیتا بلند شدم و با حالی زار، سوار سرویم شدیم. توی سرو

 .که تش شده و این ته حال و روزیه، اما آنیتا همه اونارو با گشتن اینکه مری م، پیچوند

بین راهو آروم اشیییک ریختما دلم به حال خودم می سیییوخت. ترا باید جای من النا دوسیییت دختر 

 !تیالو باشهی  صدای درونم جوابمو داد: تون اون خوشکلتر از تواه

 .خوشکلتر از من بود  این حقیقت تلخ زندگیم بود و نمی شد عوضش کردآره، اون 

 .االن پسرا اول به خوشکلی  رف نگاه می کنن و بعد نکر می کنن که عاشقش بشم یا نشم

 .ق لنا زی ایی با ن مالک بود، اما االن ظاهر حرف اولو میزنه، که من اونو ندارم

خت شییییییدی که داری برای خودتو به حال خود. گریه پوزخندی زدم، نیاز خانوم ب ین که تقد بدب

  .می کنی

بسیییه دیگه انقد ضیییایع بازی در نیار که مشیییکوک  :صیییدای زمزمه وار آنیتا رو کنار گوشیییم شییینیدم

 .بشن، تا االنم به زور پیچوندمشون

با پشت دست اشکامو پاک کردما سرمو روی شونه آنیتا گذاشتمو تا رسیدن به خونمون تشمامو 

 .بستم

 :می دونم تقد گذشت که آنیتا صدام کردن

 .نیاز پاشو رسیدیم خونتون_

 :تشمامو باز کردم، بلند شدم و کیشمو برداشتم که آنیتا پرسید

 کمک الزم نداریی  باها. نیامی_
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سییرمو به نشییونه نه تکون دادم و از ماشییین پیاده شییدم. کیشمو تو ب لم گرنتم و قدم زنان کوته رو 

 .برسم  ی کردم تا به خونه

به زور قدم بر می داشییییییتم و راه می رنتم، حالم خیلی بد بود. شیییییییاید اگه رو همون عقیده ای که 

 .داشتم، اینکه من عاشق نمیشم، می موندم، االن حالم این ن ود

عاشییق شییدن بد دردیه، اما از اون بدتر اینه که عاشییق یکی بشییی که نمی خواد.. اینجوری عاشییق 

 . عمش به تلخی زهرمار میشهبشی، دنیا. میشه ماتم و 

اما اگه عاشییق یکی بشییی که دوسییت داره، به همون اندازه دنیا. شیییرین میشییه و هر روز یه امید 

 .تازه برای زندگیت داری

 .تیالو یه جوری رنته تو قل م، که نه میشه نراموشش کرد، نه میشه بهش برسم

هست، جوری که من حتی اندازه سر اون االن تو زندگیش کلی دختر رنگارنگ و خوشکل مثل النا 

 .سوزنم بین اونا به تشم نمیام

 .باالخره به خونه رسیدما کلید و تو قشل انداختم و وارد خونه شدم

 !نیاز توییی_

 :با یه صدای گرنته گشتم

 !آره مامان، خودمم-

 .نشستم تا کششامو در بیارم که مامان سر رسید. با شنیدن صدای گرنته ام نگران شده بود

 !تی شده نیازی  ترا صدا. گرنته استی  ترا انقد کسلیی  اتشاقی انتادهی امتحانتو بد دادیی_

هه... مامان تو نمی دونی که دختر. عاشییق شییده و خیلی وقته که قید درسییاشییو زده، تو االن داری 

 !در مورد امتحان و درس حرف می زنیی

 .نه مامان هیچی نشده  نقط یکم مری م_

 !کجا. درد می کنهیترا مری یی  _

 :از این همه سوال پرسیدنای مامان کالنه شدم و بلند داد زدم

 !مامان نقط سرم درد می کنه، ترا بیخیال من نمیشیی  ولم کن دیگه... اه -

مامان ما. و م هو. نگام کرد. از خودخواهی خودم دلم گرنت  ن اید سییرش داد می زدم اون نقط 

 .نگرانم بود

اقم، اما دلم راحت نشیییید که بدون معذر. خواهی برم. واسییییه همین رنتم  رف خواسییییتم برم تو ات

 :مامان، ب لش کردم و با ب ض گشتم
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 .ب خشید مامان  ن اید سر. داد می زدم، ولی تورو خدا هیچی نپرس، حالم خوب نیست -

 .ندا. شم دخترم، ن ینم حالت بد باشه، بخشیدم مامان_

 :مه کردمل خند تلخی بهش زدم و زیر لب زمز 

 .مرسی -

 .با گشتن این حرف بدون اینکا منتظر جوابی بمونم، به سمت اتاقم رنتم

 .وارد اتاق شدم و خودمو روی تخت پر. کردم

 .نای انجام هیس کاری رو نداشتما بدون اینکه ل اسامو عوض کنم، تو همون حالت خوابیدم

*** 

  .النا دیدم. داشتن ازم دور می شدن اون پسره کیهی  یکم دقت کردم که تیالو رو دست تو دست

 :با صدای بلندی تیالو رو صدا زدم

 !...تیالو -

 :جوابی ندادا بلند تر صداش زدم

 !...تیالو -

 .به گریه انتاده بودم، یهویی تیالو برگشت و نگام کرد. دست النارو ول کرد و به سمتم اومد

اومد، اون دسیییت النارو ول کرد، اون  با خوشیییحالی خندیدم. تیالوم داشیییت با ل خند به سیییمتم می

 !منو دوست داره

 .به سمت تیالو نرار کردم و ب لش کردم

 .تیالو حلقه دستامو از دور بدنش باز کرد و منو به عقب هل داد

 :گیج نگاش کردم و پرسیدم

 تی شده تیالوی  مگه منو دوست نداریی -

 :، به خنده اش پایان داد و گشتتیالو یکم نگام کرد و بعد بلند خندیدا بعد یکم خندیدن

 !مگه میشه دختر زشتی مثل تورو دوست داشتی -

 .اشکام تشامو تر کردن و ناباور نگاش کردم

 .نه، من زشت نیستم، تو منو دوست داری_

به سییمتش رنتم و دسییتاشییو گرنتم که دسییتامو پم زد و من و هل داد. روی زمین انتادم و با عجز 

 .نگاش کردم

 ...تیالو_



                 
 

 

 آمنه آبدار|  نیاز عاشقی رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         ر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشت 

 

8 

 

 :ند داد زدبل

تیالو و تیی های  تی می خوایی  واقعا نکر می کنی منو تو می تونیم باهم باشیییییییمی  این جزو  -

 .محاالته

 .نه، نه این نمی تونه واقعیت داشته باشه  تیالو ازم دور شد و دوباره دست النارو گرنت

 :دنیا دور سرم می ترخیدا زیر لب مدام تکرار می کردم

 ...ت داره، نه، من زشت نیستمنه تیالو منو دوس -

 .یهویی جیغ بلندی کشیدم و از خواب پریدم

 .تموم تنم خیم عرق بود و نشم نشم می زدم

 :مامان پرید تو اتاق و با نگرانی صدام زد

 !نیاز، تت شده مادری -

 :دستی به پیشونیم کشیدم و گشتم

 .هیچی هیچی، خواب بد دیدم -

 .یوان آب برگشتزود از اتاق بیرون رنت و با یه ل

 .بیا اینو بخور حالت جا بیاد_

 .لیوانو گرنتم و آب و تا ته سر کشیدم

 .یکم حالم بهتر شد، ولی هنوزم با نکر کردن به اون خواب و حرنای تیالو، بدنم می لرزید

مامان وقتی که مطمئن شد که خوبم رنت. هه... مامان من تا عاشق تیالو باشم عذاب می کشم و 

 .لم خوب نیستهیس وقت حا

 .هندزنریمو برداشتم و آهنگ احسان خواجه امیری رو پلی کردم

 عشقه، که دلیل اشکاته

 عشقه، که همیشه همراته

 شاید، نمی دونی اما عشق

 مرهم تموم درداته

 عاشق که بشی حالت

 حال دل مجنونه

 دست خود ادم نیست

 نکر. همه جا اونه
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 عاشق که بشی مسته

 بوی نم بارونی

 ه می بندیتشماتو ک

 تو خا ره خا ره ها. اونی

 !پم ترا عشق تیالو مرهم دردام نیست، ترا عشقش باعث دردامه)

 (.تشمامو بستم و اجازه دادم اشکام تشمامو تر کنن

 هواش، میزنه به سر.

 ولی دور و بر.

 تیزی جز جای خالیش نیست

 آدم، دلشو که بده

 مثل دیوونه ها

 دیگه هیس تیزی حالیش نیست

 ه بشی حالتعاشق ک

 حال دل مجنونه

 دست خود ادم نیست

 نکر. همه جا اونه

 عاشق که بشی مسته

 بوی نم بارونی

 تشماتو که می بندی

 ...تو خا ره ها. اونی

 *احسان خواجه امیری، عاشق که بشی*

  کی میشه جای خالی تیالو با خودش پر بشهی  کی میشه که من انقد عذاب نکشمی

 .کاری کن نراموشش کنم خدا یا منو بهش برسون یا

مثل این تند وقت بازم هق هق کردم و اشیییییییک ریختما یعنی میشیییییییه دوباره من همون نیاز ق ل 

بشییییمی  میشییییه همون دختر بیخیالی که به پسییییرا توجه نمی کرد بشییییمی  همون دختر شییییادی که 

 .شیطونیاش زمین و زمان و عاصی کرده بود
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بود. من از این نیاز بیزارم، من نیاز ق لو می  تو جمع دوسیییتاش کسیییی که همیشیییه می خندید، اون

 .خوام

 ...یعنی هیس راهی نیست که من به تیالو برسمی بشه که اونم منو دوست داشته باشه

 .یادمه ق ال همیشه دوستامو مسخره می کردم که بخا ر یه پسر خودشونو به آب و آتیش می زنن

 .و به همشون دوست دارم بگه پسری که می تونه در آن واحد با تند تا دختر باشه

 !اما من االن خودم دارم، برای یه پسر ال. خودمو به آب و آتیش می زنم. از خودم متنشرم

تن کرختم رو به زور حرکت دادم و ل اسییییییامو عوض کردم. رنتم حموما دوش آب سییییییردو باز کردم و 

 .زیرش وایسادم تا از التهاب درونم کم کنه

 .حموم نشستم سر خوردم و رو کاشیای سرد

 .من باید یه نکری بکنم، اینطوری نمیشه

 :نمی دونم تقد تو اون حالت موندم که صدای مامانو شنیدم

 !نیاز، یه ساعته تو حموم تی کار می کنیی -

 .بلند شدمو دوش آب گرمو باز کردم

 .االن میام بیرون_

 .باشه زود باش، االن شام می خوریم_

 .م و از حموم بیرون اومدم، یه ل اس راحتی پوشیدمته زود شب شده بود. خودمو شست

تو آینه نگاهی به خودم کردم، تشام سرخ شده بودن، ولی می تونستم قرمزیشون رو گردن صابون 

 .بندازم

یه ل خند مسییینوعی و یه شیییادی تلخ، ولی هنوزم من اون نیاز ق ل نشیییدم، تون  م عشیییق تیالو تو 

 .تشام لونه کرده بود

رنتم و به مامان، بابا و آریا، ملعق شیییییییدم. مامان تای آورده بود و با بابا مشیییییی ول از اتاق بیرون 

 .خوردن تای بودن

 .با همون ل خند، به بابا خسته ن اشیدی گشتم که درمونده ن اشی گشت و بقیه تایی رو نوشید

باالخره شیییام حاضیییر شییید و با کمک مامان، سیییشره رو تیدیم و مشییی ول خوردن شیییدیم، اونم ته 

 !ردنیخو

نکر و ذکرم نقط تیالو بود و هیچی از مزه  ذا نشهیدم، تون تیزی هم نخوردم بیشییتر با  ذا بازی 

 .کردم
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 .بعد خوردن شام تو جمع کردن سشره به مامان کمک کردم و اون ش م مثل همه ش ا گذشت

خواب بد سیییاعت یازده شیییب، همه به اتاقامون رنتیم تا بخوابیم. من که ظهرو خوابیده بودم و اون 

 .ظرنیتم رو تکمیل کرده بود، حول و حوش، ساعت سه خوابم برد

*** 

 .نیاز پاشو، باید بری مدرسه_

خوابم سییییی ک بود و همیشیییییه زود بیدار می شیییییدم، اما تون دیشیییییب و دیر خوابیده بودم، هنوزم 

 .تشمام سنگین بودن و پلکام روی هم می انتادن

 .یدمدوباره تشامو بستم و پتو رو تا گردنم کش

 :نمیدونم تقد گذشت که دوباره صدای مامان و شنیدم

 .نیاز میام میزنمتا، پاشو ب ینم -

با حالی زار بیدار شییییییدم، بعد کلی نحش دادن مدرسییییییه، از رو تخت بلند شییییییدم و گیج و منگ به 

 .سمت دستشویی رنتم

 .صی سر کردمبعد از انجام کارهای مربو ه، یونیشرمم رو پوشیدم و مقنعه ام رو با وسواس خا

 .یه ص حانه سر سرکی خوردم و با عجله از خونه بیرون رنتم تا از سرویم جا نمونم

 .باالخره سرویم با تاخیر رسید و راننده مونم که کال خود درگیری داشت، رسید

تا رسیییدن به مدرسییه، با  ر رای راننده که معلوم ن ود با خودش تند تنده سییر شیید و باالخره، با 

 .درسه، حکم آزادیمون ام ا شدرسیدن به م

 .اما انگار بیخیال ن ود و بعد از کلی تهدید، اجازه داد پیاده بشیم

 :همونطور که با عجله به سمت در ورودی مدرسه می رنتم، زیر لب  ر  ر کردم

بیشیییعور  ر  رو، مثل زنا  ر می زنه. ور ور ور ور  آخه خجالت بکش موها. رنگ دندونای یکی  -

ده. آخه به تو ته اون ور مدرسه پسرونه است این ور پسر هست  تو نقط یه راننده در میونت ش

 .سرویسی

تو بین  ر رام یهویی یه دسیییتی رو شیییونه ام نشیییسیییت. یهویی دلم ریخت و یه حم بدی تو ناحیه 

 .سینه ام به وجود اومد و کل تن و بدنم یهویی انگار یه دیقه یخ زد و بعد شل شد

 .دیدن آنیتا نشم راحتی کشیدم و یه دونه محکم تو پهلوش زدمسرمو ترخوندم و با 

 !بیشعور نمیگی سکته می کنمی_

 :تهره اش از درد تو هم شد و در حالی که پهلوش رو با دست ماساژ می داد گشت
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 .خب من تی کار کنمی  تو تونکر بودی -

 .شیدمشتشم  ره ای بهش رنتم، دستشو گرنتم و دن ال خودم تا توی حیاط مدرسه ک

 .دستشو از دستم بیرون کشید و منتظر نگام کرد

 .خب منتظرم تعریف کنی_

 .با استشهام نگاش کردم

 !تیوی_

 .ق یه ای که دیروز قول دادی تعریف کنی_

 .بازم تیالو   م عالم تو دلم نشست و آنیتا انعکاس اون  مو تو تشام دید

 :با صدایی  مگین گشتم

 .صف، وگرنه ثامنی می کشتمون  زنگ تشریح برا. تعریف می کنماالن که نعال باید بریم سر  -

 .ناراضی سری به نشونه باشه تکون داد و با گشتن بریم، خودش جلو تر از من حرکت کرد

 .قدمامو تند کردم، بهش رسیدم و شونه به شونه هم رنتیم و تو صف وایسادیم

و بهمون بپره، این بار با دیر کردنمون، توجه ثامنی که همیشه روی ما بود تا دست از پا خطا کنیم 

 .سوژه دستش انتاد و شروع به تیکه انداختن کرد

خودم حالم خیلی خوب بود که گیر دادنای ثامنی هم شییییییروع شیییییید. این تند وقته، مدام یه حم 

 .بدی، یه تنگی نشم، که می خواد خشم کنه، وسط سینه ام جا خوش کرده

 .ی من حالم خیلی بده  همیشه احساس خشگی می کنممطمئنا بی ربط به تیالو نیست، ول

شییاید اگه واسییه آنیتا ماجرارو تعریف کنم، یکم سیی ک بشییم و یه باری از رو دوش قلب خسییته ام، 

 .برداشته بشه

 .خدا خدا می کردم صدای النایی که داشت با ذوق و شوق از قرار دیروزش حرف می زد، بهم نرسه

ی، هر رنتاری و حتی اسیییم تیالو، یه تلنگره واسیییه اینکه هوای روحیه ام ضیییعیف شیییده بود، هر حرن

 .تشمام بارونی بشه

 .من می دونم ترا عاشق شدم، تون عقده داشتم

یادمه مشاور مدرسه می گشت، دخترا وقتی سمت پسرا میرن و عاشقشون میشن که مح تی از 

 .پدر و مادر دریانت نکنن

الء هایی که دارم پر بشییه و من یه مح ت و عشییق رو درسییته من می خوام با داشییتن تیالو، تموم خ

 .تجربه کنم
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خالء هایی که سردی رنتار پدرم تو من ایجاد کرده و من تقد در حسر. یه حرف خوب، یه دخترم 

 .از زبون بابا سوختم

انتظار زیادی بود اگه می خواسیییتم که بابام باهام خوب رنتار کنه و مثل همه دخترا و باباهای دیگه 

 .صمیمی باشیمی  همه اینا برام عقده شده، عقده ای که نقط با دریانت مح ت خالی میشه باهم

 .با سقلمه ای که آنیتا تو پهلوم کوبید، به خودم اومدم و راه انتادم. باالخره صف تموم شد

 .به سر کالس رنتیم و اون کالس با حواس پرتی های من و حرص خوردنای آنیتا و معلم تموم شد

 .گ که بلند شد، نشسمو به  ور محسوسی بیرون نرستادمصدای زن

کتابامو زیر نظر آنیتا که با حرص صیییدام می زد و ازم می خواسیییت زودتر جمع و جورشیییون کنم، تو 

کیشم گذاشیییتم. هنوز زیپ کیشو کامل ن سیییته بودم که دسیییتمو کشیییید و منو به سیییمت درختی که 

 .پاتوق همیشگیمون بود، کشید

 :م، دستمو به زور از بین دستاش بیرون کشیدم و گشتمبه درخت که رسیدی

 تته هی دستمو می کشیی  مگه کش تن ونهی -

 .مقنعه اش رو که کمی عقب رنته بودو جلو کشید

 .خشه خون بگیر و بیا از سیر تا پیاز ماجرارو برام تعریف کن_

د با گشتنش س ک می میل شدیدی به نگشتن ماجرا داشتم، اما دیگه قولی بود که داده بودم. شای

شییدم. من ضییعیف تر از اونی بودم که تنهایی این  مو تحمل کنم. نشم عمیقی کشیییدم و شییروع 

به گشتن ماجرا کردم. از  رور بچگونه ام، از اینکه می گشتم هیس وقت عاشییییق نمی شییییم، از تیالوی 

دگیم بود و همه که نقط یه حاشیه تو زندگیم بود و وقتی که به خودم اومده بودم، درست وسط زن

زندگیم شده بود... تیالو خیلی یهویی به دلم نشسته بودو اما جاشو خیلی خوب محکم کرده بود. 

از خالء هایی گشتم که نکر می کردم شیییاید با وجود تیالو پر بشیییه... گشتم و گشتم و وقتی به خودم 

درست حرف بزنم اومدم که صورتم از اشکام خیم خیم شده بود و از زور هق هق نمی تونستم 

و نشم بکشم... در آخر با گشتن اینکه من می دونم این حم یه حم بچگونه نیست، سه نقطه 

 .پای حرنام گذاشتم، تون تیالو تا همیشه ادامه داشت

سیییرمو روی زانوهام گذاشیییتم و از ته دل زار زدم. کاش صیییدای گریه هام به گوش خدا می رسیییید و 

یا اونو برای همیشیییه از دلم بیرون می کشیییید... حسیییم برای همه  خدا یا منو به تیالو می رسیییوند و

سیییییالم بود. جرم من بچه بودنم بود، مگه من دل 14خنده دار بود، اونم نقط بخا ر اینکه من نقط 
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نداشییییتمی  می ترسیییییدم به مامانم بگم و مامانم با تیکه هاش دیوونم کنه. خانواده من یه خانواده 

 :ر با یه پسر ناجعه بود. آنیتا محکم ب لم کرد و کنار گوشم نجوا کردمست د بودن، ارت اط یه دخت

 ...تو می تونی نراموشش کنی، نوجوونی هنوز نرصت داری -

 .از آنیتا جدا شدم و دستی به صور. اشکیم کشیدم

آنیتا اگه نمی تونی کمکی بهم بکنی پم لطشا شییعار نده  اگه می دونسییتم این حرنارو می زنی، _

 .یه کلمه از ماجرا رو می گشتمعمرا بهت 

 .اومدم به سمت آبخوری برم تا دست و صورتمو بشورم که مانعم شد

اینا شییعار نیسییت، بخا ر خود. میگم. اگه تسییمیمشییو بگیری آسییونه، کانیه بخوای نراموشییش _

 .کنی، خودم تا آخرش باهاتم

 .شسته که آسونم برهنراموش کردنش سخت ترین و  یر ممکن ترین کار جهانه  آسون تو دلم نن

 ...کسی منو درک نمی کرد، هیس کم

سییینم حسیییاس بود و این درک نکردن ا رانیانم تا سیییر حد مری عذابم میاد... تو هر حرنی که می 

زدن دن ال یه بهونه برای قهر کردن و داد زدن بودم... اخالقم تا به شیییییید. انت ییییییا  شییییییده بود و 

 .ا رانیانم به زور تحملم می کردن

 .سه مادرم می سوخت، تون کل بهانه گیریام و داد زدنام نسیب اون می شددلم وا

مگه اون ته گناهی کرده بود که باید سیییهمش از اون همه زحمتی که واسیییم کشییییده،  ر ر کردنام 

 .سر اون باشه

نگاه  مگینی بهش کردم و بدون جواب دادن بهش به سیییمت آبخوری رنتم. آبی به صیییورتم زدم تا 

 .شمام از بین بره، با این قیانه ام ضایع ترین نرد توی کالس بودمپف و قرمزی ت

 .دوتایی به سمت سالن رنتیم و زیر نگاهای خشمگین و  عنه های ثامنی وارد کالسمون شدیم

  .صدای زنگ که تو مدرسه  نین انداخت، صدای ولوله دخترا توی سالن مدرسه پیچید

، از کالس بیرون اومدم. مثل همیشییییییه جلوی آینه پر کتابامو توی کیشم گذاشییییییتم و با قدمای آروم

دخترایی بود که دوست پسراشون منتظرشون بودن و تو صدر اونا النا بود. موهاشو به  رز خاصی 

 .از مقنعه بیرون آورد و مدلش داد

آخرشیییم یه بوسیییی واسیییه خودش نرسیییتاد و با گشتن من برم تیالو جونمو ب ینم، از جلوی آینه کنار 

 .رنت
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سییقلمه آنیتا به خودم اومدم و نگامو که از اشییک نمناک بود، به زمین دوختم. دسییتشییو پشییتم با 

  .گذاشت و وادار به حرکتم کرد

با خروجمون از حیاط مدرسیییییه، تیالو رو دیدما انگار که سییییینگینی نگامو حم کرد که نگاهشیییییو به 

وزخند روی ل اش سییییییمتم سییییییوق داد. همین که نگام کرد نگامو ازش دزدیدم که باعث شیییییید یه پ

جاخوش کنه. قدمامو تند کردمو بدون توجه به آنیتا که هنوز متوجه ن ودن من کنارش نشییده بود، 

 .به سمت سرویم رنتم و سوار شدم

 .آهنگی که راننده سرویم گذاشته بود، باعث می شد تشمام میل باریدن پیدا کنن

 .خونه تشمامو بستم حوصله ترحم و سوال جواب کسیو نداشتم بخا ر همینم تا خود

*** 

با روشیییییین شییییییدن اتاق، سییییییرمو برگردوندم و به  لوع خورشییییییید نگاه کردم. پرتو های نور با قدر. 

خودشونو از الی درز های روی پرده، به داخل اتاق می کشیدند. به ساعت نگاه کردما هشت ص ح 

نته. اصیییال نمی بود. دیشیییب اصیییال نتونسیییتم بخوابم. تسیییمیمی که گرنتم، خواب رو از تشیییمام گر 

 .دونم تسمیم درستی هست و یا نیست

قل م بر عقلم  ل ه کرد و قدرتشو با تسمیمی که گرنتم، به رخ عقل کشید. آخر راهی که می خوام 

برمو کسی جز خدا نمی دونها شاید انتادن تو تاه بدبختی ها باشه و شایدم یه شیرینی ملموس، 

  .واسه قل ی که تند وقته داره زجر می کشه

 .پتورو از روی بدنم کنار زدم و با گیجی که ناشی از بی خوابی بود، به سمت دستشویی رنتم

 .آب سرد رو باز کردم و تند بار مشتامو پر آب کردم و به صورتم پاشیدم، اما تاثیری نداشت

 .با تشمایی که به زور باز بودن، از دستشویی بیرون اومدم و ل اسامو تنم کردم

 .م که بیهوش نشم و امروزو دوام بیارم، الاقل تا وقتی که تسمیمم رو عملی کنمدعا دعا می کرد

خودمو به آشیییییپزخونه رسیییییوندم و یه قهوه خوردم تا یکم خواب از سیییییرم بپره و نک کنم یکم تاثیر 

 .داشت

کیشمو برداشیییتم و از خونه بیرون اومدما مثل همیشیییه سیییر کوته وایسیییادم تا راننده سیییرویسیییمون 

 .کار تکراری هر روزبیاد، همون 

اما نه، امروز نرق داشت، امروز با تمام روزای ق ل من نرق داشت، اونم یه نرق اساسی که تسمیمم 

 .اون نرقو تعیین می کرد

*** 
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رنتارام آنیتا رو مشیییکوک کرده و باعث شیییده که همش سیییوال پیچم کنه. از صییی ح اسیییترس امونمو 

 .بریده و داام در حال جویدن ناخنامم

خرا واقعا دارم میمیرم، بی خوابی و اسیییترس مزید بر علت شییید و باعث شییید که حالت تهوع این آ

 .بگیرم و باال بیارم

 تامو خیم کردم و به گردنم کشیدم آبی به صورتم پاشیدما دس

 .داشتم از دستشویی بیرون می اومدم که یکی به شد. هلم داد و به داخل نرستاد

ال آوردم و آنیتا رو دیدم. صورتش از عس انیت به قرمزی می زد. خواستم تیزی بگم که با سرمو با

 :عس انیت گشت

 ...نقط خشه شو و تیزی نگو -

 :یکی رو تخت سینه ام کوبید و ادامه داد

ته مرگته امروزی  باز داری تیو پنهون می کنیی نکر کردی خرم و نمی نهمم که تو می خوای یه  -

دِ اگه من همینو نشهمم به درد الی جرز دیوار می خورم. همین االن راسیییت و حسیییینی کاری کنیی 

 .خوای تی کار کنیمیگی که می

با این حرنش یه تیزی تو دلم نرو ریختا انگشییییییتامو با اسییییییترس توی هم حلقه کردمو با تته پته 

 :گشتم

 .چ...تیو باید...بگم، م...ن کاری نمی خوام...بک...بکنم -

 .آب دهنمو با سر و صدا قور. دادم پشت بندش

 .پوزخندی زد

 .اصال درو گوی خوبی نیستی _

 .تنها تیزی که تو اون لحظه می دونستم این بودا آره من درو گوی خوبی نیستم

 .سعی کردم دست پیشو بگیرم تا پم نیشتم، شاید این واسه قانع کردن آنیتا کار ساز بود

ی  نکر می کنی اگه تیزی باشیییه من به تو نمیگمی  دیگه اصیییال تو ترا انقد سییییم جیمم می کنی_

 .گندشو در آوردی با این سواال.

بهش تنه ای زدم و خواستم برم که محکم بازومو گرنت. برگشتم سمتش و با اخم نگاش کردم که 

 :گشت

اون بارم گشتی تیزی نیسییت و خدارو شییکر معنی تیزی نیسییتو نهمیدم، دیگه نمی تونی منو با  -

 .رنا. گول بزنی  زود باش ب ینماین ح
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 .کالنه دستی به صورتم کشیدم

 ...آنیتا گیر نده_

 :ولووم صدامو باال بردم و بلند تر داد زدم

 .د لعنتی گیر نده حال و روزم خوش نیست، تو ترا ولم نمی کنی -

 :کم نیاورد و بلند تر داد کشید

 .و خواب ب ینی دست از سر. وردارمتا نشهمم تته و ترا این حال و روزته ولت نمی کنم، ت -

 .به سمت در رنتا محکم بستش و به در تکیه داد

 !من منتظرم_

اسیییترس، ترس، عسییی انیت، همه و همه با هم همراه شیییدن و باعث شیییدن که اشیییکای لعنتیم بازم 

 .جاری بشن و برای بار دیگه به دروغ متوسل شدم

 :به دیوار تکیه دادم و با عجز نالیدم

 !دونی که درد من تیالوهی  به جز اون تی باعث خراب شدن حالم میشهیمگه نمی  -

پرده ای از  م تشماش رو پوشوند و تو یه حرکت ب لم کرد. عذاب وجدان داشت خشه ام می کرد، 

حساب درو ام دیگه از دستم در رنته بود، هر لحظه یه دروغ جدید... تو دروغ گشتن خوب ن ودم، 

 .می شدم اما داشتم کم کم حرنه ای

حتی یه کلمه از حرنای آنیتا رو نشهمیدم و نقط وقتی دیدم که ساکت شد، ل خند تسنعی رو ل ام 

 :نشوندم و با ب ض گشتم

 .مرسی که هستی -

 .ل خندی زد

 .تا تهش باهاتم آجی_

باهم از دستشویی بیرون اومدیم و به کالس برگشتیم. نقط پنج دیقه تا زنگ مونده بود و من این 

قیقه رو به دن ال راهی برای نرار از آنیتا می گشییییتم. زنگو که زدن سییییعی کردم با یه بهونه ای پنج د

 .بپیچونمش که نمی دونم شانم باهام یار بود، یا آنیتا راحتم گذاشت که تنها شم

از در مدرسه که بیرون رنتم، تشمامو گردوندم تا تیالو رو پیدا کنم. همون جای همیشگی وایساده 

رنتم یه گوشیه و منتظر موندم تا همه جا خلو. بشیه. کم کم جلوی مدرسیه خلو. شید و  بود. منم

 .تک و توک کسایی دیده می شدن که اوناهم در حد یه رهگذر بودن
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پاهامو حرکت دادم و با قدمایی سییسییت و پاهایی لرزون که ناشییی از اسییترس بود، به سییمت تیالو 

م می کوبید که نشییون از باال رنتن آدرنالین خونم می رنتم. قل م تند تند خودش رو به دیواره سییین

 .داد

رسیییییدنم به تیالوی که هنوز متوجهم نشییییده بود، به اندازه یه سییییال گذشییییت. تو نکر این بودم که 

 !تطور متوجه خودم کنمش که نگام کنه، اصال تی صداش بزنمی

و با زبون تر کردم و با آخرین قدمو که برداشییتم متوجهم شیید و با اسییتشهام نگام کرد. ل ای خشییکم

 :صدایی که از استرس می لرزید، گشتم

 !می تونم باها. حرف بزنمی -

 .اخماشو تو هم کشید و دستاشو داخل جی ش برد

 در ته موردی_

نگامو تو تشماش دوختم که تاب نیاوردم و نگامو به سمت انگشتام که تو هم حلقه خورده بودن، 

 .سر دادم

 .هی  اینجا نمیشهمی تونیم بریم پشت مدرس_

سکو. کرده بود، سنگینی نگاهشو رو خودم حم می کردم. وقتی دیدم قسد شکستن سکوتشو 

 .نداره، سرمو باال آوردم و با التماس نگامو به اون تیله های رنگی دوختم

 .خواهش می کنم_

 :نشسشو پوف مانند بیرون داد و گشت

 .باشه برو ب ینم تی کار داری -

 :مانند ادامه دادبعدشم زیر لب  ر 

 .سر ظهری ته گیری انتادیما -

جلوتر راه انتادمو خودمو به ن ییای خالی که پشییت مدرسییه بود، رسییوندم. نشسییای عمیقی که می 

کشییییییدم هم نمی تونسیییییت آرومم کنه. سییییینگینی نگاهی رو حم کردم، سیییییرمو باال آوردم و دور و 

 .ا رانمو نگاه کردما کسی ن ود

 .م بزنمهمینم مونده بود که توه

 :با پام رو زمین ضرب گرنته بودم که صدای تیالو رو شنیدم

 !منتظرم -
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سیییرمو باال آورما خواسیییتم تیزی بگم که خجالت کل وجودمو گرنت و خون به شییید. زیر پوسیییتم 

 .دوید. تازه یادم انتاده بود که خجالت بکشم

 ...راستش...تو...یعنی من_

 :پرید وسط حرنامو کالنه گشت

 .گو تی می خوایمثل آدم ب -

 .تشمامو بستم و نشسمو تو سینه ح م کردم

 :بدون اینکه تشمامو باز کنم، تند و یکسره گشتم

 من دوستت دارم با من دوست میشیی -

نشسیییییمو با شییییید. بیرون دادما حرنمو زده بودم، اما جای مهم ق ییییییه مونده بود. نمی دونم تند 

ده بود، اما انگار همچنان میلی به شییییییکسییییییتن دقیقه بود که حرنمو زده بودم و تیالو سییییییکو. کر 

سییکوتش نداشییت. تو همون حالی که سییرم پایین بود تشییمامو باز کردما از پاهاش شییروع به رصیید 

کردن تیالو کردم. با رسییییدن به صیییورتش رو تشیییماش مکث کردم. اون تیله های رنگی ناباور نگام 

 :می کرد. سرشو کج کرد و موشکانانه پرسید

 !ه، نهیشوخی بود دیگ-

یه تیزی تو دلم نرو ریختا یعنی واقعا نکر کرده بود من شوخی می کنمی  احساس من براش یه 

 شوخی بودی

 .سرمو به معنی نه تکون دادم

 .نه، شوخی ن ود خیلیم جدی گشتم_

 .سرشو به سمت آسمون گرنت و بعد تند لحظه سرشو پایین آورد. مستقیم به تشمام نگاه کرد

ده باز شدا از ل خند اون منم ل خندی زدم، انگار که همه تی خوب پیش رنت، کم کم ل اش به خن

 .باالخره می تونستم تیالو رو داشته باشم

کم کم ل خندش به قهقهه ت دیل شد و بلند قهقهه کشید. ل خندم رنته رنته کمرنگ شد تا اینکه 

  .ردی ازش رو ل م به جا نموند

د می خندیدا بعد از تند دقیقه که با خنده های اون که من گیج نگاش می کردم و اون بلند بلن

منو به شییییید. کالنه کرده بود و یه حم بد رو کم کم به دلم سیییییرازیر می کرد گذشیییییت، با دسیییییت 

 .کشیدن به دور ل ش، به خنده اش پایان داد

 .ل خندش به نیشخندی گوشه ل ش ت دیل شد که بدجور تو ذوق می زد
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 :رید گشتبا لحنی که حقار. ازش می با

واقعا تو پیش خود. تی نکر کردیی اینکه االن میای پیش من و بهم ابراز عالقه می کنی و من -

با آ وش باز می پذیرمتی  من تورو می خوام تی کاری دختری که خودش به یه پسییییییر ابراز عالقه 

*...ها نمی کنه تی ازش در میاد به جز اینکه همزمان با تند تا پسر باشهی اشت اه اومدی من با ه

 .پرم

به وضو  صدای خورد شدن  رور و قل مو شنیدما ب  ی که از اول حرناش تو گلوم جاخوش کرده 

 .بود، قسد شکستن نداشت و داشت خشه ام می کرد

 تنگی به گردنم زدما ترا اکسیژنی ن ودی

 .عرق سردی روی ستون مهره هام نشسته بود و بدن سردم نشون از انت نشارم می داد

 .ی پرده اشکام که دید تشمام رو تار کرده بودن، تیالوو دیدم که داشت می رنتاز ال

پاهام تحمل وزنمو نداشییییییتن و هر لحظه امکان نرود اومدنم روی زمین بودا تنگی به دیوار زدم و 

 .سعی کردم سر پا بمونم، اما تشمام سیاهی می رنت

ا تنهام نزاشته بود. صدای جیغ آنیتا، آخرین آنیتایی رو دیدم که با دو به سمتم می اومدا آره، آنیت

تیزی بود که ق ل از اینکه دنیام تو سیییکو. و تاریکی نرو بره شییینیدم و بعد یه تاریکی محض و پر 

 .از بی خ ری بود

*** 

 !این دختر ترا با سرویم برنگشتهی_

 رنگشتهیاالن وقت این حرناستی  من میگم این دختره حالش بده و تو میگی ترا با سرویم ب_

 .آره میگم، باید یه توضیح قانع کننده داشته باشه_

 .االن هیچی نگو نهمیدی، هیچی نگو  نعال نقط حال نیاز مهمه_

تشییییییمامو باز کردما همه تیو تو هاله ای از ابهام می دیدم. گیج و منگ بودما هیچی یادم نمی 

 .اومد، کم کم دیدم واضح شد

 .الکل، مهر تایید رو بر نرضیه این که من بیمارستانم، می زد سرم، دیوارا و پرده های سشید و بوی

با  بابا و مامان همچنان در حال جدال بودن و بابام، پی دلیلی قانع کننده برای برنگشییییییتن من 

 .سرویم می گشت

  .یادآوری تیالو و حرناش برای قل م مثل یه زهری بود که پادزهر نداشت

 .ش یه ناله بود آروم مامانو صدا زدم که صدام بیشتر
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با شیییینیدن صییییدای ناله مانندم دسییییت از دعوا کردن کشیییییدن و به سییییمتم اومدن. تشییییمای بم 

 .نرو مو تو تشمای نگران و پف کرده مامان دوختم

 :دستمو بین دستای گرمش گرنت و گشت

 حالت خوبه نیازی -

 :لب زدم

 .تشنمه -

 .کردم و لیوان و از دستش گرنتمیه لیوان آب برام ریخت که تن کرختمو روی تخت جا به جا 

 .آبی که از گلوم رد شد، به معنای واقعی کلمه گوارای وجودم شد و حالم و جا آورد

بابا کالنه با پاهاش روی زمین ضییییییرب گرنته بود و من اینو به خوبی می دونسییییییتم، که به زودی 

 .دروغ، استشاده کنمسواالی بی انتهای بابا سمتم یورش میارن و منم باید از سپر این روزام، 

مامان مدام حالم رو می پرسییید و من برای پایان دادن به نگرانی تشییماش، خوبم با ا مینانی می 

 .گشتم. من جسمم خوب بود، این قل م بود که به معنای واقعی کلمه، تیکه پاره بود

جر هر بار یادآوری حرنای تیالو، خنجری می شییید و صیییاف وسیییط قل مو نشیییونه می گرنتا من خن

 .حماقتم، تسمیم نابه جام و احساسا. پاکمو می خوردم

دکتر اومد و معاینه ام کردا به مامان و بابا ا مینان داد که حالم خوبه و نقط نشییییییارم انتاده بود، 

 .االنم می تونن کارای ترخیسمو انجام بدن

 .بابا رنت تا کارای ترخیسو انجام بده و مامان بهم کمک کرد تا ل اسامو بپوشم

باالخره بابا برگشیییت توی اتاق، اما تنها ن ودا آنیتا همراهش بود، کسیییی که حتی روی نگاه کردن تو 

 .صورتشو نداشتم

 :بابا جدی پرسید

 ترا با سرویم برنگشتینی -

نشسیییم تو سیییینه ح م شیییدا تا حاال هیس وقت به بابا دروغ نگشته بودم. خواسیییتم لب باز کنم که 

 .آنیتا زودتر دست به کار شد

راسییتش داشییتیم سییوار سییرویم می شییدیم که یهو حال نیاز بد شیید. برگشییت تو مدرسییه و منم _

 .نتونستم تنهاش بزارم و دن الش رنتم

 .بعدم زیاد  ول کشید، دیدم حالش بده به سرویم گشتیم بره و تا برگشتم دیدم اینجوری شده
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ه، سرشو به نشونه تایید تکون بابا که انگار خیالش راحت شده باشه که تیز دیگه ای اتشاق نیشتاد

 .داد

 .با کمک مامان و آنیتا به سمت ماشین رنتم و سوار شدیما قرار بود امشب آنیتا پیشم بمونه

 .تا خود خونه سکو. کرده بودیم، اما دستای گرم آنیتا به نشونه حمایت دستامو محکم گرنته بود

 د که جلو تشمای تیالو باشم،من باید یه نکری به حال خودم می کردم، دیگه رومم نمی ش

 .حتی اگه نقط از دور منو می دید

 .با رسیدن به خونه، از ماشین پیاده شدیم و منو آنیتا به سمت اتاق من رنتیم

 .وارد اتاق شدیم و آنیتا درو پشت سرمون بست

 :ترخیدم  رنش و نگاش کردم که گشت

 .برو یه حموم بکن حالت جا بیاد -

شیییماش خیره بودما سیییرشیییو باال آورد و به تشیییمام نگاه کرد و تا خواسیییت اما من بدون حرف تو ت

 .تیزی بگه، محکم ب لش کردم

 :با ب ض کنار گوشش هجی کردم

 .ب خشید که انقد بی معرنت و درو گوام  مرسی که تو انقد با معرنتی و همیشه هستی -

 .دستاشو باال آورد و مثل پیچک دورم حلقه کرد

هیس وقتم ن ودی، هر کسییییییی یه اشییییییت اهاتی می کنه، اما یه دوسییییییت  تو بی معرنت نیسییییییتی و_

 .همیشه پشت دوستش هستا تا تهش هستم

 .ازش جدا شدم و با ل خند پر مح تی که توی سکوتش هزاران حرف بود، نگاش کردم

 .داشتن یه همچین دوستی، نعمتی بود که من خیلی وقتا قدرشو نمی دونستم

 .عت، بیرون اومدمبه حموم رنتم و بعد از یه سا

هربار که حرنای تیالو یادم می اومد، لیشو محکم رو بدنم می کشیدم و حرصمو به این شکل خالی 

 .می کردم

خودمو خشیییک کردم و ل اسیییامو پوشییییدما حال خشیییک کردن موهامو نداشیییتم و همونطور خیم 

 .رهاشون کردم

ه. از اتاق بیرون زدما بوی خوب  ذا تو آنیتا تو اتاق ن ود و این نشییییییون می داد که از اتاق بیرون رنت

 .کل خونه پیچیده بود
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از صیییییی ح تیزی نخورده بودم و بخا ر همین خیلی گشیییییینه بودم. به آشییییییپزخونه رنتم که مامان و 

 .آنیتارو دیدما سالمی بهشون کردم که بازم نگرانیای مامان شروع شد

 حالت خوبه دخترمی_

 .ل خند ا مینان بخشی زدم

 .خوب خوبم_

 .اروشکر هنوز کامل از دهنش بیرون نیومده بود که تشماش به موهای خیسم انتادخد

 .محکم رو گونه اش کوبید

 !خدا مرگم بده دختر، موهاتو ترا خشک نکردیی_

 :بی تشاو. شونه ای باال انداختم و در حالی که روی صندلی، پشت میز می نشستم، گشتم

 .بیخی، حسش ن ود_

ه ام کرد و از جاش بلند شییدا به سییمت قابلمه رنت و درشییو ورداشییت، نگاه سییرزنش وارش رو حوال

 .واسم  ذا کشید و جلوم گذاشت

 .بخور جون بگیری دخترم_

 .یکمم واسه آنیتا ریخت و مارو تنها گذاشت

نمی دونم من زیادی گشیییینم بود، یا  ذا اون روز  عمش خوشییییمزه تر بود که مثل  ذا ندیده ها تا 

 .ته بشقابو خوردم

 ذا، آنیتا باوجود اصییرارای من برای نشییسییتن ظرنا بلند شیید و ظرنارو شییسییتا تا تموم شییدن  بعد

 .ظرنا نگاش کردم و بعد بلند شدیمو دوتایی به سمت اتاقم رنتیم

خودمونو روی تخت پر. کردیم و نگاهامونو به سییییییقف دوختیم. پنجره اتاق   ق معمول باز بود و 

 .رقص در می آورد باد، پرده رو تو جهت جریان خودش به

سیییکو. اتاق با صیییدای هو هوی باد، تیک تیک سیییاعت و گاها صیییدای جیر جیرک های توی حیاط 

 .شکسته می شد

خنکی هوای اتاق و این سکو. شکسته شده با این صدا های تلشیقی رو دوست داشتما یکم به 

 .ذهن آششته و قلب شکسته ام، آرامش می داد

 .باالخره آنیتا لب باز کرد و سکو. بینمون رو شکستنیم ساعتی به این منوال گذشتا 
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بابت این اتشاق از. دلخور نیسییتم، تون خودم نهمیدم یه کاسییه ای زیر نیم کاسییه اسییت که تو _

انقد استرس داری، ولی دیگه نمی زارم تنهایی هیس کاری بکنیا هر جا بری باهاتم و هر کاری کنی 

 .باید تو جریانم بزاری

 .دون اینکه نگامو از سقف بگیرم، دستشو تو دستم گرنتمتو همون حالت، ب

 .دیگه هیس وقت این اشت اهو نمی کنم، هر تی بشه اولین نشر تویی که تو جریان می زارمت_

 .سکو. کرد و تیزی نگشتا خیالمون از بابت مدرسه راحت بود، تون نردا تازه پنجشن ه بود

 .ت آروم آروم خوابمون گرنتاز این سکو. و خنکی خوشایند تشمامون روهم رن

*** 

 .نگاه دیگه ای به النا کردم

 آنیتا النا امروز ترا اینجوری نگام می کنهی_

 :کالنه ترخید  رنم، تشماشو تو حدقه گردوند و گشت

 .تو حساس شدی و اینطوری نکر می کنی -

 .باور کن یه جوری نگام می کنه، ترا باور نمی کنیی دلم شور می زنه_

 .هم کشید اخماشو تو

دلت  لط کرد، به خا ر اون ماجرا حسیییاس شیییدی وگرنه کسیییی رنتار عجی ی نداره، مخسیییوصیییا _

 !النا

با حرنای آنیتا یکم ته دلم قرص شییید، ولی نقط یکم. هنوزم اسیییترس و دلشیییوره داشیییتما دلیلشیییو 

 .نمی دونستم، اما احساس می کردم که اتشاق خوبی در انتظارم نیست

اهاش عجیب نیسیییت، ولی من می دونسیییتم که عجی ه و یه کینه خاصیییی تو آنیتا گشت که النا نگ

 .عمق تشماش هست و این منو بیش از پیش نگران می کرد

تا زنگ آخر به این منوال گذشییییییت و من هربار با نگاهای کینه توزانه النا، رنگم به سییییییشیدی گس و 

 .دستام به سردی یخ شد

ا که باید با تیالوی رو به رو می شیییدم که تو تشیییمام امروز زنگ آخر واسیییم یه ناقوس مری بود، تر 

 !نگاه کرد و بم گشت تو یه دختر خرابی

 .واقعا یه ابراز عالقه الیق این حرنا بودی  شایدم من با این کار خودمو خوار کرده بودم
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پاهام میلی به راه رنتن نداشیییتن و می دونسیییتم که این دسیییتور از جانب قلب زخم خوده ام صیییادر 

عقلم مدام به قل م نهیب تسیییییمیم بچگونه ام و می زد و من تقدر خودمو سیییییرزنش می  میشیییییه.

 .کردم

با دلداری های آنیتا از مدرسه بیرون اومدما سرم پایین بود و به شد. عجله داشتم که خودمو به 

 .سرویم برسونم. احساس می کردم تیالو داره بهم نگاه می کنه و می خنده

 .ومدمبا صدای آنیتا به خودم ا

 .نیاز عادی برخورد کن، تیالو امروز اینجا نیست_

 .دوروز گذشته بود و من تو این دوروز مدام به این لحظه نکر می کردم که تیالو رو ب ینم

 .زود خودمو به سرویم رسوندما سوار شدمو جای همیشگیم نشستم

 .ه دادمآنیتا اومد و کنارم نشستا مثل همیشه تشمامو بستم و سرمو به صندلی تکی

با رسیدن به سر کوتمون، صدای دخترا بلند شد که نیاز نیاز می کردنا تشمامو باز کردمو کوله 

  .امو برداشتم

 .آنیتا ما. به یه جایی نگاه می کردا سرمو ترخوندمو رد نگاهشو گرنتم

درست سر کوتمون تیالو نشسته بود. هنوز متوجه من که از توی سرویم نگاش می کنم نشده 

دسییتام یخ کردن و دهنم خشییک خشییک شیید. متوجه همه اونایی که صییدام می زدن تا عجله  بود.

 .کنم ن ودم و نقط با استرس و دلی که آشوب بود، به تیالو نگاه می کردم

 .آنیتا با سرعت نور کیششو برداشت و دستای یخمو تو دستاش گرنت

 :صداشو کنار گوشم شنیدم

 .بجنب نیاز باید بریم پایین -

راسیییتم لرزید و قطره اشیییکی که کلی باهاش کلنجار رنته بودم نریزه، لجوجانه از الی تشیییمم پلک 

 .پایین ریخت و ناشیانه روی گونه امو خط انداخت

 .تنم شل شده بود و دن ال آنیتا کشیده می شدم

 .باالخره از سرویم پیاده شدیم

 .آنیتا کشیدم یه گوشه، شونه امو گرنتو محکم تکونش داد

 خودتو ن از، می خوای گریه اتو ب ینه و به  رور خورد شده ا. بخندهی لعنتی_

راسییییت می گشت من  رورم شییییکسییییته بود، اما نمیزارم بیشییییتر از این بشییییکنه. دسییییتمو محکم رو 

 .تشمام کشیدم و اشکامو پاک کردم
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 :آنیتا ل خندی زد و گشت

 !حاال شد، بیا بریم -

ای اینکه وارد کوته بشییییم، باید از کنار تیالو رد می دسیییتمو تو دسیییتش گذاشیییتم و راه انتادیم. بر 

 :شدیم. سعی کردیم بدون کوتیکترین جلب توجه از کنارش بگذریم که دیدمون و بلند گشت

 !آهای دختره -

  .کل تنم یخ بست و نشسم تو سینه ح م شد

 .شیدبا همون وضع و با وجود صدا زدنش به راهم ادامه دادم که بهم رسید و محکم دستمو ک

 :دستمو از تو دستاش بیرون کشیدم و ق ل اینکه تیزی بگم، آنیتا بهش پرید

 !تی می خوایی -

 :بدون اینکه به آنیتا توجه کنه، منو مخا ب قرار داد

 !مگه کری صدا. می کنم جواب نمیدی -

 .تشمامو به تشماش دوختم

 .حرنی باها. ندارم که وایسم و یا جواب بدم_

 .پوزخندی زد

 .باها. حرف دارم ولی من_

 .تند نگاش کردم

 .ولی من نمی خوام بشنوم_

راه انتادم تا ازش دور بشیییییم، ولی با حرنی که زد، صیییییدای له شیییییدن تیکه های  رورمو زیر پاهاش 

 .شنیدم

 مگه تو ن ودی دن الم موس موس می کردی، تی شده دور برداشتی. دوروزه عوض شدیی_

 .دمبرگشتم و رنتم سینه به سینه اش وایسا

میدونی تیهی دوروز پیش بچه بودم، االن عقلم سرجاش اومده و نهمیدم که به ته حیوونی اون _

 .حرنارو زدم. نکر کن قرصای از یاد برنده اشت اهای زندگیمو مسرف کردم، دوزشونم خیلی باال بوده

 !ولی منکر این نشو که هنوزم دوسم داری_

ده بود، ولی تو اولین درجه، مقسییییییر تموم این اتشاقا زبونم از این همه پررویی و وقاحتش بند اوم

 .خودمم  من لعنتی ام که ارزش خودمو با ابراز عالقه به این پایین آوردم

 !خیلی کثانتی_
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دسییتاشییو داخل جی ش برد و سییرشییو به سییمت صییورتم خم کردا صییورتشییو تو تند سییانتی متری 

 .صورتم نگه داشت و تشمکی زد

 خب بریم سر اصل مطلبی_

 .تمو از صورتش دور کردمصور 

 تی می خوایی_

 .امشب دوستام و تند تا دختر، واسه شام مهمون مننا تو هم باید بیای_

 .آنیتا که تا اون موقع ساکت بود، اخماشو تو هم کشید

 یعنی تی تو باید بیایی مگه تو تی کاره نیازی که بهش دستور میدیی_

 .تیالو شونه ای باال انداخت

 .ستم، ولی اگه منو دوست داره باید بیادهیس کاره اش نی_

 دهنم باز موندا این تی می گشتی

 .یه دونه محکم تخت سینه اش کوبیدم که تون حواسش ن ود، تند قدم به عقب رنت

تی با خود. نکر کردیی  من گشتم که اشت اه کردم، من هیس جا نمیام تو هم به نشعته که دیگه _

 .سر راه من س ز نشی

 .گرنتم و هنوز دو قدم دور نشده بودم که با حرنی که زد، ترس تموم وجودمو گرنت دست آنیتا رو

اگه آبروتو پیش همه ب رم تیی  به نظر. وقتی بابا. بشهمه به یه پسیییر ابراز عالقه کردی باها. _

 تی کار می کنهی

 .مسرم به دوران انتاده بود و همه تیو دوتا می دیدم. با گرنتن آنیتا تعادلمو حشظ کرد

 .یکم که بهتر شدم به سمت تیالو رنتم

 :هلش دادم و گشتم

خدا لعنتت کنه پسییییره ال. کثانت  میام، ولی به خدا یه بار دیگه از یه کیلومتریم رد شییییی، من  -

 .می دونم و تو

 .دستشو آورد لپمو بکشه که یه دونه محکم رو دستش کوبیدم. اخماشو تو هم کشید

 !دختره وحشی_

 .آدرسو بده_

 .خندی زدپوز 

 ...میام دن الت_
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 .وسط حرنش پریدم

 .الزم نیست، خودمون میایم_

 .تشماشو ریز کرد

 !خودتونی_

 .منو و آنیتا_

 :به آنیتا اشاره کرد و با لحن مسخره ای گشت

 آنیتا دمت تشریف دارهی -

 .از عس انیت داغ کردم

 .خشه شو، نقط آدرسو بده_

 .آدرسو گشت و من و آنیتا به خونه برگشتیم

  .همین که در حیا و بستیم، سر خوردم و روی زمین انتادم

 :با ب ض زیر لب گشتم

 .خدایا ته اشت اهی کردم -

 .بعدم زدم زیر گریه و محکم رو سینه ام کوبیدم

 .نیازه خر، نیاز نشهم بی عقل_

 .آنیتا جلوم نشست و دستامو محکم تو دستاش گرنت

 .شب همه تی تموم میشه، منم باها. میامدختره دیوونه ته  لطی داری می کنیی  ام_

 .با تشمایی که اشک توشون دیده می شد، تو تشماش نگاه کردم

 ...اگه بی خیال نشه تیی اگه هر روز به بهانه این یه تیزی ازم بخواد، اگه_

 .وسط حرنام پرید

ه  تیالو اگه، اگه، اگه... ترا انقد نشوس بد می زنیی امشییییب میریم مهمونی و بعدش دیگه تموم_

 .دست بردار میشه

امیدوار بودم همینطور که میگه باشییه، ولی اسییترسییی که توی دلم لونه کرده بود، تموم این امیدارو 

 .دود می کرد و به هوا می برد

شاید تیالو بعد امشب دست بردار می شد، اما شک داشتم که امشب هیس اتشعاقی نیشته و همه 

 .تی به خوبی و خوشی تموم بشه
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وی که خودشییییییو به آب و آتیش زد و تهدیدم کرد، عمرا بزاره این مهمونی بدون یه اتشاق تموم تیال

 .شه

با کمک آنیتا از رو زمین بلند شییییییدم و دوتایی وارد خونه ما شییییییدیم. با یاد آوری مامان و بابا آه از 

 نهادم بلند شد. تطوری اونارو راضی می کردمی

م و نکرم حول و حوش تیالو، مهمونی امشییب و اجازه ای سییر سییشره نهار تیزی از مزه  ذا نشهمید

 .می گشت که بعید می دونستم که از  رف مامان و بابا برای رنتن به این مهمونی، صادر بشه

*** 

ساعت شش ظهر بود و تا یه ساعت دیگه باید خونه تیالو می بودیم. مامان و بابا رو بر عهده آنیتا 

راضیشون کرده بود. دوتایی حاضر و آماده نشسته بودیم و مثل گذاشتم و اونم با ترنندای خودش 

 .این تند روز، سکو. کرده بودیم. آنیتا تکونی خورد و نگاهی به ساعت کرد

 :بعدم از روی تخت بلند شد و گشت

 .پاشو بریم -

نگاه پر اسییترسییمو به عقربه های سییاعت دوختما سییاعت شیییش و نیم بود. دلم مثل سیییر و سییرکه 

 .و انعکاس این استرس دستای سرد و تپش قل م بود می جوشید

بلند شیییدما پاهام یاری نمی کردن و به زور حرکتشیییون می دادم. یه دلم می گشت قید این مهمونی 

 .و بزن، ولی عقلم بهم سرکونت می زد و حرنای تیالو رو برای بار هزارم تو ذهنم پلی می کرد

ا برای رسوندنمون، خودمون به سمت خونه تیالو حرکت از اتاق بیرون رنتیما علی ر م اصرارای باب

کردیم. جلوی همون آدرس، تاکسی توقف کرد و از ماشین پیاده شدیم. ساعت هشت و پنج دقیقه 

بود. آنیتا دسییییییتای سییییییردمو بین دسییییییتای گرمش گرنت و به سییییییمت خونه رنت. زنگ درو که زد، 

  .استرسم بیشتر شد

ارتوب در نمایان شیید. سییالمی بهمون کرد که آنیتا خشییمگین تند دقیقه بعد، قامت تیالو توی ت

 .نگاش کرد و منم نایی برای جواب دادن نداشتم

 .پونی کرد و زیر لب یه تیزی گشت که استرسم مانع شنیدنش شد

جلوتر ازما وارد خونه شییید و من نکر کردم یه آدم تقد می تونه بی ادب باشیییه. با آنیتا اولین قدمو 

شیییتیم، موجی از انرژی های منشی بهم هجوم آورد. جمعیت زیادی که نشیییسیییته که توی خونه گذا

 .بودن، خالف گشته تیالو رو ثابت می کرد
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قرار بود نقط تند نشر باشیین، اما اینجا تند تا دختر همکالسیییم که النا هم جزوشییون بود، تند تا 

 .دختر و پسر دیگه بودن و سر جمع بیست و پنج نشری می شدن

لیل رنته، سییالم کردم که بع یییا با خوشییرویی، بع ییا خنثی و بع یییا هم مثل النا و با صییدایی تح

 .دوستاش، خشمگین و شرور نگام می کردن

با همه احوال پرسییییی کردیم و من با هزار سییییالم و صییییلوا. برای ختم به خیر شییییدن این مهمونی، 

 .نشستم

. میز شام که تیده شد، همه حرف می زدن، ولی من ساکت نشسته بودم و بیشتر شنونده بودم

  .همه به  رف میز رنتیم و نشستیم

  .تیالو باالی میز و الناهم کنارش نشسته بود

همه مش ول  ذا خوردن بودن، ولی معده من دتار تنش عس ی شده بود و هیس میلی به خوردن 

 . ذا نداشتم

رو متوجه خودش بعد شام همه توی پذیرایی جمع شدیم و نشستیم. تیالو با صدای بلندش همه 

 .کرد و حواسا رو به خودش معطوف کرد

 .با اولین کلمه ای که از دهنش بیرون اومد، تنم یخ بست

 .خب امشب تو جمع ما، کسی ح ور داره که باعث رقم خوردن عجیب ترین اتشاق زندگی منه_

 :تک خنده ای کرد و ادامه داد

د و باعث شیید که یه سییری شییک و شیی هه اما خب این اتشاق واسییه عشییق من، النا، ناخوشییایند بو-

 .بین ما به وجود بیاد، اما امشب می خوام که این سوء تشاهم رنع بشه

 .تیر نگاش، منو نشونه گرنتا با دست بهم اشاره کرد

نیاز که امشییب تو جمع ما ح ییور داره، کسیییه که دارم در موردش حرف می زنم. یه روز دیدمش _

 ف بزنه، به نظرتون حرنش تی بودیکه اومد و گشت می خواد باهام حر 

 .خنده بلندی کرد

 .بهم ابراز عالقه کرد_

 .سرم به دوران انتاده بودا همه تیو تار می دیدم

 .النا با پوزخند نگام می کرد و بقیه با سرخوشی به این حرنای تیالو می خندیدن

 خیلی بی رحمی وای

 خیلی تو بی رحمی
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 آبرومو بردیو

 هنوزم نمی نهمی

 ی انسانیخیلی ب

 خیلی بی احساسی

 من که عاشقت هستم

 ترا با من نمی سازی

 .خنده هاش تموم شد و با نیشخند نگام کرد

یه دختر تقد می تونه خراب باشییییهی  واقعا از دختری که میاد خودش پیشیییینهاد دوسییییتی میده _

 ته انتظاری میرهی

 .پرسشی نگام کرد

 تند تا پسرو اینجوری گول زدیی_

 فتو آدم بی انسا

 با این دل بی احساس

 هیس وقت اینو نمی نهمی

 قل م بی تو ته تنهاس

 تو ناصله میگیری

 خالی میشه همه دنیام

 من خوابتو می بینم

 ...تو می خندی به رویام

 :تشمام سیاهی می رنت و برای ذره ای اکسیژن جون می دادم. صدای داد آنیتا رو شنیدم

 .تا دختر می گردی و االن عشقم عشقم می کنیخشه شو پسره ال. کثانت، روزی با هزار  -

نیاز اشییت اه کرد تورو آدم حسییاب کرد تو حیوونم تموم نیسییتی. خاک تو سییر پدر و مادر. که باعث 

شیییییدن تو پا به این دنیا بزاری. خراب خود. و هشت جد و آبادتین. خراب الناسیییییت که روزی با یه 

 .پسر میاد و میره

 .ه به صدای دعوای آنیتا، النا و تیالو از جام بلند شدمدسته م ل و تنگ زدم و بی توج
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بدنم سییسییت و کرخت شییده بود. هنوز تند قدمی رو نرنته بودم که تشییمام سیییاهی رنت و زانوم 

خم شد. داشتم می انتادم که دستمو به میز جلوی م ل گرنتم، ولی اونم نتونست نگهم داره و با 

 .شد. روی زمین انتادم

 .با و میز همه رو به خودشون آورد و نگاها به سمتم کشیده شدصدای انتادن بشقا

 .تیالو با نگاهی سراسر تحقیر نگام کرد و بهم اشاره کرد

تی شد کوتولو، واقعیتا حالت و بد کردی مگه نشنیدی میگن حقیقت مثل زهرمار تلخهی تو که _

 .بزنههر روز حقیقت زندگیتو می بینی، االن ن اید این زهرماره زیاد دلتو 

 .آنیتا بهش حمله کرد، پیرهنشو توی مشت گرنت و شروع به بد و بیراه گشتن کرد

اما من نه نایی برای حرف زدن و نه نایی برای دناع از خودم نداشییییتم. بیشییییتر حرنای تیالو راسییییت 

بود، من دیوونه و بی عقل بودم که بدون همشکری و تو یه تسییییییمیم آنی، به تیالو ابراز عالقه کردم. 

الن بییاییید توب بچگیمو بخورم، بییاییید همون موقع بییه این نکر می کردم کییه بییاییید بییا این کییار پی ا

 .تحقیرارو به تنم بمالم

گلومو تنگ زدم و برای ذره ای اکسیییژن تمنا کردم، اما انگار اکسیییژنی ن ود. حالت تهوع، سییر درد، 

 .ربیارنکم ود اکسیژن همه و همه دست به دست هم داده بودن تا منو از پا د

 .احساس خشگیم هر لحظه بیشتر می شد و با آخرین ناله ای که کردم، تشمام سیاهی رنت

 .تهی از هر تیزی شدم، احساس خالء می کردم

 .انگار از یه دنیا به دنیای دیگه پرتاب شدم

 داد و نریاداشییون، نیاز گشتنای آنیتا، حرف های سییرزنش وارانه ای که تیالو رو مخا ب قرار می داد

و تیالوی که بلند داد می زد، خدا لعنتت کنه النا، همه رو می شیینیدمو اما نمی تونسییتم واکنشییی 

 .نشون بدم

نمیدونم تقد تو این حالت بودم که باالخره گوشامم مثل تشمام بسته شد و این بار تموم دنیامو 

ز سیییییاهی و سییییکو. گرنتا سیییییاهی که معلوم ن ود کی روشیییین بشییییه و سییییکوتی که کسییییی خ ر ا

 ...شکسته شدنش نداشت، شاید مری بود و شاید

*** 

 !شرکتی واسه کار پیدا نکردییی_

 .خودمو روی م ل پر. کردم و مقنعه امو از سرم در آوردم

 .نه، مثل این تند وقته یا محیط شرکت خوب ن ود، یا گشتن خ ر میدیم و دست به سرم کردن_
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 تو تی پیدا نکردیی

 .دشو روی م ل روبه روم پر. کردآنیتا پوف کالنه ای کرد و خو

 .منم پیدا نکردم، تند تا شرکت سر زدم که رایساشون آدم حسابی ن ودن_

 .واقعا کالنه شده بودما یه ماهه تمومه که به هر دری زدیم که یه کار پیدا کنیم، نشد که نشد

 .دو تا مهندس عالف داریم می گردیم

 .با صدای آنیتا به خودم اومدم

 ی بگم، قول میدی عس ی نشی و منطقی بهش نکر کنیینیاز یه تیز _

 .کنجکاو نگاش کردم

 .آره، بگو_

 .انگشتاشو با استرس تو هم قشل کرد

ب ین، می تونیم به برگشییییییتن به شییییییهرمونم نکر کنیما تو تهران که کاری پیدا نشیییییید، شییییییاید تو _

 .اصشهان پیدا بشه

از جلو تشمام رد شدنا امکان نداشت  با شنیدن اسم اون شهر تموم خا را. بدم، مثل یه نیلم

من این کارو بکنم، نه سیییاله از اون شیییهر رنتم و دیگه هم بر نمی گردم. اون شیییهر واسیییه من، تموم 

 .خا را. بدمو زنده می کنه. تموم تحقیرا، تموم...، نه من نمی تونستم

 .به شد. از جام بلند شدم و خواستم داد بزنم، اما یاد قولم انتادم

خودتم می دونی برگشییتن من به اون شییهر، مسییاوی مرگه... هیس دلم نمی خواد دوباره اون آنیتا _

اتشاقاتو یادم بیاد، تو مختاری که بری، زندگی خودته و منم نمی تونم زور. کنم تا اینجا بمونی، اما 

 .من نمی تونم و برنمی گردم

نشم عمیقی کشیدم. ب  م با  به سرعت وارد اتاقم شدم و درو بستم. از پشت به در تکیه دادمو

یاد آوری تموم اتشاقا. نه سیییییییال پیش، تو گلوم جا خوش کرده بود. تند تند پلک زدم تا اشییییییکام 

 .نریزه، اما مونق نشدم

 .آروم آروم پاهام سر خورد و روی زمین نشستم

 .سالگی، کوله باری از درد بودم23من تو سن 

کیه نکنم. دوری از خانواده و دلتنگی همه اینا سیییالگی یاد گرنتم مسیییتقل باشیییمو به کسیییی ت15تو 

 .ذره ذره جونمو گرنته بود
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سییالگی، اون تسییمیم و تموم اون اتشاقا.، یه لکه بزری سیییاه و دردناک، وسییط کا ذ مچاله 14سیین 

 .شده، اما سشید زندگیم بود

نشون از درسته زندگیم سشید بود، اما تک تک خطای تایی که روی کا ذ مچاله شده زندگیم بود، 

 .یه تجربه و یه درد می داد

 .دردایی که قل مو مچاله کرده بودن و االنم اونو به تسخیر خودشون در آوردن

کی میدونه وقتی به اج ار از خانواده ا. دور بشییییییی ته حالی داریی کی دلیل این دوریو می دونه 

د و هشیییتاد و که درک کنهی کی میدونه روز سیییه شییین ه، بیسیییت و هشت بهمن سیییال هزار و سییییسییی

 هشت ته اتشاقی انتاد که من برای همیشه از اون شهر رنتمی

 .هیچکی نمی دونه و خیلی وقتا اجازه ق او. به خودش میده، به من انگ دیوونگی می زنه

 .من دیوونه نیستم، نقط یه دختر زخم دیده ام

 .شداز روی زمین بلند شدم و کلیدو توی قشل در ترخوندما در با صدای تیکی قشل 

 .پاهای کرختمو به زور حرکت دادم و خودمو به تخت خواب رسوندم

 .دراز کشیدم و به هندزنریم پناه بردم

تو این نه سییال آهنگای  مگین دنیام شییدن و من با حل شییدن تو تک تک کلمه این آهنگا، ب ض 

 .می کنم و بعد از تند دقیقه اشکام ب  و شکست میدن و شروع به باریدن می کنن

با خودم نکر می کنم تموم سهم من از این دنیا، همین اشک و ب  امهی  یعنی خدا هیس  همیشه

 سهمی تو شادی دنیا واسم نزاشتهی

ولی بعدش عقلم بهم نهیب می زنه و تموم اتشاقا. نه سیییال پیشیییو تو سیییرم می کوبه. من االن تو 

 .بند حماقتامم، حماقتی که تو عشق تیالو کردم روزگارمو سیاه کرد

زندگیمو با رمانا اشییییییت اه گرنته بودما واقعیت همیشییییییه رسیییییییدن به اون تیزی که می خوای  من

 .نیست، واقعیت با اون تیزی که تو رمانا می خونی نرق داره

من نکر می کردم وقتی به عشییقم اعتراف کنم، دنیام پر از یه حم شیییرین به اسییم عشییق میشییها 

، ولی همین حماقتام و بی نکریام باعث نه سال به عشقم می رسم و دیگه  می تو دلم نمی مونه

 .عذاب و دوریم از خانواده ام بود

خانواده ای که واسییم تیزی کم نزاشییته بودن، ولی من باعث درد و عذابشییون شییدم. خیلی دوسییت 

داشییییتم به عقب برگردم، اما این  یر ممکن ترین  یرممکن دنیا بود آبی که ریخته شییییده رو دیگه 

 .ی جمع کنیهیس وقت نمی تون
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 .عشق، عشق و عشق... یه تیز مسخره، یه واژه سه حرنی که واسه من هر حرنش یه تلخی بود

 .تو همون حال و با اون تشمای اشکی خوابم برد

*** 

 آخر قسه من بی خداحانظیه

 بی خداحانظی از شهر میرم

 نه منو می ینی

 نه تورو می بینم

ن کشیدم. سرم به  ور نجیعی درد می کرد و صدای تشمامو باز کردمو هندزنری رو از گوشم بیرو

بلند آهنگ و اشییکایی که ریخته بودم، سییهم زیادی توش داشییتن. اتاق توی تاریکی نرو رنته بود و 

 .تنها نور کمی که ناشی از تیر تراغ برق بود، اتاقو یکم روشن کرده بود

د. تشمامو برای تند لحظه بلند شدمو خودمو به کلید برق رسوندم و با نشردنش، اتاق روشن ش

 .بستم تا به نور عاد. کنه

از اتاق بیرون رنتم و هنوز تند قدمی حرکت نکرده بودم که با صدای بلند و نریاد گونه آنیتا، از جا 

 .پریدم

 .دستمو رو قل م گذاشتم و به  رنش ترخیدم

 خواستم اعتراض کنم 

عقل نمیگی یه آنیتایی هسیییت که نگرانم میشیییهی از ظهر خودتو تپوندی تو اتاقو درو دختره بی _

 .قشل کردی، پنجاه بار در زدم

 .وقتی دیدم حرناش تموم شده، دستاشو گرنتمو شرمنده نگاش کردم

 .ب خشید، ولی خوابیده بودم و هندزنری تو گوشم بود، قسد نگران کردنتو نداشتم_

 .ید و دست دیگشو به کمر زدیه دستشو به پیشونیش کش

 تا کی می خوای با هر حرنی تشماتو بارونی کنیی_

 :وقتی سکوتمو دید بلند تر داد زد

جواب بده نیاز، تا کی می خوای با هر حرنی برگردی به نه سییال پیشی نه سییال گذشییته، نه سییال  -

 از اون روز کذایی، از اون اتشاق گذشته، تو ترا نمی خوای نراموش کنیی
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د تند پلک می زدم تا اشیییکام نریزنا خیلی وقت بود که من تسیییلیم این اشیییکا شیییده بودم. از نه تن

سییال پیش من خودمو دسییت زندگی سییپردم تا هر جا خواسییت ب رتم، ولی هیس وقت اون اتشاق از 

 .ذهنم پاک نشد

 :یه قدم بهم نزدیک شد و شونه هامو گرنتا زل زد تو تشامو بلند تر گشت

جواب درست و حسابی به من بده، تو دیگه اون نیاز تهارده ساله نیستیا تو بزری د لعنتی یه  -

 ...شدی، کسی اون اتشاقو یادش نیست

 . اقت نیاوردمو باالخره سکوتمو شکستم

کسی یادش نیستی پدر مادرم تیی  منم از گذشته بیرون بیام و ازش دل بکنم، پدرم تو همون  _

اشییو ندیدیی اصییال خود. بگو، مگه اون روز تو پیشییم ن ودیی  عسییر روز سییه شیین ه می مونه. رنتار 

 یاد. نیستی

 :با عجز نالید

 دیدم نیاز به خدا دیدم، مگه میشه اون روزو یادم برهی -

 .ب ض توی صداش، اشک شد و بارید

اما تو داری خودتو نابود می کنیا گذشته و آینده رو با یه پل بهم وصل کردی که تی بشهی می _

 ته آینده تو خراب کنهیخوای گذش

 .به دیوار تکیه دادم

هیس کم نمی تونه آینده منو درسیییییییت کنه، هیس کم  اون پل رو من نسیییییییاختم، اشییییییت اهام  _

 ساختنا

 .خراب کردنشم کار هیس احد و ناسی نیست

 :تکیه مو از دیوار برداشتم و در حالی که به سمت آشپزخونه می رنتم، گشتم

وردش بکنم، تون به جز ناراحت شییدن تو و دا ون شییدن من، تیزی دیگه نمی خوام بحثی در م -

 .ندارها بهتره همین جا بحثو تمومش کنیم

 :آنیتا پوف کالنه ای کرد و گشت

 .من هر تی به تو بگم مثل یاسین خوندن تو گوش خره، پم بیخیال بشم بهتره -

مسییکنو برداشییتم و قرصییو با یه در یخچالو باز کردمو بطری آب رو به همراه سیی د دارو بیرون آوردم. 

 .لیوان آب سر کشیدم، این سردرد ع ر. بشه دیگه من با هندزنری نخوابم



                 
 

 

 آمنه آبدار|  نیاز عاشقی رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         ر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشت 

 

37 

 

بطری و س دو توی یخچال گذاشتم و به هال کوتیکمون رنتم. کنترلو از روی میز برداشتم و جلوی 

 .تی وی نشستم

ن ود، کاناال و برنامه  با نکری مشیییییی ول کاناالرو باال پایین می کردمو تنها تیزی که حواسییییییم بهش

 .های در حال پخش بودن

باید نردا هر  ور شییده یه کاری پیدا می کردم، اصییال دوسییت نداشییتم که به اصییشهان برگردم. دلم 

خیلی هوای شهرمو کرده بود، دلتنگ مامان و بابا بودم، نه ساله ندیدمشون، تنها تیزی که این نه 

ابا کال تشییم دیدنمو نداشییت و همین که زنده موندم، سییال ازشییون داشییتم یه صییدا از مامان بودا ب

 .کانی بود

 :وجدانم بهم نهیب زد

 نه په می خواستی با انت احی که به بار آوردی بیاد و باها. حرف بزنهی -

خودمم می دونستم که انتظار بی خودی دارم، ولی دل دلتنگم این تیزا سرش نمی شدا قلب من 

 .ت، تون نرمانده اون احساسم بودهیس وقت با عقل و منطق جلو نرن

با صییدای آنیتا به خودم اومدم و برای خوردن شییام، به آشییپزخونه رنتم.  ذارو توی سییکو. خوردیم 

 .و دوباره سر روزنامه نشستیم تا نیازمندی هارو تک کنیم

آنیتا بعد یکم گشیییییتن بلند شییییید و با گشتن برم تایی بریزم، به آشیییییپزخونه رنت. انگشیییییتمو روی 

 .امه حرکت می دادم که با دیدن یه آگهی انگشتمو روش گذاشتمروزن

 :زیر لب زمزمه وار خوندمش

 ...به دو نشر مهندس برای کار در شرکت... نیازمندیم -

 .هنوز کامل نخونده، بلند آنیتا رو صدا کردم

اش آنیتا هل هلکی از آشییییپزخونه بیرون اومد و به سییییمتم اومدا روزنامه رو بلند کردمو جلو تشییییم

 .گرنتم

 .نگاه کن آنیتا، اینو بخون_

با انگشت بهش جایی که باید می خوند رو نشون دادم. مش ول خوندن شد و با تموم شدنش، با 

 .هیجان دستاشو به هم کوبید

 ...وایی این عالیه  اگه استخدام بشیم _

 :روی م ل ولو شد و ادامه داد

  !ته شود -
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 .ریدیهویی مثل برق گرنته ها از رو م ل پ

 .نکر کن باهم کار کنیم، عالی میشه_

 .ل خندی به این هیجاناتش زدم و اونم با بشکن زدن رنت تا تایی هارو بیاره

 .اون ش و کلی برای نردا برنامه ریختیمو با کلی امید به خواب رنتیم

*** 

 !نیاز پاشو_

زیر سییییییرم بیرون   لتی زدم و سییییییرمو توی بالش نرو کردم. تیزی نگذشییییییته بود که یهویی بالش از

 .کشیده شد

 !میگم بلند شو_

 .هر تند بدون بالش نمی شد خوابید، اما قید بالشو زدمو پتو رو، رو سرم کشیدم

 :آنیتا وقتی دید حرناش نتیجه نمیدن، گشت

 .به درک که بیدار نمیشی، اصال خودم میرم -

 :د پرسیدمبا گشتن این حرف سرمو از زیر پتو بیرون آوردم و با صدایی خواب آلو

 !کجای -

 :ل خند حرصی زد و گشت

 !ق رستون -

 :داشتم حرنشو تجزیه و تحلیل می کردم که بالشو تو سرم کوبید و با صدای حرصی ادامه داد

 مگه قرار ن ود بریم به اون شرکت سر بزنیمی -

 :گیج پرسیدم

 !شرکتی -

 :هنوز آنیتا تیزی نگشته بود که یکی تو سرم کوبیدم و گشتم

 !شرکت وای -

با عجله بلند شییدم که پتو به پام گیر کرد و رو نشیییمنگاه محترمه انتادم. با درد شییدیدی که تو اون 

 .ناحیه پیچید آخی گشتم که آنیتا خنده بلندی کرد

 !حقته، االنم زود باش_

با کلی آخ و اوخ بلند شیییدم و به دسیییتشیییویی رنتم. بعد انجام کارای خسیییوصیییی، دسیییت و صیییورتمو 

 .دستشویی بیرون اومدمشستم و از 
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دردم یکم کم شده بود و تا تموم شدن ص حانه کمترم می شد. یه تیپ رسمی و مناسب زدم و از 

 .اتاق بیرون رنتما آنیتا حاضر و آماده نشسته بود و ص حانه می خورد

منم به آنیتا ملعق شییدم و بعد خوردن صیی حانه دوتایی از خونه بیرون زدیم. هر دو اسییترس زیادی 

شیییتیم و من به عاد. همیشیییگیم دل درد گرنته بودم. از این عادتم متنشر بودم، اما تاره ای جز دا

 .تحملش نداشتم

 .نیم ساعت تا رسیدن به شرکت مورد نظر راه بود و این نیم ساعت، با جون کندن تموم شد

الی از تاکسی پیاده شدیم و جلوی شرکت وایسادیما نمای بیرونی شرکت خیلی خوشکل بود و ع

  .برای یه لحظه بود

 :به آسمون نگاه کردم و آروم گشتم

 .اوس کریم خود. هوامونو داشته باش -

 .بعد گشتن این با آنیتا وارد شرکت شدیم. به سمت منشی که اونجا بود رنتیم و سالم کردیم

بر خالف تموم منشییییی هایی که تو این تند وقت دیده بودم، صییییور. سییییاده و مهربونی داشییییت و 

 .ش تندانی هم نداشتآرای

 :با خوشرویی جوابمونو داد و وقتی آنیتا دلیل اومدنمونو توضیح داد، گشت

 .خیلیم عالی  االن مدیر عامل شرکت میاد، اومد برین تو و نرمای استخدامو پر کنین -

 .به گشتش عمل کردیم و تا اومدن مدیر عامل روی صندلی های موجود، نشستیم

که با صدای قدمایی سرمو ترخوندم که یه پسر کت و شلواری شیک  نمی دونم تقد گذشته بود

 .بیست و شیش، هشت ساله رو دیدم

به سییمت منشییی رنت و بعد از کمی حرف زدن که نشیینیدم، منشییی با صییدای بلندی به ما اشییاره 

 :کرد و گشت

 .اقای الیاسی، این خانوما برای استخدام اومدن -

 :رد و پشت بندش به منشی گشتسرشو به سمت ما برگردوند و سالم ک

 .یه ربع دیگه بشرستیدشون تو اتاقم -

 .منشی تشمی گشت و ماهم منتظر نشستیم تا یه ربع تموم بشه و زودتر نرمو پر کنیم

 .تلشن روی میز منشی زنگ خورد و منشی بعد حرف زدن، ا الع داد که االن می تونیم بریم

 .م و با بشرمایید الیاسی، وارد اتاق شدیمبلند شدیم و با هزار سالم و صلوا. در زدی

 .با دعوتش روی م الی جلوی میزنش نشستیم
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 .دستاشو تو هم حلقه کرد و روی میز گذاشت

 :بعد پرسیدن تند تا سوال، در حالی که نرمارو بهمون می داد گشت

 .این نرمارو پر کنید -

 :نرمو از دستش گرنتم که ادامه داد

شتین، شییما به مد. یه ماه، به صییور. آزمایشییی اینجا کار می کنین. اگر با توجه به تیزایی که گ -

 .که از کاراتون راضی بودیم، به  ور داامی استخدام میشین. مشکلی که ندارین

 .خیر مشکلی نیست_

 .با گشتن این حرف مش ول کردن نرم شدم. پنج دیقه پر کردن نرم  ول کشید

یاسی دست دراز کرد، نرمارو برداشتو بعد یه نگاه اجمالی بلند شدیمو نرمارو روی میز گذاشتیم. ال

 :بهشون گشت

 .نردا راس ساعت هشت تو شرکت باشید -

 .سری به نشونه تایید تکون دادم و تشمی گشتم

 .خیلی خودمو نگه داشته بودم که از خوشحالی جیغ نزنم

خوش بر و رو، از شرکت  خیلی خانوم وار از اتاق الیاسی بیرون اومدیم و بعد خداحانظی از منشی

بیرون زدیم. همین که پامونو از در شیییییرکت بیرون گذاشیییییتیم جیغ بلندی زدیم که خیلیا با تعجب 

 .نگامون کردن

 .اونقدر از خودمون مطمئن بودم، که می دونستم یه ماه بگذره به صور. داامی استخدام میشیم

بر نمی خورد. هر تند که هر ماه کلی  نهارو آنیتا مهمونم کرد، یکم ناپرهیزی می کردیم به جایی

 .پول با حسابمون می ریختن

بعد یه نهار عالی، به خرید رنتیم و تند دسییییییت مانتو، شییییییلوار و مقنعه با رنگا و مدالی مختلف 

 .خریدیم. بعد از کلی خرید، گشتن و جنگولک بازی، به خونه برگشتیم و دوتایی بی هوش انتادیم

*** 

 .کردما از اتاق بیرون رنتمو بعد خوردن ص حانه، از خونه بیرون زدیم مقنعه امو راست و ریست

راس سیییاعت هشیییت جلوی شیییرکت بودیم و اسیییترس توی وجودمون بی داد می کرد، که این واسیییه 

 .اولین روز کاری عادی بود

با ورودمون به شرکت، منشی که نهمیدیم اسمش لیالست، به استق المون اومد و مارو به بخشی 

 .ط به کارمون بود، راهنمایی کردکه مربو



                 
 

 

 آمنه آبدار|  نیاز عاشقی رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         ر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشت 

 

41 

 

تا ظهر کارامونو هماهنگ کردیم و با بیشییییییتر کارمندا آشیییییینا شییییییدیم. تنها کسییییییی که هنوز برامون 

 .مجهول بود، رایم شرکتی بود که آوازه  رور و اخالق گندش رو خیلی شنیدیم

 .هدنم شد با همه اینا کنجکاو دیدنش ن ودم، تون اصل مهم زندگی من، از اون اتشاق به بعد

 .توی زندگی من جایی واسه جنم مذکر و خودخواهیاش ن ود

*** 

روز ها در پی هم می گذشیییتن و تالش ما هر روز بیشیییتر از دیروز می شییید. با تمام وجود تالش می 

 .کردیم تا این یه ماه بگذره و ما به عنوان کارمند داامی استخدام بشیم

 .ت و باالخره قرار بود که رایم شرکت بیادروز از اومدنمون به شرکت می گذش 15امروز 

 .برای همینم یه جلسه با ح ور تمام کارمندا و کارکنای شرکت ترتیب داده بود

 .نیاز زود باش، رایم االن می رسه_

نقشیییییه هایی که دم دسیییییتم بودو یه گوشیییییه میز گذاشیییییتمو از اتاق بیرون رنتم. همهمه ای که توی 

 .شتشرکت پیچیده بود، برام تازگی دا

 .همه یه جورایی استرس داشتن و از این ور شرکت به اون ور شرکت می دویدن

بر خالف همیشه استرس نداشتم، ولی آنیتا برعکم من بود و رنگ صورتش مثل گس سشید شده 

 .بود

وارد اتاق جلسییه شییدیم و بعد سییالم کردن به بقیه، به سییمت دو تا صییندلی خالی رنتیم و کنار هم 

در آوردم و مشیی ول ور رنتن باهاش شییدما به  ور ناگهانی همهمه توی سییالن نشییسییتیم. گوشیییمو 

جای خودشییو به سییکوتی تند دقیقه ای داد و بعدشییم سییالم سییالم هایی بود، که پشییت سییرهم به 

 .گوش می رسیدن

به ت عیت از بقیه بلند شییییدم و تشییییم گردوندم تا اسییییطوره  روری که این تند روز زیاد حرنشییییو 

نما اما تنها تیزی که دیدم یه پسره با کت و شلوار سرمه ای بود، که پشتش بهم شنیده بودم، ب ی

 .بود

ذهنیتی از صیییورتش نداشیییتم، اما قد و باالش خوشیییکل بود و االن جاش بود که بگم، هیکلو ب ین 

 !جون بابا

 ...برگشتنش همانا و ما. شدن من همانا

گی، همون رنگی که یه روزی من بهشون تشماشو گردوندو روی من ثابت موندا همون تیله های رن

 ...دل بسته بودم
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هجوم خا را. تلخ و اون اتشاقا. کذایی، ب  ییییییو تو گلوم نشییییییوند. کم کم نم اشییییییک تو تشییییییمم 

 .نشست و کل تنم یخ بست. تموم حرنا و کاراش تو ذهنم تداعی شد

وسییییتی میده یه دختر تقد می تونه خراب باشییییهی  واقعا از دختری که میاد خودش پیشیییینهاد د_

 ته انتظاری میرهی

سیرم به دوران انتاد، نشسیام نامنظم شیده بودن و تشیام سییاهی می رنت. دسیتمو به شیقیقه هام 

 .گرنتم

 تند تا پسرو اینجوری گول زدیی_

پاهام تحمل وزنمو نداشتن و با زانو روی زمین انتادم. جمع متشنج شده بود و آنیتا با گریه صدام 

 .را. تیالو و اون اتشاق بیشتر از این بود که بتونم شکستش بدممی کرد، اما قدر. خا 

 .بازم یه شوک عس ی  یادآوری آخرین حرنش ضربه نهاییو زد

واقعا تو پیش خود. تی نکر کردیی اینکه االن میای پیش من و بهم ابراز عالقه می کنی و من _

دش به یه پسییییییر ابراز عالقه با آ وش باز می پذیرمتی  من تورو می خوام تی کاری دختری که خو

کنه تی ازش در میاد به جز اینکه همزمان با تند تا پسیییر باشیییهی اشیییت اه اومدی من با ه*ر*...ها 

 .نمی پرم

 !...تشمام بسته شد و دوباره همون تاریکی آشنا و همون شوک عس ی همیشگی

*** 

 ...ی یوخانوم دکتر سلیمی، به بخش سی سی یو، خانوم دکتر سلیمی به بخش سی س_

تشییییمامو آروم باز کردما اولین تیزی که دیدم سییییرم باالی سییییرم بود. بوی الکل و دیوارای سییییشیدو 

خوب می شناختم. این حال و روز خودمم برام تازگی نداشت، خیلی وقت بود اینا جزوی از زندگی 

 .من شده بودن

مو رنیق جون دسییت تپم گرم گرم بود و هرم نشسییای کسییی روش پخش می شیید. سییرمو بر گردوند

 .جونیمو دیدما کسی که اگه بیشتر از من زجر نکشیده باشه، کمتر ن وده

ضعشمو همه دیدن، با ته رویی باید بر می گشتم تو اون شرکتی که امروز تنین انت احی به بار 

 !آوردم. اخراجم نشده باشیم خوبه

ن کار خیلی خوشییحال بود، اگه با این نکر آه از نهادم بلند شییدا آنیتا این تند روزه واسییه پیدا شیید

 !بخا ر من اخراج می شد، هیس وقت خودمو نمی بخشیدم
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داشتم به مری ی که تخت ب لیم بود نگاه می کردم که در باز شد و پرستار وارد اتاق شدا با دیدن 

 :تشمای بازم گشت

 به هوش اومدی خانومیی حالت خوبهی -

همید که من جسیییمم مریض نیسیییت، من از سیییری به نشیییونه بله تکون دادما هیس وقت کسیییی نش

 !درون مری م و حالم بده. حال روحم خوب نیست، قلب شکسته ام آسیب دیده و مری ه

با صییییییدای پرسییییییتار آنیتا هم بلند شیییییید و با دیدن تشییییییمای بازم، محکم ب لم کرد و دم گوشییییییم 

 .خداروشکری گشت

 :ازم جدا شد و از پرستار پرسید

 ب ریمشیحالش خوبهی  کی می تونیم  -

 :پرستار نگاهی به سرم کرد و بعد تک کردنش جواب داد

 .حدود یه ساعت دیگه، وقتی سرمش تموم بشه، می تونید ب ریدش -

تشییکری کرد و روی صییندلیش نشییسییت. پرسییتار مری ییای دیگه ای که تو اتاق بودن و تک کرد و 

 .بعد تزریق تند تا آمپول به سرما، از اتاق بیرون رنت

 :تو دستاش گرنت و آروم پرسیدآنیتا دستمو 

 نیاز ترا باز حالت بد شدی -

 :با کالنگی گشتم

آنیتا از دسیت خودم خسیته شیدم، هر تیزی تیالو رو یادم میاره  با انت یاحی که امروز بار آوردم  -

 ...دیگه روم نمیشه پامو تو شرکت بزارم

 .آنیتا وسط حرنم پرید

 .بودی و نشار. انتاده به خواست خود. و از قسد ن وده که، مریض_

 . مگین نگاش کردم

 !تا این حد ضایعی _

 :با حالت استشهام نگام کرد که ادامه دادم

تا این حد ضییایع که تا تشییمم به تشییمای رایم انتاد بیهوش شییدمی  آنیتا دلم نقط مری می  -

ز خواد، نمی دونم کی این زجر و عذاب تموم میشیییییه. اعسیییییابم انقد متشییییینج شیییییده که با هر تی

کوتیکی، دتار شوک عس ی میشم. نقط یه تشابه رنگی تشمای رایم باعث شد حال و روزم 
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این بشیییییه، باعث شییییید که تموم اتشاقا. نه سیییییال پیش، تموم حرنا و تحقیرا دوباره تو ذهنم جون 

 .بگیرن و زمینم بزنن

 .آنیتا که حاال دلیل شوک عس ی امروزمو نهمیده بود، دستمو بیشتر نشرد

با_ به خود. تلقین می من هر  به حرنام توجه نکردی، داری  یه جوری در رنتی و  ر بهت گشتم 

کنی که نمی تونم. تلقین خطرناک تر از هر اسیییلحه ایه، می تونه آدمو به یه قدمی مری برسیییونه و 

بر عکم می تونه سییال  خوشیی ختی یه آدم باشییها مهم اینه که تو تیو به خود. تلقین می کنی  

برای در اومدن از این حال و روز برنداشییییییتی و تا وقتی که تو خود. نخوای، کاری تو حتی یه قدمم 

 .از دست کسی بر نمیاد

تموم حرناشو ق ول داشتما می دونستم تا خودم نخوام نمیشه، ولی ه مشون حتی بعد نه سال 

ت به واسم سخت بود. اگه خانواده ام کنارم بودن شاید می تونستم، ولی وقتی سردی بابا رو نس 

 .خودم می بینم، نراموش کردن و از یاد بردن سخت میشه

 .ترجیح دادم نقط سکو. کنم و ممنون آنیتا شدم که دیگه تیزی نگشت

با تموم شدن سرم، آنیتا رنت و با پرستار برگشت. پرستار با دقت هر ته تمام تر کاراشو انجام داد 

 .اومدیمو رنت. با کمک آنیتا بلند شدمو از بیمارستان بیرون 

 .دومین ماه تابستون بود و هوا به شد. گرم بود

واسیییه اولین تاکسیییی دسیییت بلند کردیم و سیییوار شیییدیم. از اونجایی هم که ما شیییانم نداریم، توی 

 .ترانیک سنگین گیر کردیم و یه ساعت و نیم معطل شدیم

خره رسیدیم. وقتی ماشین دم در خونه توقف کرد، نشم راحتی کشیدم و خدارو شکر کردم که باال

 .کرایه رو حساب کردیم و پیاده شدیم

 .با ورودمون به خونه، اولین کاری که کردم، خوردن یه لیوان شربت خنک بود

درسییییته تازه از بیمارسییییتان مرخص شییییده بودمو باید اسییییتراحت می کردم، ولی تو این هوای گرمو 

 .ترانیکی که بودیم، هیس جوره نمی شد قید این شربت و زد

ردن شربت، به حموم رنتم تا هم بوی الکلی که هنوز احساسش می کردم از بین بره و هم بعد خو

از این حال و روز مزخرنم دربیام. نردا باید یه نیاز دیگه می شیییییییدم، ن اید با این کارام برای خودم 

 .ترحم بخرم، بهتر از هر کسی می دونم که تقد از ترحم متنشرم

از تنم بیرون برد. هوا رو به تاریکی می رنت و کم کم وقت شام  یه حمامه یه ساعته تموم خستگیو

 .بود، اما از اونجایی که آنیتا خسته بود، تسمیم گرنتم خودم شام رو بپزم
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 .بخا ر آنیتاهم که شده باید یکم ت ییر کنم، ن اید اونم با خودم زجر بدم و ناراحت کنم

رنتم همونو درسییت کنم. دسییت به کار شییدمو  ذای مورد عالقه آنیتا ماکارونی بود، پم تسییمیم گ

 .بعد در آوردن مواد الزم، شروع به پختنش کردم

بوی ماکارونی توی خونه پیچیده بود و شکم نلک زده ام که از ص ح تیزی نخورده بود، به قار و قور 

 .انتاده بود

 تزاین شیییده دیسیییو برداشیییتما ماکارونیو توی اون ریختمو یه دونه جعشری ام روش گذاشیییتم تا مثال

  .باشه

در حال تیدن میز بودم که سییر و کله آنیتا پیدا شیید. اولین قدمو که توی آشییپزخونه گذاشییت، پره 

 .های بینیشو گشاد کرد و بو کشید

 .بعدم با لذ. تشماشو باز کرد و تشکری کرد

روی صییندلی همیشییگیش نشییسییت و مثل  ذا ندیده ها و گرسیینه های سییومالی به جون ماکارونی 

 .ادانت

 .به این حرکاتش خندیدمو مش ول خوردن ماکارونی شدم

اون شب، سعی کردم بخا ر آنیتاهم شده خوش باشم و بخندما تسمیم برای عوض شدنم حتمی 

بود. باید بین گذشته و آینده دیوار می کشیدمو بهتر بود به جای اینکه ناله کنم از بخت بدم، بگم 

 .ق و نهمیدم که هیس وقت ن اید عجوالنه تسمیم بگیرمته خوب شد که ع ر. گرنتم از اون اتشا

*** 

همزمان با نقشییییه جدیدی که تو دسییییتم بودو نگاش می کردم، به سییییمت اتاق می رنتم که به یکی 

 .برخورد کردم

بدون اینکه به شیییخص نگاه کنم، خم شیییدم تا نقشیییه رو بردارم. کا ذ نقشیییه رو صیییاف کردم و بعد 

شیییده باشیییه، سیییرمو بلند کردم تا از کسیییی که باهاش برخورد کردم، کسیییب ا مینان از اینکه پاره ن

 .عذرخواهی کنم

با بلند کردن سرم، ما. شدما یه مرد ریش و سی یل دار که یه عینک گنده رو تشماش و یه کاله 

 .ل ه دار سرش بود

 .سعی کردم ضایع نگاه نکنم تا معذب نشه، هرتند که کلی از این سر و وضع تعجب کرده بود

 .ا به رسم احترام معذر. خواهی کردم و از کنارش گذشتمبن
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نقشیییه ای که تو دسیییتم بود، باید کامل می شییید و مطمئن بودم که برای تسیییت کردن ما بود، وگرنه 

 .علت دیگه ای نداشت که این نقشه رو به من بسپرن

ش سیییرمو تموم دقت و تمرکزمو روی نقشیییه گذاشیییتم و اونطور که باید کاملش کردم. با تموم شیییدن

 .بلند کردم که گردنم درد گرنت

 .یکم حرکت و ماساژش دادم تا به حالت ق ل برگرده و از دردش کاسته بشه

کا ذو بلند کردمو جلوی تشییییمام نگه داشییییتم، به نظر خودم که مشییییکلی نداشییییت و خیلی عالی 

 .کشیده بودم

 .ن نگاه کنه و نظر بدهبه گشته الیاسی باید بعد اتمامش اینو برای رایم شرکت می بردم تا او

 .با اعتماد به نشسی که عالی بودن نقشه تو من ایجاد کرده بود، به سمت اتاق رایم رنتم

 .بعد ا الع منشی، در زدم و با بیاتوی رایم وارد شدم

اولین قدمو که تو اتاق گذاشتم، اعتماد به نشسم دود شد و به هوا رنت. تشماش انقد سرد و بی 

 .جدی بود که آدم خود به خود استرس می گرنترو  و صورتش انقد 

 .با صدایی که سعی کردم نلرزه و آثار استرس توش مشهود ن اشه، سالم کردم

 .تو تشام زل زد و سری تکون داد که به خا ر بی ادبیش تو دلم کلی نحشش دادم

 .صل مطلببرای اینکه زودتر کارم تموم شه و از این اتاق ترسناک بیرون برم، نورا رنتم سر ا

 .خواستم نامیلیشو بگم که یهو یادم اومد من اصال اسم و نامیلی اینو نمی دونم

داشییییتم روی میز دن ال اسییییمش می گشییییتم که دسییییت برد و قطعه  الیی رنگی، که روش به  ور 

 :برجسته نوشته شده بود سیاوش آرسام، جلو آورد و با صدایی جدی و سرد گشت

 !دن ال این می گردیی -

این سوتی عظیم از دست خودم عس ی شدم، ولی برای اینکه نشهمه ضایعم کرده خونسرد بخا ر 

 :گشتم

 .بله، دن الش می گشتم -

 :خونسرد نگام کرد و با کنایه جواب داد

 .می دونستم، باالخره جلسه اون روز  ش کردی و نرسیدی به اینکه بشهمی رایست کیه -

ادم بین دوراهی که نقشه ای که دستم بود و بکنم تو در نهایت بیشعوری حرنشو زد و من گیر انت

 .حلقش یا با احترام جواب بدم، که به   ع راه دوم عاقالنه تر بود، ن اید باهاش لج می کردم

 .درسته، حالم خوب ن ود و بابت متشنج شدن جو جلسه، عذر می خوام_
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 .به پشتی صندلی تکیه داد

 .یی واسه کارمندای بیمار و دست و پاتلشتی نداریمبهتره که دیگه تکرار نشه، ما اینجا جا_

پم وقتی نقشیییه از دسیییتم انتاده بود، دیده و اونو تو سیییرم می کوبه. کسیییی نیسیییت بگه خاک تو 

سر. نیاز یکم حواستو جمع کن سوژه یه آدم خوشکل و... خوشکل تیهی این گند اخالق بیشعور 

 !کجاش خوشکلهی

 !حواستون به منهی_

 :و گیج گشتمبه خودم اومدم 

 !آره یعنی نه -

 .اخماشو تو هم کشید

 ...پم باید خود درگیری و حواس پرتی رو هم به صشاتت اضانه کنیم، بهتره دیگه _

 :ناخود آگاه با حرص، وسط حرناش پریدم

 .آقای الیاسی گشتن که این نقشه رو به شما نشون بدم -

 :نقشه رو روی میزش گذاشتم که بی توجه به اون گشت

 .کسی وسط حرف رایسش نمی پره -

خدایا یا منو بکش یا بازم منو بکش  آنیتا و ن ود کار دست منو بسته بود، وگرنه االن بهش نشون 

می دادم که نیاز کیه  ال ته نیاز تنان کسییییم نیسیییتا، نه زبونی دارم، نه زیادی م رورم، نه لج ازم و 

رنا منو گذاشیییییته مردم نگام کنن و ع ر. نه شییییییطونم، کال یه آدم اضیییییانی رو کره زمینما خدا صییییی

 .بگیرن

وقتی دید سکو. کردم، دست برد و نقشه رو برداشتا بعد یکم بررسی روی میز گذاشت و نگام 

 .کرد. از توی نگاهش نمی شد هیچی رو خوند، نگاش خنثی و تهی از هر حسی بود

ن حرف سییکوتو نمی منتظر نگاش کردم که سییکوتو شییکسییت، ولی ای کاش که الل می شیید و با ای

 .شکست

 .در حدی که باید باشه نیست  باید برای استخدام شدن تو این شرکت بیشتر تالش کنی_

 .مثل الستیک ماشین پنچر شدما بعد تند دقیقه از شوک در اومدم

 .حرنتون کامال درسته، ولی جاهایی که اشکال داره رو نشونم بدین، تا بشهمم_

 .دم، اما خودشو ن اختبرای یه لحظه شوکه شدنش رو دی

 .من وقت این کارارو ندارم_



                 
 

 

 آمنه آبدار|  نیاز عاشقی رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         ر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشت 

 

48 

 

 :ل خند ملیحی رو ل ام نشوندم و گشتم

 !پم خیلیا واسه شما وقت نداشتن -

 .اخمشو  لیظ کرد

 !منظوری_

 .شونه ای باال انداختم

 .منظور خاصی نداشتم، اگرم منظوری بوده باشه، شما گرنتید_

 .به سمتم براق شد

 !ایم، که من باشمو ندارهاینجا کسی حق کلکل با ر_

 :ل خندمو پر رنگ تر کردمو با لحن مالیمی گشتم

 !االن به نظرتون من کلکل کردمی -

 .پرونده ای رو جلو کشید و خودشو باهاش مش ول کرد

 .می تونی بری، دیگه این رنتار تکرار نشه _

روز نقشیییه رو کامل کرده با گشتن نعال، از اتاق بیرون اومدمو به سیییمت اتاق خودمون رنتم. آنیتا دی

 .بود و گویا جناب آرسام، به اون گیر نداده بود

معلوم شیییید که با من سییییر هیچی مشییییکل پیدا کردها تا سییییر حد مری از این آدمای عقده ای بدم 

 .میاد

با اعسیییابی خورد وارد اتاق شیییدمو نقشیییه رو روی میز کوبیدم. آنیتا با دیدن وضیییعم جلو اومد و با 

 :نگرانی پرسید

 !تی شده بازی -

 .اخمامو تو هم کشیدم

 .آنیتا به قرآن به خا ر تو ن ود می زدم نک مک این پسره رایم گند اخالقو میاوردم پایین _

 :نقشه رو باال بردم، روبه روش نگه داشتم و ادامه دادم

 آخه این کجاش مشکل دارهی  نه تو بگو کجاش مشکل دارهی -

 .دوباره روی میز گذاشتمش

 .ش کردن دیروزم کلی تیکه انداختسر یه   _

 :آنیتا تشم و ابرویی اومد که بی توجه بهش ادامه دادم
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تیه تشم و ابرو میایی کلی حرصم دادن بزار من یه بار حرصمو خالی کنم. آدم تقدر می تونه  -

 .نشهم باشه که درک نکنه من از قسد  ش نکردم

 :آنیتا شروع کرد به سرنه کردن و بعدم آروم گشت

 !آقای الیاسی -

با همین یه حرنش کیش و ما. شیییییییدما هم خودمو بدبخت کردم، هم آنیتای بیچاره رو که کلی 

 .دلشو به این کار خوش کرده بود

 :آروم شروع به حرف زدن کردم

 !ال ته می دونی، حقم داشته، هر تی ن اشه اون بهتر می دونه و با تجربه تره -

 .ود جمع و جورش کرد و به الیاسی سالم کردل ای آنیتا به ل خند کش اومد، اما ز 

 :منم  ی یه حرکت خیلی ضایع ترخیدم و گشتم

 !عه سالم آقای الیاسی، حالتون خوبه، از کی اینجاییدی -

 .الیاسی که از این لحن و نیش تا بناگوش باز من خنده اش گرنته بود، دستی دور ل ش کشید

 .اوشو مورد الطانتون قرار می دادیدسالم، ممنونم  از همون وقتی که داشتید سی _

 :با حالت زاری نگاش کردم و آروم گشتم

 کی بیام واسه تحویل استعشا نامهی -

نتونسیییییت جلوی خنده اش و بگیره و آرومو مردونه خندید. پشیییییت بندش با صیییییدایی که رگه های 

 :خنده توش دیده می شد، گشت

 !الزم نیستا نقشه تونو نشونم بدین ب ینم تطوره -

 .پوکر نیم نقشه رو برداشتم و به دستش دادم

 .آقای آرسام گشتن که مشکل داره_

 :متوجه  عنه کالمم شد و با ل خند، سری تکون داد. بعد یکم بررسی سرشو بلند کرد و گشت

 .نقشه تون کامله، نردا به صور. داامی استخدام میشین -

 .با تعجب نگاش کردم

 ...ولی_

 .حرنمو قطع کرد

 .حواس پرتی، بی نظمی و حاضر جوابی متنشره  بخا ر همینم اینو بهتون گشته سیاوش از_

 .خودشم االن منو نرستاد، ال ته بین خودمون بمونه
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 .ل خند جذابشو تاشنی حرناش کرد و با گشتن خسته ن اشید، از اتاق بیرون رنت

 .با رنتنش آنیتارو صدا کردم

 !آنیتا _

یه دونه تو کمرش کوبیدم. همونطور که مسییییییر رنتن  وقتی دیدم جواب نداد برگشیییییتم سیییییمتشیییییو

 :الیاسی رو نگاه می کرد، گشت

 .وایی خنده هاش ته خوشکل و مردونه است -

با تعجب سیییییرمو برگردوندمو آنیتا رو نگاه کردم. کم کم ل خندش کمرنگ شییییید و با تند تا سیییییرنه 

 :گشت

 من برم تایی بیارم واسه خودم، تو می خوریی -

 .نشونه آره تکون دادمو اونم از خدا خواسته، زود از اتاق بیرون رنتگیج سرمو به 

نکر نمی کنم تو این مد. کم عشقی به وجود اومده باشه، اما اگر به وجودم اومده باشه، امیدوارم 

 .سرنوشت عشقش مثل من ن اشه

یه دوسییت  از ته دل دعا کردم که هر ته به صییالحشییه براش اتشاق بیشتها آنیتا واسییه من بیشییتر از

 .بود. بخا ر من اومده بود تهران و با من زندگی می کرد

اگه خدایی نکرده نقط یه لحظه ناراحتیشییییو ب ینم دیوونه می شییییمو بعیدم نیسییییت یه بالیی سییییر 

 .کسی که ناراحتش کرده بیارم

 .اومدم برم بشینم که نگاهم به نقشه ام انتادا نشم عمیقی کشیدم و دستی به پیشونیم کشیدم

وش آرسییییام ضیییید حال،  رف معلوم نیسییییت با خودش تند تنده. حاال من سییییر یه جلسییییه سیییییا

 .اینجوری انتادم  ش کردم، این همه تیکه انداختن داشتی  خوبه باهاش کلکل نکردم

بین حرص خوردنام یه دنعه ای نیشم تا بناگوش باز شدا همین که ق ول کرده بود نقشه ام عالیه 

 !، خودش خیلیهو الیاسی رو دن الم نرستاده

 .بهتره نکرمو با حرصایی که از دستش خوردم، درگیر و اعسابمو خورد نکنم

روی صندلیم نشستم و مش ول بررسی نقشه ها شدم. تازه شروع کرده بودم که آنیتا با دو لیوان 

 .تایی برگشت و یکیشو جلوی من و اون یکی رو، جلوی خودش گذاشت

ند می شییییییید، دوختم. یه دنعه ای یاد خونه انتادما تای های نگامو به بخاری که از روی تایی بل

مادرم و دعواهامون سیییییر اینکه، من ن اید زیاد تایی بخورم. هر بار با اینکه می دونسیییییتم به حرنم 

 .گوش نمی کنه، بازم لج می کردم
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.. تقد دلتنگشون بودمو نقط خدا می دونه  نه ساله که سهمم از مامان یه صدای نگران و از بابا.

 .از بابا تیزی ندارم جز یه عکسی که هر شب نگاهش می کنم

 .یه قطره اشک از تشمام تکید و روی میز انتاد

زود صییورتمو پاک کردم تا آنیتا متوجه نشییه و نگرانم نشییه. خیر سییرمون باید بخا ر اینکه داریم به 

 .عنوان کارمند داامی استخدام میشیم، جشن بگیریم

بود و منم که مثل همیشییه ناز ناله برداشییتما اصییال من یه روزو بدون اشییک آنیتا که کال تو هپرو. 

 .ریختن نمی تونم زندگی کنم. تند وقته دارم نکر می کنم که با اشک رنیقای ناب شدیم

 .تسمیم گرنتم امشب، به مناس ت استخدام شدنمون، آنیتا رو برای شام مهمون کنم

 .ت تا پایان ساعت کاریمون مونده بودسرمو بلند کردمو ساعتو نگاه کردما یه ساع

 .آنیتا رو نگاه کردمو صداش زدما وقتی دیدم جوابی نداد، واسه دومین بار صداش زدم

 .ولی انگار آنیتا بدجور تو هوای خنده الیاسی سیر می کرد که حواسش اینجا ن ود

 .ورد کردپاک کنی که روی میز بودو برداشتم و به سمتش پر. کردم، که به شقیقه اش برخ

 :دستشو به شقیقه اش گرنت و نالید

 !بمیری وحشی، تی می خوایی -

 .می بینم هوای خنده الیاسی بهت ساخته که نمی خوای ازش دل بکنی_

 .دستپاته شد و ل خند نیم بندی زد

 .تر. نگو، نکرم یه جای دیگه بود_

رخوندم و ترخی به ل خند حرص دراری روی ل م نشییییییوندما مدادی که تو دسییییییتم بود و تو هوا ت

 .صندلی دادم

 !منم که پشت گوشام مخملی _

 .شکالتی که دم دستش بود و پر. کرد سمتم، که خندیدمو جاخالی دادم

 !حاال اینارو ولش، امشب شام مهمون منی_

 :خوشحال شد که بحث عوض شده و گشت

 واقعای  کجای -

 !یه جای خوب_

 :تشماشو ریز کرد و موشکانانه پرسید

 قت تی شده که تو دست و دل از شدییاون و -
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 .قری به گردنم دادم

 .من همیشه دست و دل از بودم_

پشت تشمی نازک کرد و مش ول انجام کارش شد. یه ساعت به سرعت برق و باد گذشت و ما، 

وسییایلمونو جمع کردیم و از شییرکت بیرون اومدیم. سییوار تاکسییی شییدیم و من، آدرس آپارتمانمونو 

 .دادم

م خونه و ل اسیییامونو عوض کردبما بعدشیییم به رسیییتوران رنتیم. با رسییییدن به رسیییتوران از اول رنتی

تاکسیییی پیاده شیییدیم و وارد شیییدیم. یه رسیییتوران شییییک بود، که  ذاهاش گرونم بودن، ولی یه روز 

 .ناپرهیزی به جایی بر نمی خورد اونم حاال که کار پیدا کردیم

 .ون روی میزمون اومد و سشارشامونو گرنتسر یه میز تو گوشه رستوران نشستیما گارس

صیییدای آهنگ خیلی قشییینگی توی رسیییتوران پیچیده بود و منو آنیتا توی سیییکو.، بهش گوش می 

 .کردیم

 دیدمت از دور، خسته بود پاها.

 تا نگا. کردم، وای از اون تشما.

 گشتی از دست، این آدما خستم

 زخماتو شستم، بالتو بستم

 هحاال می بینم، توی دیوون

 نکر پروازی، دور از این خونه

 نرو زندونیت کنن باز

 گم نشو تو نکر پرواز

 نزار بمونه  مت

 رو دلم عشق دردسر ساز

 نرو زندونیت کنن باز

 گم نشو تو نکر پرواز

 نزار بمونه  مت

 رو دلم عشق دردسر ساز

 ترا انقد، گرنتار توام

 نمی دونی، نمی دونم
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 میگی باید، برم اما

 تونمنمی تونی، نمی 

 نرو زندونیت کنن باز

 گم نشو تو نکر پرواز

 نزار بمونه  مت

 رو دلم عشق دردسر ساز

 نرو زندونیت کنن باز

 گم نشو تو نکر پرواز

 نزار بمونه  مت

 رو دلم عشق دردسر ساز

 نرو زندونیت کنن باز

 گم نشو تو نکر پرواز

 نزار بمونه  مت

 رو دلم عشق دردسر ساز

 (علی یاسینی%پرواز)

ش تموم شد و یه ربع بعدش،  ذاهامونو سر میز آوردن. بعد خوردن  ذا آنیتا پیشنهاد رنتن آهنگ

به شییهربازیو داد، که تون خیلی وقت بود نرنته بودم، پیشیینهادو رو هوا زدم و به سییمت شییهربازی 

 .راه انتادیم

ه از ترس، عاشق هیجان بودم و بیشتر وسایالی هیجانی رو سوار شدم. تا می تونستم جیغ زدما ت

 .ته برای خالی کردن حرصایی که تو این نه سال خوردم و با همین جی ا س ک س ک شدم

ساعت نزدیکای یک شب بود که عزم برگشتن به خونه رو کردیم. خواستم تاکسی بگیرم که آنیتا 

 .نزاشت و گشت که پیاده برگردیم

 :عاقل اندر سشیهانه نگاش کردم و گشتم

  !از اینجا تا آپارتمانمون تقد راههیآخه عقل کل می دونی  -

 .آنیتا دستشو به کمرش زدو پونی کرد

 .راست میگیا  ولی خب بیا یه کمشو پیاده بریم -
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برای اینکه دلشیییو نشیییکنم، ق ول کردم و دسیییت تو دسیییت هم شیییروع به پیاده روی کردیم. انتهای 

 .خیابون شهربازی بودیم که دو تا پسر ال.، جلومونو گرنتن

 .استیم با بی اعتنایی از کنارشون رد شیم، که نزاشتن و یکیشون محکم مس دستمو گرنتاول خو

پامو بلند کردمو یه دونه زیر شکمش زدم که دستمو ول کرد. از این نرصت استشاده کردم و محکم 

 .دویدم و دست آنیتارو هم کشیدم

 :به اون یکی گشتاونی که زده بودمش، وقتی دید داریم نرار می کنیم، بلند داد زد و 

 .ممد بگیرشون نرار کردن -

با شیینیدن این سییرعتمونو بیشییتر کردما صییدای پاهایی که پشییت سییرمون می اومد، نشییون می داد 

 .که دن المونن

دیگه نشم کم آورده بودیمو سییرعتمون کم شییده بود. یه دنعه ای آنیتا پاش پیس خورد و روی زمین 

 :مانتاد. کنارش زانو زدم و دستپاته گشت

 تت شد آنیتا، خوبیی -

 :با درد ناله کرد

 .نیاز پام، پام خیلی درد می کنه -

 .از ترس رو به مو. بودم و تیزی نمونده بود که پسری که دن المون بود، بهمون برسه

 :پای آنیتاهم وضعمونو بدتر کرد. دستشو گرنتم و سعی کردم بلندش کنم که انتاد و با گریه گشت

 .تونم بلند شمنمی تونم... نمی  -

 .کنارش نشستم و صورتشو با دستام قاب گرنتم

 .آنیتا جان من بلند شو، االن می رسن_

 .نیاز نمی تونم، پام دردش زیاده_

 :لعنتی گشتم و دن ال تاره دیگه ای می گشتم که پسره تو همون لحظه بهمون رسید و گشت

 احتیهیداشتین از دست ما نرار می کردینی  نکر کردین به همین ر  -

ما. شده بودم و نمی تونستم تیزی بگما آنیتا بدتر از من ترسیده بود و گریه می کرد. پسره جلو 

  .اومد و ترخی دورمون زد

 .سرشو کنار گوشم آورد

 !خب خوشکل خانم، که دوست منو می زنی های_
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مشیییتمو محکم تو دما ش کوبیدم که خون از دما ش جاری شییید. کف دسیییتشیییو به دما ش زد و 

 .هش نگاه کرد. نیشخندی زد و به سمتم اومد و محکم بازومو گرنتب

 :آنیتا با گریه داد زد

 !ولش کن، کاری باهاش نداشته باش-

 :با عس انیت ترخید سمت آنیتا و گشت

 !تو خشه شو -

 :عس انی شدم و داد زدم

 .باهاش درست حرف بزن -

رنت. موهامو تو دستاش گرنت و کنار گوشم پاشو باال آورد و لگدی به پام زد که صدای دادم به هوا 

 : رید

 !تو یکی خشه شو -

 .اشکایی که به زور تا االن کنترلشون کرده بودم، باریدن و اون پسره با دیدنشون  رق لذ. شد

حالم از خودم به هم خورد، از اینکه هیس وقت نتونسییییتم دختر محکمی باشییییم، از اینکه نمی تونم 

 .ممثل خیلیا جلوی پسرا وایس

صییدای تاقوی ضییامن دار و پشییت بندش برق تاقو، نشسییمو بند آورد. پشییت تاقو رو روی صییورتم 

 :کشید و گشت

 نظر. تیه یکم روی این صور. خوشکل نقاشی کنیمی -

خواست تاقو رو نزدیک صورتم کنه که نور ماشینی تشمامو زد. پسره با دیدن ماشین تاقوشو 

 :پشتش قایم کرد و لب زد

 .تیزی نمیگی خشه میشی و -

اما من این تیزا حالیم ن ود، اونم االنی که با دیدن ماشییییییین کورسییییییوی امیدی برای نجا.، ته دلم 

 .حم کرده بودم

توی یه لحظه بلند جیغ زدم و کمک خواستم. پسره محکم دهنمو گرنت، اما آنیتا این بار به جای 

 .من جیغ زد

پیاده شیید و اومد یقه این پسییر الته رو ماشییین با شیینیدن صییدای جی امون نگه داشییتا یه پسییر 

 :گرنت و تو صورتش  رید

 !ته  لطی داری می کنی بی ناموسی -
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 :پشت بندش صدای جیغ یه دختر اومد

 .سیاوش ولش کن -

ولی انگار سیییاوش گوشییش نمی شیینید، تون دوتا محکم خوابوند تو گوش پسییرو یه لگد، به سییاق 

 .پاش زد

 .ا داشت، دوتای دیگه هم قرض گرنت و نرار کردپسره که دید وضعیت خطریه، دو پ

سییییاوش ترخید و ما با دیدن صیییورتش، تشیییمامون اندازه نعل کی گشیییاد شییید. قدر. تکلممو از 

 .دست داده بودم و زبونم نمی ترخید، سالم یا تشکر کنم

من اما در مقابل، سیاوش آرسام، با همون تشمای یخی نگاهشو بهمون دوخته بود. آنیتا زودتر از 

 .به خودش اومد و سالم کرد

با سیییییالم آنیتا، منم از بهت در اومدم و دسیییییتپاته سیییییالم کردم. تند ثانیه ای از سیییییالم دادنمون 

 :نگذشت خواستم زبون باز کنم و بابت کمکش تشکر کنم که با عس انیت داد زد

 انتادنی نسشه ش ی تو این خیابون خلو. ته  لطی می کنین که این پسرا اینطوری دن التون -

تشیییکری که می خواسیییتم ازش بکنم، نوک زبونم خشیییک شییید و حم خوبی که بابت کمکش بهم 

دسییت داده بود، جاشییو به عسیی انیت از خودخواهی و حرنای بی منطقش داد. جوری حرف می زد 

  .که انگار از عمد یه پسرو دن ال خودمون راه انداختیم

ده بود، حم خوبی نداشتما برای همینم بلند شدم از اینکه من نشسته بودم و اون باال سرم وایسا

و روبه روش وایسیییادم. عسییی انیتم از حرنایی که ظهر بهم زد و حرنای االنش به اوج رسیییید و باعث 

 .شد نراموش بکنم اون رایم شرکته

جناب آرسیییام یاد بگیرین یکم تو موقعیت های مختلف آدما رو درک کنین، یا کمک نکنین و یا  _

ین، اونقدر انسانیت داشته باشین تا حم خوبی که از کمکتون به بقیه دست داده اگه کمک کرد

 .رو با حرنای نیش دارتون، بهشون زهر نکنین

اگه ما اینجاییم و اون پسرا دن المون انتاده بودن، به خواست خودمون ن وده و مرض نداشتیم که 

 .خودمونو تو هچل بندازیم

 :دستی به پشت گردنش کشید و گشت

 .نه انگار یه تیزیم بدهکار شدیم، نرسیده بودم که االن اینجا ن ودی -

 .پوزخندی زدم

 .از کمک با منت و حرنای نیش دارتون ممنونم_
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 :خواست تیزی بگه که یه دختر خوشکل از ماشین بیرون پرید و گشت

دمای داداش ولشون کن، نمی بینی که رنگشون مثل گس شدهی  به خواست خودشون ن وده که، آ -

 .مریض همه جا هستن

 :بعدم به سمت من اومد و ادامه داد

 حالت خوبه عزیزمی -

 :نتونستم به لحن مهربونش واکنشی نشون ندم، برای همینم ل خندی زدم و گشتم

 .مرسی حالم خوبه -

 .با یادآوری آنیتا، با نگرانی به سمتش رنتم

 حالت خوبه آنیتای  پا. تطورهی _

 :نالیدتشماشو با درد بست و 

 !خیلی درد می کنه -

 :دختر جلو اومد و گشت

 .بیا بریم درمانگاه، انگار مس پا. آسیب دیده -

 :با  عنه گشتم

 .مرسی عزیزم، مزاحم شما و آقای آرسام نمی شیم -

سیییاوش پوزخند صییدا داری زد و دسییتی به صییورتش کشییید. بعدم بدون اینکه بهمون نگاه کنه، به 

 :خواهرش گشت

 .باشین سایه زود -

 .پشت بندش سوار ماشین شد و درو محکم بست

 .با کمک سایه، آنیتا رو سوار ماشین کردیم و سیاوش به سمت درمونگاه روند

مطمئن بودم نردا، روز خوبی در انتظارمون نیسییییت و قطعا اخراج میشیییییم. ال ته با این وضییییع پای 

 .آنیتا و اگر که جدی باشه، منم باید نردا مرخسی بگیرم

گ بی کالم و مالیم و بوی عطر سرد مردونه ای که توی ماشین پخش شده بود، آدمو مج ور به آهن

 .خوابیدن می کرد و به زور خودمو نگه داشته بودم تا نخوابم

سیاوش آرنج دست تپشو به شیشه تکیه داده بود و دستشو به تونش گرنته بود و با اون یکی 

 .دستش، نرمونو گرنته بود
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د، ولی خودش بسی نچسب بود. اگه یه زبون درست و حسابی داشتم، مثل ژستش خوشکل بو

دخترای رمانا می پریدم بهش و آدمش می کردما ولی حیف که نه زندگی من رمان بود، نه از من 

 .یه دختر زبون دراز در می اومد

 .گاه بردیمباالخره به درمونگاه رسیدیمو با کمک سایه، آنیتا رو از ماشین پیاده و به داخل درمون

دکتر بعد معاینه گشت که تیز جدی ای نیسیییییییت و یه هشته باید مس بند ب نده، تا پاش حرکت 

 .نکنه

نسخه رو از دست دکتر گرنتم تا برم داروخانه و دارو هارو براش بگیرم. داشتم به سمت داروخونه 

هامه وارد شییییییدم که می رنتم که سیییییییاوش و پابه پام دیدما بدون این که به روی م ارکم بیارم که با

 .تون جمعیت زیادی اونجا بود، همون عقب وایسادم

یهویی نسیییخه رو از دسیییتم بیرون کشیییید و جلو رنت. خانومی که اونجا بود، با دیدن سییییاوش زود 

 .جلو اومد و با عشوه رنت تا دارو هارو براش بیاره

 .به  رف سیاوش رنتم که نیم نگاهی بهم کرد

 :مبا صدای آرومی بهش توپید

 میشه بگید ترا دن ال من راه انتادیدی -

بدون اینکه جواب بده، با انگشییتاش روی شیییشییه ضییرب گرنت. اون قدر عسیی ی بودم که تاقو می 

 .زدن خونم در نمی اومد. باالخره خانوم با دارو ها برگشت و قیمتشونو گشت

مه، ولی نزاشت و جلو تر سیاوش کارتشو در آورد که کارتمو جلوتر در آوردم و خواستم بدم به خانو

 .از من این کارو کرد

 :دیدم هر تی میگم این نمی نهمه، کارتو روی میز گذاشتم، رو به خانومه کردم و گشتم

 .لطشا کار. ایشونو پم بدین، خودم حساب می کنم -

 :سیاوش بدون اینکه جواب منو بده، خانوم رو مخا ب قرار داد

 .خانوم لطشا زودتر حساب کنین -

همین عین کار. منو برداشییت و تو دسییتش گرنت. بعد از حسییاب کردن و برداشییتن دارو ها از تو 

 .داروخونه بیرون اومدیم

 .کیسه دارو ها تو دست اون بود، دست بردم و کیسه دارو هارو کشیدم، اما اون ولش نکرد

 :جدی و با عس انیت گشتم
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ول نداشییییتیم یا خواسییییتین بعدا به میشییییه بگین ترا پول دارو هارو حسییییاب کردینی  خودمون پ -

 وسیله اش سرمون منت بزارینی

کیسییه دارو هارو که تو دسییتم بود، کشییید و منم باهاش کشیییده شییدما سییرشییو خم کرد و تو تشییام 

 .نگاه کرد

 !دارو ها واسه تو بودی_

 :سکو. کردمو جوابی ندادم که خودش ادامه داد

ون حسییییاب کردم. به اندازه کانی روی م ز من راه واسییییه تو ن ود  برای دوسییییتت بود و منم برای ا -

 .رنتی، پم تا رنتنتون به خونه خشه شو و هیچی نگو

 :پشت بندش کارتمو تو دستم گذاشت و جلوتر از من رنت. با رنتنش زیر لب گشتم

 !پسره بی اعساب -

، پونی کردم و مثل جوجه اردک زشیییت پشیییت سیییرش راه انتادم. دیگه مطمئن بودم اخراجم حتمی

 .ولی جرات نداشتم باهاش حرف بزنم. تشمای سرد و لحن جدیش کامال خلع سالحم کرده بود

از پشت تیپشو وارسی کردما یه پیرهن مردونه نسکانه ای، که آستیناشو تا آرنج تا کرده بود، با یه 

 .شلوار پارته ای سیاه تنگ پوشیده بود

 .الحق که خوشکل بود، ولی اخالق نداشت مشت نمی ارزید

 .با یاد آوری حرناش و اخالقش تینی به بینیم دادم که تو همون لحظه ترخید و  انلگیرم کرد

زود صورتمو جمع و جور کردم، سرمو پایین انداختم و از کنارش گذشتم. دستشو به کمر زد، پونی 

 .کرد و زیر ل ی یه تیزی گشت

نگ گس شیییده بود. رنتم کنارش و سیییایه و آنیتا تو حیاط نشیییسیییته بودن و آنیتا از درد صیییورتش به ر 

  .بعد پرسیدن حالش با سایه کمک کردیم تا تو ماشین بشینه

سیییاوش با صییدای سییردی آدرسییو پرسییید و منم با همون لحن، آدرسییو دادم. با رسیییدنمون به خونه 

آنیتا رو کمک کردم تا پیاده بشییه. خواسییتم بی تشییکر برم، اما به هر حال زشییت بود بعد اون همه 

 .ه بهمون کرد و منم نمک نشناس ن ودمکمکی ک

 .یه تشکر و یه عذر خواهی بهش بدهکار بودم، تون با وجود کمکاش بد برخورد کردم

تند ضیییربه به پنجره کنار سیییایه زدم که شییییشیییه رو پایین کشیییید. سییییاوش نگام کرد که با صیییدای 

 :آرومی گشتم

 ...ممنون بابت همه کمکاتون و اینکه -
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 :و ادامه دادم سرمو پایین انداختم

 .عذر خواهی می کنم بابت رنتار تندم -

من مثل خیلی از دخترا ن ودم که با کل کل بخوام زندگیمو بگذرونم، عسیییییی انیتمم نقط به خا ر 

 .حرنی بود که زد، ال ته حرنش کامال منطقی بود

 .من تو اون لحظه عس ی بودم، ولی امکان نداشت لطشی که بهمون کرد و نراموش کنم

 .ما. نگام کرد، اما من نگامو به سایه دوختم نقط

 .مرسی سایه جان -

 .سایه ل خندی زد

 .خواهش می کنم گلم، وظیشه بود _

 .ل خندی به مهربونیش زدم و خواستم برم که با صدای سیاوش برگشتم

 !معتمدی_

 بلهی_

 .نیم نگاهی بهم کرد

 .نردا رو مرخسی بگیر_

وایساده بودما پم درک کردنم بلد بود، اونقدرام که نکر  پشت بندش گاز داد و رنت. سرجام ما.

 .می کردم بیشعور نیست

 .داشتم به مسیر رنتنش نگاه می کردم که صدای آنیتا رو شنیدم

 !می بینم حال و هوای معتمد گشتن جناب آرسام بهت ساخته _

 .بیشعور داشت حرف خودمو تحویل خودم می داد. با نگاه آتیشی ترخیدم سمتش

 !اری نکن اینجا تنها. بزارماک _

 .دستاشو به نشونه تسلیم باال آورد

 !باشه بابا نزنم، بگم  لط کردم خوبهی_

 .ژست نکر کردن گرنتم

 !ای، خیلی خوب نیست، ولی مورد ق وله _

 .دستاشو گرنتم و باهم وارد آسانسور شدیم

 .م و مس بندو براش بستمبا رنتن به خونه، به اتاقش رنتیما روی تخت نشوندمش، پاشو پماد زد

 .بعد اینکه مطمئن شدم تیزی الزم نداره، به اتاقم برگشتم و خوابیدم
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*** 

 .با صدای زنگ خونه از خواب پریدم و کلی کسیو که پشت در بود، مورد عنایت قرار دادم

برام سییوال بود که کی داره زنگ می زنه، تون تو این تند سییال نه همسییایه ای اومده دم خونمون، 

 .نه مهمونی داشتیم. نقط مدیر آپارتمان که می اومد پول برق و شارژو اینارو می گرنت و می رنت

با همون تیپ آمازونی، گیج و منگ به سییییمت در رنتم و بازش کردم. با دیدن کسییییی که پشییییت در 

 .بود، از تعجب تشمام گرد شد و از وضعیت ل اسام، خجالت کشیدم، ولی اون عین خیالش ن ود

 :خجالت زده ای زدم و گشتم ل خند

 .سالم -

 .اما اون بی توجه به خجالتم مثل یه حیوون شریف، سرشو انداخت پایین و وارد خونه شد

 .درو بستم و همونطور کنار در وایساده بودم که قهقهه ای زد

 !وایی نیاز تیپت ته باحاله_

 .اخالقشاین دختر ته بیخیال و شاد بود، درست بر عکم داداش خوشکل و گند 

 .با سایه سالم و احوال پرسی کردم و اون کلی عذرخواهی کرد بابت سرزده اومدنش

منم با ل خند جواب مهربونیاشییو دادم. تو تند سییاعت، به دلم نشییسییته بود و شییاید می شیید که با 

 .منو آنیتا رنیق بشه، ال ته اگه خودش می خواست

 :روی م ل نشست و پرسید

 !راستی آنیتا کجاستی -

 !و اتاقشه، ال ته نمی دونم بیدار شده یا نهت_

 :بعدم در حالی که به سمت اتاقم می رنتم، گشتم

 .اگه اجازه بدی، من برم ل اسامو عوض کنمو برگردم -

 .ل خند مهربونی زد

 .ال ته گلم، بازم معذر. می خوام بی وقت اومدم_

 .اخمی کردم

 .این ته حرنیه عزیزم، اختیار داری _

 .دم و بعد پوشیدن ل اس مناسب و مرتب کردن سر و وضعم، پیش سایه رنتموارد اتاقم ش

 .آنیتا هنوز خواب بود و به اصرار سایه بیدارش نکردم، تا خودش بلند شه

 .واسه سایه شربت درست کردم و تو عین خوردنش، باهم حرف زدیم
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 :سایه با کنجکاوی پرسید

 !تو شرکت سیاوش کار می کنیدی -

 !میشهروزی 17اهوم، _

 :ل خندی زد و گشت

 !یه سوال بپرسمی  اگه دوست داشتی جواب بده -

 .باشه ای گشتم و منتظر نگاش کردم، که شروع به پرسیدن سوالش کرد

 !سر تی تو شرکت با داداشم بحثت شده بودی_

 .با یادآوریش اخمامو تو هم کشیدم

وب بود، استخدام بشیم. بعد یهویی ما یه ماهو قرار بود آزمایشی کار کنیم تا بعد اگه کارمون خ_

 .این قرار ت ییر کرد و به منو آنیتا یه نقشه دادن تا اونو کامل کنیم، بعدم بدیم به رایم

مال آنیتا رو ق ول کرد، ولی من که رنتم، سیییر روز ق لش که درسیییت سیییر جلسیییه نشیییارم انتاد و بی 

 .ت که کجاش اشت اه دارههوش شدم، باهام لج کرده بود و نقشه رو ق ول نکرد، حتی نگش

 :سایه خندید و گشت

 .سیاوش از اینکه جلسه و برنامه هاش بهم بخوره متنشره، سر همینم اون کارو باها. کرده -

 :یهویی از دهنم پرید

 .ولی ق ول کن گند اخالقه -

 .به آخرش که رسیدم دستمو گذاشتم رو دهنم و مثل بچه های خطاکار، سایه رو نگاه کردم

 :ند خندید و روی م ل ولو شدا منم دستپاته گشتمسایه بل

 ...وای ب خشید، منظورم اون ن ود، منظورم -

 :سایه در حالی که اشکاشو پاک می کرد، با خنده وسط حرنم پرید

 .منظورتو خوب گرنتم، نترس به سیاوش نمیگم -

وایی، اصال  نشسمو با آسودگی بیرون دادما هیس دوست نداشتم لحن جدی دیش شو بازم بشنوما

 .یادم میاد یه جوری میشم

 :سایه خودش ادامه داد

 !ولی دیشب خوب اعسابشو خورد کرده بودیا -

 :با پشیمونی گشتم
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درسییته و ق ولم دارم که کارم اشییت اه بود، زیادی بهمون کمک کرد و رنتار من خیلی اشییت اه و بی  -

 .جا بود. به خا ر همینم دیشب عذر خواهی کردم

 .ی زد، خودشو کشید و دستامو گرنتسایه ل خند

  .هر کسی تو اون شرایط بود این کارو می کرد_

راسیت می گشت، اون شیب با وجود اون اتشاقی که انتاد، من هم ترسییده و هم نگران بودم. ترسیان 

 .و نگران از اتشاقایی که شاید اگه سیاوش نرسیده بود، به سرمون می اومد

و شییییروع به حرف زدنای معمولی کردیم، ولی با سییییوالی که پرسییییید،  از نکر اون اتشاق بیرون اومدم

 .کیش و ماتم کرد

 !راستی پدر و مادرتون کجانی_

یهویی دلم نرو ریخت، ته جوابی می تونسیییییتم بدمی بگم که پدرم سیییییر یه حماقت من باهام قطع 

 ارت اط کردهی

 :م، خیلی عادی گشتمصدای آنیتا بلند شد و من برای اینکه کنجکاویشو بیشتر تحریک نکن

 .اونا اصشهان زندگی می کنن -

سییییییری به نشییییییونه نهمیدن تکون داد،منم پیش آنیتا رنتمو کمک کردم تا بیاد هال و روی م ل 

 .بشینه

 .سایه احوال پرسی گرمی با آنیتا کرد و مطمئن بودم که سایه به دل آنیتا هم، نشسته

رف زدیم و خندیدیما عسییر وقتی که داشییت می سییایه واسییه نهارم موند و اون روز تا عسییر باهم ح

 .رنت، شماره هامونو باهم رد و بدل کردیم تا در ارت اط باشیم

اون روز نهمیدیم رایسمون جناب سیاوش آرسام، بیست و نه سالشه و مجرده، یه خانواده تهار 

دگی می نشره بودن که پدرشون، تند سال پیش نو. کرده. االنم سیاوش، سایه و مادرش باهم زن

 .کنن

 .شب تون نردا باید به شرکت می رنتم، زود خوابیدیم

*** 

 .بدون ایجاد کوتیکترین سر و صدایی از خونه بیرون اومدم. یه تاکسی گرنتم و به شرکت رنتم

 .اول از هرتیزی پیش منشی رنتم و بهش گشتم که یه مرخسی یه هشته ای واسه آنیتا رد کنه

رخسی، به اتاقمون رنتم. توی اتاق تهار تا میز بود، دو تا واسه من بعد موانقت الیاسی و گرنتن م

 .و آنیتا بود، بقیش واسه خانوم ساکنی و خانوم راحمی بود
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این قسمت مربوط به نقشه کشی بود و هر روز نقشه های جدیدی به این بخش منتقل می شد 

سیییمت دیگه تا بررسیییی تا ما، مهندسیییای نقشیییه کشیییی کامل کنیما بعد نقشیییه هارو می بردن یه ق

 .بشه

بعد سالم کردن به ساکنی و راحمی، روی صندلیم نشستم و مش ول انجام کارام شدم. تو بینش 

 .هم به سواالشون در مورد آنیتا جواب دادم، که هر کدوم یه نسخه براش پیچید

شد، با تموم کردن نقشه، سرمو بلند کردم که درد شدیدی توی گردنمو پیچید. یکم که دردش کم 

به سیییییمت آبدارخونه رنتم، تا یه قهوه واسیییییه خودم بریزم. داشیییییتم از در می رنتم تو که همون مرد 

عجیب و  ریب از آبدارخونه بیرون اومد. با یکم دقت نهمیدم آبدارتی شییرکته. حاال آبدارتی هم 

باشییه، باید الاقل یکم به خودش برسییه  بی خیال سییر و وضییع عجیب  رف شییدم و بعد ریختن یه 

 .قهوه، به اتاقم برگشتم

با وجود ن ود آنیتا، روز به سیییییختی می گذشیییییت و واقعا جاش خالی بود. هر دنعه می ترخیدم یه 

تیزی بهش بگم، ولی بعد یادم می اومد که آنیتا نیسیییییییت. امروز که روز اول ن ودنش بود، خدا 

 .نمروزای دیگه رو به خیر کنه. کاش زودتر خوب شه، وگرنه من تنهایی دق می ک

آخرای وقت کاری بود و باید نقشییییه رو تحویل بخش بررسییییی می دادم. ق لش یه دور دیگه کلشییییو 

بررسی کردم، تا اگه کوتیکترین مشکلی داشت زود درستش کنم. بعد گرنتن اندازه ها و مطمئن 

 .شدن از اینکه همشون درستن، نقشه رو برداشتم و به سمت بخش بررسی حرکت کردم

صیییدای داد یکی رو شییینیدم که خیلیم آشییینا بود. یکم که جلوتر رنتم، جمع  وارد بخش که شیییدم،

عظیمی از کارمندای بخش بررسییییییی رو دیدم که دور یکی جمع شیییییییدن. یکم که دقت کردم دیدم 

 .سیاوشه، ولی دلیل داد و بی داداشو نمی دونستم

 :داد کردتسمیم گرنتم نعال جلو نرم و جایی که بودم وایسم. بازم شروع به داد و بی 

تطور تونسیییییتین تا این حد بی دقتی کنینی مگه روزی که اسیییییتخدام شیییییدین من بهتون اخطار  -

ندادم که کوتیکترین اشیییت اهتون می تونه به سیییابقه شیییرکت لطمه وارد کنهی  یعنی واقعا متوجه 

مشکل به این بزرگی توی نقشه نشدین که مستقیم تاییدش کردین و نرستادین واسه  رف قرار 

  .ی اون یه پروژه بزری واسه شرکتمون بود که با بی دقتی هاتون پروندینشداد

 .یکم مکث کرد، انگشت س ابه اشو باال برد و نگاهشو بینشون ترخوند

االن حق تک تکتونه که اخراجتون کنم، حیف که اخراج ده نشر باعث میشییییییه کار شییییییرکت لنگ _

 .بمونه، ولی مطمئن باشین توی حقوقتون دخالتش میدم
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هیس کم جیکش در نمی اومد و جرات حرف زدن نداشیییت، لحن جدی، عسییی انیت و تن صیییدای 

باالی سیاوش، قدر. تکلم رو از همشون گرنته بود. رنگ صورتشون مثل گس شده بود و سرشونو 

 .پایین انداخته بودن

ا اون شیب با همون لحن جدیش من جرات نکردم دیگه حرف بزنم، با وضیعیت االن، این بیچاره ه

 .کال نمی تونن نگاشم کنن

 :اومد بره، ولی ق ل رنتن برگشت و گشت

یه بار دیگه، نقط یه بار دیگه این اشیییت اهو تکرار کنید، دمار از روزگارتون در میارم. االنم برگردید  -

 .سر کارتون

 .در عرض تند ثانیه همه به اتاقاشون برگشتن، جوری که انگار اصال توی سالن ن ودن

شییییه به دسییییت کنار در وایسییییاده بودم و با تعجب سییییالنو نگاه می کردم، که سیییییاوش همونطور نق

 .ترخید و منو دید

اخماش بدجور توهم بودن و تشییماش رسییما کاسییه خون بود. اونقدر عسیی ی بود که احسییاس می 

 .کردم داره دود از گوشاش و بینیش خارج میشه

، از کنارم که رد می شد ناخودآگاه سالم با قدمای محکم و بلند به سمت دری که کنارش بودم اومد

 .کردم

 :خیلی یهویی برگشت و بهم توپید

 !مگه کار نداری مثل مجسمه ابولهول اینجا وایسادیی -

 :نقشه رو باال آوردم و گشتم

 .آوردم تا بررسیش کنن-

 .بازم از عس انیت منشجر شد

 !بررسیش کنن که تی بشهی نه اینکه خیلی خوب بررسی می کنن_

 .خب االن من تی کار کنم، این ترا به سرش زده  معلوم نیست که با خودش تند تنده وا

 .همونطور نگاش کردم که بازم بهم گیر داد

 ترا مثل وزغ نگام می کنیی _

از یه  رف تعجب کرده بودم، از یه  رنم خنده ام گرنته بود، ولی کانی بود بخندم تا به شش روش 

یکم که نگام کرد انگار خودش نهمید سییییییر هیچی داره به من گیر  سییییییامورایی قطعه قطعه ام کنه.

 :میده، ولی دلش راضی نشد ضایع شده به اتاق برگرده و گشت
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 .زود باش برو ترا وایسادیی بعد تحویل نقشه مستقیم برگرد سر کار. -

 :سری به نشونه باشه تکون دادم که  رید

 .زبونتو موش نخورده، بگو تشم-

 :ی ترسیدم، برای اینکه ق یه ختم بخیر بشه، سریع گشتمدیگه داشتم از م

 .تشم آقای آرسام -

 .حاال شد_

 .با گشتن این رنت و منم زود به اتاق مورد نظر رنتم و نقشه رو براشون روی میز گذاشتم

با تموم شییدن سییاعت کاری، وسییایلمو جمع کردمو بر خالف هر روز که با آنیتا بر می گشییتیم، تنها 

شییدم و به خونه برگشییتم. کلیدو توی قشل در ترخوندم و وارد خونه شییدما آنیتا روی  سییوار تاکسییی

 .کاناپه جلوی تی وی خوابیده بود. وارد اتاقش شدم، پتوشو آوردمو روش انداختم

داشییتم از خسییتگی می مردمو تموم تنم درد می کردا به اتاقم رنتمو بعد برداشییتن وسییایل الزم، به 

و باز کردم که یهو لرز بدی گرنتم و سیییییرم سییییینگین شییییید، ولی یکم که حموم رنتم. دوش آب سیییییرد

گذشییت عاد. کردم. از حموم بیرون اومدم و بعد زدن لوسیییون بدن و کرم مر وب کننده، ل اسییامو 

 .پوشیدم

می خواسیییتم برم آشیییپزخونه که گوشییییم زنگ خوردا از روی عسیییلی برش داشیییتم و با دیدن اسیییم 

 :صدای مهربون مامان توی گوشم پیچید تماس گیرنده، زود جواب دادم.

 !سالم، خوبی دخترمی-

 مرسی مامان جون تو خوبیی_

 منم خوبم مامان، تخ ر تی کار می کنیی_

 .سالمتیت تو یه شرکت خوب کار پیدا کردیم_

 !هر دوتاتونی_

 .آره، دوتایی تو یه شرکت کار می کنیم_

 محیطش خوبهی  رایسش تطوری_

 سش آدم خوبیه، از شما تخ ریهم محیطش خوبه، هم رای_

 !ای می گذره_

 :با شک و دودلی پرسیدم

 بابا حالش تطورهی -
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 .آهی کشید که من وسعت تموم درداشو نهمیدم

 .مثل همیشه_

 :با ب ض گشتم

 !هنوزم حاضر نیست ب خشتمی -

 تی بگم مادری خود. که باباتو می شناختی، ترا این کارو کردیی_

 .صدبار خودمو لعنت می کنمواسه همینم هست که روزی _

 :با صدایی ب ض دار گشت

 .نکن مادر، خودتو نابود نکن -

 .یه قطره اشک روی گونه ام سر خورد

 .من خیلی وقته نابود شدم _

تند دقیقه ای رو سییییکو. شیییید، یکم دیگه باهاش حرف می زدم، حال اونم مثل حال خودم خراب 

 :شاد باشه، گشتم می کردم. برای همینم با لحنی که سعی می کردم

 .خب مامانی کاری نداریی من برم شام درست کنم -

 .نه عزیزکم، برو خدا به همرا._

 .مراقب خود. باش مامانی، نعال_

گوشیییو قطع کردمو روی تخت نشییسییتم، تنگی توی موهای خیسییم زدم. تا حالم می خواد روبه راه 

 !وبشه بازم با یه تیزی دا ون میشم و روزی از نو روزی از ن

تقد دلم واسییییه اون صییییدای مردونه ای که یه روزی آرامشییییم بود تنگ شییییده. من تی کار کردم با 

زندگیم، تیالو ترا نابودش کردی خیلی وقته که تیالو رو مقسییر اصییلی نمی دونم، هر تند بالیی که 

واج سیییرم آورد، باعث این حال و روزمه. اینکه االن کجاسیییت و نقط خدا می دونه، شیییاید با النا ازد

کرده باشییییییه و االن دارن از من به عنوان یه جوک یاد می کنن و بهم می خندن. پوزخندی زدما به 

من ته که کجاسییت و با کی ازدواج کردهی من سییپردمش به خدای باالسییرم، اون بهتر از هر کسییی 

 .هوامو داره و تو بدترین لحظا. تنهام نزاشت

ه آشیییپزخونه رنتم. حوصیییله پختن  ذای آن تنانی با حالی که بی نهایت گرنته بود، بلند شیییدمو ب

نداشییتم، به همین خا رم به پختن یه تیز سییاده اکتشا کردم. حاضییر که شیید، آنیتا رو صییدا کردم و 

 .دوتایی مش ول خوردن شدیم
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بعد  ذا تو هال نشییسییتیم و شییروع به حرف زدن کردیما تا سییاعت دوازده شییب در مورد همه تیز 

تا تماس مامانم. سیییاعت دوازده رضیییایت دادیم و به اتاقامون رنتیم تا  حرف زدیم از شیییرکت گرنته

بخوابیم، ولی امشیییب، شیییب بی خوابی من بود. از همون شییی ایی بود که تا صییی ح باید نکر و خیال 

 .می کردم و ای کاش می گشتم و انسوس می خوردم

 .گاهی یک اشت اه، یک حماقت برای یک عمر حسر. خوردن کانیست "

قط یک بار پا کج بگذاری و تسییمیم نادرسییتی بگیری، به خود. که بیایی همه تیز. را کانیسییت ن

 .باخته ای و تو مانده ای با کوله باری درد، از گذشته ای تلخ

شت اها. گذشته به  به خواست خود. هم ن اشد، گذشته و آینده ا. به هم وصل می شوند و ا

 .رباز پاشیده می شودنمکی ت دیل می شوند که در آینده روی زخم های س

درد حماقت کل وجود. را می گیرد و تو در آتش حسییییییر. و ای کاش ها می سییییییوزی که ای کاش 

 .نمی شد و انسوس که شد

از یاد بردن آسیییان اسیییت، نقط کانیسیییت که ای کاش و انسیییوس ها را، پند ها و ع ر. های روزگار 

 " تلقی کنیم

*** 

 ((یک هشته بعد))

شییرکت در ن ود آنیتا، خیلی کسییل کننده و سییو. و کور بود. با کسییی به سییختی یه هشته گذشییت، 

جز آنیتا جور ن ودم و سیاوشم تپ و راست گیر می داد و  ر می زد. رنتارای الیاسی هم عجیب و 

 ریب بودن، هر روز می اومد توی اتاقمونو بعد سالم کردن، از آنیتا می پرسید. وقتیم به آنیتا می 

 .می گیری، وگرنه تندان تیز مهمی نیستگشتم، می گشت تو سخت 

 !نیاز این لقمه رو زود بخور بریم، دیر میشه_

 .با صداش به خودم اومدمو یه ل خند شیطانی زدم

 تیه دلت واسه الیاسی جون تنگ شدهی_

 :تشماشو از حرص بست و با صدایی که به زور کنترل می کرد باال نره، گشت

 .ساب من راه نرومی زنم شل و پلت می کنما، رو اع -

 .لقمه رو قور. دادم و بلند شدم

خیلی خب توهم  یه هشته خونه موندی دلت تنگ شده، نمی دونی من تی می کشم از دست  _

 این سیاوش آرسام بیشعور، تپ میاد راست میره
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 :صدامو مثل اون کلشت کردم

 !معتمد -

 :بعدم با حرص ادامه دادم

 .روزه365قمعتمد و کونت، معتمد و درد و حنا -

 .نشم عمیق بکش، دم... بازدم... دم... بازدم_

 .با این حرکتش خنده ام گرنت

 .کونت، بیا بریم_

کیشامونو برداشییییییتیم و از خونه بیرون زدیم. اصییییییال امروز که با آنیتا بودم، یه حال و هوای دیگه ای 

حوال پرسیا به داشت. یه تاکسی گرنتیم و به سمت شرکت رنتیم. با ورودمون به شرکت، سیل ا

 .سمت آنیتا جاری شد

بعد از جواب دادن و تشکر از همه، به سمت اتاقمون رنتیم، ساکنی و راحمی هنوز نیومده بودن و 

ما دوتایی تو اتاق بودیم. مشیییی ول انجام کارا شییییدیم که دو تا تقه به در خورد. سییییرمو باال آوردم که 

و دوتایی سالم کردیم. سالممونو با خوشرویی  الیاسی رو دیدما به احترامش از جامون بلند شدیم

 :جواب داد و بعد رو کرد به آنیتا و گشت

 پاتون تطورهی درد ندارهی -

 :آنیتا خیلی محترمانه جواب داد

 .ممنونم، درد نداره این یه هشته استراحت باعث شد خوب بشه -

 .الیاسی محجوبانه ل خندی زد

 .خداروشکر، جاتون تو شرکت خالی بود_

ا این حرف الیاسی، یه ل خند شیطانی اومد رو ل ام که هیس جوره جمع نمی شد. آنیتا گونه هاش ب

رنگ گرنته بود و سیییرشیییو پایین انداخته بود، با صیییدایی آروم که من به زور شییینیدم، ته برسیییه به 

 :الیاسی که ازش دورتر بود، گشت

 .ممنون -

ی تو موهاش کشییید و با گشتن نعال، از اتلق الیاسییی که انگار خودش نهمید زیاده روی کرده، دسییت

 :بیرون رنت. به محض بیرون رنتنش با شیطنت گشتم

 !اوووووو، که جاتونم خالی بوده-
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آنیتا دسییتی به گونه هاش کشییید و کونتی گشت. با اون گونه های رنگی خیلی خوشییکل شییده بود، 

 .دلم نیومد که این نرصتو از دست بدم و اذیتش نکنم

 :م خندیدم و ادامه دادمبخا ر همین

 !به نظر. ل اسمو واسه عروسیتون بخرم یا زودهی -

 .نعال عروسی رو ولش کن، برگردی سرکار. و این نقشه هارو کامل کنی بهتره_

با صیییدای سییییاوش خشه خون گرنتم و آروم و مظلوم ترخیدما هم خجالت کشییییده بودم و هم می 

قرمز شییده بود و سیییاوشییو اصییال نگاه نمی کرد، تو یه  ترسیییدم که بازم بهم بپره. آنیتا کل صییورتش

لحظه دوید و از اتاق بیرون رنت. با رنتن آنیتا از گشته خودم پشیییییمون شییییدم، هیس وقت نشیییید یه 

حرنی رو بزنمو بعدش واسییییه خودم گرون تموم نشییییه. آروم قد برداشییییتم و رنتم نقشییییه هارو ازش 

 :بگیرم که کشیدش و گشت

 .نیست، بهتره مسخره بازیاتونو ب رید یه جای دیگهشرکت جای این حرنا  -

 :بی حرف دست بردم تا نقشه هارو بگیرم که بازم نداد و بهم توپید

 !تشم گشتنت رو نشنیدمی -

 :بی اراده،  ل کار  ریدم

 !تشم -

 .با عس انیت نگام کرد

 !تازه  ل کارم هستیی_

هم مناسب محیط شرکت ن ود. یه  هیچی نگشتم، رنتارش درست ن ود، ولی تیزایی که من گشتم

لحظه تو ذهنم سییییییاوشیییییو دنیا)خوانندهم تسیییییور کردم که می گشت یبدهکار پررو تویی من  ل کار 

 "نجیب، حرف نمیره تو کله ا. رو دور لجی

خنده ای که می اومد پررنگ بشییه رو زود جمع و جور کردم. نقشییه هارو با یه اخم وحشییتناک داد 

 :دستمو گشت

 .کاملشون نکنی، جایی نمیری تا وقتی که -

تشیییمام اندازه نعل کی گشیییاد شیییدا کی تاحاال پنج نقشیییه رو تو یه روز کامل کرده که من دومیش 

باشییمی  تا به خودم اومدم و خواسییتم اعتراض کنم، اثری از سیییاوش ن ود و من مونده بودم، با پنج 

 .تا نقشه که باید امروز کامل می شدن
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ودش و خاندانش، روی صییندلی نشییسییتم و بعد بررسیییشییون شییانسییکی با نثار تند تا نحش به خ

یکی رو برداشییتم و شییروع به کامل کردنش کردم. آنیتا ده دقیقه بعدش برگشییت و با دیدن نقشییه 

هایی که جلوم بودن، تعجب کرد و دلیلشییو پرسییید، که همه تیزو بهش گشتم. خواسییت کمک کنه 

مینم بهش اجازه ندادم. دو سییاعت گذشییته بود و که ترسیییدم سیییاوش بیاد و شییر بشییه، به خا ر ه

من هنوز نقشیییه اول رو کامل نکرده بودم. با این اوصیییاف باید اضیییانه کاری می موندم و دسیییتورا. 

 .سیاوش آرسامو انجام می دادم

سییییاعت کاری تموم شییییده بود و هنوز دو تا نقشییییه مونده بودنا با وجود اصییییرارای آنیتا به موندن، 

ردم و خودمم سیییعی کردم زودتر کارمو تموم کنم و برگردم. بدون لحظه ای وقشه مج ور به رنتنش ک

روی نقشییییه کار می کردم و با تموم کردنش، نشم راحتی کشیییییدم. نقشییییه هارو برداشییییتم تا برای 

 .سیاوش ب رم که تازه متوجه تاریکی شرکت شدم

از اینکه تک و تنها تو یه لحظه خوف برم داشت و تموم وجودم پر ترس شد. همیشه ترسو بودم و 

یه محیط تاریک باشییییم می ترسیییییدم. پاهای سییییسییییتمو حرکت دادم و به زور از اتاق کارمون بیرون 

رنتم. بخش نقشییه کشییی تاریک تاریک بود و هیس کم اونجا ن ود. به سییرعت به اتاق برگشییتم و 

 .گوشیمو برداشتم تا با نور اون، از این بخش کونتی بیرون برم

روم قدم بر می داشیییتم که نیشتما با صیییدای تقه ای که شییینیدم، یه تیزی تو دلم نرو با احتیاط و آ

ریخت و عرق سردی روی کمرم نشست. برگشتم و با تک کردن همه جا و مطمئن شدن از اینکه 

قدمامو تند  .کسیییییی نیسیییییت، راهمو در پیش گرنتم. همش احسیییییاس می کردم یکی نگام می کنه

ردم، تا اینکه به یکی برخورد کردم. گوشی و نقشه ها روی زمین کردمو هی پشت سرمو نگاه می ک

 .انتادن، این بار همه جا تاریک بودو هیس کسو نمی دیدم. ما. شده به روبه روم نگاه می کردم

تپش قلب گرنته بودم و نشسام نامنظم شده بودن، احساس می کردم کسی که جلومه یه جن، تو 

ر عینی که خواستم بازومو از دستش دربیارم، دهنمو باز کردم تا تاریکیه. یهویی بازومو گرنت که د

 .جیغ بزنم

اون زودتر از من به خودش جن ید و دسیییتمو کشییییدا از پشیییت گرنته بودم و یه دسیییتشیییو رو دهنم 

گذاشیییته بود. صیییدایی که قرار بود جیغ باشیییه، تو گلوم خشه شییید و به یه صیییدای ناله مانند ت دیل 

اشیییته بودم و هی خودم تکون می دادم. شیییاید کل این اتشاقا. دو دقیقه شییید. دسیییت از تقال بر ند

 .هم نشده بود، همه تیز خیلی سریع اتشاق انتاد

 :دیگه به گریه انتاده بودم، که صدا و نشسهای گرمی رو کنار گوشم احساس کردم



                 
 

 

 آمنه آبدار|  نیاز عاشقی رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         ر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشت 

 

72 

 

 !آروم باش، منم -

تقال برنداشیییتم و با خودم از شییید. ترس م زم خوب کار نمی کرد و با شییینیدن این، بازم دسیییت از 

نکر کردم، حاال انگار من همه جن هارو می شناسم که اینجوری میگه منم. با این نکر بیشتر تقال 

 :کردم که جن با عس انیت کنار گوشم  رید

 !د یه لحظه آروم بگیر، اه -

این  با شییینیدن این، یکم صیییدا و لحن رو تجزیه و تحلیل کردم که آخرش به این نتیجه رسییییدم که

سیاوش بیشعوره، که مثل جن بود داده ظاهر شده. هنوز تو ب لش بودم و انقد که تقال کرده بودم 

به نشم نشم انتاده بودم. یکم منتظر موندم دستشو از رو دهنم برداره، ولی این کارو نکرد. تکون 

تو از رو دیگه ای خوردم که بازم دسیییتشیییو از رو دهنم برنداشیییت. با لحن نامشهومی گشتم که دسیییت

 :دهنم بردار. اونم نمی دونم خودشو به گیجی زده بود، یا تو این لحظه واقعا گیج شده بود که گشت

 !تیی -

 :ای تی و زهرمار، خب دستتو بردار تا بگم تی گشتم. بازم تکرار کردم که سیاوش انیشتن پرسید

 .نمی نهمم تی میگی، مثل آدم حرف بزن -

ی دیار گیجی شییییتانته  تنها راهی که مونده بود، تا دسییییتشییییو از رو نه نکر کنم ب لم کرده، به سییییو

دهنم برداره رو امتحان کردم و محکم، با دندونام دسیتشیو گاز گرنتم. داد بلندی کشیید و دسیتشیو 

 :از رو دهنم برداشت و کال ولم کرد. با آخ و اوخ برقو روشن کرد و  رید

 تته دختره وحشی، ترا گاز می گیریی -

که از ترسییییییدنم و خشه شیییییدنم به دسیییییت خودش داشیییییتم و ریختم تو صیییییدام و با  تموم حرصیییییی

 :عس انیت گشتم

من وحشییییی امی  اگه وحشییییی بودم باید بخا ر اینکه منو تا این وقت شییییب تو این شییییرکت نگه  -

داشییییییتی و داشییییییتی خشه ام می کردی، تک تک موهاتو می کندم و کچلت می کردم، بعدم می 

ستتو از رو دهنم بردار میگه تیی  آخه عقل کل دستتو بردار تا بهت کشتمت. یه ساعته میگم د

 ...بگم

 :صدامو مثل خودش کلشت کردم و با لحن مسخره ای ادامه دادم

 !تیی -

با تشییییییمای گشییییییاد نگام کرد، نمی دونم واقعا دیدم که ل اش به خنده باز شیییییید، یا توهم بود. تا 

 :من با عس انیت داد کشید خواستم ل خندشو تجزیه و تحلیل کنم، بدتر از
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 !اگه نگرنته بودمت که نگه انارو اینجا جمع می کردی -

 :بیخیال اینکه رایسمه شدم و گشتم

 !نه مثل اینکه ترسوندیم و با این حال دو قور. و نیمتم باقیه -

 :اخمامو تو هم کشیدم

من نمی دونم ته  پنج تا نقشییه دادی دسییت منو میگی که تا وقتی تموم نشییدن از اینجا نمیری، -

 .هیزم تری به تو نروختم که با من لج کردی

 :سرد گشت

لج ازی واسه بچه هاستا کسی که به وظیشه هاش عمل نکنه و تشخیص نده که شرکت جای  -

 !بچه بازی و مسخره بازی نیست، باید تن یه بشه، اینم تن یه تو بود

برداشتم. نقشه هارو تخت سینه اش با عس انیت و اخمای توهم، خم شدم و گوشی و نقشه هارو 

 :کوبیدم و از کنارش گذشتم. صدای محکم و جدی اش رو شنیدم

 !وایسا، می رسونمت -

بدون اینکه به حرنهاش توجه کنم، راهمو ادامه دادم که بازوم کشیده شد و روبه روی سیاوش قرار 

 :گرنتم. صورتشو جلوی صورتم نگه داشت، صریح و قا ع گشت

 .جم نمی خوری تا بیاماز اینجا  -

لحن قا عش جای هیس حرنی نزاشییتا منم خیلی مظلومانه همون جا، بدون اینکه یه سییانت این 

ور اون ور بشه، وایسادم تا بیاد. باالخره اومد، تک کتشو روی دستش انداخته بود و خیلی جدی و 

وار ماشینش شد و محکم داشت به سمتم می اومد. از کنارم گذشت و منم دن الش راه انتادم، س

منتظر وایسییاد تا منم برم و سییوار شییم. دو دل بودم که جلو بشییینم یا عقب، ولی بعد قید عقب رو 

 .زدم و جلو نشستم. حوصله نداشتم مثل این رمانا برگرده و بگه که مگه راننده شخسیتم

محشر بود و  درو که بستم پاشو رو پدال گاز نشار داد و ماشین از جا کنده شد. واقعا بوی عطرش

آدمو مسییت می کرد. آهنگ خارجی آرومی توی ماشییین پخش می شیید. تهره اش جدی بود، ولی 

جدی و خسییته  بدون اینکه بهش آدرس بدم، داشییت مسیییر آپارتمانو می رنت، نگاهمو به سییمت 

پنجره سیوق دادم و بیرونو نگاه کردم. با توقف ماشیین نهمیدم که رسییدیم، درو باز کردمو در حالی 

که داشیییییتم پیاده می شیییییدم، خیلی آروم ممنونی گشتم. درو بسیییییتم و به سیییییمت در رنتم و با وارد 

 .شدنش، گازشو داد و رنت
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سییاعت ده و نیم بود و داشییتم از گرسیینگی و خسییتگی هالک می شییدم. سییوار آسییانسییور شییدم و به 

توجه به محض رسیییییییدن به   قه خودمون، بیرون اومدم. درو باز کردم و وارد خونه شیییییییدم، بی 

سییواالی آنیتا، خودمو روی کاناپه پر. کردم. تموم تنم درد می کرد و کونته بود، ولی درد مس دسییت 

 .راستم، از همه بد تر بود

آنیتا که دید خسییته ام، زود سییشره رو تید و من نهمیدم که منتظر من بوده تا برگردمو با هم شییام 

 :همون ل خند شیطانی اومد رول اش و گشت بخوریم. سر شام کل اتشاقاتو براش تعریف کردم، که

 !پم خوش گذشته ب ل آقای رایم  به نظر. االن ل اس بخرم واسه عروسیتون یا نعال زودهی -

 .کونت_

 . ذارو خوردیم و به خا ر خستگی من، زود خوابیدیم

*** 

 .با کالنگی نگاهمو به نقشه دوختم

 !آخه کجاش مشکل داره اینی_

ا نگاه کردم که خنده اش گرنت. داشتم نقشه رو تک می کردم که آبدارتی، با حالت زاری به آنیت

تایی هارو روی میز گذاشییییییت. نگاهی به صییییییورتش کردم، ولی تیزی معلوم ن ود. با رنتنش آنیتا 

 :گشت

 !سر و وضع این ترا اینطوری بودی -

 .شونه ای باال انداختم

 .. شاید یه مشکلی تو صورتش هستنمی دونم واال، من زیاد نگاش نمی کنم تا معذب نشه_

 !شاید_

حواسییییمو جمع نقشییییه کردم، اندازه گیری هارو بررسییییی کردم و با پیدا کردنش از خوشییییحالی جیغ 

 :آرومی کشیدم. آنیتا با تعجب نگام کرد که گشتم

 .پیداش کردم، مشکلو پیداش کردم -

 :دست زد و با یه لحن مسخره جواب داد

 !آنرین، آنرین -

کور شد و با یه تشم  ره، نشستم و نقشه رو درستش کردم. بعد اتمامش به دستور تموم ذوقم 

 .جناب آرسام، باید به خودش نشون می دادم
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نقشیییییییه رو زدم زیر ب لم و بعد مرتب کردن مقنعه و مانتوم، به سییییییمت اتاقش رنتم. بعد ا الع 

من، از جاش بلند شیید و  منشییی، در زدم و وارد اتاقش شییدم. سییایه تو اتاق نشییسییته بود و با دیدن

 .خیلی صمیمانه به سمتم اومد و ب لم کرد

 سالم نیاز جون، خوبیی آنیتا حالش تطورهی پاش خوب شدی_

 :ل خندی زدم و گشتم

 .به خوبیتم عزیزم، آنیتاهم خوبه، پاش خوب شده و برگشته سر کار -

 عه یعنی االن اینجاستی_

 .سرمو به نشونه آره تکون دادم

 .استاهوم، اینج_

 :با ذوق ترخید  رف سیاوشو گشت

 .داداش من میرم پیش آنیتا -

 :بعدم رو کرد به من و ادامه داد

 .توهم کار. تموم شد بیا -

 .باشه گلم_

با رنتن اون به سیییمت سییییاوش رنتم و سیییالم کردم. یه نگاه  والنی بهم کرد و نقشیییه رو از دسیییتم 

 :گرنت. بعد یه نگاه بهش سرشو تکون داد و گشت

 .خوبه، اشکالش رنع شده -

 :با  عنه جواب دادم

بله، هر کی بود شب اضانه کاری می موند و اونوقت می کشید، نقشه اش یه اشکاالیی پیدا می  -

 .کرد

 :زیر تشمی نگاهی بهم کرد و تیزی نگشت. با کالنگی گشتم

  !آقای آرسام می تونم برمی -

 :کوتاه جواب داد

 .نه -

 .مبا تعجب و حرص نگاش کرد

 !ترای_
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از جاش بلند شید و اومد روبه روم وایسیادا یه سیروگردن ازم بلند تر بود. مسیتقیم به تشیمام نگاه 

 :کرد و گشت

نقشییه هارو به خا ر تی بهت دادم کامل کنیی  تون خوب وظایشتو نشییناختی و باید تن یه می  -

 ...شدی

 :سرشو یکم خم کرد و ادامه داد

 .ی، ن اید بی جواب بمونهحرنای دیش ت که به رایست زد -

ناصله کمش باعث شد معذب بشم، واسه همینم ازش ناصله گرنتم. با دیدن این کارم ترخید و 

 .از روی میزش دو تا نقشه دیگه برداشت و داد دستم

اینا رو کامل کن، بهتره سییییریع این کارو بکنی تا الزم ن اشییییه اضییییانه کاری بمونی و مثل دیشییییب _

 .بشه

نقشیییییه هارو گرنتم و بدون این که جوابی بهش بدم با حرص از اتاق بیرون رنتم. با قدمایی تند که 

نشون از عس ی بودنم می داد، وارد اتاقمون شدم که سایه و آنیتارو خوش و خرم دیدم. با تعجب 

 .وختمنگام کردن که بدون توجه به نگاهاشون سر جام نشستم و با حالی نزار، نگامو به نقشه ها د

 :آنیتا پرسید

 !بازم نقشهی -

 :آروم گشتم

 .اهوم -

سایه با تعجب نگام کرد و از آنیتا پرسید که مگه تند تا نقشه دیگه هم کشیده، که آنیتا با خنده 

 :گشت

 .اگه این دو تارو کامل کنه، با دیروز میشه هشت تا -

 .سایه با تعجب نگام کرد

 .نه، باورم نمیشه_

 .ردمبا حرص سرمو بلند ک

باور. بشییییه، این داداش تو با من لج کرده، همین روزا یا اونو می کشییییم، یا خودمو می کشییییم. از _

دیروز نر. و نر. نقشه میده دست من. کیو دیدین انقد نقشه بکشه، برام سواله این همه نقشه 

ش رو تی کار می کنهی آقا، یا ایهالناس، من  لط کردم اون جلسه شوک عس ی بهم وارد شد و  

 .کردم. بابا مس دستم از دیروز درد می کنه
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 :سایه با تعجب پرسید

 !شوک عس یی -

تیزی که ن اید می گشتمو گشته بودم، با تته پته اومدم ماسییییییمالیش کنم که سیییییییایه زودتر از من 

 :گشت

 .اگه می خوای با دروغ ماسمالیش کنی، هیچی نگو و توضیح نده -

 : مگین جواب دادم

 .تم، ولی لطشا االن اینو از من نخواهشاید یه روزی گش -

سییری با نشییونه باشییه تکون داد. آروم شییروع به کشیییدن نقشییه ها کردم. درد مس دسییتم  یر قابل 

تحمل بود، ولی تاره ای جز تحملش نداشتم. باید نقشه هارو کامل می کردم. نیم ساعت به پایان 

 .ود که امشب، واسه شام مهمون ما باشهوقت کاری مونده بود و سایه هنوز اینجا بود، تون قرار ب

باالخره نقشه ها تموم شدنا بلند شدمو به اتاق سیاوش رنتم، دستم هر از گاهی تیر می کشید و 

خیلی بد درد می کرد. با ورود به اتاقش آروم سالم کردمو نقشه رو، روی میز گذاشتما نقشه هارو 

تم تیر کشید و ناخودآگاه آخی گشتم برداشت و مش ول بررسیشون شد. تو همون لحظه مس دس

که شنید. نگاهشو روی مس دستم سر دادا بی توجه به نگاهش، بدون اجازه از اتاق بیرون زدم و به 

 .دستشویی رنتم

به زور خودمو کنترل کرده بودم که پیشیییش گریه نکنم، درد مس دسیییتم هر لحظه بیشیییتر و بیشیییتر 

ه اونجا گریه کردم، دستمو زیر آب گرم گرنتمو یکم می شد. خودمو به دستشویی رسوندم و باالخر 

ماسیییاژش دادم. وقتی دردش یکم کمتر شییید، آبی به سیییر و صیییورتم زدم. هر کاری می کردم قرمزی 

تشمام، اینکه گریه کردمو لو می داد. از دستشویی بیرون اومدم و به سمت اتاقمون رنتم، کم کم 

نیتاهم داشت وسایلشو جمع می کرد و سایه باال همه داشتن وسایلشونو جمع می کردن تا برن. آ

 .سرش وایساده بود. بی حرف به سمت میزم رنتم و بعد برداشتن همه تی، منتظر آنیتا موندم

 :سیاوش کنار در وایساد و سایه رو صدا زد. بعد اینکه یکم حرف زدن، سایه رو به ما گشت

 .بیاین سیاوش می رسونتمون -

 :زیر لب زمزمه کردم

 .مردشور سیاوشتونو ب رن ای -

 :آنیتا سقلمه ای بهم زد، که یه لحظه نراموش کردم سیاوش اونجاست و گشتم

 !تی تیو زشته -
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سیاوش رنت و ماهم دن الش رنتیم و سوار ماشین شدیم. از توی آینه، نگاهی به تشمام انداخت 

 .که سرمو به سمت پنجره ترخوندم

ماشییییین نقط صییییدای آنیتا و سییییایه می اومد. با  سیییییاوش مثل همیشییییه سییییکو. کرده بود و توی

  .رسیدنمون، زودتر از همه پیاده شدم و منتظرشون موندم تا بیان

باهم وارد خونه شییدیم و سییه تایی به آشییپزخونه رنتیم تا  ذا بپزیم، ولی وقتی نهمیدن مس دسییتم 

 .درد می کنه، منو از آشپزخونه بیرون انداختن

سخره بازیای سایه و آنیتا خوردیم، کلی صح ت کردیمو دیر وقت، اون شب، یه شام خوشمزه با م

 .سیاوش اومد دن ال سایه و بردش

*** 

قراره که با یه شییرکت در دبی قرارداد ب ندیما دو هشته دیگه اونا به ایران میان و جلسییه داریم. تو _

، تون این این دو هشته که مهلت داریم باید یه سییییری نقشییییه بکشیییییم و باید در حد عالی باشیییین

 .قرارداد نه تنها واسه شرکت، بلکه واسه همتون سود داره

با گشتن این حرف از سالن جلسا. بیرون رنت. به محض بیرون رنتنش همهمه کارمندا بلند شد. 

یه سوال تو ذهن همشون ترخ می خورد که سوال ذهن منم بود. پسر مونق ایرانی که االن تو دبی 

 !کیهی  ترا تو ایران تاسیم نکردهی این شرکت بزرگو تاسیم کرده

با آنیتا بلند شدیمو از سالن بیرون رنتیما یه ساعت دیگه به ساعت کاریمون اضانه شده بود. تو 

این دوروز مس دسییتمم وضییعش بهتر شییده بود و سیییاوشییم زیاد کار دسییتم نداده بود. وارد اتاقمون 

م آبدارتی عجیب واسییمون تایی شییدیم و نشییسییتیم، وظایشمون رو کم کم مشییخص می کردن. باز 

آورد ونکر ما رو با سییر و وضییع عجی ش درگیر کرد. داشییتیم تایی می خوردیم که منشییی سیییاوش 

 .اومد و گشت که سیاوش گشته بریم به اتاقش

با اسییترس به اتاق سیییاوش رنتیما سییالم کردیم که با سییر جواب سییالممونو داد. به پشییتی صییندلی 

 :تکیه داد و گشت

مد. کم کاراتونو دیدم و نهمیدم با وجود اینکه مهندسیییای تازه کاری هسیییتید، میشیییه  تو همین -

روتون حساب باز کرد. صداتون کردم تا بگم، کشیدن نقشه ها به عهده شما و دو تا از مهندسای 

 .دیگست. انتظار دارم خیلی خوب این کارو انجام بدین

عوض شده، روز اولو یادمه که گشت نقشه  خوشحال بودم که  رز نکر اولیه اش نس ت به کارامون

 .ها. مشکل داره و باید بیشتر سعی کنی
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 :با آنیتا ل خندی زدیم و گشتیم

 .هرکار از دستمون برم بیاد انجام میدیم -

 .سری تکون داد

 !خوبه_

 .خواستیم بریم که با صداش ایستادم

 .معتمد تو بمون_

گا ندمو منتظر ن تا ل خندی زد و رنت، منم مو کارم داره. آنی تا ب ینم تی  ش کردما کنجکاو بودم 

 :اشاره ای به دستم کرد و گشت

 !دستت خوب شدهی -

تعجب کردم، اون از کجا خ ر داشیییت دسیییت من درد می کنهی  تا خواسیییتم تیزی بگم، اون پیش 

 .دستی کرد

 .زیاد به مخت نشار نیار، سایه بهم گشت_

گشتها میگم ترا این تند وقته سیاوش کار دست ای سایه دهن لق  خدا می دونه دیگه تیا بهش 

من نمیده و بی کار تو شیییرکت نشیییسیییتم، نگو سیییایه رنته همه تیزو گذاشیییته کف دسیییتش. کاش 

 .نحشایی که به سیاوش دادم و براش تعریف نکرده باشه

با نکر اینکه اونارو تعریف کرده باشیییییه، آب دهنمو با سیییییر و صیییییدا قور. دادم. ریلکم نگام کرد و 

 :مه دادادا

 !نترس حرنایی که بارم کردی رو تعریف نکرده، نگشتی دستت تطوره، خوب شدهی -

این بار رنگم مثل گس شد، گشت حرف هایی که بارم کردی رو نگشته  با استرس مقنعه امو راست و 

 .ریست کردمو ل خند کج و کوله ای زدم

 .بله دستم خوبه خدارو شکر_

 :پشت بندش گشت سری به نشونه نهمیدن تکون داد و

تموم اون نقشییه ها واسییه این بود که دسییتت با کار راه بیاد و بشهمی باید تی کار کنی و تی کار  -

 .نکنی. استعدادشو داشتی و کارا. خوب بود، خواستم خوب تر بشه

تو اون لحظه دوسییت داشییتم عدد پی رو بکنم تو حلقش. االن مثال خیر و صییال  منو می خواسییت 

مرز سیییکته بردمو با نقشیییه های دیگش باعث شییید از درد بمیرمی  خوب شییید نمردیمو که یه بار تا 
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معنی این دو کلمه رو نهمیدیم. مثل دشییییییمنای خونی نگاش می کردم، ولی با وجود تموم نحش 

 :هایی که تو دلم بهش دادم، گشتم

 .ممنون از این که خیر و صال  منو می خواستین -

به معنی خواهش می کنم بود. خدایی من یکم دیگه با این کار  بازم کلشییییییو تکون داد، که این بار

کنم لیسیییانم زبان کله شیییو می گیرم. انگار ل ت نامه دهخداسیییتا هر بار تکون دادنش یه معنی 

داره. باید حرکت سییییر این به زبان های زنده دنیا اضییییانه بشییییه. هنوزم داشییییتم به کله اش نکر می 

 .کردم که صداش باعث شد به خودم بیام

 .می تونی بری _

با این حرنش از خدا خواسته، با اجازه ای گشتم و بیرون اومدم. تند حم متشاو. داشتما شادی، 

حرص و عسیییی انیت. احسییییاس شییییادی، به خا ر اینکه باالخره اعتراف کرد کارمون خوبه، حرص و 

ی از احساس، عس انیت به خا ر کارایی که به گشته خودش، به صال  من بوده. خالصه با کوله بار 

به اتاقمون برگشییتم. شییاید امروز تنها روزی بود که می تونسییتیم، بی کار بشییینیما از نردا به مد. 

 .دو هشته کارای سنگینی داشتیم

*** 

خط کشییو برداشییتم و اندازشییو گرنتم. وقتی مطمئن شییدم درسییته، مشیی ول ادامه کشیییدن شییدم. 

واقعی کلمه، هممون جون کندیم تا کارا به بهترین  امروز آخرین روز از این دو هشته بود و به معنای

نحو پیش بره. الیاسی کال دور و بر آنیتا بود و مثال کمکش می کرد. سیاوشم هر روز می اومد و به 

تموم بخش ها می رنت و کارارو بررسی می کرد. همچنان آوازه این پسر جوون و مونق ایرانی، ولی 

 .کاو دیدنش بودنمقیم دبی، توی شرکت بود و همه کنج

 .نقشه رو تموم کردم و مثل همیشه، سر ساعت مشخص، سیاوش اومد تا کارارو بررسی کنه

بین منو راحمی ایستاد و مش ول بررسی شدا ناخودآگاه نشم عمیقی کشیدم و عطر محشرشو 

عد به ریه هام نرستادم. با این کارم برگشت و نگام کرد، که خجالت کشیدمو نگامو ازش دزدیدم. ب

بررسیییی نقشیییه ها، از اتاقمون بیرون رنت. با رنتنش و اینکه نقشیییه ها تایید شیییدن، نشم راحتی 

 .کشیدیم و روی صندلیامون ولو شدیما باالخره این دو هشته هم تموم شد

تو این دو هشته خیلی تیزا نهمیدما سیییییییاوش همراه با سییییییختگیریاش به نکر همه کارمندا بود و 

ی شنیدم که دستش تو کار خیره و به خیلیا کمک کرده، تند تا خیریه بهشون می رسید. از راحم

هم داره. انگیار از خیلی وقیت پیش می شیییییینیاختش، تون خیلی ازش ا العیا. داشیییییییت. گشیت 
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سالگی پدرشو از دست داده و با -15-اخالقش خیلی خوبه، نقط تو شرکت سختگیری الزمه و تو 

  .و زحمت کشیده تا تونسته این شرکتو بزنهسختی به این مرحله رسیده. انقد کار کرده 

دیدم به کل نس ت بهش عوض شده بودا الاقل از اون پسرای پولدار سوسول ن ود که وابسته به 

پول باباش باشه. خودش کار کرده و به اینجا رسیده. خوبه که مثل تیالو خرپول ن وده که درسشو 

 .بخونه و بعد بره تو شرکت باباش کار کنه

ا که یادمه، بابای تیالو شییرکت داشییتا اونم قرار بود که بعد درسییش بره اونجا کار کنه، ولی تا اونج

االن ازش خ ری نداشتم. برام مهمم ن ود که کجاست و تی کار می کنه، حتما درسشو تموم کرده 

 .و داره شرکت باباش رو می ترخونه

ن تموم شیییییید، می تونید برید. پوزخندی زدم و یه نگاه به سییییییاعت کردما سیییییییاوش گشته بود کارتو

وسیییییایالمو جمع کردم و داشیییییتم خودمو آماده می کردم که بریم. با صیییییدای آنیتا حواسیییییمو جمع 

 .حرنش کردم

 .نیاز سایه دعوتمون کرده خونشون_

با این حرنش پنچر شدما من می خواستم برگردم خونه و استراحت کنم. همینو به آنیتا گشتم که 

  .نقش بستاخم  لیظی روی پیشونیش 

 .نیاز  ر نزن، زشت میشه نریم_

راسییت می گشت، اگه نمی رنتیم زشییت می شیید. االنم دیگه واسییه خ ر دادن دیر بود. پونی کردم و 

به زبون سیییییاوش کله ای تکون دادم. وسییییایلمو برداشییییتم و با آنیتا به خونه برگشییییتیم. ل اسییییامونو 

رایش کردم. ال ته ق ال نقط در حد یه رژ بود. عوض کردیمو به اصرار آنیتا، یکم بیشتر از همیشه آ

  .از خونه بیرون اومدیم و سر راه یه تیزایی خریدیم که دست خالی نرنته باشیم

سیییایه از ق ل آدرسیییو بهمون داده بود و پیدا کردن خونشیییون تندان مشیییکل ن ود. تاکسیییی جلو در 

دیم. زنگ خونشونو زدیم، که خونشون نگه داشت و بعد از حساب کردن کرایه، از ماشین پیاده ش

سییییایه خودش درو باز کرد و به اسییییتق المون اومد. همدیگرو ب ل کردیمو با خنده های سییییایه وارد 

خونه شیییییییدیم. مامانش خیلی زن خونگرم و مهربونی بودا کال خانواده خون گرمی داشییییییتن و آدم 

 .باهاشون احساس  ری ی نمی کرد

ش و الیاسی باهم بیان خونه و اوناهم واسه شام هستن. از بین حرناشون متوجه شدم قراره سیاو

ال ته سییییاوش که همیشیییه هسیییت و این بار الیاسیییی هم باهاش اومده. با سیییایه رنتیم تو اتاقش تا 
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ل اسییییامونو عوض کنیما هر دوتامون تونیک پوشیییییده بودیم و شییییال سییییرمون بود. راحت ن ودم که 

 .پیش سیاوش و الیاسی شالمو در بیارم

 :رنتیمو داشتیم باهم حرف می زدیم که مادرش پرسیدپایین 

 !سیاوش که اذیتتون نمی کنهی -

 :سایه بلند خندید و به جای ما جواب مادرشو داد

یه مد. با نیاز بیچاره لج انتاده بود، نر. و نر. نقشیییه می داد دسیییتش. یه روز پنج تا داده بود  -

 .بکشه، روز بعدش دوتای دیگه

 .د و کنار ل ش بردمادرش دستشو مشت کر 

 .عه عه، پم خیلی اذیتش کرده، بیاد گوششو می پیچونم_

با نکر اینکه سیییاوش بیاد تو و مادرش گوشییشییو بپیچونه خنده ام گرنت و بلند خندیدم. یعنی یه 

صیحنه باحال می شیدا، سییاوش آرسیام م رور و گند اخالق، درحالی که مادرش گوشیشیو گرنته. با 

 :گشتمخنده سری تکون دادم و 

 .بخا ر خودمون بود، می خواست نقشه های بهتری بکشیم -

 .نه دخترم، ن اید انقد اذیتتون کنه_

 :سایه بازم خندید و گشت

وای مامان اون روز باید تهره نیازو می دیدیا دو تا نقشیییییییه دسییییییتش اومد و خیلی آروم روی  -

 .صندلیش نشست. اصال پنچر شده بود. توانایی کشتن سیاوشو داشت

مینمون مونده بود، قاتلمون نکرده بودن که اونم به صییییییشاتمون اضییییییانه کردن. همچنان در حال ه

حرف زدن و خندیدن بودیم که صییدای در اومد. هممون سییاکت شییدیم، ولی این صییدای خندیدنای 

الیاسی و سیاوش بود که به گوش می رسید. وارد خونه شدن، ولی هنوز متوجه ما ن ودن و داشتن 

باورم نمی شیییید اونی که داره می خنده سیییییاوش باشییییه، خیلی جذاب می شیییید. بی  می خندیدن.

اختیار زل زده بودم بهش و توی خنده هاش  رق شیییییده بودم. الحق که زی اییش تند برابر شیییییده 

 .بود

 :یهویی الیاسی صداشو نازک کرد و گشت

 !مامی سیا، شام تی داریمی -

 :سیاوشم تک خنده ای کرد و جواب داد

 .داریم الی جون کونت -
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تشمامون از تعجب گشاد شده بودا یه نگاه به هم کردیم و دوباره به اون دوتا که هنوزم نشهمیده 

بودن ما اینجاییم کردیم. همونطور در حال حرف زدن بودن که ترخیدن و با دیدن ما ما. شیییییدن. 

مو گذاشتم رو شونه من نجیع خنده ام گرنته بود و تو اون لحظه نتونستم جلوی خودمو بگیرم. سر 

آنیتا و ریز ریز خندیدم. آنیتا بدتر از من بود و سییییرشییییو پایین انداخته بود و می خندید. سیییییاوش 

تنگی توی موهاش زد و تند تا سرنه کرد. معذب شده بود و این از رنتاراش معلوم بود. منم بودم 

م. یاد الی جون گشتنش با وجود گند اخالقیم تو شرکت، یکی این اخالقمو می دید، معذب می شد

 .که انتادم بلند تر خندیدم

سیییاوش عسیی ی و کالنه شییده بود، ولی با این ضییایع بازیش روش نمی شیید اخم کنه. الیاسییی هم 

 :کال بی خیال بود و با ما می خندید. سیاوش نگاهی بهش کرد که الیاسی گشت

 .داداش دیگه اینا از. حساب نمی برن با اون الی جونی که گشتی -

 :بعدم بلند خندید که سیاوش از الی دندوناش  رید

 .ماهان ب ند دهنتو -

با تند تا سییرنه خنده امو جمع کردم و سییالم دادم که سیییاوش کله اشییو تکون داد و الیاسییی با یه 

 .نیش تا بناگوش باز، جوابمونو داد. ال ته نیش بازش واسه آنیتا بودو هر کسی متوجه می شد

 :شم شنیدمصدای سایه رو کنار گو

 !میگم یه بوهایی میاد -

 :منم تشمامو ریز کردمو گشتم

 !آره نکر کنم، اونم ته بوهایی -

 .دستشو به کمر زد

 !به نظر. تی بپوشمی_

 .با یادآوری اون روزی که اینو گشتم، اخمام تو هم رنت

این  دنعه ق لی که این سییوالو پرسیییدم، داداشییت پنج تا نقشییه داد دسییتم، منم دیگه هیس وقت_

 .سوالو نپرسیدم

 .سایه خندید

 .ب خشید خا را. تلختو زنده کردم_

پا به پاش خندیدمو دیوونه ای گشتما سیییاوش و الیاسییی رنتن   قه باال و با ل اسییای عوض شییده، 

برگشتن. با آنیتا به کمک سمانه جون، مادر سیاوش و سایه، رنتیم و میزو تیدیم. سایه سیاوش 
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تایی اومدن و نشستن. منو آنیتا درست روبه روشون بودیما من روبه روی و ماهان رو صدا زد و دو

 .سیاوش و آنیتا روبه روی ماهان

اولین قاشییقو که تو دهنم گذاشییتم،  عم  ذای مامانو یادم اومد. نه سییال بود از این  عم و از این 

سعی کردم  ذا ها محروم بودم. ب ض دوباره دلش واسه اشک تنگ شد و تو گلوم جا خوش کرد. 

ب  ییمو با  ذا قور. بدم، ولی نشیید که نشیید. انگار اشییکم دلش واسییه ب ض تنگ شییده بود که به 

هر زوری بود، خودشییییو از الی تشییییمم به بیرون پر. کرد. دسییییت بردم و زود اشییییکمو پاک کردم تا 

  .کسی ن ینه، ولی سرمو که باال آوردم، نگاه سیاوش رو خیره به خودم دیدم

ه به نگاهش  ذامو بخورم، ولی نمی شییییید، نمی تونسیییییتم  بلند شیییییدمو با یه سیییییعی کردم بی توج

 .ب خشید میزو ترک کردم

به   قه باال رنتم و وارد دسییتشییویی شییدم. اشییکامو از بند تشییمام آزاد کردم تا بریزنا صییدای هق 

 هقم اومد بلند شیییه، ولی زود دسیییتمو به دهنم گرنتم و بی صیییدا گریه کردم. تا کی باید تحمل می

کردم، تا کی باید دور می موندم از خانواده ام، از شییییهرمی  خدایا من صیییی ر ایوب ندارم که بتونم در 

مقابل این همه درد دم نزنم، همه میگن امتحانه، ولی نه سییییال امتحان بم نیسییییتی ترا کسییییی 

درک نمی کنه من یه دختر تهارده سییییییاله بی عقل بودمی مگه بابا نمی گشت هیس وقت نمی تونی 

ها تو یه شهر دیگه باشیی تی شد که تک و تنها منو نرستاد تو تهرانی که پر گرگه، تی شد که تن

 نه سال منو تو یه شهر دیگه دور از خودش نگه داشتهی

برای اینکه کسییی شییک نکنه، صییورتمو آب زدم و یکم وایسییادم تا قرمزی صییور. و تشییمام از بین 

و خواستم برم که یه دست مانعم شدا ردشو گرنتم  بره. بعد ده دقیقه، از دستشویی بیرون اومدم

و به سیییاوش رسیییدم. خواسییتم از  رف دیگه برم که با اون یکی دسییتشییم راهمو بسییت. با صییدایی 

 :خش دار گشتم

 !تی می خوایی -

وقتی دید وایسییادم، دسییتاشییو از رو دیوار برداشییت و مسییتقیم به تشییمام نگاه کردا احسییاس می 

 :همه تیزو می خونه. سرمو پایین انداختم که پرسید کردم که داره از تشمام

 !تتهی -

 :از  رز نگاه کردنش معذب شدم، بخا ر همینم گشتم

 .هیچی یه دنعه ای حالم بد شد، بخا ر خستگی شرکت -

 به خا ر خستگی شرکت گریه کردیی_
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بگم که  با سوالش خلع سالحم کردا خواستم از سرم بازش کنم بدتر پیگیر شد. نمی دونستم تی

 .بی خیالم بشه

 اصال به شما ته ربطی دارهی_

 :ریلکم گشت

 .رایستم -

 .تشمامو از حرص بستم

 .خوش به حالت، ولی اینجارو با شرکت اشت اه نگیر_

 :بی تشاو. جواب داد

 .تندان نرقی ام نمی کنه، خونمه و تو هم اینجایی -

 .اخمامو تو هم کشیدم

 .پم از اینجا میریم _

برم، که یهو بازومو گرنت و منو به دیوار کوبید و دسیییییتاشیییییو دو  رنم گذاشیییییت. با  راهمو کشییییییدم

 :عس انیت گشتم

 !تخ رتهی -

 :سرشو نزدیک صورتم آورد و گشت

 یه سوال پرسیدم و توهم مثل آدم جواب میدی، دیگه این مسخره بازیا تیه درمیاریی -

 :گشتم از کوره در رنتم و با صدایی که به زور کنترلش می کردم،

یه بار گشتم و بازم میگم، به شما ربطی نداره  قرار نیست تون رایسمی از زیر و بم زندگیم خ ر  -

 .دار بشی

دسییتشییو هل دادم و اونم مقاومتی نکرد و دسییتشییو از روی دیوار برداشییت. با قدمایی تند به   قه 

م ل روبه رومون نشست. پایین برگشتم و کنار آنیتا نشستم. یکم بعد سیاوشم اومد پایین و روی 

یه لحظه هم نگاشو ازم نمی گرنت و واقعا معذب می شدم و دوست نداشتم، کسی این نگاهاشو 

به من ب ینه. باالخره اون ش م زیر نگاهای سنگین سیاوش گذشت و به خونه برگشتیم. به محض 

 .رسیدن، سرمونو رو بالش نزاشته خوابمون برد

سییت و خود را به دسییت خواب سییپرد. باید به دنیای بی خ ری بع ییی وقت ها باید تشییم هارا ب "

سییییشر کرد و برای تند سییییاعت هم که شییییده، در سییییکو. و به دور از واقعیت های تلخ زندگی کرد. 

 " .شاید این گونه بتوان، آرامشی که در واقعیت گم کرده ایم، برای تند ساعت لمم کنیم
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*** 

ش به هممون استرس وارد کرده بود و مدام برای توی شرکت  و ا شده بود، سختگیری های سیاو

تک کردن اوضیییاع از این  رف به اون  رف می رنتیم. امروز مشیییخص می شییید که قرارداد بسیییته 

میشییییه، یا نه  سیییییاوش تیپش رسییییمی تر از همیشییییه بود و توی اون کت و شییییلوار سییییرمه ای می 

 .درخشیدا تازه داشتم خوبیاشو می دیدم

رو نشیییییون دادن، مگم هم توی شیییییرکت پر نمی زد و همه توی سیییییالن عقربه های سیییییاعت که ده 

جلسا. جمع شده بودن. با زنگ خوردن گوشی سیاوش، هممون آروم شدیم و سیاوش بعد یکم 

حرف زدن قطع کرد و با ماهان، بیرون رنتن. پنج دقیقه نگذشییییییته بود که همراه تند تا مرد دیگه 

  .وارد اتاق شدن

ا تهره پسیییییر جوونو ب ینن و منم از این قاعده مسیییییتثنی ن ودم. با همه خودشیییییونو می کشییییییدن ت

ترخیدن پسر و دیدن صورتش، متعجب شدم. با همون تشمای گشاد نگاش می کردمو تشم از 

روش بر نمی داشتم. این پسر... این پسر خیلی خوشکل بود. موهای بور و تشمای س ز و ل ایی 

سنگینی نگاهی، سرمو ترخوندمو سیاوشو دیدم قرمز، اصال آدم جذب صورتش می شد. با حم 

 .که با اخم بهم خیره شده

 .نگامو ازش دزدیدمو سر جام نشستم. شروع به معرنی پسر و شرکتشون کردن

آقای مهران واحدی، موسیییم شیییرکت... در دبی هسیییتن. همونطور که خ ر دارین، این شیییرکت  _

امون باعث انتخاره که با این شیییرکت یکی از بهترینای دبی هسیییتش و مهندسیییای مجربی داره. بر 

 .کار می کنیم

پسییر سییری تکون داد و با خوشییرویی شییروع به حرف زدن کرد. ده دقیقه یه ربع به حرنای معمولی 

در مورد خودش گذشییییییت و بعدم نقشییییییه هارو جلوش گذاشییییییتن. همراه با مردی که کنارش بود، 

ا ر اعتماد سیییاوش بهمون بود. مشیی ول بررسیییش شییدن. اسییترس زیادی داشییتم و همه اینا به خ

خوب می دونسیییتم تقد این پروژه و قرارداد براش مهمه. هر از گاهی به جایی از نقشیییه اشیییاره می 

  .کردن و حرف می زدن، ولی هیچکدوممون نمی دونستیم که تی دارن میگن

 نگامو به سمت سیاوش سوق دادما با دقت و اخمی جذاب نگاهشون می کرد. معلوم بود هیجان

 .داره و خیلی داره خودشو کنترل می کنه

همونطور بهش خیره شیییییییده بودم، که نگامو  انلگیر کرد. بر خالف همیشیییییییه نگامو ندزدیدم و به 

جاش، ل خند آرامش بخشییی زدم و تشییمامو با ا مینان، یه بار باز و بسییته کردم. تند لحظه نگام 
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ن ود ل خند هسیییییت یا نیسیییییت، رو کرد و بعدش یه ل خند خیلی کمرنگ، جوری که اصیییییال معلوم 

ل اش نقش بسیییت. دلم واسیییه ل خندش ضیییعف رنت و با خودم نکر کردم این بشیییر اخم می کنه 

 .خوشکله، می خنده خوشکله، در حالت عادی و خنثی هم خوشکله

با سیییقلمه ای که آنیتا بهم زد، ل خند پت و پهنمو جمع کردم و به خا ر این همه ناپرهیزی تو نگاه 

 :سیاوش، به خودم سرکونت زدم. واحدی تک سرنه ای کرد و با یه ل خند گشتکردن به 

کار شیییرکتتون عالی بود، تموم نقشیییه ها بی نظیر بودن و خوشیییحالم که شیییرکت شیییمارو انتخاب  -

 .کردم

برق خوشیییییحالی رو تو تشیییییمای سییییییاوش دیدم، ولی برخالف درونش خیلی خونسیییییرد و جدی با 

ریک گشت. هممون خوشحال بودیمو داشتیم از خوشحالی بال واحدی دست داد و شراکتشونو ت 

 .در میاوردیم

به سییییرعت برگه های قرارداد و ام ییییا کردن و به این ترتیب، شییییرکتمون با شییییرکت واحدی قرار داد 

 .بست. واحدی با دیگه شروع به صح ت کردن، کرد

روز تو ایران بمونم. به  متاسیییشانه به خا ر مشییی له هایی که تو دبی دارم، نمی تونم بیشیییتر از یه_

سیییاوش جان سییپردم که با مهندسییای اصییلی و خ ره شییون بیان دبی و یه ماهی رو بمونن تا کارای 

نقشیییه کشیییی رو انجام بدن. آرزوی مونقیت واسیییه تک تکتون دارم و امیدوارم این قرارداد برای دو 

 . رف، سود داشته باشه

 :کنار گوشم بلند شدسیاوش بدرقه اش کردو باهم رنتن. صدای آنیتا 

 .وایی نکر کن بریم دبی -

 :بعدم آروم زیر لب زمزمه کرد

 !بیا باهم بریم سشر دبی دبی، منو با خود. ب ر دبی دبی -

دیوونه ای نثارش کردمو از سالن جلسا. بیرون رنتم. باالخره ق یه قرارداد تموم شد و هم کارمندا 

به هممون سخت گذشته بود و مدام از این سر و هم سیاوش، یه نشم راحتی کشیدیم. این مد. 

شرکت به اون سر شرکت می دویدیم. گاهی وقتا اونقدر کار داشتیم که دو ساعت بیشتر از وقت 

کاری، کار می کردیم. سیییاوش به همه قول داده بود زحماتشییونو بی جواب نزاره و یه حقوق مشییتی 

 !یو با خودش به دبی می برهیبهشون بده. اما تو این لحظه سوال این بود، سیاوش ک

*** 
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باالخره به هتل رسیدیما گرمای هوا  یر قابل تحمل بود و هممونو کالنه کرده بود. از تاکسی پیاده 

 :شدیم و وارد محو ه هتل شدیم. سرمو باال بردم و به اسم هتل نگاه کردم و زمزمه وار خوندمش

- Pullman Dubai Jumeirah Lakes Towers( دبی جمیرا لیکم تاورز هتل پولمن) 

وارد هتل شییییدیم و بعد گرنتن کار. ها، به سییییمت اتاقامون روانه شییییدیم. با ورودمون به اتاق، بوی 

عطر یاس شامه ام رو نوازش کرد و باعث شد که یه خم خوبی تو سراسر وجودم جریان پیدا کنه. 

به سمت پنجره رنتم.  کیشو تمدونمو کنار در رها کردم و تشمامو بستما نشم عمیقی کشیدم و

هتل شیک و لوکسی بود و ویوی خیلی خوبی داشت. از اتاقمون کل شهر رو می تونستیم ب ینما 

سه تا رستوران و استخر سر باز داشت، که تو یکی از رستورانا  ذای ایتالیایی سرو می شد. توی 

 .دلم به این انتخاب و سلیقه واحدی احسن گشتم

ا کردیم و ل اسییامونو توی کمد گذاشییتیم. تسییمیم گرنتیم یکم اسییتراحت با آنیتا تمدونارو جابه ج

کنیم، تون خانوما قرار بود عسییییییر به مرکز خرید ال قورایر برن و خرید کنن. من که زیاد از خرید 

 .خوشم نمی اومد، ولی توی هتل تنها می موندم، حوصله ام سر می رنت

ون پهلو شییدن، خوابم برد. عسییر آنیتا بیدارم کرد روی تخت دراز کشیییدمو بعد یکم از این پهلو به ا

و به مرکز خرید رنتیما تا شیییییب گشیییییتیم و خرید کردیم. شییییی م زود خوابیدیم تا نردا توی جلسیییییه 

 .سرحال و ق راق باشیم

*** 

 :شیخ ساعی پیشونیشو خاروند و گشت

 (نعم ، سن دأ  دا)پم حله، از نردا شروع می کنیم -

نه شییییییده بودما اگه می نهمیدم بازم یه تیزی، ولی در همون حد دوران از این عربی حرف زدنا کال

مدرسیه بود که هیس وقت با عربی حال نکردم. باالخره جلسیه تموم شید و همگی از سیالن شییک و 

لوکسییشییون بیرون اومدیم. دم در ایسییتادیم و منتظر سیییاوش و ماهان شییدیم که با شیییخ حرف می 

 :اما شیخ سر تا پامو خریدارانه نگاه کرد و گشتزدن. به ما که رسیدن دست دادن و 

 (مرح ا سيدة جميلة  )سالم خانوم زی ا -

 :زیر لب زمزمه کردم

 !جميلة عمته -

با این حرنم ماهان از خنده ترکید، اما اخمای سیییییاوش عجیب تو هم بود. شیییییخ این بار رو کرد به 

 :سیاوشو اونو مخا ب قرار داد
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 (!ی  )این دختر خوشکل کارمندتهیهل هذه نتاة جميلة موظشك -

 .تیزی از حرنش نشهمیدم، ولی سیاوش با یه اخم  لیظ سری تکون داد

 (نعم ، كيفی )بله، تطور مگهی _

أنا أح ها كثيراً ، أريد أن أقدم لها زواجاً. )خیلی ازش خوشیییییم اومده، می خوام بهش پیشییییینهاد  _

 (ازدواج بدم

 .سیاوش نگاهی به سر تا پاش کرد

 (!انت اعزب او متزوجی  )اون وقت شما مجردید یا متاهلی هل _

 :شیخ خندید و جواب سوال سیاوشو داد

 (أنا متزوج وأريد أن أكون زوجتي الثالثة. )من متاهلم، می خوام زن سومم بشه -

 .سیاوش دستاشو مشت کرد

 (هل تعتقد انه سوف يق لی )نکر می کنین ق ول کنهی _

 (!أن ل مني  )ترا ق ول نکنهی کی بهتر از منلماذا ال تق ل ذلكی من  _

 :سیاوش پوزخندی زد و با یه لحن مسخره گشت

 (لديك أخيرا ثالث نساء  )باالخره سه تا زن دارید _

 .شیخ که انگار بهش برخورده باشه، نیششو جمع کرد

 (اسأل نشسك ، يجب أن يعلق )از خودش بپرسید، اون باید نظر بده _

 (حسنا. )باشه _

اینکه نمی نهمیدم تی میگن کالنه شییده بودم، ولی هر تی که بود در مورد من بود، تون هر از از 

 :گاهی شیخ به من نگاه می کرد. یهویی سیاوش به سمتم برگشت و بی مقدمه پرسید

 !عربی بلدیی -

 .شونه ای باال انداختم

 .نه بلد نیستم، نقط در حد همون کتابای درسی_

ا ونی شیید. به سییمت شیییخ که منتظر نگاش می کرد ترخید. شیییخ با با شیینیدن این تشییماش تر 

 :هیجان گشت

 (ماذا قالی )تی گشت _

 :سیاوش خونسرد جواب داد
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ال ، قالت كيف سییییمحت لها بثالث نسییییاءی  )جوابش نه، گشت که تطور به خودش اجازه داده با  -

 (!وجود سه تا زن به من پیشنهاد بدهی

م، ولی زود خودشیییو جمع و جور کرد و بی تشاو. منو نگاه کرد، به وضیییو  پنچر شیییدن شییییخ رو دید

 .ولی زوی صح تش با سیاوش بود

حسنًا ، هذا لم يجعلني أر ب ني الزواج مني )باشه، خیلیا آرزوی ازدواج با منو دارن، این نشد  _

 (!یکی دیگه

 :زود پرسیدم

 !تی میگهی -

 :سیاوش اخماشو توهم کشید

 !به تو ربطی نداره -

 :بندشم به عربی گشت پشت

 (.يقول ثم يكون لطيف لهم. )میگه که پم با همونا خوش باشین -

 .شیخ با اخم  لیظی به من، از کنارم گذشت

 :با لج ازی گشتم

 .منو گول نزن بهم ربط داره -

 .وقتی میگم نداره یعنی نداره، پم انقد سوال نپرس_

 :با این حرنش زیر لب زمزمه کردم

 !پسره خر -

ترا و خانوما هم قدم شدم و به سمت هتل راه انتادیم. سیاوش هنوزم اخماش توهم بود و با با دخ

ماهان در مورد یه تیزی بحث می کردن. تا رسیدن به هتل، وقت نهار شد و مستقیم به رستوران 

رنتیم. آنیتا و دخترای دیگه داشییییییتن در مورد خریدای دیروز حرف می زدن و منم مثل همیشییییییه، 

گوشه نشسته بودم. به نظر می رسید سیاوش اصال حالش خوب نیست و کنجکاو بودم ساکت یه 

که بدونم شیییخ بهش تی گشته، که اعسییابش خورد شییده. با خوردن نهار، به اتاقامون برگشییتیم و 

 .هر کدوم مش ول انجام یه کاری شدیم

*** 

 ((سیاوش))
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یکه بیشعور راست راست اومده در اتاقو محکم بستم و با اعسابی خورد روی تخت نشستم. مرت

میگه می خوام زن سومم بشه  آخه تو رو ته به نیاز، شکم گنده. اصال بر نرض زن نداشتی و می 

خواستی نیاز زن اولت بشه، مگه من می زاشتمی  با این حرف خودم تعجب کردما اصال به من ته 

 ربطی داشتی

کنم. ترا به نیاز نگشتم که شیییییخ تی گشتی  این حرنم تلنگری بهم زد که یکم در مورد رنتارام نکر

خب نیاز واسم مثل سایه است و اگه کسی به سایه هم همینو می گشت، نمی زاشتم. عقلم بهم 

 :نهیب زد

 مثل سایه استی  مطمئنیی -

ن ود، نیسیت، مثل سیایه نیسیت، مثل خواهرم نیسیتا نیاز نرق داره  خیلی بی خ ر عاشیق شیدما 

هیس وقت  م توی تشماشو بارونی شدن یهویی شونو نشهمیدم. سیاوش  عاشق یه دختر آروم، که

 .آرسام م رور، بد به دل و احساسش باخته بود

 ...عشق که بیاید، دل را خ ر نمی کند "

آرام آرام و نرم نرمک در خانه دلت می نشیییییییند و بند و بسییییییا ش را پهن می کند. می نشیییییییند و 

قطره اشک معشوق، تلنگری برای آگاهی از حکمرانی  حکمرانی می کند، گاهی یک  م، گاهی یک

عشق است. تلنگری است تا بشهمی دیگر این تو نیستی که حکم می کنی، بلکه این عشق است 

 " !که حکم می کند که تو ته کنی و نکنی

*** 

سیییه هشته از اومدنمون به دبی می گذرها دلتنگ مامان و سیییایه ام، پیش می اومد سیییشر کاری برم، 

یس وقت انقد زیاد نموندم و تنهاشون نزاشتم. حسم به نیاز هر روز بیشتر از دیروز میشه و ولی ه

من می ترسییم از این حسییی که با کل وجودم عجین شییده. می ترسییم از این عشییق و وابسییتگی، از 

 .اینکه ابراز کنم و نه بشنوم، از اینکه  رورم بشکنه

ه جورایی از شخسیتش خوشم میاد. زیاد اهل کل نیاز مثل همیشه آرومه و کاری با کسی ندارها ی

کل نیسیییت و همیشیییه آرومه، ولی حرصیییش که بگیره،  رنو می شیییوره میزاره کنار. هیس وقت نمی 

تونه لطف کسییییییی رو بی جواب بزاره و تشییییییکر می کنه، رنتارش بد باشییییییه، بدون ترس از  رورش 

ش نراموش نشییدنی بود. وقتی معذر. می خواد. هیس وقت اون شیی و یادم نمیره، ترس توی تشییما

 .ب لش کردم، اونقدر مست عطر موهاش شده بودم، که نمی نهمیدم دارم تی کار می کنم
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شاید از همون شب عاشق شدم، یا شایدم از وقتی که تشمای قرمزشو دیدم. درد داشت، ولی دم 

می کنه، ولی نمی زد. ولی هر  ور شد، عاشقم کردا عاشق و دیوونه شدم. همه میگن حادثه خ ر ن

 .عشقم یه اتشاق قشنگه که خ ر نمی کنه

*** 

 ((نیاز))

از نرودگاه بیرون اومدیم، تشمامو بستم و نشم عمیقی کشیدما هیس جا کشور خود آدم نمیشه. 

آنیتا کنارم وایسیییییییاده بود و اون  رف تر، سیییییییاوش و ماهان داشییییییتن باهم حرف می زدن. آخرای 

رنت و باد خنکی که می وزید، باعث می شد لرز کنم. سیاوش تابستون بود، هوا رو به سردی می 

 :به سمتمون اومد و روبه همه گشت

 .خسته ن اشین کارتون عالی بود، مطمئن باشید زحمتاتونو بی جواب نمی زارم -

همه سیییییری تکون دادن و گشتن وظیشمون بود. بعد زدن این حرنا از هممون خداحانظی کرد و بعد 

، که نمی دونم توهم زدم یا واقعا مثل همیشییییه سییییرد ن ود، رنت. با اینکه رنته یه نگاه خیره به من

بود، ولی نگاهش کل وجودمو گرم کرده بود. با آنیتا سوار تاکسی شدیم و به خونه برگشتیم. هوای 

  .خونه کوتیک و نقلیمونو کرده بودم، آرامش اینجارو به صد تا هتل پنج ستاره نمیدم

درسیییت کردیمو کل آشیییپزخونه رو به گند کشییییدیم. آخرشیییم  ذا سیییوخت و به  دوتایی با آنیتا  ذا

همون املت رضییایت دادیم. شییب دیر وقت به اتاقامون رنتیم تا اسییتراحت کنیم، ولی من تون تو 

 .هواپیما خوابیده بودم، خوابم نمی اومد

م. رو اولین گوشییییمو برداشیییتم و وارد گالری شیییدما پوشیییه عکسیییای مربوط به این سیییشرمونو باز کرد

عکم کلیک کردمو نگاش کردم. اون روز رنته بودیم تا زمینو ب ینیم و بعد نقشییه هارو بکشیییما با 

آنیتا همون جا عکم گرنتیم. عکم دیگه مربوط به مرکز خرید بود، بعدی تو شییییییرکت، بعدی تو 

ه هتل. روی عکم بعدی مکث کردما سیاوش با همون اخم جذابش پشت سرمون بود و ناخودآگا

توی عکم انتاده بود. عکسیییو زوم کردمو صیییورتشیییو نگاه کردم. با یادآوری نگاه امروزش دوباره گرم 

شدم. گوشیو کنار گذاشتما این ته حسیه که من دارمی مگه سیاوش همون پسره بیشعوری ن ود 

 که مدام تیکه می انداختی

 پم من تم شدهی تی عوض شده که مدام تو نکرشمی

ناتموم گذاشیییتما عشیییق نه  من نمی خوام عاشیییق بشیییم، نمی خوام بازم  شیییاید عاشیییقش... نکرمو

 ...ضربه بخورم و آخرشم من بمونم و شوکای عس ی... خیلی وقته که عشقو ممنوع کردم
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 :صدایی از ته قل م گشت

 .ولی سیاوش ممنوعه های زندگیتو نابود کرد -

ه ام تکید و حکم آزادی قطره های بلند شدم و کنار پنجره رنتمو بازش کردما قطره اشکی روی گون

دیگه رو ام ا کرد. کاش می شد نراموش کرد، می شد یه بخش از حانظه رو، گذشته رو پاک کرد 

که بشییییه آینده رو بدون واهمه سییییاخت. کاش ما آدما مثل ماهی بودیم، عمر هر خا ره، شییییادی و 

وند، نه شییییادی، نقط یه تلخیمون سییییه ثانیه بود و بعدش تهی و خنثی می شییییدیم. نه تلخی می م

ذهن خالی و یه سیییه ثانیه جدید که نرصیییت دوباره سیییاختنش رو داشیییتیم، بدون این که گذشیییته 

 .دخالتی توش داشته باشه

*** 

باالخره مرخسی یه هشته ای تموم شد. امروز واسه رنتن به شرکت وسواس خاصی به خرج دادم. 

بود و دو تا تاک تا یه وجب باالی زانوم داشت،  مانتوی حریر سیاه که تا یه وجب و نیم پایین زانوم

با شیییییلوار یخی و مقنعه بلند پوشییییییدم. موهامو بانت تلی زدم و با زدن کرم پودر، ریمل و رژ آماده 

شییییدم. با همینا ت ییر زیادی کرده بودم. کیف سیییییاهمو برداشییییتم و با پوشیییییدن کششییییای اسییییپر. 

 :سوتی کشید و گشتسشیدم، از اتاق بیرون رنتم. آنیتا با دیدنم 

 .بابا خوشتیپ -

 :خندیدم و در حالی که به سمت در می رنتم، جواب دادم

 .مزه نریز بیا بریم -

 :تا رسیدن به شرکت آنیتا نقط با تعجب نگام کرد و گشت

 !باورم نمیشه همون نیاز باشی، خیلی ت ییر کردی -

ین حد ت ییر کردمی  حاال خوبه وارد شیییرکت که شیییدیم، همه یه جور خاصیییی نگام کردنا یعنی تا ا

زیاد آرایش نکردم. از کنار هر کی رد می شیییدم یه دور بر می گشیییت و نگام می کرد، کم کم معذب 

 .شدم و با کالنگی به سمت آنیتا ترخیدم

 .آنیتا من میرم یکم آرایشمو پاک کنم، همه یه جوری نگام می کنن _

 .محکم بازومو تس ید

و بکنی  بعد عمری آرایش کردی، اونم خیلی مالیم. حاال می خوای بری عمرا اگه بزارم این کار  _

 .پاکش کنیی من که این اجازه رو بهت نمیدم



                 
 

 

 آمنه آبدار|  نیاز عاشقی رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         ر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشت 

 

94 

 

با بیچارگی نگاش کردمو تا خواسییتم اعتراض کنم، نگام به سیییاوش انتاد که تازه وارد شییرکت شییده 

کف دسییییتام عرق کرده بود. نمی دونم ترا، اما یهویی قل م نرو ریخت. تپش قل م تند شییییده بود و 

بود. اسییترس داشییتم، ولی نمی دونم اسییترس تی  تو یه لحظه نگاش بهم انتاد و عمیق نگام کردا 

بی اختیار تو عمق تشییییییماش  رق شییییییدم و نگامو به اون تیله های رنگی، که گرماشییییییون تا عمق 

. این وجودمو می سییییوزوند، دوختم. سییییالم آنیتا باعث شیییید به خودم بیام و دسییییتپاته سییییالم کنم

  تشما تی داشتن که باعث می شدن حساب زمین و زمان از دستم در برهی

قدمام تند کردمو وارد اتاقمون شدما زود خودمو به صندلی رسوندمو روش نشستم. یه لیوان آب 

ریختم و تا ته سییر کشیییدما آب حالمو جا آورد و باعث شیید که حال و هوای اون تشییما تا یه حدی 

کون دادم و سییعی کردم خودمو به کار مشیی ول کنم، تا نکرم به جاهای دیگه از سییرم بپرن. سییرمو ت

کشیییده نشییه. نقشییه رو جلو کشیییدمو شییروع به اندازه گیری کردم. با صییدای آشیینایی سییرمو بلند 

 .کردمو سایه رو دیدم. ل خندی زدمو با ل خند از جام بلند شدم

 سالم سایه جون، تی شده یادی از ما کردیی _

 :لوم کوبید و با حرص گشتمحکم تو په

 .نه اینکه تو همش بهم سر می زنی و دم به دقیقه تماس می گیری، دیگه من گشتم الزم نیست -

 .خود. که می دونی، دبی بودیم. انقدر خسته بودم که یه هشته رو خوابیدم_

 :ندای درونم به حرف اومد

 .زر نزن همش تو نکر سیاوش بودی -

 .نشستسایه ل خند مهربونی زد و 

 .آره می دونم، به خا ر همینم اومدم واستون مرخسی بگیرم و بریم خونه ما_

 .وا  ما تازه مرخسیمون تموم شده_

ته اشکالی دارهی  تازه امروز کسیم به جز ما سه نشر خونه نیست، راحت می شینیم باهم حرف _

 .می زنیم

اد که معلوم ن ود بهمون اونقدرام بد ن ود، ولی سیییییییاوش باید به این مرخسییییییی رضیییییییایت می د

 .مرخسی بده. مدادو روی میز گذاشتم و ابرومو باال انداختم

 .پم راضی کردن داداشت با خود. _

 .تشمکی زد

 .نگران اونش ن اش _
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پشییت بندش بلند شیید و از اتاق بیرون رنت. نکر بدیم ن ود، یه دورهمی دخترونه می تسیی ید. از 

 .کردم، تون حوصله نداشتم نردا دوباره روش کار کنم نکر بیرون اومدم و زود نقشه رو کامل

تند دقیقه از تموم شییدن نقشییه می گذشییت که سییایه با یه ل خند شیییطون برگشییت و دسییتاشییو با 

 .ذوق بهم کوبید

 .راضیش کردم، بپاشین بریم خونه ما _

یم. تا از خدا خواسییییته زود وسییییایالمو جمع کردم و بعد تحویل نقشییییه به لیال، از شییییرکت بیرون زد

رسیییدن به خونشییون، آنیتا و سییایه حرف زدنو جنگولک بازی در آوردنا تذکرای منم بی نایده بود. 

 !ال ته کی تاحاال به حرف من گوش کرده که اینا دومیش باشن، کال جذبه مذبه تعطیل

اد، وارد خونه که شییدیم، به اتاق سییایه رنتیم و مانتوهامونو با ا مینان به اینکه کسییی به خونه نمی

در آوردیم و با یه تاب نشیییسیییتیم. از عالمو آدم حرف زدیم و به پیشییینهاد سیییایه، اسیییم نامیل بازی 

 .کردیم. وسطای بازی بود که برای خوردن آب از اتاق بیرون رنتم

*** 

 ((سیاوش))

با سییییرعت ماشییییینو می روندم تا زود به خونه برسییییم و پرونده رو بردارم. یه سییییاعت دیگه جلسییییه 

خدا می کردم به موقع برسیییم. با رسییییدن به خونه زود از ماشیییین پیاده شیییدم و وارد  داشیییتم و خدا

 :خونه شدم. یهو برام پیام اومد و گوشیمو از جی م در آوردم. از  رف ماهان بود، بازش کردم

 .سیاوش زود باش خودتو برسون -

یشته که گرنتمش. لعنتی گشتم و با عجله دویدم که یهویی یکی محکم بهم برخورد کرد و اومد ب

انقد سییریع اتشاق انتاد که هنوز توی شییوک بودم. سییرشییو از رو سییینه ام برداشییت که تازه دیدمش، 

نیاز بودا بدون اینکه ولش کنم تو تشیییماش خیره شیییدم. موهای ابریشیییمی و خرمایی رنگش، روی 

ارهای دستم که کمرشو گرنته بود، پخش بودن و خدا می دونه تقد دوست داشتم روی تک تک ت

موش دسیییت بکشیییم، نوازش کنمو عطرشیییونو به ریه هام بشرسیییتم. با سیییرنه ای که کردو تکونی که 

خورد، به خودم اومدم و ولش کردم. از دسیییییت خودم عسییییی انی بودما ن اید انقد بی جن ه بازی در 

می آوردم. بدون هیس حرنی از کنارش گذشیییتم و وارد اتاقم شیییدم. بدون این که یادم باشیییه جلسیییه 

رم، سرمو به دیوار تکیه دادم و تند تا مشت آروم به دیوار کوبیدم. ترا امروز انقد خوشکل شده دا

 بود، ترا حاال که عاشقش شدم انقد دل ر شدهی
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با صدای زنگ گوشیم تازه یادم انتاد که جلسه دارم و کمتر از یه ساعت دیگه باید شرکت باشم. 

ن زدم. پله هارو دو تا یکی  ی کردمو به سییییرعت سییییوار با عجله پرونده رو برداشییییتم و از اتاق بیرو

ماشین شدم. توی راه همش نکرم سمت نیاز می رنت، اولین بار بود که با همچین ل اسی و بدون 

شال می دیدمش. موهاش... نکر موهاش دیوونم می کنه، کاش می تونستم دست بکشم توشونو 

 .نوازششون کنم

نگاهای توبیخ گرانه ماهانو روی خودم می دیدم، ولی خیلی  با ده دقیقه تاخیر به جلسییییه رسیییییدما

شییییک و مجلسیییی، بدون اینکه به روی خودم بیارم روبه روش نشیییسیییتم. می دونسیییتم اونم خیلی 

 .وقته دلشو به آنیتا باخته. دختر خوب و شیطونیه و می دونم که باهم خوش خت میشن

ر و ذکرم داام پیش نیاز بود. انگار توی به جرات می تونم بگم از اون جلسییییییه تیزی نشهمیدمو نک

 .جلسه بهتر می تونستم نکر کنم

تنها عکم العملم به حرناشییون تکون دادن سییرم بود، تقد ممنون ماهان بودم که هوامو داشییت و 

به جای من تموم سواالرو جواب می داد و نظر می داد. تو این شرایط عاشق شدنمم شده قوز باال 

اش می کردم. بهترین راه ابراز عالقه اسییت، ولی احسییاس می کنم نعال زوده و قوز  باید یه نکری بر 

به نیاز بگم ردم می کنه. پونی کردمو دو تا نحش نثار خودم کردم که خیر سییییییرم عاشییییییق شییییییدمو 

 .جرات ابراز عالقه ندارم

زش باالخره جلسیییه با تموم حواس پرتیای من تموم شییید. با رنتنشیییون ماهان اومد و با جدیتی که ا

 :بعید بود گشت

 !میشه بگی تت شدهی -

 :دستی به پیشونیم کشیدم و کالنه جواب دادم

 .نمی دونم ماهان، خیلی کالنه ام -

 .تشماشو ریز کرد

 ...تو یه تیزیت شده، حاال یا عاشق شدی، یا _

 :وسط حرنش پریدم

 !وقت داری بریم تو یه کانه حرف بزنیمی -

یرون زدیم. هوا یکم سرد شده بود و باد هم جزء جدا نشدنیش سری تکون داد و دوتایی از شرکت ب

بود. سیییییوار ماشیییییین شیییییدیم و به سیییییمت یه کانه نزدیک شیییییرکت رنتیم. یه جای دنج پیدا کردیمو 
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نشییسییتیم. ماهان خواسییت حرنی بزنه که گارسییون اومد تا سییشارشییمونو بگیره. هر دوتامون قهوه و 

 .شروع به حرف زدن کردمکیک سشارش دادیم. ل مو با زبون تر کردمو 

نمی دونم از کجا شیییییروع کنم، اصیییییال خودمم شیییییروعی ندیدم، نقط وقتی به خودم اومدم که با  _

تموم وجود دوسش داشتم. تشمای قرمزشو که می دیدم،  م توی تشماش، همه و همه دیوونم 

رم می کرد. خودم دن ال دلیلش می گشتم که شیخ ساعی تلنگری شد که بشهمم تقد دوسش را

و می خوامش. اون روز که ازم خاسیییتگاریش کرد، حالم بد شییید، گشتم اونم مثل سیییایه اسیییت برام، 

 ...ولی

 :با عجز نالیدم

 ...نه عقلم نه قل م ق ولش نمی کنه، اون سایه نیست، اون نیاز -

 :با یکم مکث ادامه دادم

قدر شیییطونه، نه مثل هر دختری نیسییت، سییاده اسییت، سییاده می پوشییه، سییاده می گرده، نه اون -

اونقیدر خیانوم و آروم. م روره، ولی نیه گنید اخالق، نیه جوری کیه همیه از  رورش بنیالن. نرق داره، 

 .همین نرق داشتناش عاشقم کرده

ماهان در  ول حرنام متشکر نگام می کردا جمله آخرم که تموم شیییییید، زد زیر خنده. از این حرکت 

 :ردم. وسط خنده هاش بریده بریده گشتیهوییش شوکه شده بودمو با تعجب نگاش می ک

 !وایی... یعنی... تو... سیاوش آر... سام عاشق...شد...یی -

جع ه دسییییتمال کا ذی رو از روی میز برداشییییتم و به سییییمتش پر. کردم. پشییییت بندش با اخمای 

 :درهم و لحنی حرص دار، گشتم

 !خشه شو گوزن، منو ب ین با کی درد و دل می کنم -

 .ا گرنتجع ه رو تو هو

 .آخه خیلی جال ه_

 .باشه بسه نخند، آبرومون رنتا شل م ز پشمک_

 .جدی شد

 !عمته_

 .من عمه ندارم، از عمه خود. برام مایه بزار _

 .بیخیال خندید و یهویی بشکنی تو هوا زد

 !میگم بیا باهم بهشون ابراز عالقه کنیم، نظر. تیهی_
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 .د ن ود، من باید با خودم کنار می اومدمهمچینم بد ن ود، ولی نعال زود بود. شایدم زو

 .نکر خوبیه، ولی نعال یکم دست نگه دار_

 !تی تیو دست نگه دار، االنم دیره_

نه ماهان دیر نیسییت، یکم دسییت نگه دار، الاقل یکم با خودم کنار بیام، می دونی که تند سییاله _

 .عاشق شدن پیدا نکردم تموم نکر و ذکرم مامان و سایه ان، اصال نرصتی برای نکر کردن به

 .ل خندی زد و یه بار تشماشو باز و بسته کرد

 !باشه داداش، درک می کنما هر وقت آماده بودی خ رم کن_

ل خندی بهش زدما خیلی ازش ممنون بودم که درکم می کنه. قهوه و کیکارو خوردیمو بعد حساب 

 .کردن پول، سوار ماشین شدیم. ماهان دست بردو ض طو روشن کرد

 باید حم کنی حال دلم رو

 تو که عاشق من بودی

 باید بگی با ته دلیلی

 آخه رنتی به این زودی

 .با شنیدن آهنگ برگشت و تپکی نگام کرد

 !مثال عاشق شدی  این آهنگ  مگین تیه گوش می کنیی_

شییییییونه ای باال انداختم و تیزی نگشتم که دیدم داره جی اشییییییو می گرده. بعد یکم گشییییییتن آهان 

 .کردمی گشت و نلششو به ماشین وصل کردپیداش 

 ...دل من با دل تو خوشه

 ...بدجوری دوریت منو می کشه

 تو باشی من روهوام

 تو دوایی و دوام

 ...بی تو دنیارو نه نمی خوام

 عاشق شدن راه باصشایی داره

  م و بی قراری داره

  دوست داره هر کاری می کنی

 دل از کارا. سردراره

 رهبدجوری بی تابی دا
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 تا خود ص ح بی خوابی داره

 ای وای از عشق

 عاشق شدن راه باصشایی داره

  م و بی قراری داره

  دوست داره هر کاری می کنی

 دل از کارا. سردراره

 بدجوری بی تابی داره

 تا خود ص ح بی خوابی داره

 ای وای از عشق

. دیوونه ای گشتم که از حرکاتش خنده ام گرنته بود، هم می خوند و هم قشیینگ داشییت قر می داد

 :برگشت و بلند با خواننده خوند

 کی می تونه مثل تو -

 پابه پای دلم باشه

 یه جوری دل می تونه

 با عشق تو بی پروا شه

 که اگه هر تی ناصله است

 به منو تو اصرار کنه

 نمی تونه ما دوتارو به دوری وادار کنه

 عاشق شدن راه باصشایی داره

  م و بی قراری داره

  ت داره هر کاری می کنیدوس

 دل از کارا. سردراره

 بدجوری بی تابی داره

 تا خود ص ح بی خوابی داره

 ای وای از عشق

 عاشق شدن راه باصشایی داره

  م و بی قراری داره



                 
 

 

 آمنه آبدار|  نیاز عاشقی رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         ر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشت 

 

100 

 

  دوست داره هر کاری می کنی

 دل از کارا. سردراره

 بدجوری بی تابی داره

 تا خود ص ح بی خوابی داره

 ای وای از عشق

 (ن ابراهیم زاده% عاشق شدنمحس)

به شرکت که رسیدیم، صدای ض طو کم کردمو ماهانم خودشو جمع و جور کرد. عجیب جای نیاز 

خالی بودا با یادآوری اتشاقی که تو خونه انتاد، بازم داشتم حسر. می خوردم که سرمو تکون دادم 

 .تا این انکار از ذهنم دور شه

*** 

 ((نیاز))

لعنتی... ترا حواسم ن ودی  شیر آب و باز کردمو عس ی و با حرص، تند  در دستشویی رو بستما

مشت آب به صورتم پاشیدم. هنوز گرمای دستاشو رو کمرم حم می کنما نمی دونم تو تشماش 

تی بود که اینجوری توشیییییون  رق شیییییدم، ولی هر تی که بود، مثل اون اوال سیییییرد ن ود. یه تیزی 

و به دلم سییییرازیر می کرد. تقد دوسییییت داشییییتم تا ابد توی داشییییتن که ناخودآگاه یه حم شیییییرین

ب لش می موندم و بدون ترس و خجالت تو تشماش خیره می شدم. وسط انکارم ذهنم پی تیالو 

رنتا اونم تشیماش تیله ای بود، ولی شیرور و بدجنم. هیس وقت نگاهای همراه با حقارتشیو یادم 

.. هر تیزی منو یاد اون سییییه شیییین ه میندازها همون سییییه نمیره، نه اون نگاها، نه اون حرنا و اتشاقا.

شیییین ه نحم، همون بیسییییت و هشت نحم که االنم که االنه ازش متنشرم. از دسییییتشییییویی بیرون 

اومدم و سییییییعی کردم خودمو ریلکم نشییییییون بدم. سیییییییاوش خیلی وقت پیش رنته بود و از این 

  .مطمئن بودم که نمی بینتم

تو اتاق موندن، ل اسامونو پوشیدیمو به پذیرایی رنتیم. تلویزیونو  پیش دخترا برگشتم و بعد از یکم

روشیین کردیم و تو کاناال گشییتیم تا یه نیلم پیدا کنیم. باالخره یه نیلم با اسییم ملی و راه های نرنته 

اش پیدا کردیم و نشییییسییییتیم تا نگاه کنیم. نیلم که تموم شیییید، هممون ضیییید حال خورده و  مگین 

. اونقدر تو ناز نیلم  مگین بودم، به سیییایه و آنیتا که این نیلمو انتخاب کردن همدیگرو نگاه کردیم

 :گشتم

 !دیگه آدم حتی از شوهر کردنم می ترسه  واقعا پسرا ترا انقد بیشعورنی -
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پسر تا پسر، آدم تا آدم نرق می کنه، همه رو یکی ن اید حساب کرد  نکر کنم باید پنج تا نقشه _

 .دیگه دم دستت بزارم

تشمام تا آخرین حد ممکن گرد شدنو آب دهنمو با استرس قور. دادم. هم بخا ر ظهر خجالت 

می کشیییییدم، هم به خا ر االن می ترسیییییدم و خجالت می کشیییییدم. آروم زدم تو بازوی سییییایه که 

 .وسطمون نشسته بود

 !داداشته نهی _

 :با خنده سری تکون داد

 !خود خودشه -

 :ه ل خند به پهنای صورتم زدم و سالم کردم. جدی جواب دادسرمو برگردوندمو نگاش کردما ی

 !علیک -

 :تا خواست تیزی بگه، بازوی آنیتا رو کشیدما رو به سایه کردمو گشتم

 .خب دیگه سایه جان ما رنع زحمت کنیما ب خشید مزاحم توهم شدیم -

 .سایه با تعجب نگام کرد

 !به این زودیی_

 .اییماونقدرام زود نیست، از ظهر اینج_

باالخره راضیییییی به رنتنمون شیییییدو من و آنیتا وسیییییایلمونو برداشیییییتیم و همین که خواسیییییتیم بریم، 

 :سیاوش گشت

 .من می رسونمتون -

 .تند برگشتم

 .نه نه، الزم نیست، ما خودمون میریم_

بی توجه به من، به سییییییمت در خونه رنت و ماهم که دیدیم این بیخیال بشییییییو نیسییییییت، دن الش 

زود عقب نشیییسیییت و منم مج وری جلو نشیییسیییتم. بازم بوی همون عطر محشیییر توی رنتیم. آنیتا 

بینیم پیچید. تا رسیییدن به خونه هیچکدوم حرنی نزدیم و بینمون سییکو. بود. با رسیییدنمون آنیتا 

 :تشکری کرد و پیاده شد، منم تشکر کردمو خواستم پیاده بشم که سیاوش آروم گشت

 .مراقب خود. باش -

ولی اون روبه روشییییییو نگاه می کرد و به من توجهی نداشییییییت. بی اختیار از دهنم یکم نگاش کردم، 

 :پرید
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 .تو هم همینطور -

به سیییرعت برگشیییت و نگام کرد، ولی من زود پیاده شیییدم. وارد آپارتمان که شیییدیم، گازشیییو گرنت و 

بی  رنت. اون رنت، ولی شیییرینی حرنش هنوز باهام بود. نمی دونسییتم اونو تی تع یر کنم، شییاید

 .منظور بوده باشه و شایدم با منظور

*** 

با انرژی از خواب بیدار شیییدمو خودمو برای رنتن به شیییرکت حاضیییر کردم. امروز از هر روز دیگه ای 

سییرحال تر بودم و می دونسییتم که سیییاوش توی این حال خوشییم بی تاثیر نیسییت. تسییمیم گرنته 

یه حم بچگونه که کلی حماقت به دن ال بودم یه بار دیگه عاشییق بشییم، ولی یه عشییق واقعی، نه 

داشیییت و آخرشیییم با کلی درد تموم شییید. آنیتا با دیدن این حالم، هم تعجب کرده بود، هم شیییدیدا 

خوشییییییحال بود. حم می کردم این روزا قراره یه اتشاق خوبی بیشته. یه اتشاقی که حالمو بهترم می 

 .کنه

ذهنم یه زندگی رویایی رو با سیییییییاوش تا رسیییییییدن به شییییییرکت، کلی نکرای خوب خوب کردم. تو 

سیییاختم، بابا باهام آشیییتی کرده و کلی نکر و خیال دیگه که معلوم ن ود واقعی بشیییه یا نه، ولی این 

یکی از اخالقای دخترا بود و هیس جوره عوض نمی شییییییید. هر دختری از این نکرا می کنه و منم از 

ته کننده ن ود، بلکه نرصیییتی برای رویا این قاعده مسیییتثنی نیسیییتم. ترانیک امروز اصیییال برام خسییی

 .پردازی شد

وارد شرکت شدیم و به هر کی که می رسیدیم سالم می کردیم. اصال انگار امروز شرکت یه حال و 

هوای دیگه ای داشیییییییت. بعد یکم کار کردن به آبدار خونه رنتم. با یه ل خند که همه می گشتن 

وه شیییدم، که سییینگینی نگاهی رو روی خودم صیییورتتو جذاب تر می کنه، مشییی ول درسیییت کردن قه

حم کردم. با همون ل خند ترخیدم و تا کسیییی که نگام می کردو ب ینم. در کمال تعجب آبدارتی 

 .رو دیدم. یه جور عجی ی به در تکیه داده بود و نگام می کرد

اتاق سییییییری به معنی سییییییالم تکون دادم که متقابال این کارو کرد. زود قهوه امو درسییییییت کردم و به 

برگشتم. از نگاهش معذب شده بودمو یه حم بدی بهم دست داده بود. آنیتا که صور. دپرسمو 

دید، کلی پاپیس شیییییید که تی شییییییده و باز ترا حالت بد شیییییید، منم با گشتن اینکه از نگاه آبدارتی 

 .عجیب معذب شدم، به بحث پایان دادم

ذابیتش رو دو برابر می کرد. اون روزم سیییییییاوش اومدا مثل همیشیییییییه خوشییییییکل، با یه اخم که ج

برخوردی جز سییییییالم علییک نیداشییییییتیم، ولی همین دییدنش، خودش کلی بود. همین کیه هر روز 
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ب ینمش و برای تند لحظه نگامو مهمون نگاه مهربونش کنه، یه دنیا ارزش داشت و من به همینم 

 .راضی بودم

*** 

شییییه. هر روز اخالقش باهام بهتر یه هشته گذشییییتا رنتارای سیییییاوش هر روز عجیب تر از دیروز می

میشه و حرنایی که گاهی وقتا می زنه، منو به این باور رسونده که نس ت بهم بی میل نیست. اما 

همه اینا در حد یه نرضیه است و درستیش ثابت نشده. از همه اینا گذشته تیزی که منو خیلی 

یاد و خیلی بهم خیره میشییییییه. معذب می کنه، نگاهای آبدارتی عجی ه. بیش از حد به اتاقمون م

هیس وقت صییییدایی ازش در نمیاد، ولی همین نگاهاش بیشییییتر از صییییدتا حرنی که بزنه معذبم می 

 .کنه و یه حم بدی رو بهم القا می کنه

امروزم یه روز از همون روزاسیییت، ولی با تشاو. اینکه کارم زیاد نیسیییت و نرصیییت بیشیییتری رو برای 

تاقش بره و هنوزم  نکر و خیال دارم. ده دقیقه ای به ا تا  ماهان آنیتا رو صیییییییدا کرد  که  میشیییییییه 

 !برنگشته، حاال اینکه تی بهش میگه هللا و اعلم

با خودکارم روی میز ضیییرب گرنته بودم و تو نکر و خیال سییییر می کردم. با شییینیدم صیییدام از زبون 

 :لیال، سرمو بلند کردم و گشتم

 جانمی -

 .رایم کار. داره، بیا برو اتاقش_

اشیییییه ای گشتم، ولی دلم هزار راه رنت که نکنه می خوان اخراجمون کنن که هربار یکیمونو صیییییدا ب

می زنن، ال ته آنیتا رو ماهان صدا کرد. با دلی آشوب بلند شدمو راه اتاق سیاوشو در پیش گرنتم، 

اه دسییتمو بلند کردمو با اسییترس در زدم. با شیینیدن صییدای بمش، وارد اتاق شییدم و سییالم کردم. نگ

 :نانذشو تو تشمام دوخت و جواب سالممو داد. ل مو با زبون تر کردم

 !کاری باهام داشتینی -

 .به م الی جلوی میز اشاره کرد

 .آره، بشین تا بگم_

جلو رنتم و نشییسییتما خودشییم بلند شیید و اومد روبه روم نشییسییت. دسییتاشییو توی هم قشل کرد و با 

 :همون لحن خونسرد همیشگی گشت

 .ی مهم باها. دارم، ولی شرکت جای گشتنش نیست. بهتره یه جای دیگه حرف بزنیمیه کار خیل -

 .با حالت استشهام نگاش کردم
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 .متوجه نشدم_

 !شمارتو بده _

 :گیج تر نگاش کردمو گشتم

 .کال متوجه نشدم -

 .ای بابایی زیر لب گشت و گوشیشو از روی میز برداشت و به دستم داد

  .. زنگ بزن تا شماره ام واست بیشتهشماره تو بنویم و به خود _

کاری که گشت و کردم و گوشیییشییو به دسییتش دادم. در حالی که بلند می شیید تا بره رو صییندلیش 

 :بشینه گشت

 .امشب راس ساعت هشت حاضر باش، میام دن الت -

باشییییییه ای گشتم و از اتاقش بیرون اومدم. این با من تی کار داشییییییت که به جز تو رسییییییتوران نمی 

ست باهام حرف بزنهی  شونه ای باال انداختم و به اتاق برگشتم. آنیتا برگشته بود و تو نکر بود. تون

 :ضربه ای روی میز زدم که از جا پرید

 !تیه دیوونه، ترسوندیم _

 :به سمت صندلیم رنتم و نشستما در حالی که لیوان آب و سمت ل م می بردم، پرسیدم

 تو نکری، خ ریهی _

 .گشت یه تیزی می خواد بهم بگه نه، ولی ماهان_

با این حرنش آب تو گلوم پرید و به سییییییرنه کردن انتادم. آنیتا هل کرده به سییییییمتم اومد و تند تا 

 :محکم پشتم کوبید. دستشو پم زدم و بعد کلی سرنه گشتم

 .اینجا تخ رهی  سیاوشم همینو به من گشت -

 .با تعجب نگام کرد

 !واقعای _

 .اهوم_

 :رو میز کوبیدم و با صورتی پنچر گشتم یهویی یه دونه

 !نکنه می خوان تو اوج، اخراجمون کننی -

 .پاک کنو از روی میز برداشت و به سمتم پر. کرد

 آخه عقل کل، کی وقتی می خواد یکیو اخراج کنه می برتش بیرونی _

 !اینم حرنیه_
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جمع کردیم و به خونه  تا تموم شییییییدن وقت کاری هزار بار مردیم و زنده شییییییدیم. زود وسییییییایالمونو

برگشتیما خودمونو حاضر کردیم و منتظر موندیم تا سیاوش و ماهان برسن. ساعت پنج دقیقه به 

هشیییییت گوشیییییی آنیتا زنگ خورد و با ماهان رنتن. راس هشیییییت گوشیییییی منم زنگ خورد و از خونه 

 .بیرون رنتم. سوار ماشین شدمو سالم کردم که سیاوش به یه ل خند جواب سالممو داد

 :به حق تیزای ندیده  شونه ای باال انداختم و ترجیح دادم دیگه تیزی نگم، ولی سیاوش پرسید

 تطوریی  خسته که نیستیی -

 .ممنون خوبم، امروزو کار تندانی نداشتیم_

 :سری تکون داد و گشت

 !خوبه -

 .دست برد و ض طو روشن کرد

 دن الت میام قدم قدم تو کوته های شهر

 شق می خوای من خودشمتو یه دیوونه عا

 قشنگه سادگیا. جاذبه داره خنده ها.

 عس یم می کنه تشما. بم که به صورتت میاد

 هنو دستاتو می گیرم، انگار بار اوله

 می بندی تشامو میگی کیم میگم عشقمه

 خزر تشای تو، جاده تالوس موی تو

 پم بی خیال شما بزن بریم لب کارون منو تو

 دختر خجالتی، جذاب لعنتی

 عمرا اگه دنیا مثل تورو بیاره

 بازم مثل قدیم، عاشق و معشوقه همیم

 تب عشقمونو تابستون نداره

 دختر خجالتی، جذاب لعنتی

 عمرا اگه دنیا مثل تورو بیاره

 بازم مثل قدیم، عاشق و معشوقه همیم

 تب عشقمونو تابستون نداره

 دیگه دست خودم نی، خ ر داری تی کردی
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 اینجوری می خندی رد میده دلم، وقتی که

 تو یکی یه دونه، منم مثل تو دیوونه

 می خوام داد بزنم عشقمونو دنیا بدونه

 دختر خجالتی، جذاب لعنتی

 عمرا اگه دنیا مثل تورو بیاره

 بازم مثل قدیم، عاشق و معشوقه همیم

 تب عشقمونو تابستون نداره

 دختر خجالتی، جذاب لعنتی

 عمرا اگه دنیا مثل تورو بیاره

 مثل قدیم، عاشق و معشوقه همیم بازم

 تب عشقمونو تابستون نداره

 (دانیال هندیانی% دختر خجالتی)

آهنگ تموم شییدا نکر کردم تقد اون قسییمت ی خزر تشییای تو، جاده تالوس موی تو ی به صییور. 

من می خورد. هم تشییمام آبی رنگ بود، هم موهام موج دار. داشییتم بازم نکر و خیال می کردم که 

 :توپیدم به خودم

به خود.  - بدی و  یاوشییییییو منظور دار جلوه  کارای سیییییی که  یه تیزی می گردی  تو هم هی دن ال 

 .ربطشون بدی

از کارای خودم خنده ام گرنت و سیییعی کردم تا رسییییدن به جایی که مدنظرش بود، نکرمو مشییی ول 

شییونه هم وارد نگاه کردن به بیرون کنم. با رسیییدن به رسییتوران، از ماشییین پیاده شییدیم و شییونه به 

رسیتوران شیدیم. روی میزی که سییاوش از ق ل رزرو کرده بود نشیسیتیم و گارسیون که اومد،  ذا رو 

 :سشارش دادیم. کنجکاو از سیاوش پرسیدم

 !گشته بودین باهام کار دارین، منتظرم -

 :تند دقیقه خیره نگام کرد و بعدش آروم گشت

 !بعد  ذا -

باکالسیییییییانه خورده بشیییییییه، من دیوونه میشییییییم. تپکی نگاهی به  پونی کردم، تا  ذا بیاد و آروم و

سییییاوش کردم که یه ل خند کج اومد رو ل ش. جلل الخالق، این همون سییییاوشیییهی  ترا انقد ت ییر 
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کردهی خدا نمیگی من بی جن ه ام االن یهویی بپرم ماتش کنم، کی جواب آبروی رنته منو میدهی  

 .نطور که گشتم، آروم و با کالسانه، شروع به خوردن کردیمباالخره گارسون سشارشارو آورد و همو

بدجوری حرصییییییم گرنته بودا یا سیییییییاوش همیشییییییه انقد آروم  ذا می خورد یا دیده که من خیلی 

کنجکاوم داره این کارو می کنه. سیییییعی کردم بی خیال بشیییییم و از  ذا لذ. ب رم. رسیییییتوران خیلی 

ایی که می زاشتن و الحق که همشون خوشکل شیک و خوشکل بود، یه ن ای دلنشین با موزیک

 .بودن. باالخره  ذامون تموم شد و سیاوش با یکم نشم عمیق شروع به حرف زدن کرد

از پونزده سالگی یاد گرنتم روی پای خودم وایسم، پدرم که نو. کرد، مرد خونه شدم و کار کردم  -

دمو جون کندم که االن یه شییییرکت تا مامان و سییییایه یه زندگی راحت داشییییته باشیییین، اونقدر کار کر 

 ...دارم، هیس وقت به جز مامان و سایه به کسی نکر نکردم و نمی خواستم نکر کنم، ولی

 .نگاشو تو تشمام دوخت

همه تی از اسییییتخدام یه دختر جدید شییییروع شییییدا یه دختری که گاهی وقتا خیلی آروم، گاهی _

و خانوم. باهاش لج کردم، هربار کلی کار وقتا شیطون و گاهی هم عجیب لج از می شد. ساده بود 

بهش دادم و می دونسیییییتم که تقد پشیییییت سیییییرم بد میگه و حرص می خوره از دسیییییتم. با همین 

 ...رنتاراش جذبش شدم

 :خون به سرعت زیر پوستم دوید و از خجالت قرمز شدم. سرمو پایین انداختم و اون ادامه داد

ش کردم اونقدر حم خوبی داشییییتم که از دنیا پر. شیییی ی که اضییییانه کاری مونده بود، وقتی ب ل -

بودم و حواسم به هیچی ن ود. روزی که اومده بود خونمون، وقتی تشمای قرمزشو دیدم، تموم  م 

عالم تو دلم نشییییییسییییییت، پاپیچش شییییییدم، ولی روز لج ازیش بود و تیزی نگشت. کم کم اخالقم و 

 ...ازمحسم نس ت بهش ت ییر کردا یه نگاهش کانی بود خودمو ب 

 رو دل وامونده یه حسی جامونده ''

 پنهونکی عاشقی کنی

 حرف نزنی بهش سادگی کنی

 تهش همینه

 جای همه عالم واسه ی یه آدم

 یه جورایی دیوونه بشی

 '' زل بزنه بهت ویرونه بشی تهش همینه

 :قل م محکم خودشو به سینه ام می کوبید و سیاوش همچنان حرف می زد
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ن دختری که با سیییادگیاش دلمو برد. دختری که مثل هیچکم ن ود، عاشیییق شیییدم  عاشیییق همی -

نخواسیییت دل ری کنه، دل ری تو خونش بود. حاال من سییییاوش آرسیییام، دلم گرو دل کسییییه که روبه 

 روم نشسته و یه جواب ازش می خوام، اونم منو می خواد یا نهی

 روم رومی بگو آرزوتم آرزومی تا ابد تو نقط رو به رومی یا زنگ زنگی یا ''

 صاف و ساده میخوای بام بمونی

 بگو آرزوتم آرزومی تا ابد تو نقط رو به رومی یا زنگ زنگی یا روم رومی

 '' صاف و ساده میخوای بام بمونی

 :منتظر نگام کرد، باالخره لب باز کردمو با یه صدای آروم که خودم به زور می شنیدم گشتم

 ...ار شنیدن هر تیزیو به  یر این داشتمراستش... راستش من... شوکه شدما انتظ -

 :یکم مکث کردمو آرومتر ادامه دادم

 .من یکم وقت واسه نکر کردن می خوام -

 دل تو با  م دوری خوشه شهر آشوبه عاشق کشه ''

 اما دل تنگم داره تو سینه منو میکشه

 نمیخوام بی تو که از دست برم احسامو از دست بدم

 '' ست تو از قسد برمدیوونه نشو کاری نکن از د

 :دستشو دراز کرد و دستای یخمو میون دستای گرم و مردونه اش گرنتا تو تشام زل زد و گشت

نیاز من االن از. جواب می خوام، اگه ق ولم کنی، منو الیق عشییییییقت بدونیو در قل تو به روم باز  -

انه واسییییش تسییییمیم کنی، دنیارو واسییییت بهشییییت می کنما اگرم نه... زندگی خودته، مختاری آزاد

 ...بگیری، دیگه سر راهت پیدام نمیشه. االنم نقط یه جواب از. می خوام، منو می خوای یا

 بگو آرزوتم آرزومی تا ابد تو نقط رو به رومی یا زنگ زنگی یا روم رومی ''

 صاف و ساده میخوای بام بمونی

 رومی بگو آرزوتم آرزومی تا ابد تو نقط رو به رومی یا زنگ زنگی یا روم

 '' صاف و ساده میخوای بام بمونی

نگامو تو تشماش دوختما مگه می شد که من این تشمارو نخوام، تشمایی که دنیای این روزام 

توشیییون خالصیییه میشیییه. مگه می شییید عشیییق واقعیمو که تازه پیداش کردم نخوام، ماجرای منم از 

لی تیکه بارم کرد، ولی همون شییییییرکت شییییییروع شییییییدا همون رایم م رور و بد اخالق، همونی که ک

 ...خیلی جاهاهم کمکم کرد
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 :تشمامو بستم و یه نشم عمیق کشیدما با همون تشماب بسته آروم لب زدم

 ...می خوامت -

 بگو آرزوتم آرزومی تا ابد تو نقط رو به رومی یا زنگ زنگی یا روم رومی ''

 صاف و ساده میخوای بام بمونی

 و به رومی یا زنگ زنگی یا روم رومیبگو آرزوتم آرزومی تا ابد تو نقط ر

 '' صاف و ساده میخوای بام بمونی

خیلی خجالت کشیده بودم و حرار. پوستم باال رنته بود. ته حم قشنگی بود، وقتی یکی بهت 

ابراز عالقه می کرد. تی می شد من به تیالو ابراز عالقه نمی کردم، االنم پدر مادرمو کنارم داشتم. 

قسییییییمت بود، اگه اون اتشاق نمی انتاد و من به تهران نمی اومدم، هیس وقت با  ولی از یه  رف این

سییییاوش آشییینا نمی شیییدم. با گرم شیییدن دسیییتام از نکر بیرون اومدمو دسیییتامو تو دسیییتای مردونه 

سییییاوش دیدم. هنوزم خجالت می کشییییدم و راحت ن ودم، ولی اگه دسیییتمو از دسیییتش بیرون می 

 :با انگشت شستش دستمو نوازش کرد و آروم گشت کشیدم، مطمئنا ناراحت می شد.

 .عاشقتم -

سرمو پایین انداختم و تیزی نگشتم. یکم بعدش وقتی سیاوش دید که من زیادی خجالت کشیدم 

  .و کال تو صورتشم نگاه نمی کنم، بلند شد و بعد حساب کردن پول رستوران، برگشت

 .پاشو بریم_

همیشییه کنارش راه برم که دسییتشییو جلو آورد و دسییتمو  بلند شییدمو کیشمو برداشییتما خواسییتم مثل

گرنت. هر تقدر از این حم شیرینی که داشتم بگم بازم کمها کنارش آرامشی داشتم که نه سال 

بود،  عمشییییو از یاد برده بودم. کاش از همون اول سیییییاوشییییو می دیدمو باهاش آشیییینا می شییییدم. 

رد. بهتر بود امشب زودتر می رنتم خونه، دوتایی سوار ماشین شدیم و به سمت خونه ما حرکت ک

تون هر لحظه دوسیییت داشیییتم جیغ بزنم و اینارو برای یکی تعریف کنم، کی بهتر از آنیتای  یهویی 

نکرم رنت سیییییمت آنیتا، حتما ماهانم دعوتش کرده تا بهش ابراز عالقه کنه. بهتر بود از سییییییاوش 

 :بپرسم. با من و من گشتم

 ...میگم_

 .بگو_

 .روم نگاه کردمبه روبه 

 ...آقای الیاسی... یعنی آنیتا، میگم اونم_



                 
 

 

 آمنه آبدار|  نیاز عاشقی رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         ر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشت 

 

110 

 

 :با وجود حرنهای بی سرو ته و من من کردنم، سیاوش گرنت تی میگم و وسط حرنام پرید

 .آره با ماهان هماهنگ کرده بودیم، اونم به آنیتا ابراز عالقه کرده -

 :ش ترخیدمو گشتمبا این حرنش ناخودآگاه ذوق زده پشتمو به پنجره کردم، به سمت

 .وایی، خیلی واسه آنیتا خوشحال شدم، نمی دونی تقد ماهان و دوست داشت -

 !مگه تو نداریی_

 :گیج پرسیدم

 تی رو ندارمی -

 میگم مگه تو منو دوست نداریی _

 :به حالت ق لی برگشتم و آروم گشتم

 .ترا، دارم -

ام زدا برگشییتم و منتظر نگاش کردم با رسیییدن به خونه بعد از یه تشییکر اومدم پیاده شییم، که صیید

وار آسانسور شدمو همین بدون لحظه ای نو. وقت از ماشین پیاده شدم و پریدم تو آپارتمان. س

که در آسیییانسیییور بسیییته شییید، به دیوارش تکیه دادمو تشیییمامو بسیییتم. حم خوبی که داشیییتم و 

هیچکم نمی تونسییییت خراب کنه. وارد خونه شییییدما آنیتا هنوز برنگشییییته بود و پیش ماهان بود. 

  .بیشتر از خودم برای رنیق جون جونیم خوشحال شده بودم

منتظر آنیتا نشیییسیییتم. ده دقیقه بعد صیییدای ترخیدن کلید توی  ل اسیییامو عوض کردمو روی م ل

قشل بلند شد. پشت بندشم آنیتا با یه صور. خوشحال اومد تو. به استق الش رنتمو بوسیدمش. 

 :با خوشحالی دستشو دور گردنم حلقه کرد و گشت

 !وای باالخره گشت، گشت دوسم داره -

 .دمحکم ب لش کردم، که یهویی از ب لم بیروم اوم

 راستی سیاوش تی می گشتی_

 .با یادآوری سیاوش نیشم تا بناگوش باز شد

 .اونم گشت عاشقمه  قربون قد و باالش برم_

 .آنیتا تپکی نگام کرد

 !تا حاال کسی بهت گشته بود خیلی خریی_

 !خشه_
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پیش هم نشستیم و بعد کلی حرف زدن در مورد سیاوش، ماهان و ش ی که گذشت، به اتاقامون 

تا بخوابیم. ل اسای راحتی که همیشه واسه خواب می پوشیدمو از کمد در آوردم و مش ول  رنتیم

 .پوشیدنشون شدم. بعد پوشیدن ل اسا، روی تخت ولو شدمو با کلی نکر و خیال به خواب رنتم

*** 

وارد شییرکت شییدیما خیلی اسییترس داشییتم، نمی دونسییتم وقتی سیییاوشییو دیدم ته عکم العملی 

 :آنیتا مثل همیشه ریلکم و بی تشاو. بود. پونی کردمو با کالنگی به آنیتا گشتمنشون بدم، ولی 

 .تو ترا انقد ریلکسیی من خیلی خجالت می کشم از سیاوش -

 :خندید و گشت

حاال مگه تی شیییدهی االن به جای اینکه خجالت بکشیییی باید خوشیییحال باشیییی، یه اتشاق خوب  -

 .انتاده و نیازی به خجالت کشیدن نیست

رناش منطقی بودنا سیییییعی کردم مثل اون رنتار کنم. نمی تونسیییییتم که تا اومدم شیییییرکت و اونو ح

دیدم از خجالت خودمو قایم کنم. نشم عمیقی کشیییدم و دوتایی وارد اتاقمون شییدیم. داشییتم رو 

 :نقشه جدید کار می کردم که لیال اومد تو اتاقو گشت

 .مش کردی ب ری اتاقشآقای آرسام گشتن نقشه ای که دستته، وقتی تمو -

باشییه ای گشتم و مشیی ول کشیییدن نقشییه شییدم. یه سییاعت بعد تمومش کردم و بعد بررسییی کردن 

دوباره اش، بلند شدم تا نقشه رو نشونش بدم، هر تند می دونستم نقشه یه بهونه است. تند 

داد بود و  تا تقه به در زدم و بعد شنیدن بیا تو، وارد اتاقش شدم. سیاوش به پشتی صندلی تکیه

با دیدن من تشماشو تو تشمام دوخت. آروم سالم کردمو نقشه رو به سمتش دراز کردم. نقشه 

 :رو از دستم گرنت و یه گوشه میز گذاشت و آروم گشت

 نقشه رو ولش، می خواستم خودتو ب ینما حالت خوبهی -

 ممنون، تو خوبیی_

 .کردل خندی که رو ل اش نشست، صورتشو هزار برابر جذاب تر 

 .تو رو که دیدم عالی شدم_

ل خندی از این حرنای قشیینگش رو ل ام نشییسییت، ته حم خوبی بود، وقتی می دیدی یکی انقد 

 .دوست داره. از جاش بلند شد و روبه روی من ل ه میزش نشست

 می دونستی وقتی می خندی خیلی خوشکل میشیی _

 :یهویی از دهنم پرید
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 .من در هر حالی خوشکلم -

 .مردونه ای کرد تک خنده

 .پم باالخره دست از خجالت کشیدن، برداشتی _

 :این سیاوش واسم یه جورایی عجیب بودا با تعجب نگاش می کردم که پرسید

 ترا اینجوری نگام می کنیی -

 :دستامو تو هم قشل کردم و با مکث بین حرنام گشتم

 .می دونی... راستش، این رنتارا.... واسم عجیب و نا آشنان_

 !م دلت واسه نقشه ها تنگ شدهپ_

 :تند تند جواب دادم

 !نه نه، عمرا -

 .جلو اومد و دستشو دور کمرم حلقه کرد

نه نکر کنم دلت تنگ شییده واسییه اون سیییاوش آرسییام بد اخالق و نقشییه هاش، واقعا بهم نمیاد _

 این رنتارای

 !نه قربون دستت همین خیلی بهتره، نقط یکم واسم عجی ه_

ت تیزی بگه که صییدای در اومدا زود ازم دور شیید و رنت سییر جاش نشییسییت. بعد خندید و خواسیی

مرتب کردن خودش، با لحنی جدی، بشرمایید گشت. از این ت ییرش خنده ام گرنت، که با نگاهش 

 .بهم نهموند ضایع نکنم

 .خانوم معتمد دیگه کاری باهاتون ندارم، می تونید برید_

به اتاق خودمون رنتم. کسیییییی به جز من تو اتاق ن ودا نشیییییسیییییتمو با یه نعال از اتاق بیرون اومدمو 

مشیی ول انجام دادن کارام شییدم. با قرار گرنتن یه سییینی روی میزم سییرمو باال آوردم که آبدارتی رو 

دیدم. ق ل از اینکه تیزی بگم یه کا ذ در آورد و روی میز گذاشیییییت، بعدم به سیییییرعت دور شییییید. 

 .دست بردم و کا ذو برداشتم

 '' شق یه اتشاق زی است که واسه من انتادع ''

با دهانی باز داشیییییتم به کا ذ نگاه می کردما این یارو تی میگهی  یعنی تیی نکنه اشیییییت اه گرنته 

باشهی  تی تی رو اشت اه گرنته، نقط من اینجا نشستم کسی نیست که بخواد منو اونو اشت اه 

م، خدا کنه این نقط یه شوخی مسخره باشه، بگیره. کا ذ رو پاره کردم و توی سطل آش ال انداخت

 .هیس دوست ندارم سیاوش این ق یه رو بشهمه
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*** 

 .سایه ولش کن، پریشب بود بهش گشت، نرصتی ن وده که بهت بگه_

 .سایه گرنته بودمو نمایشی داشت کتکم می زد

 !ترا به من نگشتی سیاوش عاشقت شدهی -

 :با خنده آنیتا رو خطاب قرار دادم

 !بشی به حق پنج تن، ترا از دهنت پریدیالل  -

 :سایه با شنیدن این حرف از روم بلند شد و با حرص گشت

 !مگه می خواستی بهمون نگیی -

 :بلوزمو پایین کشیدم و جواب دادم

ب ین پریشیییب بهم گشت، ولی هنوز در حد یه آشیییناییها هیچی جدی نشیییده که بخوام به کسیییی  -

 .و هم االن نهمیدی لطشا به کسی نگوبگم، جدی که شد بهت می گشتم. ت

 .تپکی نگام کرد

 !دستت درد نکنه، مگه من دهن لقمی _

 .نه عزیزم، سوء تشاهم نشه، در کل گشتم_

به دسییییییتور آنیتا بحثو تموم کردیم و مشیییییی ول حرف زدنای معمولی شییییییدیم. دو روز از ابراز عالقه 

دیدیمو حرف می زدیم. ال ته گاهی سیاوش گذشته بود و توشرکت گاهی، تو اتاقش همدیگرو می 

هم زنگ می زد و پیام می داد. تو این بین، آبدارتی بود که رو اعسیییییییابم راه می انتاد و هر روز یه 

تای و یه کا ذ با متن عاشییییقانه می آورد. تا می خواسییییتم بهش بپرم و بهش گوشییییزد کنم که این 

سیییایه کلی حرف زدیم و خندیدم،  کارارو بم کنه،  یب می شییید و پیداش نمی کردم. اون شیییب با

وقتیم که سیییاش زنگ زد، کلی دسییتم انداختن و آخرشییم سیییاوش صییداشییونو شیینید و نهمید که 

سایه از موضوع خ ردار شده. این روزا سیاوش تموم نکر و ذکرم شده بود، اون قدر عاشقش شده 

 .بودم که می دونستم داشتن سیاوش، واسه یک عمر خوشحالی کانی بود

*** 

 !می بینم که سایه از  ریق شما نهمیده_

 :آنیتا سرخ و سشید شد و با صدایی آروم گشت

 .به خدا از دهنم پرید، وگرنه نمی خواستم بگم -

 .حاال کاریه که شده، سایه نهمیده و کاری نمیشه کرد_
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آنیتا هنوزم که هنوز بود، از سیاوش می ترسید و واقعا هم حق داشتا لحن جدی سیاوش همه رو 

  .می ترسوند. با یادآوری روز اول که اسم این اتاقو گذاشته بودم اتاق ترسناک خنده ام گرنت

 .به تی می خندی خانومی  بگو منم بخندم _

به خودم اومدمو به ا رانم نگاه کردم که اثری از آنیتا نیسییییییت، سیییییییاوش وقتی دید دارم با تعجب 

 :جای خالی آنیتا نگاه می کنم گشت

 .تو نکر بودی رنتنگرد، وقتی  -

 :یعنی انقد ضایع تو نکر رنتمی  آهانی گشتم که سیاوش دوباره پرسید

 حاال به تی می خندیی -

 :آروم خندیدم و جواب دادم

 .اولین روزی که اومدم اتاقت، اونقدر از. ترسیده بودم که اسم اینجارو اتاق ترسناک گذاشتم -

 :خندید و بازم پرسید

 !یعنی انقد ترسناکمی -

از انقدر یکم بیشییتر  تشییما. که سییرد و جدی میشیین، آدم از سییردیشییون یخ می بنده. حالت _

 .نگاها. دلهره آور میشه و دوست داره کال جلو رو. ن اشه

 :بعدم آروم و مظلوم ادامه دادم

 !هیس وقت اونطوری نگام نکن، باشهی -

یزونمو بلند کردمو دور بلند شیییید و به سییییمتم اومد، دسییییتمو کشییییید و محکم ب لم کرد. دسییییتای آو

 :کمرش حلقه کردم. کنار گوشم گشت

دیگه دلیلی نداره که اینجوری نگا. کنم، اون وقتا الزم بود ازم حسیییییییاب ب ریا ال ته االنم باید  -

 .حساب ب ری

 .سرمو بلند کردم که تونه ام به سینه اش تس ید

 !اون وقت ترای _

 !دیگه دیگه، زن باید از شوهرش حساب ب ره_

 .مامو تو هم کشیدماخ

اصییال هم اینطوری نیسییت، حقوق زن و مرد تو زندگی برابره، اصییال مرد باید زن ذلیل باشییه، دوره _

 !مرد ساالری خیلی وقته گذشته

 :سرمو به سینه اش تس وند و روی موهامو بوسید، بعدشم با خنده گشت
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 .از این خ را نیست، دلتو صابون نزن -

ون کشیدما نقشه ای که گذاشته بود روی میزو برداشتم و با یه بای خندیدمو خودمو از ب لش بیر 

 .بای از اتاق بیرون رنتم. به اتاقم برگشتم که آنیتا رو سرم هوار شد

 !بیشعور ترا رنتی گذاشتی کف دستشی_

 :خندیدمو گشتم

 .من که بهش نگشتم، دیشب از سرو صداهاتون نهمید -

 .با حال زاری نگام کرد

 .ی تقد ازش ترسیدموای نمی دون _

 .وا پسر به این نازی، خوشکلی، کجاش ترس داره_

 :تپکی نگام کرد

 اونوقت عمه من بود، روزای اول از ترس نزدیک بود شلوارشو خیم کنهی -

 .دستمو مشت کردمو کنار ل م بردم

 عه عه عه، من به خا ر تو تیزی بهش نمی گشتم، ترس کجا بودی_

 .آره جون عمه ا._

م باوی گشتمو مشییییی ول کارام شیییییدم، ولی تا می اومدم یه کاری کنم یاد سییییییاوش می بشیییییین بینی

انتادمو یه ل خند گله گشاد می اومد رو ل ام، که جمع کردنش مشکل ترین کار دنیا بود. بازم تای 

  .اومد روی میزمو یه کا ذ دیگه و یه متن دیگه. خواستم دن الش برم که صدای آنیتا مانع شد

 !ر. اینجای نقشه مشکل ندارهینیاز به نظ_

برای اینکه اونم حسیییییییاس نکنم، برگشییییییتمو با نکری درگیر عیب نقشیییییییه رو بهش گشتم. همش 

احسییاس می کردم یه اتشاق بدی قراره بیشتها این حم رو اصییال دوسییت نداشییتم، تون هربار بعد 

زمان باشه، توی این احساس، یه اتشاق بدی انتاده. با دلی آشوب نشستمو بدون اینکه حواسم به 

نکر نرو رنتم. وقتی به خودم اومدم که کار از کار گذشییییته بود و سییییاعت کاری تموم شییییده بود. من 

 .مونده بودمو یه نقشه ناتموم که باید امروز تموم می شد، تون مربوط به یه پروژه مهم بود

عماق نقشییه  رق آنیتارو به خونه نرسییتادمو خودم توی شییرکت موندم تا نقشییه رو تموم کنم. توی ا

بودم که با تیزی که شییینیدم، عرق سیییردی روی کمرم نشیییسیییت و کل وجودم اسیییترس و ترس شییید. 

 :سیاوش دوباره تکرار کرد

 !تیالو -
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بازم این اسییم، بازم یه یادآوری از گذشییته  کل وجودم سییسییت شییده بود. سییرم به دوران انتاده بود و 

 :ما، صدای تیالو جواب دادخدا خدا می کردم تیزی جز یه تشابه اسمی ن اشه ا

 !بله، کاری با من داشتیدی -

با پاهایی که از اضطراب می لرزید، بلند شدمو به سمت در رنتما آروم آروم قدم برداشتم و خودمو 

به سالن اصلی رسوندم. صدای سیاوش و تیالو می اومد، جرات نداشتم از پشت دیوار بیرون بیام 

بختیامه  باالخره پامو حرکت دادمو آخرین قدمو برداشیییییتم، با و کسیییییی رو ب ینم که باعث تموم بد

 ...تیزی که دیدم، تشمام سیاهی رنت و یه شوک دیگه

*** 

 ((نلش بک گذشته))

تشییمامو باز کردما قطره اشییکم رو گونه ام خط انداخت. تموم اتشاقا. مثل یه نیلم از جلو تشییام 

یرمو این حقارتو ن ینم. نکر کردم آخرین رد شیید، حرناش برام ناقوس مری بودا دوسییت داشییتم بم

باریه که دنیا رو می بینم، ولی انگار هنوزم باید بمونم و زجر بکشییییم، بمونم و بار حقارتارو به دوش 

بکشییییم. خدایا حتی اون قدر قابل نیسییییتم که برم گردونی پیش خود.ی  ترا عزراایلو نشرسییییتادی 

م برای تی بیمارسیییتانمی سیییرم سییینگین سییینگین جونمو بگیرهی جواب پدر مادرمو تی بدمی باز بگ

شده بودا خنده های جمعیت حاضر توی مهمونی، پوزخندای النا، خار می شدن و تو دلم نرو می 

 .رنتن

 .با صدای بلندی زدم زیر گریه که آنیتا با صداش از جا پرید و تازه متوجه به هوش اومدنم شد

لداری دادن کرد، ولی حال من با این تیزا محکم ب لم کرد و دم گوشییییییم شییییییروع به حرف زدن و د

خوی نمی شدا تو این لحظه ها نقط می خواستم واسه همیشه بخوابم، دوست داشتم دیگه رنگ 

این دنیا و آدمای بدشو ن ینم. ترا هیس وقت نتونستم با مامانم درد و دل کنمی  ترا نتونستم این 

نگشتم تا مادرم بشییییینه و نسیییییحتم کنه، که تیزا رو بهش بگم تا یه راه درسییییتو نشییییونم بدهی ترا 

  دخترم این کار اشت اهه، آبرو. میرهی خدایا، ته حماقتی بود کردمی

از ته دل زار می زدم و به خودم نحش می دادا پرسییتار با شیینیدن سییر و صییدامون بدو بدو خودشییو 

تزریق کرد، ولی بهمون رسیییییوند و وقتی بی قراریا و حال خراب منو دید، زود یه آرام خش به سیییییرم 

 ...هیس وقت نشهمیدن که خوابامم کمی از زندگیم نداره  همش کابوس، همش درد، همش زجر

*** 
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با باز کردن تشییییمام، مامانو بابا رو باالی سییییرم دیدما بدنم به یک باره یخ زد. االن بازم سییییوال می 

نمی نهمه  کاش می  پرسن و با سواالشون دیوونه ام می کنن، با درو ام حالم بدتر میشه و کسی

شیید یه بار درکم کننو سییوال نپرسیین. انگار خدا صییدامو شیینید، دردمو نهمید، که بابا و مامان هیس 

سییوالی نپرسیییدن. تشییمای مامان قرمز قرمز بودنو می دونسییتم تقد به خا ر من سییرزنشییش می 

اش کلی سییییر  کنن و بهش تیکه می اندازن. هر کار اشییییت اه من می انتاد گردن مامان و به وسیییییله

 .کونت می شنید

کسی تیزی نگشت و نپرسید، منم ترجیح دادم سکوتو پایدار نگه دارمو نشکنمش. اینطوری واسه 

همه بهتر بود، با این اعسییییییاب متشیییییینج، حرنی می شیییییینیدم مطمئنا بدتر جواب می دادم و این 

و مامان تند تند  اوضییییاعو بدتر می کرد. بابا برای تسییییشیه حسییییاب بیمارسییییتان، از اتاق بیرون رنت

 :گشت

دخترم من همه تیو می دونم، آنیتا تعریف کردا بابا. نکر کرده که تو خونه آنیتا حالت بد شده  -

 .و آوردنت بیمارستان، از. پرسید تیزی  یر از این نگو

 :تقد ممنونش بودم که درکم می کرد، با این همه باز هوامو داشت. با ب ض لب زدم

همه تیو بهت می گشتم... بهت می گشتم تا به این حال و روز نیشتم، حیف  کاش ق ل این اتشاقا -

 !که دیگه واسه همه تی دیره

 :با گوشه شالش اشکشو پاک کرد

هیم، همه تی تموم میشه، ص ر داشته باش  همه این اتشاقا تقسیر من بود، من باید بیشتر  -

 !حواسم بهت می بود

هزارتا آرامشییی خش، آرامش بخش تر بود. با اومدن بابا از توی ب لش خزیدم و عطرشیییو بوییدما از 

 :هم جدا شدیم، که بابا پرسید

 حالت خوبهی -

با ب ض ل خند زدم و سیییرمو به نشیییونه آره تکون دادم. با کمک مامان ل اسیییامو پوشییییدمو به خونه 

روزی بشهمه رنتیم. بابا عجیب توی نکر بود و سکوتش اینو تایید می کرد، می ترسیدم از اینکه یه 

واقعیت تیه. اون روز مرگو با تشییییمام می بینم، من اینارو می دونم و بخا ر همینم هسییییت که با 

نکر کردن بهشیییییون، تموم تنم یخ می زنه. باالخره به خونه رسییییییدیم، با کمک مامان پیاده شیییییدمو 

رو یادم  مسییتقیم به اتاقم رنتم. روی تخت دراز کشیییدم، هر کاری می کردم بازم اون شییب مهمونی

می اومد و تشییییمام خیم می شیییید. من دیگه هیس وقت اون نیاز ق لی نمی شییییم، هیس وقت  من 
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مردم، از نیاز ق لی نقط یه جسم باقی مونده، ولی روحم تیکه پاره استا پر از زخمهاییه که هر روز 

  .زجرم میده

*** 

از حال و وضیییعم  تازه از بیمارسیییتان برگشیییتما یه ماهه دتار شیییوک عسییی ی میشیییم. ترسیییناک تر

باباسیییییییت، که االن باید داد و بی داد می کرد و می گشت تی سییییییر این دختر اومده، ولی به  رز 

عجی ی سیییکو. کرده. این سیییکو. ترسیییناک تر از هر داد و نریادیه، ترسیییناکه، که من لرز می گیرم 

  .وقتی به تشماش نگاه می کنم

ا یه ماه از اون اتشاق می گذره، ولی هنوزم نگامو روی تقویم سییر دادما بیسییت و شییش بهمن، تقری 

اون تحقیرا و صیدای تیالو توی گوشیم زنگ می زنه. از دسیت خودم کاری بر نمیاد، می سیپرمشیون 

 .دست خدا، نقط اون می تونه آه من، تشمای قرمز از گریه مامانمو ازش بگیره

همین اخم بم بود تا ترس و بلند شییییییدمو از اتاق بیرون رنتما بابا با یه اخم ترسییییییناک نگام کرد. 

 :استرس دوباره کل وجودمو بگیره. صدام کرد تا برم روبه روش بشینم. جدی و با همون اخم پرسید

 اون شب کجا بودیی -

 :با تته پته جواب دادم

 .خو...نه...آ...آنیتا اینا بودم -

 .محکم روی میز جلوی م ل کوبید

 .نو ثابت می کنهبه من دروغ نگو  این حال و وضع تو خالف ای_

 .لب باز کردم تیزی بگم که اجازه نداد

به زودی همه تیز معلوم میشیییییه، دعا کن، نقط دعا کن که همینی که تو میگی راسیییییت باشیییییه، _

 .وگرنه بد حسابتو می رسم

مردمک تشییییییمام از ترس می لرزید و هر آن امکان باریدنش بود. اگه می نهمید که خونه تیالو 

که من بهش ابراز عالقه کردم، وای خدا  با رنتن بابا به تشییییییمایی که برای بودم، اگه می نهمید 

ریختن اشیییک می سیییوختن، اجازه دادم اشیییکام بریزن. ترا باید زندگی من انقد بد باشیییهی خدایا، 

 !کلی بال سرم اومده، الاقل نزار اینو بابام بشهمه

من نمی اومد. دسیییییت دراز  بلند شیییییدمو به اتاقم برگشیییییتما دیر وقت بود، ولی خواب به تشیییییمای

 .کردمو پثل همیشه به گوشی و هندزنریم پناه بردم

  ق وله این دنعه میرم
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 خودم یه جوری رد کارم

  واست می دونم اینو

 من یه حرف پوچ و خنده دارم

 تقد واسه دل تو لعنتی

 بخوام خوش قیانه شم

  من از خودم واسه تو کم کنم

 که بت هی اضانه شم

 می خندی من عاشقت شدم بم

 ولی بدون توهم یه روز دل می بندی

 نمیشی اما تو دلی، نداری راه پم یا پیش

 من عاشقت شدم بم می خندی

 ولی بدون توهم یه روز دل می بندی

 میگی باشیم کنار هم

 دیگه نمی خوریم به هم

 نداری راه پم یا پیش

 (سینا درخشنده%بم می خندی)

عذاب راحت بشیییییما آرزو کردمو سیییییرمو محکم توی بالش  بازم گریه، بازم اشیییییک، کاش از این همه

 ...نشار دادم که نردا روز خوبی برام باشه، اما هیس کم از رازهای پشت پرده زندگی خ ر نداره

*** 

یه روز دیگه هم گذشت، االن عسر روز سه شن ه، بیست و هشت بهمنه، مثل همیشه توی اتاقم 

اون روز کذایی نکر می کنم. توی نکر بودمو اصال حواسم نشستمو به در و دیوار نگاه می کنم و به 

 :این جا ن ود که مامان سراسیمه خودشو تو اتاق انداخت و تند تند پشت سرهم گشت

نیاز بدبخت شییییییدی، بابا. رنته شییییییرکت بابای تیالو داد و هوار راه انداخته، تیالوم نهمیده رنته  -

 !ر می گرده خونهمحل کار بابا.، همه تیزو گشته  بابا. داره ب

درد شییییدیدی که تو قشسییییه سییییینه ام پیچید، باعث تنگی نشسییییام شیییید. ب ض کرده بودم، اما نمی 

تونسییتم گریه کنما داشییتم خشه می شییدم، ولی نمی تونسییتم نشم بکشییم. دوسییت داشییتم داد و 
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و  هوار کنم، ولی زبونم نمی ترخید تیزی بگم... شاید االن بشه بمیرمو یه مری هر تند با عذاب

 :تجربه کنم. همونطور وایساده بودم که صدای در خونه و پشت بندش داد بابا بلند شد

 !نیاز کدوم گوری هستیی دختره بی آبرو، بیا بیرون ب ینم ته  لطی کردی -

همونطور وایسییاده بودم، قدر. حرف زدن نداشییتم، دهنم تلخ تلخ شییده بود. بابا خودشییو توی اتاق 

ورد. سیلی که توی گوشم زد، باعث شد روی زمین پر. بشم و تشمام انداخت و به سمتم یورش آ

سیاهی بره. اما انگار تلنگری شد که بتونم درست نشم بکشم و ب  م شکسته بشه. بلند داد 

 :زد

دختر از تو بی آبروتر هستی  تطور رنتی به یه پسر ابراز عالقه کردی و پیشنهاد دوستی دادیی  -

 .دم، آبرو برام نزاشتی، پیش همه خوار شدممگه من اینطوری تربیتت کر 

 :خواست بازم به سمتم یورش بیاره که مامان نزاشت. به جاش بلند گشت

بند و بسییییییا تو جمع می کنی میری تهران پیش عمه ا.، تا من زنده باشییییییم حق برگشییییییت به  -

 .اصشهان و اومدن به این خونه رو نداری، خدا لعنتت کنه

ته سیییاده دارن بچشیییونو، دخترشیییونو از خودشیییون می رونن، یه صیییدای شیییکسیییتن قل مو شییینیدما 

حماقت بچگونه انقدر ارزش داشیییییییت که منو اینجوری از خونه دور کننی  نداشیییییییت  به خدا که 

  نداشت، من تجوری  اقت بیارمی

مامان بابارو از اتاق بیرون برد و من، به قول بابا بند و بسیییا مو جمع کردم تا گورمو از این خونه گم 

نم، تا دیگه هیس وقت ن یننم. روز بیسییت و هشت بهمن، عسییر سییه شیین ه، تا ابد توی ذهنم می ک

 !مونه  تو این روز حماقتای نیاز اونو کشتن... نیاز دیگه نیاز نمیشه

*** 

 ((زمان حال))

 تت شد یهویی نیاز، اصال تو ترا تا اون موقع تو شرکت بودیی_

 :وم گشتمبرای اینکه دیگه سیاوش تیزی نپرسه، آر 

 .نشارم انتاد -

 .اخماشو تو هم کشید

 ترا تا اون ساعت تو شرکت مونده بودیی -

 .نقشه ای که واسه اون پروژه مهم بود، هنوز تموم نشده بود_
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سییاوش اخماش  لیظ تر شید و دیگه تیزی نگشت. بازم گذشیته داشیت تکرار می شید، نمی دونم 

نم ته حکمتی داشییییت. حاال که داشییییتم با سیییییاوش یه ترا باید دوباره تیالو رو می دیدم، نمی دو

زندگی خوب، حم شییییییرین عشیییییقو تجربه می کردم. وقتی که داشیییییتم دوباره همون نیاز ق ل می 

شییییییدم، تیالو ترا باید برگردهی سیییییییاوش هنوز در مورد گذشییییییته من هیچی نمی دونسییییییت و حق 

ه زودتر بهش می گشتم، ولی مسییییلمش بود که بدونه و بعد در مورد من تسییییمیم بگیره. باید هر ت

 .دعا دعا می کردم که خدا ازم نگیرتش

 :سیاوش داشت از اتاق بیرون می رنت که آروم صداش زدم

 !سیاوش -

 :برگشت و آروم جواب داد

 !جانمی -

 .ب ض کردم

 !یه تیزایی هست که باید بدونی_

 .به سمتم اومد و دستی روی موهام کشید

 .گیالزم نیست با این حالت تیزی ب_

 ...ولی_

 :جدی گشت

ولی بی ولی، استراحت کن، نردا هم نمی خواد شرکت بیای، دو روز خونه می مونی و استراحت  -

 .می کنی

سری به نشونه باشه تکون دادمو تشمامو بستم. سیاوشم آروم روی پیشونیمو بوس کرد و روی 

جداش کرد. پرستار  صندلی کنار تخت نشست. باالخره سرمم تموم شدو پرستار اومد از دستم

که بیرون رنت، سیییاوش دسییتشییو دور کمرم حلقه کردو از بیمارسییتان بیرون رنتیما سییوار ماشییین 

 .شدمو منو به خونه رسوند. ق ل اینکه پیاده شم، آروم برگشتمو روی گونه اشو بوسیدم

 .ممنون برای اینکه پیشم بودی_

 .ل خند جذابشو رو ل ش نشوند

 !باید باشم_

ردمو از ماشین پیاده شدم. وارد خونه که شدم، آنیتا نگران به سمت در اومد و شروع خداحانظی ک

 .به داد و بی داد کردن، کرد
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 دختره بی شعور نمیگی یه آنیتایی هم هست که نگرانم میشهی ترا گوشیت خاموشهی_

 .به سمتش رنتم و ب لش کردم

 .بیمارستان بودم_

 .گام کردبا تعجب خودشو از ب لم بیرون کشید و ن

 برای تی، تت شدهی خوبیی_

از اینکه بهش گشته بودم پشیییمون شییدم، ولی آخرش می نهمید. هر کاری کردم دلم راضییی نشیید 

 .بگم برای تی به این حال و روز انتادم

 .هیچی از ص ح تیزی نخورده بودم، نشارم انتاد_

 .تشماشو ریز کرد

 .نقط امیدوارم از اون نشار انتادنا ن اشه_

 .کالمشو گرنتما برای اینکه شک نکنه ل خندی زدم عنه 

نه بابا سیییییاوشییییم بهم دو روز مرخسییییی داد، حاال تو میری شییییرکت، منم تو خونه می مونم. ته  _

 حسی داریی

 .حم اینکه بیام خشه ا. کنم، خر شانم _

خندیدمو خوشحال بودم که نکرشو منحرف کردم، ولی نکر خودمو تی کار کنمی  نکری که همش 

ن سییییمت می پره. حال خوبم بازم داره بد میشییییه، ترا باز باید تیالو رو اونم تو شییییرکت سیییییاوش او

 .ب ینمی ته حکمتی دارهی حتما باز می خواد زندگیمو نابود کنه

*** 

دو روز مثل برق و باد گذشییتا کال تو نکر بودم و ترس از دسییت دادن سیییاوش مثل خوره به جونم 

دم دیگه امیدی واسه زندگی ندارم. هر روز بهم زنگ می زد و هر بار انتاده بود. سیاوشو از دست ب

جدی گوشییزد می کرد که مواظب خودم باشییم، یه مو از سییر نیازش کم بشییه، با خودش  رنم. منم 

 !می خندیدمو می گشتم که این نیاز ق ل از اینکه مال تو باشه، مال من بوده

باعث شد راحمی و ساکنی با تعجب نگام کنن. منم با یادآوری حرنامون ل ام به خنده باز شد، که 

با خجالت سرمو پایین انداختم. هنوز سیاوش نیومده بود و می دونستم که بیاد، حتما صدام می 

کنه تا به اتاقش برم. همینطورم شیید، لیال رو نرسییتاد تا بیاد دن المو منم باهاش رنتم. وارد اتاق که 

 .وم سالم دادم که جواب سالممو با یه ل خند دل ر دادشدم، سیاوشو خیره به خودم دیدم. آر 

 نیاز من تطورهی_
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 .ریز خندیدم

 !نیاز تو حالش خوبه_

 خدارو شکر، مواظب خودش که هستی_

 .آره، سیاوش خان دستور دادن_

 .تک خنده ای کرد

 .خوبه، معلوم شد که دختر خوبیه و از سیاوش خانش حساب می بره_

 :گشتم اخم نمایشی کردم و با حرص

 .اصال هم اینطور نیست، نیاز از کسی حساب نمی بره -

 .از این به بعد باید ب ره_

 .سیاوش خان به همین خیال باشه_

تو همین لحظه تلشن اتاق زنگ خورد و ا الع دادن که جلسییییه داره. اونم از جاش بلند شیییید و بعد 

د، تند تا تارمو که روی تشییمام برداشییتن تند تا پرونده، اومد کنارم وایسییاد. نوتی توی صییورتم کر 

 :بود، با نوتش کنار رنت. دستشو پشت کمرم گذاشت و گشت

 .بیا برو تا دعوامون نشده -

با دیدنش کامل  تاق بیرون رنتما تو این دوروز خیلی دلتنگش بودم و  خندیدمو جلوتر از اون از ا

دیدم. به سییمتش رنتم و  سییر حال شییدم. به اتاق خودمون برگشییتم که یه تایی و یه کا ذ روی میز

 .کا ذو برداشتم، تاشو باز کردمو مش ول خوندنش شدم

می خوام در مورد یه موضیییوع مهمی باهاتون حرف بزنم، لطشا سیییاعت تهار تو کانه کنار شیییرکت  ''

 '' باشین

 :کا ذو توی سطل زباله انداختما نشم عمیقی کشیدم و زیر لب زمزمه کردم

 .نمباید امروز تکلیشمو روشن ک -

نگاهی به سییاعت کردما یک سییاعت به تهار مونده بود. این یه سییاعت و تطور رد می کردم، خدا 

می دونسییت. کاری نداشییتم و نکرم درگیر تموم حرنایی بود که باید بهش می زدم. این که ترا این 

 مد. بهم گیر داده بود، معنی این متنای عاشقونه تی بود. باید می نهمیدم این آبدارتی عجیب

  .و... تی از جونم می خواست. یه ربع مونده به تهار، پیش منشی رنتم و یه مرخسی گرنتم

پیاده به سیییمت کانه رنتما درو که باز کردم، زنگ باالی در به صیییدا در اومد و نگاه خیلیا به سیییمتم 

ه برگشییت. تشییم گردوندمو باالخره روی یکی از میزا، گوشییه کانه، کنار پنجره دیدمش. قل م دیوون
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وار خودشو به سینه ام می کوبید و پاهام سست سست شده بود. پاهای سستمو حرکت دادمو به 

سمتش رنتم. با کشیده شدن صندلی، نگاش به سمتم برگشت. سالم کرد که بدون اینکه جواب 

 :سالمش رو بدم، گشتم

 .می شنوم -

 :آروم گشت

 .یه تیزی سشارش بدیم -

 :محکم جواب دادم

 .، اومدم که حرناتونو بشنومتیزی نمی خورم -

 :دستاشو تو هم قشل کرد، سرشو پایین انداخت و شروع کرد

راستش از روز اولی که تو شرکت بهم برخورد کردین، ازتون خوشم اومدا روز به روز تو شرکت می  -

که بهتون  تاراتون خوشییییییم اومد. کم کم نهمیدم  دیدمتون، از آروم بودنتون، متانتتون از همه رن

 .مند شدم، االنم صداتون کردم اینجا تا حرنای دلمو بهتون بزنمعالق

شوکه شده بودم، انگار دنیا ترخیده بود و همه تیز برعکم شده بود. راست میگن که کوه به کوه 

نمی رسه، ولی آدم به آدم می رسه. یاد یه قسمت از آهنگی انتادم که نه سال پیش گوش دادم '' 

 '' لی بدون توهم یه روز دل می بندیمن عاشقت شدم بم می خندی و

 :آروم شروع به حرف زدن کردم

نه سال پیش، یه دختر دیوونه وار عاشق یه پسری بودا یه روز دلشو زد به دریا و رنت بهش ابراز  -

عالقه کرد، ولی پسییییییره با بدترین حرنا پسییییییش زد. تهدیدش کرد که اگه به یه مهمونی نره، باباش 

تره به مهمونی رنت، ولی پسییییییره به خا ر دوسییییییت دخترش، جلوی همه همه تیزو می نهمها دخ

تحقیرش کرد. دختره زندگیش مثل یه کابوس شییید، هر روز هر روز دتار شیییوک عسییی ی می شییید، 

دقیق روز بیسیییت و هشت بهمن، عسیییر سیییه شییین ه، پسیییره تیر آخرو زد، پیش همه همکارای بابای 

 .دختره، آبروی هر دوشونو برد

 :ز مونده بودا با تشمایی گشاد و با بهت پرسیددهنش از تعجب با

 تو اونو از کجا می شناسیی -

 :بی توجه به سوالش ادامه دادم

پدرش لعنتش کرد و اونو نرستاد تهران، توی نخ سالی که گذشت یه بارم رنگ روی خونواده شو  -

 .ندیده



                 
 

 

 آمنه آبدار|  نیاز عاشقی رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         ر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشت 

 

125 

 

 :داد زد

 !میگم از کجا می شناسیشی -

 :با ب ض گشتم

شدی، همون نیازی هست که نه سال پیش آبروشو بردی، یاد. اومدی  گشته نیازی که عاشقش  -

 بودی با ه*ر*.. ها نمی پریی تی شد اومدی سمتم و عاشقم شدیی

 :صدایی ازش در نمی اومد، سکو. کرده بود و نگام می کردا خودم ادامه دادم

شیییده که از یه آبدارتی عجیب شیییرکت، تیالو خان م رور، دوسیییت دختر. النا تی شیییدهی  تی  -

 مایه دار ت دیل شدی به یه آبدارتیی

 :سرشو پایین انداختا توی تشماش نم اشکو می دیدم، با صدایی در آمیخته با ب ض گشت

پشیمونم نیاز، پشیمون از تموم کاراما شاید آه تو بود که به این حال و روز انتادم، شاید نشرینا.  -

 .جواب دادن

 :یه قطره اشک رو گونه ام تکید

  .من هیس وقت نشرینت نکردم، با تموم بدی هایی که تو حقم کردی، تورو دست خدا سپردم -

 .به گریه انتاد و قطره های اشکش گونه هاشو خط انداختن

النا رو با تموم وجود دوسییییت داشییییتم، وقتی نهمید تو بهم ابراز عالقه کردی، مج ورم کرد جلوی  _

وز بیشتر از دیروز عاشقش می شدم. یه روز ص ح که همه تحقیر. کنم. تند سال گذشت، هر ر 

بیدار شدم، پلیسا دم خونمون بودن. نهمیدم که تموم ثروتمونو باال کشیده. کلی تک پاس نشده 

بابام برگشییییییت خورد. از عرش به نرش رسیییییییدیما دن ال کار گشییییییتم، تا این شییییییرکت رو پیدا کنم، 

 .بعدشم که خود. می دونی

ه در حقم کرده بود، دوسیییت نداشیییتم که گریه اشیییو ب ینم، جع ه دسیییتمال با وجود تموم بدیایی ک

 :کا ذی رو جلوش گذاشتم و گشتم

شیییییینیدی میگن دنیا دار مکاناتهی  آدم گاهی تقاص بدیایی که کرده رو تو اون دنیا، گاهی هم تو  -

مو از. این دنیا می بینها من نشرینت نکردم، ولی خدا تقاص اشیییکای منو مادرمو، شیییرمندگی پدر 

گرنت. در هر صییور. ناراحت شییدم برا.، تون دختری که بخا رش آبروی منو بردی، تنین بالیی 

سر. آورد، ولی من دیگه عاشق شدم. من عاشق سیاوش شدم و کنارش خوشحالم  از. خواهش 

می کنم دست از سرم بردار، نزار یه بار دیگه تو زندگیم ضربه بخورم و ناراحت شم. به اندازه کانی 

 .کشیدم، دیگه بسمه، می خوام یکمم  عم آرامشو بکشم
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 .ل خند محزونی زد

 .امیدوارم خوش خت بشی، نقط حاللم کن_

 :در حالی که از جام بلند می شدم، جواب دادم

 .خیلی وقته حاللت کردم -

 .از کانه بیرون اومدمو یه تاکسی به مقسد خونه گرنتم

*** 

 ((سیاوش))

بودا تقد این دخترو با شیطونیای زیر پوستیش دوست داشتم.  سر جلسه همش نکرم پیش نیاز

با درد شدیدی که تو کمرم پیچید از نکر در اومدمو به حرنهای سمیعی گوش دادم. قرار داد بسته 

شد و جلسه با دست دادن  رنین قرارداد، به اتمام رسید. به سمت اتاقم رنتم که صدای منشی 

 :رو شنیدم

 .عتمد مرخسی گرنتن، منم بهشون دادمآقای آرسام، خانوم م -

تنها عکم العملم تکون دادن سیرم بود، ولی خیلی نگرانش شیدم. پرونده هارو تو اتاقم گذاشیتم و 

به سیییرعت از شیییرکت بیرون زدم. باید می رنتم خونه اش تا از حالش باخ ر بشیییم. سیییوار ماشیییین 

و پدال گاز نشییییار دادم تا هر ته شییییدمو اسییییتار. زدما از پارکینگ شییییرکت که بیرون اومدم، پامو ر 

زودتر به خونشییون برسییم. از شییانم گندم به تراغ قرمز خوردما کالنه یکی روی نرمون کوبیدمو با 

زیر ل ی لعنتی گشتم.  رف تپمو که نگاه کردم، نگام به کانه انتاد، ولی بی اعتنا سییرمو ترخوندم. 

شتما باور نداشتم که این یهویی با نهمیدن اینکه تی دیدم، دوباره نگاه کردم. ب ه تشمام باور ندا

 .نیازه که با آبدارتی شرکت نشسته. قل م تیر می کشیدو ری گردنم برجسته شده بود

یه دلم می گشت برم پایین و گردن نیاز و اون پسره رو بشکنم، یه دلمم می گشت بی خیالش شو، 

می دو تا محکم روی نرمون کوبیدم. ولی من عاشق نیاز بودم، یعنی در موردش اشت اه نکر کرده بود

همین که تراغ سییی ز شییید پامو رو پدال گاز نشیییار دادم که ماشیییین از جا کنده شییید. از عسییی انیت 

حرار. بدنم باال رنته بود و از صییییورتم دود بیرون می زد. دوسییییت داشییییتم یکیو زیر مشییییت و لگد 

 .بگیرم، یا بلند داد بزنم

ا با رسییییدن به اونجا از ماشیییین پیاده شیییدمو لب دره، به سیییمت جایی که همیشیییه می رنتم روندم

جلوی ماشییین وایسییادم. سیییگارو روشیین کردمو پک عمیقی بهش زدم. اهلش ن ودم، ولی وقتی یه 

عشقمو  نامردیمرد دلش بگیره و نتونه گریه کنه، بهترین همدمش سیگاره  پک می زدمو دردامو، 
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رون بره، ولی  ییانییل از این بودم کییه دودش بییاهییاش دود می کردم. دود می کردم تییا از ذهنم بی

 .مستقیم توی وجود خودم میره

با تموم شیدن سییگار انداختمش زمین و زیر پام لهش کردم. نشیسیتمو پشیتم رو به جلوی ماشیین 

تکیه دادم. بعد تند سال برای اولین بار دل بستم، عاشق شدم، گشتم ساده است، باهمه نرق می 

ن ودم که بگم همه دخترا اینن، تون نیاز بعد سیییییییایه و مامان اولین  کنه، ولی نمی کرد. تو نازش

دختری بود که تو زندگیم وجودش مهم بود. از وجودش از صیییییییداش آرامش می گرنتم. پوزخندی 

 .زدم، ولی االن آرامشم انگار آرامش یکی دیگه شده

، ولی هیس وقت ب ض تو گلومو مثل همیشیییییییه قور. دادما از بچگی یادم دادن مرد گریه نمی کنه

 :نشهمیدم ترای  مشتمو محکم روی زمین کوبیدم و داد زدم

 لعنتی من دوست داشتم، مگه نگشته بودم نیاز منیی ترا نیاز همه شدیی -

بعد تند سال، یه دخترو وارد زندگیم کردمو اینجوری ضریه خوردما از هیچی ناراحت نیستم، جز 

و خجالت، اونورم صاف صاف تشم تو تشم یه  اینکه منو خر نرض کرد. پیش من تریپ عاشقی

پسییر دیگه نشییسییته بود. دسییتی به صییورتم کشیییدما حالم اونقدر بد بود که خودمم می ترسیییدم 

ماشییینو برونمو تسییادف کنم. از جام بلند شییدم، به سییمت ماشییین رنتم و سییوار شییدم. ماشییینو که 

وشییییو برداشیییتم. یه نگاه به روشییین کردم، گوشییییم زنگ خورد. دسیییت دراز کردمو از روی صیییندلی گ

 .اسمش کردم، با دیدن اسم نیاز من، پوزخن صدا داری زدم

اول خواسییییتم گوشیییییو قطع کنم، ولی بعد تسییییمیم گرنتم جواب بدما دوسییییت نداشییییتم بشهمه که 

دیدمشیون، تون اینجوری نقط  رور خودم می شیکسیت. باید خودم از زندگیم بیرونش می کردم، 

 :ر کردم که صداش توی گوشم پیچیدولی کم کم  تماسو برقرا

 سالم سیاوش خان نیاز، حالت خوبهی -

دوسییت داشییتم مثل همیشییه، با همون حرنای همیشییگی جواب این لحن شیییطونو بدم، ولی نمی 

 :شد. در جواب لحن شیطونش نقط سرد گشتم

 !خوبم -

 :تاه، گشتتند دقیقه مکث کردا معلوم بود از لحن سردم جا خورده. بعد یه مکث نس تا کو

 تی شده سیاوشی -

 :کوتاه جواب دادم

 !هیچی، خستم -
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 .آها، باشه پم مزاحمت نمیشم، برو استراحت کن_

 خداحانظ_

 .یه مکث دیگه

 .مراقب خود. باش، خداحانظ_

گوشیو قطع کردما تشمامو بستم، تقد دوست داشتم آخرش بهش بگم دوسش دارم، ولی نمی 

بود. گوشییییو روی صیییندلی پر. کردم و به سیییمت خونه  شییید، دیگه عشیییقمون به آخر خط رسییییده

با ته سییییییرعت  یر مجازی روندم. نقط دلم می  تا تراغ قرمزو رد کردم،  روندم. نمی دونم تند 

خواست که به خونه برسم. باالخره به خونه رسیدم، ماشینو پارک کردمو وارد خونه شدم. مامان با 

 .مدل خند و مهربونی، مثل همیشه به استق الم او

 .سالم پسرم خوش اومدی، بیا یه قهوه برا. درست کنم_

 :تنگی به موهام زدم و با صدایی خسته گشتم

 .مامان خیلی خسته ام، نمی خورم -

 .به سمت پله ها رنتم که صداشو شنیدم

 تی شده سیاوشی_

 .تیزی نیست_

 .از اون ور سایه شاد و شنگول خودشو وسط بحث انداخت

 !زی نیستی من که میگم یه تیزی هستخان داداش مطمئنی تی_

 :ناخودآگاه بلند سرش داد زدم

 .سایه حوصله مسخره بازی ندارم، ساکت شو -

ما. و م هو. نگام کردا از کارم پشیییمون شییده بودم. هیس وقت سییرش داد نزده بودم، ن ایدم هیس 

المم اونقدر خوش وقت داد می زدم. پدرم اینو به من یاد نداده بود. دیگه کاری نمی شیییییید کرد، ح

ن ود که برم ازش دلجویی کنم. پله هارو دوتا یکی  ی کردم که یاد اون روزی انتادم که روی پله ها، 

نیاز تو ب لم بود. تند دقیقه مکث کردمو به همون پله نگاه کردما آهی کشیییییییدمو خودمو به اتاقم 

، از تنم درش آوردمو یه رسیییوندم. درو بسیییته ن سیییته، دکمه های پیرهن مردونه سیییشیدمو باز کردم

 .گوشه پرتش کردم
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خودمو روی تخت پر. کردما گوشیییییو از تو جی م در آوردمو وارد گالری شییییدم. پوشییییه رو باز کردمو 

روی عکم موردنظر کلیک کردم. دسیییتی رو تشیییماش کشییییدما این عکسیییو تو بیمارسیییتان، وقتی 

 :لب زمزمه کردمخواب بود، کشیده بودم. تقد تو خواب معسوم می شد. آروم زیر 

 !کاش این کارو نمی کردی نیاز، کاش -

به مامان گشتم خسته ام، ولی تا خود ص ح خوابم ن رد و سیگار پشت سیگار  کل اتاقو دود و بوی 

سیییگار گرنته بود. در بالکنو باز کردمو سیییگار بعدیو روشیین کردم. با پکی که زدم، حجم عظیمی از 

به سییرنه بیشتم. هر کیم بود، بعد کشیییدن تقری ا دو بسییته به دود وارد ریه ام شیید، که باعث شیید 

این حال و روز می انتاد. به سییییاعت نگاه کردما تا یه سییییاعت دیگه باید شییییرکت می بودم، ته زود 

صیی ح شییده بود. یه صیی ح جدید که واسییه من آ از مری تدریجی بود. ظاهر سییردم، همونطور سییرد 

ما آدما الاقل توی تظاهر کردن خوبیم، خوب که ته عرض بود، ولی درونم  و ا به پا بود. خوبه 

کنم یه پا اسییتادیم. یکیمون تظاهر به عاشییقی می کنیم، یکیمون تظاهر به خوشییحالی  واسییه این 

آخری، نقط یه ل خند الزمه، ل خندی که نقط خود. می دونی تند قطره اشیییییییک و تند پاکت 

 .سیگار پشتشه

ی اینکه بوی سیگار ندم، به حموم رنتما یه دوش سریع گرنتمو اتاقو اسپری خوش و کننده زدمو برا

بیرون اومدم. زود ل اسییامو پوشیییدمو به شییرکت رنتم. امروز اولین روز جنگ بود، جنگی که نقط و 

نقط بین منو دلم بود. باید دل آشوبگرم که واسه نیاز می تپه، آروم بگیره و مطیع خودم شه. مثل 

سییالمارو با تکون دادن سییر، دادمو وارد اتاقم شییدم. مثل هر روز  همیشییه وارد شییرکت شییدما جواب

  .منشی اومد و لیست کارا و برنامه های امروزو بهم داد

 :مش ول انجام دادن کارام بودم، که صدای در اومد. جدی و محکم گشتم

 !بیا تو -

ا آروم سییالم صییدای باز شییدن و پشییت بندش، بسییته شییدن در اومد. سییرمو باال آوردم که نیازو دیدم

کرد که سییری تکون دادمو دوباره مشیی ول انجام دادن کارام شییدم. سیینگینی نگاشییو رو خودم حم 

 :کردم

 خوبی سیاوشی -

 .خوبم_

 :با نگرانی پرسید

 ...پم ترا -
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 :نقشه نیمه کشیده شده روی میزو به سمش دراز کردمو وسطح حرنش پریدم

 .اینو کامل کن -

کردم، ولی هیس واکنشیییی نشیییون ندادم. بعد اینکه یکم نگام  نگاه متعج شیییو روی خودم حم می

کرد، از اتاق بیرون رنت. با بیرون رنتنش خودکارو روی ورقه ها پر. کردم و دسییییییتی به صییییییورتم 

 .کشیدم

کل روزو تو نکرش بودم، هربار می خواستم پاشم برمو ازش بپرسم، ولی بعد نکر شکستن  رورم 

ز اینکه حقیقتا مثل یه پتک تو صیییییورتم بخوره. می ترسییییییدم از دیوونه ام می کرد. می ترسییییییدم ا

اینکه اعتراف کنه عاشییق اون پسییره اسییت. سییاعت کاری که تموم شیید، یکم معطل کردم تا باهاش 

 .شو یادم میرهنامردیروبه رو نشم، تون می دونستم تشماشو که ب ینم، 

بود. به سمت پارکینگ رنتما  بعد گذشت بیست دقیقه، از اتاقم بیرون اومدما شرکت خالی خالی

 .داشتم به سمت ماشینم می رنتم که صداش متوقشم کرد

 .سیاوش وایسا  باها. حرف دارم _

 .اخم کردم، برگشتمو کالنه نگاش کردم

 .ب ین االن حوصله ندارم، واسه یه وقت دیگه باشه_

رشییییو نداشییییتم، تند راهمو گرنتم که برم، یهویی بازومو گرنت و کشیییییدش. تون یهویی بود و انتظا

 :قدم به عقب برگشتم. روبه روم وایساد و  مگین پرسید

 تی شده سیاوشی  ترا رنتار. مثل همیشه نیستی -

 .دستمو به کمر زدم

تجوریه دقیقای  می خوای بگیرم تو شییرکت ب لت کنمی یا قربون صییدقه ا. برمی ترا انقد پاپیس _

 !م نیا و ساکت شو، نهمیدییمیشیی وقتی میگم حوصله ندارم یعنی نیاز دن ال

ناباور نگام کردا تو تشماش نم اشک نشست. شاید اینم یکی از بازیاش بود، خدا می دونه با اون 

آبدارتی واسیییییه من ته نقشیییییه هایی کشییییییدن. یکم نگاش کردم که یه قطره اشیییییک نرم نرمک از 

من هنوزم  تشییمش تکید. با دیدن اشییکش دا ون شییدم، شییاید اون دوسییتم نداشییته باشییه، ولی

عاشییقشییم  زود به سییمت ماشییین رنتم و سییوارش شییدم. نیاز همون نقطه وایسییاده بود. از پارکینگ 

 :بیرون رنتمو آروم زیر لب زمزمه کردم

نمی دونی تقد دوسیتت داشیتم و دارما دلم پر می زنه ب لت کنم، اشیکا. دا ونم می کنه، ولی  -

 !...حیف، حیف که خرابش کردی
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 خرابش کردی

 ه عشقمونو حراجش کردیتویی ک

 همه زندگیمو ت اهش کردی

 آهش کردی، خرابش کردی

 خرابش کردم

 کسی که با دلم انتخابش کردم

 زدمو از تو این سینه پاکش کردم

 خاکش کردم، خرابش کردم

 ولی هر جا برم هر جا بری نرقی نداره

 قل م نمی تونه تورو تنها بزاره

 مثل همین بارونی که هر شب می باره

 منم بعد تو تعریشی نداره حال

 هر جا برم هر جابری یاد توام من

 تی شد که این دنیا واسه من شد جهنم

 باید نگه دارم منه عشقتو تو سینه ام

 شاید یه روز یه جا تورو بازم ب ینم

 بهت گشتم جشتم میارم جشت پوته

 به تو گشتم بی تو خرابه است این کوته

 قسم خوردم، مردم نشد با تو بد شم

 منو این بار با عشق بکش تا راحت شم

  مت کوهه، روحه منو زخمی کرده

  مت میره، میره ولی بر می گرده

 به تو گشتم بی تو، تو قل م آتیشه

 آخه تنها بی عشق آدم دا ون میشه

 ولی هر جا برم هر جا بری نرقی نداره

 قل م نمی تونه تورو تنها بزاره

 مثل همین بارونی که هر شب می باره
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 ل منم بعد تو تعریشی ندارهحا

 هر جا برم هر جابری یاد توام من

 تی شد که این دنیا واسه من شد جهنم

 باید نگه دارم منه عشقتو تو سینه ام

 شاید یه روز یه جا تورو بازم ب ینم

 (نرزاد نرزین% خرابش کردی)

*** 

 (نیاز)

ق الم اومد. با دیدن تشییییییمای کلیدو توی قشل ترخوندما در که باز شیییییید، آنیتا با نگرانی به اسییییییت

قرمزم، خواسیییییت تیزی بگه که خودمو تو ب لش انداختم. هق هقم توی خونه پیچید، دلم به حال 

خودم می سوختا به حال کسی که تو زندگیش خوشی ندیده. انگار خدا با خط درشت، روی سر 

شم و می خندم، تیتر زندگیم نوشته، خوشی ممنوع  خوشی تو زندگیم ممنوعه که تا یه هشته خو

 .بعدش حالم گرنته میشه

توی ب لش زار زدمو هق هق کردما شونه اش از اشکام خیم شده بود. ازش جدا شدمو همون دم 

 :در نشستم و بهش تکیه دادم. آنیتا کنارم زانو زد و با تشمای اشکی پرسید

 تی شده نیازی  باز ترا تشما. بارونی شدهی-

تر زار زدمو تیزی نگشتم. دستمو گرنت و از روی زمین بلندم کرد.  با یادآوری رنتارای سیاوش بلند

به سییییییمت هال رنتیمو روی م ل نشییییییوندم. آنیتا هم با گریه های من گریه اش گرنته بود. دیدید 

گاهی وقتا یه جایی وسط دلتون می سوزه، هی گریه می کنین سوزشش کم شه، آروم شین، ولی 

ه ای برای شییعله ور شییدن آتیش  مت میشیین و دلت بیشییتر نمیشییه. هر بار یادآوری دردا.، جرق

می سییوزه. نشسییا. یاری نمی کنن و نامنظم میشیین، تا مرز خشگی پیش میری و مرگو با تشییما. 

  .می بینیا گلو. می سوزه، ولی انگار تموم این دردا عالجی ندارن

یه دنعه ای اخالق  انگار تیالو کال دردسیییر بود، حتی برگشیییتنشیییم، بدون اینکه خودشیییم کاری کنه،

سیاوشو عوض کرد. نمی دونم تقد گریه کردم، نمی دونم تقد زار زدمو حرنا و رنتارای سیاوشو تو 

ذهنم مرور کردم، ولی یه ده دقیقه ای میشییه که آروم نشییسییتم و نقط گاهی وقتا صییدای هق هقم 

 :ود گشتممیاد. بدون اینکه آنیتا تیزی بگه، با صدایی که در اثر گریه خش دار شده ب
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تازه داشیییتم  عم خوشییییو می تشییییدم، بعد نه سیییال به خودم برگشیییته بودمو یه عشیییق واقعیو  -

 .تجربه می کردم. زندگیم آرامش گرنته بود که بهم یه شوک وارد شد

 .با تشمای پف دار و قرمزم نگاش کردم

 !ان بودمییادته ش ی که تو شرکت موندم، بعد که برگشتم گشتم نشارم انتادو تو بیمارست _

 :سری تکون داد که ادامه دادم

همون شب، بعد نه سال، مس ب تموم اتشاقای بد زندگیمو دیدم. اولش نکر کردم نقط یه تشابه  -

 .اسمیه، ولی صداش، همون صدا بود. تیالو بعد نه سال برگشته بود

 .دهنش از تعجب باز موند و خواست تیزی بگه که اجازه ندادم

هم وارد شییدا آبدارتی عجیب شییرکت که تند وقتی بود متنای عاشییقونه دوباره شییوک عسیی ی ب_

می نرسییتاد، تیالو بود. همون تیالوی که نه سییال پیش تحقیرم کرد، بابامو پیش همه شییرمنده کرد 

و آبرویی واسیییییمون نزاشیییییت. تموم دو روزی که خونه مرخسیییییی بودم، نکر و ذکرم این بود که نکنه 

دوسییت داریم و اومده باشییه تا دوباره زندگیمو بهم بریزه  همون نهمیده باشییه منو سیییاوش همون 

روزی که برگشییتم، دوباره یه متن جدید، ولی این متن نرق داشییت  می خواسییت همو ب ینیم تا یه 

موضوع مهمی رو بهم بگه. سر ساعتی که خواسته بود رنتم، باید تکلیشمو روشن می کردم، ن اید 

مو خراب کنه. نشییییسییییتن روبه روی کسییییی که مسیییی ب تموم می زاشییییتم مثل نه سییییال پیش زندگی

  .ناراحتیای زندگیم بود، سخت بود، خیلی سخت  بر خالف تسورم، اون منو نشناخته بود

 .نگامو تو تشمای بارونی آنیتا دوختم

می دونی کجاش جالب بودی  اینکه جامون عوض شیییده بود، تیالو عاشیییق نیازی شیییده بود که نه _

 .دسال پیش تحقیرش کر 

 :آنیتا هین بلندی کشیدا با ب ض و تشمای اشکریزان ادامه دادم

النا کسی که بخا رش آبروی منو برد، ثروتشونو باال کشیده بود. ازش خواستم که دست از سر  -

زندگیم برداره، بهش گشتم که من عاشق شدما پشیمون بود، گشت که حاللش کنم، ولی من خیلی 

  .هیس وقت بدی کسی رو، حتی تیالوی که بدبختم کردو نخواستموقت بود حاللش کرده بودم. من 

 .به اینجای حرنام که رسیدم، هق هقم اوج گرنت

ولی سیییاوش رنتارش عجیب شییده، دیشییب بهش زنگ زدم، منو از سییرش وا کرد و گشت خسییته _

ام. از سردی کالمش تعجب کردم، ولی گشتم خسته شده، ولش کن. امروز ص ح تو شرکت رسما 
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اتاقش بیرونم کرد. ساعت کاری که تموم شد، منتظر موندم که دلیل رنتاراشو بپرسم، که این بار از 

 .خیلی واضح بهم گشت آویزون، گشت که خشه شم. دست از سرش بردارم

حرنام که تموم شد سرمو تو دستام گرنتم و بازم زار زدم. آنیتا جلو اومد و با گریه ب لم کردا شروع 

رد، ولی دل من با این حرنا آروم نمی شیید، من سیییاوشییو می خواسییتم. االن نقط به دلداری دادن ک

سیییاوش می تونسییت حال منو خوب کنه. سییرم سیینگین سیینگین شییده بود و از زور گریه، درد می 

کرد. آروم خودمو از ب ل آنیتا بیرون کشییییدما به اتاقم رنتم و درو بسیییتم. روی تخت دراز کشییییدما 

بسییتم، ولی حرنای سیییاوش، لحظا. خوبمون، همش مثل یه نیلم از  تشییمامو به قسیید خوابیدن

جلو تشیییمام رد شییید. دلم خنده هاشیییو می خواسیییت، دلیل این سیییردی یهویی رو نمی نهمیدم. با 

 .اینکه نقط یه روزه که باهام سرد شده، ولی انگار دنیام یخ بسته

 :با گریه زیر لب زمزمه کردم

باهام سییرد نشییو، هیس وقت نزار تشییمای سییردتو ب ینمی   بی معرنت مگه بهت نگشتم هیس وقت -

 نقطه ضعشمو نهمیدی داری آزارم میدیی

تا نسییشه های شییب بیدار بودم، همش از این سییر اتاق به اون سییر اتاق می رنتم. باید یه راهی پیدا 

می کردم، سیییاوش نمی تونسییت الکی این رنتارو داشییته باشییه. با تسییمیمی که گرنتم، خیالم یکم 

 .احت شد. یه قرص خواب آور برداشتم تا یکم بخوابم، نردا روز درازیو در پیش دارمر 

*** 

پشت ستونی که توی پارکینگ بود قایم شدم. امروزو کال شرکت نرنته بودم، االنم منتظر سیاوش 

بودم که بیاد، ولی نمی خواسیییییتم منو ب ینه. امروز باید دلیل سییییییاوشیییییو می نهمیدم، ن اید زود از 

می دادم. خیلی وقته منتظرم، ولی هنوز نیومده. تک تک کارمندا از شیییرکت بیرون رنتن،  دسیییتش

ولی انگار سییییاوش قسییید اینو نداشیییت که به خونه برگرده. نیم سیییاعت دیگه منتظر موندم، کم کم 

داشیییییتم تو اون پارکینگ می ترسییییییدم. آروم و با قدمای شیییییمرده، به سیییییمت راه پله رنتم. ن اید از 

 .ستشاده می کردم، تون امکان اینکه سیاوش ب ینتم زیاد بودآسانسور ا

پله هارو آروم آروم  ی کردمو وارد شرکت شدم. به همه جا سرک می کشیدم که نکنه سیاوش یه 

جایی باشییه و  انلگیر بشییم. بعد گشییتن همه جا وقتی ندیدمش به سییمت اتاقش رنتم. هر تقدر 

حم می کردم. گوشمو به در تس وندم که صدای  به اتاقش نزدیک می شدم، صدای آهنگو بهتر

 .آهنگ واضح تر شد

 خرابش کردی
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 تویی که عشقمونو حراجش کردی

 همه زندگیمو ت اهش کردی

 آهش کردی، خرابش کردی

 خرابش کردم

 کسی که با دلم انتخابش کردم

 زدمو از تو این سینه پاکش کردم

 خاکش کردم، خرابش کردم

وجودم پیچید. آروم و بدون اجازه درو باز کردم، متوجه من ن ود  با شنیدن آهنگ حم بدی تو کل

و پشییت به در نشییسییته بود. دود سیییگاری که توی اتاق پیچیده بود، باعث شیید به سییرنه بیشتم. با 

 .شنیدن صدای سرنه هام برگشت و با دیدنم اخماشو تو هم کشید

ین رنتارارو می نهمیدم. جدی تسییییییمیم گرنته بودم هر تی گشت خم به ابرو نیارم، باید دلیل ا

 :گشت

 !اینجا تی کار می کنیی -

 .جلو رنتم و روی م الی جلوی میز نشستم

 .اومدم تورو ب ینم_

 :با عس انیت  رید

  !تو  لط کردی -

با این حرنش دلم شییییییکسییییییت، ولی به خودم گشتم '' نیاز برای یه بارم شییییییده قوی باش '' ریلکم 

 :ل خندی زدم

 !اعتراف کنم،  لط شیرینیه اگه  لطه که باید -

 .کالنه شده بود، اینو از تنگی که به موهاش زد وپونی که کرد نهمیدم

 .نیاز پاشو برو بیرون، این تند روزو حوصله ندارم_

 !انقد زود ازم خسته شدیی یکی بهتر پیدا کردی انگار_

کنم که اخماش  لیظ تر شیید و تشییماش ترسییناک شییدن. ری گردنش برجسییته شیید و اعتراف می 

 .مثل سگ ترسیدم. از جاش بلند شد و محکم روی میز کوبید

 این ترندیا. تیه دیگهی  می نهمی داری ته زری می زنیی_

 .با عس انیت از سر جام بلند شدم
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 .بله، از حرنام آگاهم، ولی رنتارا. ثابت کننده حرنای منه_

 :از الی دندوناش  رید

 .نیاز گمشو بیرون تا نزدم لهت نکردم -

 :بدتر از خودش گشتم

 تا دیروز که نیاز من نیاز من از دهنت نمی انتاد، تی شد یه روزه آخ شدمو ازم خسته شدیی -

 .سرشو تو دستاش گرنت

 .خشه میشی یا خشه ا. کنم_

 کار. به جایی رسیده که کشتنمم برا. آسون شدهی_

بود به  لط کردن بیشتم،  با این حرنم از پشییییت میز بیرون اومد و به سییییمتم حرکت کرد. کم مونده

آخه دختره بیشعور می نهمی این اعساب نداره دیگه ترا زر زر می کنی. تو یه لحظه بازومو گرنت 

  .و صورتشو تو تند سانتی متری صورتم نگه داشت. تشمای سرخشو تو تشمام دوخت

 !ب ین رو اعساب من یورتمه نرو، خود. برگرد خونه_

 .ترسیدم، ولی کم نیاوردم

 دلیل قانع کننده از. می خوام، این رنتارا واسه تیهی یه_

 :داد زد

 !نیاز -

 :بلند تر داد زدم

  !سیاوش اگه ازم خسته شدی بگو، بگو تا برم رد کارم-

 !خشه شو_

 .محکم تخت سینه اش کوبیدم

 !خشه نمیشم، همین االن باید بهم بگی تته_

 :زد به سیم آخرو رسما نریاد کشید

تمهی  جواب سییییییوالت پیش خودته  نکر کردی تا ابد من بی خ ر می مونمی می خوای بشهمی  -

نمی نهمم که با آبدارتی شرکت ریختین رو همی با خود. نکر کردی سیاوشو این ور تیغ می زنم 

 و بعدم با اون یه زندگی عالی می سازمی
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ناباور نگاش می کردم منو تیالو ر  و وقتی تو کانه ما. موندما اون محکم تکونم می داد، ولی من 

بودیم دیده بود. اولین اشکم روی گونه ام ریخت، سیاوش همچنان داد و بی داد می کرد. حرناش 

 :که تموم شدن، با ب ض گشتم

تو تییه نکری در مورد من کردیی  این کییه این ور بییا تو، اون ور بییا یکی دیگییه امی اون آبییدارتی  -

 نم، االنم داری اینجوری ق اوتم می کنییبخشی از گذشته ایه که تو نزاشتی برا. تعریف ک

 .دستمو ول کرد و تنگ عس انی ای به موهاش زد

 !االن بگو، بگو تا بدونم اون گذشته تیه که به آبدارتی شرکت من مربوط میشه_

با ب ض شییروع به حرف زدن کردما از همون سیین کونتی شییروع کردمو از عشییق نوجوونی گشتم که 

. از آبدارتی شییییییرکتش گشتم که سیییییییالها پیش منو بدبخت کرد و خدا مقدمه همه این اتشاقا بود

تقاص منو ازش گرنت. گشتمو سییییییاوش بیشیییییتر متعجب شییییید. با تموم شیییییدن حرنام دسیییییتی به 

 .تشمام کشیدمو اشکامو پاک کردم

  !حاال گذشته منو می دونی، تسمیم با تواه، که هنوزم منو می خوای یا نه_

از اتاقش بیرون اومدمو سیاوش رو، با تشمایی که هیچی ازشون  با قدمای آروم و تشمای گریون

خونده نمی شیییید تنها گذاشییییتم. بدی آدما زود ق ییییاو. کردنشییییون بود، از هرتی که می بینن یه 

داسیییتان به دلخواه خودشیییون می سیییازن و براشیییون مهم نیسیییت که اینا راسیییتن یا دروغ  این روزا 

ماشون و بر اساس دیده هاشون ق او. می کنن، نه تشما جای عقل آدمارو گرنتن. آدما با تش

  .عقل و دانسته هاشون

*** 

 ((دانای کل))

یک هشته گذشییییت، حال هر دو بد بود. سیییییاوش نیاز به نکر کردن داشییییت، نکر کردن به گذشییییته 

نیاز، گذشته ای که می ترسید در آینده شان تاثیر داشته باشد. سشر کاری که پیش آمد، نرصت 

کردن و تنها بودن مهیا کرد. داخل اتاقش در هتل روی تخت دراز کشیده بود و به تنها  را برای نکر

 :عکسی که از نیاز داشت نگاه می کرد. صدای خواننده در اتاق  نین انداخت

 روبه راه نیست، احوالم ''

 ش ا بد روزا درگیر کارم

 حالم، خوش نیست

 تو منو کشتی
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 پشت پنجره می شینمو

 ستخنده این پشت نی

 اخما تو هم،  سه ها کوهن

 انگار مج ورم، که از. دورم

 بی تو این شب ها، تقد شومن

 تقد رنتار.، تاثیر داره رومن

 نه می تونم جلو. این بحثه رو بازش کنم

 نه، می تونم با  م تنهایی سازش کنم

 نه،  رور اجازه میده که به تو خواهش کنم

 '' ...ولی من دلم پر می زنه موهاتو نوازش کنم

ش های نیاز با گریه و نکر کردن به زندگی که خوشی از آن ندیده بود، می گذشت. سیاوش در آن 

مد. کم، عجیب جا پای خود را در قل ش محکم کرده بود. دلش هوای آن تیله های رنگی را کرده 

بود، تیله هایی که گرمایش وجودش را می سییییییوزاند و با سییییییرمایش، دلش یخ می زد. ب ض به 

ش تنگ انداخت، تشییمانش را محکم روی هم نشییار داد، ولی قطره اشییکش، لج از تر از آن گلوی

 .بود که کم بیاورد

 یه تیزی میگم بهت، شاید بخندی بهم ''

 شاید اصال تشماتو ب ندی بره

 یه تیزی میگم نقط، در حد گله

 اذیت میشم بم که تشما. خوشکله

 یه جیزی میگم، یه تیزی می شنوی

 نه ای، می کنیم پیشرویما تو هر زمی

 حاالم که حرف دله، حرنشو می شنویم

 تو می خوای بشکونی، خب باشه می شکنیم

 نه می تونم جلو. این بحثه رو بازش کنم

 نه، می تونم با  م تنهایی سازش کنم

 نه،  رور اجازه میده که به تو خواهش کنم

 '' ...ولی من دلم پر می زنه موهاتو نوازش کنم
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حالی گیر کرده بودا ترس و تردید، مانع می شییید که تنها به عشیییق نکر کند. تردید  سییییاوش در بد

که به میان بیاید، آدم نه عشییق می شییناسیید و نه دل. تردید بند بند وجود. را تسییخیر می کند و 

 !...مانع آن می شود که درست نکر کنی

د اصیییرار به رنتن و عشیییق، حاال سییییاوش میان این دوراهی ماندن و نماندن گیر انتاده اسیییتا تردی

 !...اصرار به ماندن دارد، باید دید قدر. عشق بیشتر است یا تردید

*** 

 ((نیاز))

مقنعه رو سیییییرم کردمو یه نگاه دیگه به کا ذ کردم. از دیشیییییب پنجاه دنعه خواسیییییتم بندازمش تو 

دم. سیییطل آشییی ال و بی خیال شیییم، ولی آخرش باالخره تسیییمیمم رو گرنتمو بایدم عملیش می کر 

کا ذو توی کیف انداختم و بعد پوشیدم کششام، از خونه بیرون زدم. تموم  ول راهو با نکر و خیال 

گذروندم، خ ری از سیییاوش نشیید، نیومد بگه با وجود گذشییته ا. می خوامت. انگار عشییقا خیلی 

 .ساده از بین می رن

نگه که به زور می خواد با  وقتی اون منو نمی خواد، ترجیح میدم که آویزونش ن اشییم، زنگ نزدم تا

من باشه، من هرتقدرم دوسش داشته باشم نمی تونم بیشتر از این  رورمو بشکنم. عشق زوری 

نیست که سیاوشو زور کنم منو بخواد یا عاشق من باشه. مطمئنا نتونسته با گذشته ام کنار بیاد 

 .و من خودم باید عقب بکشم

اده شییدمو نگاهی بهش کردم. روز اولی که با آنیتا تاکسییی جلوی شییرکت نگه داشییتا از ماشییین پی

اومدیم اینجا تا اسیییتخدام بشییییم کی نکرشیییو می کرد که تو این شیییرکت این همه اتشاق واسیییمون 

بیشته. آنیتا که عاشق ماهان شد و االنم باهمن. کی نکرشو می کرد که من یه بار دیگه عشقو توی 

ال پیش اتشاقاتی رو برام رقم زد که باعث شیییید این شییییرکت تجربه کنم، پسییییری رو ب ینم که نه سیییی

عشیییق االنمو از دسیییت بدم. با تموم اتشاقای تلخ و شییییرین، این شیییرکت رو دوسیییت داشیییتما الاقل 

  .باعث شد که واسه یه مد. هر تند کم، من  عم آرامش و دوست داشته شدن رو بکشم

که دیدم، تیالو بود. خوب بود که وارد شرکت شدما تو این یه هشته ت ییری نکرده بود، اولین کسی 

سیییییاوش اخراجش نکرده بود. پیش منشییییی ماهان رنتم که ماهان اونجا ن ود، تسییییمیم گرنتم برم 

پیش لیال و اسییییتعشا نامه ام رو به اون بدم. به گشته آنیتا یه هشته ای میشییییه که سیییییاوش پیداش 

ل همیشییه صییمیمانه ب لم نیسییت. به سییمت میزش رنتم، با شیینیدن سییالمم سییرشییو باال آورد و مث

 .کرد. بعد احوال پرسی و جواب سوال اینکه ترا یه هشته است نیستم، بحث اصلی رو باز کردم



                 
 

 

 آمنه آبدار|  نیاز عاشقی رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         ر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشت 

 

140 

 

 .راستش اومدم اینو بهت بدم که بدی به آقای آرسام_

 .کا ذو روی میز گذاشتم که برش داشت و روهوا تکونش داد

 !این تیهی _

 :آروم گشتم

 !استعشا نامه -

رد که همون موقع صدای در اومدا نگاهی به پشت سرم کردم که در کمال تعجب با تعجب نگام ک

سییاوشیو دیدم. اولش تعجب کردم، ولی کم کم تعجب جاشیو به یه ب ض داد. آروم سیالم کردم که 

 :سری تکون داد. لیال کا ذو به سمت سیاوش گرنت و گشت

  .آقای آرسام، خانوم معتمد استعشا نامه نوشتن -

سییتش گرنت و عمیق تو تشییمام نگاه کرد. نکر کردم االن همون بیرون میگه ق وله، ولی کا ذو از د

 :بعد یکم نگاه کردم بهم لب باز کرد

 .بیا تو اتاقم -

پشییت سییرش با قدمایی لرزون وارد اتاق شییدما درو بسییتم و تا می تونسییتم از میزش دور وایسییادم. 

بهش انداخت و با یه پوزخند، گوشییه میز پشییت میز نشییسییت و کا ذو بازش کرد، یه نگاه اجمالی 

 .انداختش

 کجا می خوای بریی_

 :سرمو پایین انداختمو آروم لب زدم

 .یه شرکت دیگه پیدا کردم -

مثل سییییگ دروغ می گشتم، هیس شییییرکتی در کار ن ودا نقط می خواسییییتم دور بشییییم از نگاهی که 

 ینمش و حسیییییر. بخورم. یه تاعمق وجودمو می سیییییوزونه. نمی خواسیییییتم وقتی ندارمش، از دور ب

 :ابروشو باال انداخت

 !آها -

 .از جاش بلند شد و به سمتم اومد

 !و نکر می کنی که من استعشا نامه تو ق ول می کنمی _

 . مگین تو تشماش نگاه کردم

 .آره، از خداته که دیگه ن اشم، تون شاید بخوای یه عشق دیگه رو تجربه کنی_

 !آره، این که صد در صد_
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شییییدما درسییییته که اون حق داشییییت خودش تسییییمیم بگیره با من باشییییه یا نه، ولی اینکه عسیییی ی 

 .اینجوری زیر بار حرناش لهم کنه نه  ن اید این اجازه رو می دادم. اخمامو توهم کشیدم

 .لطشا ام اش کنین_

 .به سمت کا ذ رنت و به سمتم آوردش

 !اینو با خود. به خونه ب ر _

 .میز گذاشتم، بعدم به سمتش رنتم و رو به روش وایسادماز دستش گرنتم و بردم روی 

 .گذاشتم روی میزتون، تون ته ام ا کنین ته نکنین، من از این شرکت میرم _

ترخیدم و به سمت در قدم برداشتم، دو قدم نرنته بودم که بازومو کشید و من محکم توی ب لش 

 :انتادم. سرشو آورد کنار گوشم و گشت

 اجازه رو بهت دادهیاون وقت کی این  -

 !خودم_

 !مثل اینکه یاد. رنته باید از من اجازه بگیری_

 ...گیج نگاش کردم که سرشو جلو آورد و

*** 

با اسییییییترس از نرودگاه بیرون اومدما کف دسییییییتام عرق کرده بود. نشم عمیقی کشیییییییدمو هوای 

این شیییهر و عزیزام اصیییشهانو وارد ریه هام کردم. بعد نه سیییال به شیییهرم برگشیییتم، تقد دلم واسیییه 

تنگ شییده. تمدونو دن الم کشیییدمو به سییمت تاکسییی های نرودگاه رنتم. با اومدنم به اینجا نکر 

همه تی رو کرده بودم، تیکه های بابام، عسیییییی انیتش و حتی بدتر از همه، اینکه از خونه بیرونم 

 .کنه

جلوی خونه، از  سییییوار تاکسییییی شییییدم و با اسییییترس آدرس خونه جدیدمونو دادم. با توقف ماشییییین

شییییشیییه بهش نگاه کردم. ب  یییم تو گلوم جا خوش کرد، آروم از ماشیییین پیاده شیییدمو تمدونمو تو 

دست گرنتم. همونجا وایساده بودم و داشتم خونه رو نگاه می کردم، با یه نشم عمیق راه انتادمو 

 .تمدونو دن ال خودم کشیدم

شیییدمو پم کشییییدم. آخرین بار ق ل اینکه  تند بار دسیییتمو جلو بردم تا زنگو بزنم، ولی پشییییمون

 :دوباره پشیمون بشم، زود زنگو نشار دادم. صدای مامان توی گوشم پیچید

 !کیهی -

 :آروم با ب ض گشتم
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 !منم مامان -

تند لحظه سکو. شد و بعدش، در با صدای تیکی باز شد. آروم وارد خونه شدما حیاط با صشایی 

م کلی درخت کاشییته بود. با ب ض ل خندی زدم، دلم برای همه داشییت. بابا مثل خونه ق لی، اینجار 

 :تی تنگ شده بود. صدای ب ض آلود مامانو شنیدم

 !نیازی -

برگشییییتم به سییییمت صییییدا، دسییییته تمدونو ول کردمو به سییییمت مامان دویدم، خودمو توب لش جا 

رمح ت دادم. دم گوشییییییم گریه کرد و قربون صییییییدقه ام رنت، تقد دلم واسییییییه این آ وش گرم و پ

مادرانه تنگ شییده بود. با صییدای انتادن تیزی به سییرعت برگشییتم. بابا با اخم وایسییاده بودا ما. 

 :نگاش کردم، تونه ام لرزید و اشک روی گونه ام ل زید، با صدای ب ض آلود صداش زدم

 !بابا -

به سییییمتش رنتمو روبه روش وایسییییادما با تشییییمای اشییییکیم نگاش کردم. یکم نگام کرد و بعدش 

ستشو بلند کرد و یه سیلی تو گوشم کوبید. از شد. سیلی گوشم سو. کشید و اشکام قدر. د

 :گرنتن. دندوناشو روی هم سایید و از الی دندوناش  رید

 مگه نگشتم تا وقتی من زنده ام، پاتو تو این خونه نمیزاریی -

 :با ب ض لب زدم

 !بابا -

 :داد زد

 .من بابای تو نیستم -

 :که بلند تر داد زدخواستم تیزی بگم 

 .گورتو از اینجا گم کن، اینجا جایی واسه تو نیست -

 :از کنارم گذشت و داشت وارد خونه می شد که ترخیدم و با گریه گشتم

جایی واسم نیستی  باشه ق وله میرم، ولی برای آخرین بار به حرنام گوش کنید. نه سال پیش،  -

 .د حرنامو بزنماجازه حرنی بهم ندادین، الاقل االن بزاری

 :بدون اینکه برگرده سرجاش وایساد. با ب ض ادامه دادم

نه سیییال پیش بدون اینکه درک کنید من تو سییین بلو م و تو این سییین دخترا حسیییاس میشییین،  -

مح ت بیشیییتری از پدر و مادر می خوان، نقط بهم سیییختگیری کردید. من یه دختر تهارده سیییاله 

ی که تو زندگیم دارمو برام پرکنه. با یه تسییمیم اشییت اه اون کارو نکر کردم که یه پسییر بتونه خال های
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کردم، ضییربه دیدم، روزی که همون پسییر اومد و تو محل کارتون اینو گشت، شیید یه لحظه نکر کنین 

این دختر ضربه خورده استی روحش مری هی نکر نکردید و بدتر از اون، تو اون حال و وضع منو 

ر نکردین این دختر تطور تا آخر عمرش بدون دیدن ما دووم بیاره، نرسییتادید تهران پیش عمه  نک

تهران واسیییییش بزرگه  از خونه بیرونم کردید، من بیشیییییتر از همه ضیییییربه خوردم، مج ور شیییییدم تو 

تهارده سیییالگی مسیییتقل بشیییم، یه بار، نقط یه بار شییید که یه زنگ بزنی بگی نیاز دخترم خوبیی  

قط تهارده سییالم بود، نقط تهارده سییال  انتظار داشییتین مثل اشییت اه کردم، ق ول دارم، ولی من ن

 !یه آدم سی ساله نکر کنمی

 .دستی به تشمای اشکیم کشیدمو به سمت تمدون رنتم

االنم دارم میرم، ولی این بار واسییه همیشییه  نمی خواید دخترتون باشییم، باشییه نیسییتم، هر جور _

 .میلتونه  خداحانظ

سمت در رنتم، تند قدمی تا رسیدن به دروازه ناصله داشتم که تمدونو دن ال خودم کشیدمو به 

 .با صدای بابا متوقف شدم

 !وایسا_

سرجام وایسادمو آروم برگشتم. از روی پله ها پایین اومد و به سمتم قدم برداشت. بهم که رسید 

ون دستشو باال برد، از ترس سریع تشمامو بستم که یهویی تو یه جای گرم نرو رنتم. دسته تمد

رو ول کردمو دسیییتام رو دور کمرش حلقه کردم. توی ب لش شیییروع به گریه کردن، کردم. دلم براش 

تنگ شییییده بود، برای صییییداش، برای ب ل هایی که شییییاید سییییالی یه بار اتشاق می انتاد، ولی دلمو 

خوش می کرد. روی موهامو بوسیییید و نوازشیییش کرد. مامان با خوشیییحالی می خندید و تشیییماش 

. ته حم خوبی بود، بعد نه سال برگشتم پیش خونواده اما هر دوشون تهره هاشون برق می زد

 .تکیده شده بود و   ار پیری روشون نشسته بود

با پیشنهاد مامان وارد خونه شدیم و نشستیم. یکم از حرنایی که زده بودم خجالت می کشیدم، 

ی که واسه مهمون بود، رنتم. اتاق ولی الزم بود و هموناهم باعث شد که بابا ب خشتم. شب به اتاق

منو نه سییال پیش جمع کرده بودن. سییرمو تکون دادم تا خالی از این نکرای منشی بشییه، االن باید 

خوشییحال بود. گوشیییمو برداشییتم و یه پیام واسییه سیییاوش نرسییتادم. '' سییالم خوبی سیییای  یه خ ر 

 '' خوب برا. دارم

 '' !خوبم، ته خ رییپنج دقیقه بعد جواب دادا '' سالم، مرسی 

 ''یه ل خند رو ل م نشست و با ذوق تایپ کردم: '' باالخره بابا منو بخشید
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 '' یه ایموجی ذوق زده که تشماش ستاره داره نرستاد. '' عه، به به  خیلی خوشحال شدم

 .ممنونی تایپ کردم و براش نرستادمو بعد یکم حرف زدن، با خیال راحت خوابیدم

*** 

 !دخترم_

یدن صدای مامان، با استرس شالمو راست و ریست کردم، تاییارو برداشتم و از آشپزخونه با شن

بیرون رنتم. تایی هارو برداشتن و من به دستور مامان همونجا نشستم. امشب خاستگاریم بود 

و سیاوش، مامان، خواهر، عموی بزری و خونواده اش اومده بودن. خیلی استرس داشتم و بیشتر 

یدم. آروم آروم سرجام نشسته بودمو تیزی نمی گشتم. عموش بعد از یکم حرنای خجالت می کش

حاشیه ای، رنت سر اصل مطلب و منو از بابا خاستگاری کرد. معلوم بود که بابا خیلی از سیاوش 

خوشیییش اومده، تون وقتی نگاش می کردم تو تشیییاش تحسیییینو می دیدم. بابا در جواب عموش 

 :گشت

 .خیلی آقا و خوبیه، نقط اینجا جواب نیاز مهمهسیاوش جان که پسر  -

 .عموش حرنای بابا رو تایید کرد

 .درسته، پم اگه اجازه بدین، جوونا برن یکم باهم حرف بزنن_

 .اختیار دارین_

 :بعدم رو کرد به منو گشت

 .دخترم سیاوش جانو به سمت اتاقت راهنمایی کن -

دسییتام عرق کرده بود و پاهام می لرزیدن. صییورتم  بلند شییدمو جلوتر از سیییاوش به راه انتادم. کف

سرخ سرخ شده بود. در اتاقمو باز کردمو بهش اشاره کردم که بره تو اتاق، ولی دستشو پشت کمرم 

گذاشت و منو جلوتر از خودش تو اتاق نرستاد. درو که بست روی تخت نشستم و پونی کردم. از 

ایت استرس زا و اضطراب آور بود. مسخره بود سیاوش خجالت نمی کشیدم، ولی جو بیرون بی نه

 .اگه بعد این همه مد. ارت اط باهاش، ازش خجالت بکشم

 :تک خنده ای کرد و گشت

 حاال ترا انقد استرس داریی -

 :بهش توپیدم

 .تو که جای من نیستی بشهمی تقد خجالت می کشم -

 مگه تیز دیگه ای به جز خجالت بلد نیستی بکشیی_
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 .ش پر. کردم که رو هوا گرنتشبالشمو به سمت

 !من زن بی اعساب نمی خواما_

 : ل کار گشتم

 اصال کی گشته من با تو ازدواج می کنمی  کی گشته جواب من بله استی -

 .ل خندی زد و به سمتم اومد

 اون وقت کی گشته تو حق نه گشتن رو داریی _

جش، یه دنیا آرامشو به وجودم تزریق به تشمای سیاوش نگاه کردما دریای آرامش بود و با هر مو

می کرد. این حال خوبمو، نیاز ق لی شدنم رو مدیون سیاوشم. اونقدری عاشقش هستم که بخوام 

 .تا آخر عمر باهاش باشم و باهم پیر بشیم. آروم تشمامو بستم و با صدایی بلند بله رو گشتم

 بیا در شهر دل من پادشاهی کن ''

 '' ه تو خواهی کناین تو و این دل من هر ت

 .صدای آرومش و هرم نشسهاشو کنار گوشم حم کردم

بهت قول میدم تا همیشه پشتت باشم، خوش خت کنم و نزارم آب تو دلت تکون بخوره  ممنون _

 .که دل و احساس پاکتو به من سپردی، تا آخر عمر مثل یه امانتی با ارزش ازش نگهداری می کنم

حقیقت شیییود، که  یر قابل انکار ترین نیاز ما، نیاز عاشیییقی اسیییت و هیس کم نتواند منکر این  ''

 '' ترا که خداوند، انسان را با عشق آنرید

 *پایان*

 یک رمان مرجع رمان  

درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می خواهید که رمان ها و شعر 

منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و هایتان در قالب نرم انزار موبایل ساخته و 

 با ما تماس بگیرید.

 پیشنهاد می شود

 

 

 رمان شیا ین هم نرشته اند 
 رمان دختر شرور

 رمان کاش ن ودم | مهال جعشری
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