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 پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 آماده شده است. سایت یک رماناین کتاب در 

www.1roman.ir 

 مسئولیت محتوای رمان با نویسده می باشد

 «به نام آفریدگار قلم»

 تحمل کن دلمنام رمان: 

 فاطمه عرب ساق آبادی به قلم:

 عاشقانه اجتماعیژانر:

 

 .روی صندلی نشسته بودم و کنجکاو چشم دوخته بودم به ساعت

 .ده دقیقه ای می شد که کالس شروع شده بود و حوصله نداشتم

بدون اینکه جلب توجه کنم با خودکار توی دستم مشغول کشیدن گل ایفوریا شدم. با صدای 

 .ه ی گوشیم دستم رو باال گرفتم و از کالس رفتم بیرونویبر 

 .جانم کوروش-

 دانلود رمان زرد

 (دانلود رمان متاهل )جلد اول

 دانلود رمان اسمش رو سام گذاشتم

http://www.1roman.ir/
http://www.1roman.ir/
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%B2%D8%B1%D8%AF/
https://www.1roman.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84/
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 جانت بی بال عزیزم، خوبی؟-

 .لپم رو باد کردم و سمت نیمکت رفتم

 .بد نیستم-

 کالس بودی؟-

 .آره االن دانشگاهم-

 زنگ زدم بگم واسه عروسیم باید بیایی و حق نداری بهونه کنی، باشه؟-

 :کالفه پوفی کشیدم و گفتم

 باشه میام، کاری نداری؟-

 .نه موفق باشی-

زیر لب خداحافظی کردم و سمت کالس رفتم. نیم ساعتی رو با هر بدبختی که بود تموم کردم و 

 .کوله ام رو برداشتم و سمت کافه ی دانشگاه قدم بر داشتم

 .با اخم وارد شدم و سمت صندوق رفتم

 .یه نسکافه-

 .ترین میز رو انتخاب کردمصندوق دار سرش رو تکون داد و نزدیک 

 .حوصله ی هیچ کاری رو نداشتم

 .عینکم رو از چشم هام در آوردم و خسته سرم رو روی میز گذاشتم

 چطوری رفیق؟-

 .بی حال سرم رو بلند کردم و به عسل که با خنده نگاهم می کرد چشم دوختم
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 :رو به روم نشست و با لبخند گفت

 خوبی عزیزم؟-

 .آره-

 .خوبی هم وجود داره!؟ اگه داره که انگار به من پشت کردهمگه هنوز حال 

 .قهوه ای که پیش خدمت چند دقیقه پیش آورده رو به لبم نزدیک کردم

 ساحل سردرد داری؟-

 .سرم رو به معنای نه تکون دادم. اخمم باعث آزار بقیه شده بود

 .خیره شدم به پس زمینه ی گوشیم

قانه بهم چشم می دوخت. سرم رو با غم به طرفین لبخندش و چشم های عسلی رنگش که عاش

 .تکون دادم و لبخندی غمگین به عسل زدم

 بریم گلخونه؟-

تنها محلی بود که می توانستم ساعت ها بدون فکر و خیال سر کنم. با دیدن جوانه زدن بوته 

 .های گل ذوق کنم

 .جرعه ای از نسکافه اش را خورد و از جایش بلند شد

 .بریم-

 .بیرون آمدیم و بیخیال کالس استاد عسکری شدم. همه ی کالس هاش کسل کننده بود از کافه

***  
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سوار ماشین عسل شدیم و آفتاب گیر ماشین رو زدم پایین. چشم هام رو با خستگی بستم و 

 .سعی کردم خودم رو از خاطرات قدیم دور کنم

 .عسل رسیدیم بیدارم کن-

 .باشه گلم-

 .عی چشم هام رو روی هم گذاشتم و دقایقی را به خواب خریدمبدون فکر به هر موضو

 .ساحل بلند شو-

 .با بی حالی چشم هام رو باز کردم

 .با دستم چشم هام رو مالیدم و نگاهی به اطراف کردم. جلوی گلخونه بودیم

خمیازه ی کشیدم و از ماشین پیاده شدم. با خستگی دست هام رو باز کردم و تو هوای پاک 

  .فس عمیقی کشیدمجنگل ن

 :عسل با خنده زد تو سرم و گفت

 .خارج که نرفتی همین جنگل خودمونه ها-

 :با لبخند در حالی که نگاهی به درخت ها و بوته های سرسبز می کردم جواب دادم

 .جنگل بهم آرامش میده-

 :ابروهاش رو به سمت باال داد و گفت

 .بیا تو گلخونه-

 .اه افتادبعد از این حرفش سمت گلخونه ر 

 .عسل امروز استاد صفری چی می گفت؟ من خواب بودم-
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با اخم نگاهم کرد، خودم رو مظلوم نشون دادم. وارد گلخونه شدم و سمت بوته های هفته پیش 

 .کاشته بودم راه افتادم. با ذوق نگاهی به درخت پرتقال کردم و سمت عسل برگشتم

 .عسل این چه خوشگل شده-

 .داد. با ذوق قربون صدقه ی درخت پرتقال رفتم خندید و سرش رو تکون

راستی ساحل استاد صفری گفت واسه جلسه بعد یه پروژه در مورد درخت نارنج آماده کنید با -

 .جزئیات و تمام مراحل

 :سرم رو تکون دادم و گفتم

 فردا بذر نارنج بخریم، زمانش تا کیه؟-

 .ماه دیگه-

 .باشه بیا به گل ها آب بده-

ی درختی نشستم و متفکر زل زدم به دیوار. اگه فراموشم نکرده بود! بی حوصله سرم  روی کنده

 .رو تکون دادم

 .گوشیم رو برداشتم و شماره ی آیدا رو گرفتم

 سالم خانم خسته، خوبی گلم؟-

 .بد نیستم گوشی رو میدی رامان-

 .گوشی عزیزم-

 .چند دقیقه بعد صدای بچگونه ی رامان تو گوشی پیچید

 .سالم ساحلالو -
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 چطوری فسقل عمه؟-

 خوبم ساحل، دلم برات تنگ شده بابا رامش میگه باهاش قهر کردی، آره!؟-

 .الهی عمه فدات بشه، نه خوشگلم شوخی می کنه-

 .خودم که می دونستم واقعاً با رامش قهرم

***  

 عمه میایی تهران؟-

 .آره عزیزم، یه بوس به عمه بده-

 .که پیچید تو گوشی اندکی حالم رو بهتر کردصدای بوسه ی بچگونه اش 

رامان تنها کسی بود که می تونستم همیشه باهاش درد و دل کنم سرزنشم نمی کرد و سر همین 

  .با رامش دعوام شد

 .انرژی گرفتم رامان-

 :نمکی خندید و گفت

 بیا پیش من باشه؟-

 .باشه نفسم، من برم رامان خداحافظ-

 .خداحافظ عمه-

 .رنگم رو در آوردم و آهنگ پر خاطره ام رو ریپلی کردمهنذفری شب 

از روی کَندِه بلند شدم. سمت بوته های رز آبی رفتم. مشغول آب دادن به رز های آبی بودم که 

 :عسل گفت
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 .بریم خسته شدم-

 .نگاهی به ساعت مچی دور دستم کردم و سرم رو تکون دادم

 .با لذت گل رو بو کردمیه شاخه رز آبی کندم و از گلخونه خارج شدم. 

  .سوار ماشین شدیم و شیشه رو پایین دادم

نگاه کردن به درخت های بلند جنگل و فضای سبز و صدای پرنده ها روحم رو تازه می کرد. نفس 

 .عمیقی کشیدم و پیام باالی گوشیم رو باز کردم

 ساحل عزیزم من معذرت می خوام باشه گلم؟

 .نشحالم هیچ خوب نبود، از بعد رفت

 جواب دادم؛

 .به دل نگرفتم داداش

 .بعد از فرستادنش گوشیم رو روی داشبورد گذاشتم و لبم رو جویدم

 نمیایی تو عسل؟-

 .سرم رو از شیشه بردم توی ماشین

 .نه جانم-

 .چیزی نگفتم و وارد آپارتمان شدم

 .کلید انداختم و در واحدم رو باز کردم

 .ناپه و دکمه های مانتوم رو باز کردمبا خستگی کوله ام رو پرت کردم روی کا
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وارد اتاقم شدم با دیدن ساعت محکم روی پیشونیم زدم و با عجله لباس ورزشیم رو گذاشتم تو 

 .کوله ام و لباسم رو عوض کردم و از خونه بیرون رفتم

 .دکمه ی پارکینگ رو زدم و سوار ماشینم شدم

 .با بیشترین سرعت روندم سمت باشگاه

 .کرده بودم و به کل یادم رفته بود امروز کالس دارم یک ربعی دیر

 .ماشین رو تو پارکینگ کار کردم و با عجله دویدم سمت در ورودی

 .با نفس نفس به بچه ها که هر کدوم یه طرف نشسته بودن و نگاه کردم

 .آماده بشید واسه ست اول-

***  

 .با شنیدن صدام غر غر هاشون تو گوشم پیچید

 .ر کردیم نمیایداستاد فک-

 .چقدر دیر کردی ساحل-

 .کلی منتظرت شدیم-

 :دستم رو باال بردم و با شرمندگی گفتم

 .معذرت می خوام بچه ها، آماده بشید-

 .بعد از گفتن حرفم وارد سالن رختکن شدم

 .تاب شلوارک ورزشیم رو پوشیدم و موهام رو گوجه ای بستم و وارد سالن ورزش شدم
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رو تقسیم بندی کردم. تیم مقابل هنوز آماده نبودن به خاطر همین بچه ها  سوتی زدم و بچه ها

 :رو یه جا جمع کردم و گفتم

- ِ  .هر حرکت شما یه پوئن مثبت برای تیم

سعی کنید خودتون رو باال بکشید و موفق بشید، هیچ وقت موفق شدن سخت نیست تالش و 

 !انگیزه می خواد

 .استاد هفته ی بعد مسابقه داریم-

 :رم رو سمت سنا گرفتم و جواب دادمس

 .با همه ی تالش هاتون امروز می تونید نشون بدید جواب آموزشم رو بدید-

 .بعد از حرفم لبخندی خشک زدم و با صدای مربی اون تیم بچه ها رو آماده کردم

خودمم یه روزی مثل این بچه ها تازه کار بودم با کمک تالش های دامون و استادم به درجه ی 

 .استادی واسه والیبال شدم

 .داور سوت رو زد و بچه ها شروع کردن

  .این مسابقه واسه آموزشی بود و اصلی هفته ی بعد بود

 .بهار آبشار بزن-

 .کاری که گفتم رو انجام داد

 .دو ست اول رو ما بردیم و ست آخر رو تیم مقابل

  .خسته نباشیدی به بچه ها گفتم و وارد رختکن شدیم

یا همیشه اینجوری نمی مونه، تو هم پشت کردی به دنیا. خسته نشدی از این همه ساحل دن-

 اخم و خشک بودن!؟
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 :سرم رو سمت سنا بردم و چشم دوختم به صورتش و جواب دادم

 .هیچ کسی هم نمی تونه دلی رو بشکنه و ازش رد بشه! من عادت کردم به زندگیم-

 :با اخم صورتم رو چرخوندم سمت بچه ها و گفتم

 .فردا استراحت کنید، نیازی به تمرین نیست-

 .با خوشحالی قربون صدقه ام رفتن که تنها به یک لبخند اکتفا کردم

 .بعد از عوض کردن لباس هام از باشگاه زدم بیرون. سوار ماشینم شدم

 .حوصله ی خونه رو نداشتم روندم سمت دریا

***  

ج ها رفتم. پاهام رو گذاشتم توی آب و مشغول از ماشین پیاده شدم، ریموت رو زدم و لب مو

 .گوش دادن آهنگ شدم

 .یه روزی همین جا کنارم بود و همین آهنگ رو گوش کردیم

 دامون؟-

 :با لبخند همیشگیش برگشت سمتم و گفت

 .جانِ دامون-

 یه روز بریم همون جنگلی که اولین بار دیدمت؟-

 .ذاشتبا مهربونی نگاهم کرد و چشم هایش رو روی هم گ

قطره ای اشک روی گونه ام از خاطرات قدیدم نجاتم داد. حالم خوب نبود، گیر کردن چیزی ته 

 .گلوم رو حس می کردم
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دستم رو روی گلوم گذاشتم و به سختی نفسم رو آزاد کردم. شماره ی عسل رو گرفتم هدست رو 

 .زدم و منتظر شدم

 .عسل-

 .جانم-

 :با بی حالی جواب دادم

 .بیا دریا-

 .نگرانی اسمم رو صدا زد با

 ساحل جانم خوبی؟ چیزی شده؟-

 .بیا پیشم-

 :با عجله گفت

 .دارم میام، تو راهم-

 .قطع کردم و سرم رو روی زانوم گذاشتم. نمی تونستم بهش فکر نکنم

 .هروز فکر می کردم... به کل خاطراتمون، به عکس هامون، صدای آهنگ رزق روحم شده بود

***  

ای اکیپ دختر و پسر کناریم اعصابم رو بدتر کرد. دستی به شقیقه هام کشیدم و صدای خنده ه

 .اشکام رو پس زدم

 .سنگی از کنارم برداشتم و با تموم حرصم پرت کردم توی آب

 .ساحل عزیزم-
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با دیدن عسل بغضم فروکش شد. زدم زیر گریه. عسل نگران کنارم نشست و سرم رو توی 

 :نی گفتآغوشش گرفت و با لحن مهربو

 عزیزم گریه نکن، چی شده ساحل؟-

 .عسل از هیچی خبر نداشت، تنها کسی که می دونست رامش بود، اونم چون دوستش بود

 .با بغض لب باز کردم و هر چیزی که توی دلم سنگینی می کرد رو به زبان آوردم

 .عسل قول بده سرزنشم نکنی، من خودم نتونستم هضمش کنم-

 .دل کردن حالت بهتر میشه بگو عزیزم، با درد و-

با فکر اون روز ها خاطره های خوبش خنده های از ته دلم و زمزمه های عاشقانه اش همه چیز رو 

 .گفتم

روز جمعه بود، می دونی که روز های جمعه فقط خواب می چسبه، ساعت شش رامش بیدارم -

 .کرد و گفت قراره با دوستم بریم جنگل و از اونجا بریم کوه

قبلش حرکت کرده بودیم سمت شمال و سواد کوه بودیم، من و رامش و دوستش و  سه روز

آبجیش رفته بودیم و کل راه رو من خواب بودم اصال قیافه ی دوست رامش رو ندیده وقتی هم که 

رسیدیم ویال شب بود و خوابم برده بود. صبحش که رامش بیدارم کرد حوصله نداشتم سر 

زوری بود بیدارم کرد و از اونجایی که خوابالود بودم تا رسیدیم تو  صبحی برم جنگل. رامش به هر

ماشین خوابیدم. وقتی رسیدیم رامش بیدارم کرد نمی تونستم پیاده این همه راه رو تا جنگل طی 

کنم خودم رو زدم به خواب ولی همین که صدای دوست رامش رو شنیدم خوابم از سرم پرید، با 

گوشم گفت ساحل پاشو اینجا تنها می مونی. دوست داشتم چهره همون لحن نجوا کننده زیر 

  .اش رو ببینم صداش بود اما تصویرش نه

ناخودآگاه چشم هام رو باز کردم و با دیدن صورت مردونه ی خوش فرش نتونستم جلوی قلبم رو 

 .بگیرم
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نده گفت دستم رو گرفت و از ماشین پیاده ام کرد همین که رامش دید از خواب دل کندم با خ

باألخره زور یکی بهت رسید ساحل. لبخندی زدم و بدون نگاه کردن به دامون دست رامش رو 

 .گرفتم و چهارتایی هم قدم شدیم سمت جنگل

اونجور که به نظر می رسید انتهای جنگل کوه بود. رامش بند کفشش باز شد و ایستاد تا بندش 

موندم تا رامش بیاد که اشاره کرد برم. ناچاراً با  رو ببنده آیدا هم صبر کرد تا رامش بیاد، منتظر

 .دامون هم قدم شدم که ازم پرسید رشته ام چیه اخمی کرد و جوابش رو ندادم

بد اخالقی زیر لب نثارم کرد، اون دوتا هم بهمون رسیدن و با دردی که توی ناحیه شکمم احساس 

بشینیم دیگه با تعجب گفت االن، کردم می خواستم بزنم زیر گریه. نزدیک رامش شدم و گفتم 

خسته شدی!؟ سرم رو دروغن تکون دادم. آیدا دم گوشم گفت حالت بد شده بهش گفتم که ریز 

ریز خندید. اخمی بهش کردم و آیدا سمت رامش رفت. دو ماه قبلش نامزد کرده بودن. وقتی که 

پایین انداختم و خودم رو  نشستم نیم نگاهی به دامون کردم که دیدم داره نگاهم می کنه. سرم رو

مشغول نشون دادم. آیدا به رامش گفت چه چیزیم شده که رامش با مهربونی نگاهم کرد، 

خجالت کشیدیم و با گوشه های شالم بازی کردم. خالصه گذشت و آخرین روزی که می 

سرم رو خواستیم برگردیم تهران دامون اومد تو اتاقم و گفت اگه وقت دارم می خواد یه چیزی بگه 

با تکون دادم و مشغول دیدن ادامه ی فیلمم شدم که با کالفگی نزدیکم شد و دکمه ی استوپ رو 

رو گرفت سمتم و گفت من میرم بیرون آماده شدی بیا  زد و مانتوی که روی لبه ی تختم بود 

تی پایین. با گیجی سرم رو تکون دادم موهای که شلخته دورم ریخته بود رو گوجه ای بستم و وق

 .که دامون رفت بیرون آماده شدم و رفتم پایین

***  

_ 

 .رو کاناپه نشسته بود و با کالفگی با پاهاش رو زمین ضرب گرفته بود

 .با دیدنم سرش رو بلند کرد و لبخندی زد
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 :لپم رو باد کردم و گفتم

 .برم به رامش بگم-

 :از روی کاناپه بلند شد و با همون لبخند دیوونه کننده گفت

 .نمی خواد من بهش گفتم-

بعد از این حرفش چشمکی زد. معنی کار ها و رفتار هاش رو نمی دونستم و واسم سوال نبود که 

 .بپرسم

 

اشاره ای به در خروجی کرد و با لبخند نزدیکم شد. کنارش هم قدم بر داشتم و سوار ماشینش 

 .شدیم

 :همین که رسیدیم به ماشین پوکر نگاهش کردم و گفتم

 صال کجا میریم!؟ا-

 

 .لبخندی زد و ابروهاش رو داد باال

 .حرصم گرفته بود با اخم نشستم رو صندلی و دست به سینه زل زدم به جاده

 :برگشت سمتم و خنده ی بلندی کرد و گفت

 حوصله ات سر رفته؟-
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با مظلومیت سرم رو تکون دادم. با همون لبخند مالیمش گوشیش رو از روی صفحه ی شمارنده 

 .اشین برداشت و گذاشت رو پامم

 :با تعجب نگاهش کردم که نگاهش رو دوخت به رو به رو و گفت

 .یکم فضولی کن تا برسیم-

 

  .با نیش باز نگاهش کردم که ابروش رو داد باال

رمزش رو زد و از دستش گرفتم. رفتم توی گالریش کلی عکس از خودش داشت در حالت های 

 .مختلف و خفن

 :و یه دختر گوگولی زوم کردم و گفتمروی عکس خودش 

 دوست دخترته؟-

 

 :سرش رو به معنای نه تکون داد و گفت

 .آبجیمه، من تا حاال با دختری دوست نشدم-

 :با خنگی بهش زل زدم و گفتم

 چطور؟ تا حاال کسی حاضر نشده یا خودت نخواستی؟ -

 

 ...عالقه ی بهش نداشتم ولی-

 .دوخت به جادهحرفش رو ادامه نداد و نگاهش رو 
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 .مشغول ادامه ی فضولیم شدم که با دیدن عکس خودم چشم هام گرد شد

 

همون روزی که تو ویال داشتم با آیدا شوخی می کردم و مثل جنگلی ها شده بودم. موهام پخش و 

 .پال دورم ریخته بود و پاچه ی شلوارم تا زانوم اومده بود و یقه ی لباسم کج شده بود

 

 سه چی گرفتی؟عکسِ من رو وا-

 :خونسرد برگشت طرفم و گفت

 دوست دارم مشکلیه!؟-

 .با حرص نگاهش کردم و تقریباً همه ی عکس ها رو دیده بودم

 

 :با حرص گفتم

 .من حوصله ام سر رفته-

 .لبخندی زد که دلم ضعف رفت

 .پیاده شو رسیدیم-

 .نگاهی به اطرافم کردم توی همون جنگل بودیم

 :گفتم با غمگینی لب ورچیدم و

  من رو آوردی اینجا!؟-
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نزدیکم شد و دستم رو توی دست های گرمش گرفت و بدون هیچ حرفی راه افتاد سمت مکانی 

 .که اون دفعه نشسته بودیم

***  

 .روی کنده ی درخت نشستم و متفکر خیره شدم به دامون

 .ه بر می گشتبا کالفگی قدم بر می داشت و راه بین دوتا درخت رو طی می کرد و دوبار 

 

 :اِهه ی بلندی گفتم و با بی حوصلگی گفتم

 دامون خسته شدم، چی می خوای بگی؟-

 .بعد از این حرفم روی دوتا زانوش و جلوی پاهام نشست

 

 .ساحل-

سوالی نگاهش کردم که دستام رو گرفت و با عسلی خوش رنگش خیره شد تو چشم هام و با 

 .استرس لب باز کرد

 یه چیزی بهت بگم باشه؟ عزیزم من می خوام-

 

 .سرم رو کنجکاو تکون دادم و منتظر نگاهش کردم

 .من دوست دارم-

 .با چشم های گرد شده نگاهش کردم
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 :تا حاال نشده بود کسی این حرف رو بهم بزنه، خیره شدم تو عسلی مهربونش و گفتم

 چی باعث شد این حس بهت دست بده!؟-

 

 :رد و گفتبا لبخند مهربونش موهام رو نوازش ک

کارهات جیغ زدنات دعوا کردنات زور گویی هات اذیت کردنات همه و همه من رو جذب خودت -

کرد. چشمای سبز جنگلیت همون روز اول دلم رو برد. درسته چشم های رامش هم مثل توئه ولی 

 .چشم های تو کلی حرف توشونه و کلی بچگی

 

 .رو کشیدابروهام رو دادم باال و لبم رو کج کردم که لپم 

 چه حسی بهم داری!؟-

 :بدون هیچ فکری گفتم

 .زورگویی بداخالق-

 .خنده ی بلندی کرد و بوسه ی آرومی روی پیشونیم زد

 

  

***   

 .موجی در دلم ایجاد شد. لبم رو گزیدم

 .لبام رو دادم جلو و متفکر نگاهش کردم
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 .دوست ندارم، ولی باهات حالم خوبه-

 .م می خواد تموم حرصم رو سرت خالی کنماذیتم که می کنی دل

 

 :با حرفم لبخند غمگینی زد و گفت

 ...اگه دوست نداری-

 .شتاب زده وسط حرفش پریدم

 .نه نه-

 .بعد از حرفم سرم رو با خجالت به زیر انداختم

 .دامون دستش رو زیر چونه ام گذاشت و سرم رو باال گرفت

 .عشقم-

 

 .ردشنیدن این واژه حال دلم رو خوب ک

 .درسِت بهش گفتم دوست ندارم ولی دوستش داشتم نمی دونستم چم شده

 .صادق باش ساحلم، دوست داشتن تو من رو خوشحال می کنه-

 :با خجالت لب باز کردم و گفتم

 .آره-
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 .سوالی نگاهم کرد

 .اگه قول بدی به احساساتم لطمه نزنی و ترکم نکنی-

 :دور توی هوا چرخوندم و گفت با خوشحالی از روی کنده بلندم کرد و چند

 .عاشقتم ساحل، هیچ وقت فکر نمی کردم دلم با دیدن دختری به لرزه در بیاد-

***   

 .با خواب آلودگی چشمام رو باز کردم و خمیازه ی کشیدم

 .با همون موهای شلخته رفتم پایین. تنها آیدا تو آشپزخونه بود

 بقیه کجان؟-

 :گشت و گفتبا شنیدن صدام به سمتم بر 

 .دامون که تو اتاقشه رامشم رفته داروخونه-

 

 :چشم هام رو ریز کردم و با لحن مشکوکی پرسیدم

 .مگه دیشب چکار کردین که رفته داروخونه!؟ هان-

 :چشم غره ای رفت و گفت

 .بی ادب، رفته واسه جنابالی پد بخره-

 

 :ضایعه سرم رو تکون دادم و گفتم
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 .خوابم میاد-

 .چشم هام رو مالیدم بعد از حرفم

 .یه لیوان چایی واسم بریز-

 .تنبل، خودت بریز-

 :گونه اش رو بوسیدم و مظلوم گفتم

 عشق منی مگه نه؟-

 

پوفی کشید و لیوان چایی که واسه خودش ریخته بود رو گذاشت رو میز و همون طور که از 

 :آشپزخونه می رفت بیرون گفت

 .صبحونه رو میز هست تنبل-

 .دادم و بوسی واسش فرستادم سرم رو تکون

 

 .جرعه ای از چای ایم خوردم و نگاهی به ساعت کردم دوازده بود

سرم رو با تأسف واسه خودم تکون دادم. خامه شکالتی رو روی خون تست مالیدم خواستم بزارم 

 .دهنم که دستی دور کمرم حلقه شد

 

 .برگشتم که دامون رو با نگاه عاشقانه دیدم

 عشقم؟خوب خوابیدی -
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 .با نیش باز سرم رو تکون دادم و لقمه ی که گرفته بودم رو گذاشتم دهنم

 .گونه ام رو بوسید و رو صندلی رو به رو ایم نشست و مشغول مالیدن خامه روی نون تست شد

 

لقمه رو گرفت نزدیک دهنم و چشمکی زد. با اشتها که انگار این لقمه با تموم صبحونه های 

 .رو باز کردم. لقمه رو گذاشت توی دهنم و لبخندی زد عمرم فرق داره دهنم

 :با دهن پر گفتم

 مگه قرار نبود امروز بریم؟-

 :موهام رو بهم ریخت و گفت

 .فردا شب راه می افتم-

 :لپم رو باد کردم و لوس گفتم

 .پس امشب من رو می بری خرید-

***   

 :با خنده سرش رو تکون داد. با لحن دستوری گفتم

 .ی هم خوراکی واسم می خری، لواشک نخری می کشمتکل-

 :خنده ی بلندی کرد و گونه ام رو بوسید و گفت

 .باشه عشقم-

 

 .پشت چشمی نازک کردم
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 ...ساحل این پد ها رو گذاشتم تو-

 :آیدا با دیدن دامون ادامه ی حرفش رو خورد و برای ماست مالی گفت

 .پد الک پاکنت رو گفتم-

 .میزد چشم های دامون قهقه

 

 .باشه-

 .رامش وارد آشپزخونه شد و بوسه ای رو گونه ی آیدا زد و سر دماغم رو کشید

 :با رو اخم دماغم رو دست کشیدم و حرصی گفتم

 .دماغم حساسه رامش، االن قرمز میشه-

 .بعد از این حرفم بغض کردم. قرمز می شد تا شب می موند

 :ته بود رو ریختم یه طرف شونه ام و متفکر گفتمکالً پوست بدنم حساس بود. موهام رو دورم ریخ

 شب من رو کجا می برید؟-

 .آیدا پس کله ی محکمی بهم زد و دستم رو گذاشتم رو سرم و گربه شرک به دامون نگاهم کردم

 :لبخندی زد و رو به آیدا با لحن مالیمی گفت

 .اذیتش نکن-

 

 .ینشنیشم با این حرفش شل شد. نگاهم رو دوختم تو عسلی شیر 
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 :رامش به طرفداری از آیدا رو به دامون گفت

 .نشنیدم چی گفتی ها-

 .دامون در حالی چشمکی نثارم می کرد

_ 

عسل دو ماه بعد عاشقی مون بهم گفت دیگه من رو نمی خواد گفت واسش بچه ام. عسل من -

 .حقم نبود تو سن نوزده سالگی شکست بخورم

 .ل مسخره ام می کنههق هقم اوج گرفت و برام مهم نبود که عس

 

 .من تو دنیا بدترین شکست رو خوردم

 .اونم وقتی بود که دامون بهم اون حرف رو زد

 .چیزی نگفتم، ته گلوم گرفته بود

 :حالم بد بود. عسل به آرومی چونه ام رو گرفت تو دستش و گفت

 عزیزم گریه نکن باشه گلم؟-

 

 .نگاهی به چشماش کردم سرخ بود

قیعت گیر نکرده به این حال افتاده بود. من چی!؟ منی که دوسال و پنج ماه خودش که تو این مو

 هر لحظه ام سر می خورد به خاطراتمون چی؟
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 ***   

 .ساحل جان عزیزم بلند شو بریم-

 .دستم رو گرفت و با دلی پر بلند شدم

 .سمت ماشینم رفتیم و سویج رو گرفتم سمتش

 .من سردم می کنه-

 .از کردم و سوار شدمدر شاگرد رو ب

 .با بی حوصلگی سرم رو روی صندلی گذاشتم و چشم هام رو بستم

 "دو سال و پنج ماه پیش"

 دامون؟-

 .جانم-

 چرا واست بچه شدم؟ تا دو ماه پیش بزرگ بودم!؟-

 

 :اخمی کرد و بدون اینکه نگاهم کنه جواب داد

 ...اون موقع هم بودی، ولی-

 .بوسه ای روی گونه ام زد و از روی صندلی بلند شدحرفش رو ادامه نداد و به جاش 

 .آخرین بوسه، خداحافظ واسه همیشه-
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 :با گریه نگاهش کردم و لحظه ی آخر گفت

 .واسه من گریه نکن-

 .بعد از رفتنش نمی تونستم نفس بکشم

 .با سختی بطری آب رو از روی میز برداشتم و یه نفس سر کشیدم

 

 .یره شدم به قامتشدستم رو روی قلبم گذاشتم و خ

 .از کافه بیرون رفت، بدون هیچ نگاهی

 .دستم رو نوازشگر روی قلبم گذاشتم

 .نفس عمیقی با سختی کشیدم و از کافه بیرون رفتم

 

 .لبه ی جدول نشستم و خیره شدم به آسمون

ف حالم بد بود، از روی زمین بلند شدم و کوله ام رو کشیدم رو زمین و شروع به راه رفتن بی هد

 .کردم

 

 .اشکام همین جور می ریختن رو گونه ام سعی در کنترلشون نداشتم

 .رو صندلی کنار خیابان نشستم

 خانم قهوه می خواید؟-

 .نگاهم رو دوختم به پسر جونی که تبلیغات بود
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 .بدون جواب دادن سرم رو چرخوندم

ست های لرزون شماره ی رفتنش حالم رو بد کرده بود، نفسم آزاد نمی شد. جیغ بلندی زدم و با د

 .رامش رو گرفتم

 .را..مش-

 خوبی ساحل؟ چیزی شده!؟-

 

 .به هر سختی که بود به زبان آوردم

 .بیا دنبالم-

 کجایی عزیزم؟-

 ...نمی دونم-

 :با لحن مهربونی گفت

 .ساحل جان نگاه کردن به اطراف-

 

یابون آدرس رو گفتم و اونقدری حالم خراب بود که نمی دونستم چم شده، با دیدن تابلوی سر خ

 .چشمام رو بستم

 

 "زمان حال "

 ساحل داری گریه می کنی؟-
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 .با صدای عسل چشم هام رو باز کردم و لبام رو روی هم فشار دادم

 .حرفی نزدم و خیره شدم به بیرون

 :با دیدن رستوران ونوس سمت عسل برگشتم و گفتم

 چرا اینجا اومدی؟-

 

 :لبخندی زد و گفت

 !راد تنگ شدهدلم واسه مه-

 .لبخندی غمگین زدم

 

  

***   

 چرا نمیری خونه عموت؟-

 :نوچی کرد و گفت

 برم به زن عموم بگم اومدم پسرت رو ببینم؟-

 :خنده ی کردم و در همون حال گفتم

 .خب چند روز یه بار برو مهراد که همیشه رستوران نیست-
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ورایی عاشق هم بودن ولی هیچ کدوم حرفی مهراد رستوران داشت و پسر عموی عسل بود و یه ج

 .به زبون نمی آوردند

 .با نیش شل شده از ماشین پیاده شد و منتظرم ایستاد

 

 .بی حوصله در ماشین رو باز کردم و پایین رفتم. سمت رستوران راه افتادیم

 .نگاهی به ساعت مچی دور دستم کردم

 .منه و نیم بود. لبم رو کج کردم و وارد رستوران شدی

 .عسل دستم رو گرفت و خوشحال طبقه ی باال رفت

 

 .طبقه ی باال خصوصی بود و کسی نبود

از مکان های شلوغ بعد از اون اتفاق بدم اومد. تو مکان شلوغ بود که چشم دوختم به قامتش و 

 !هر لحظه منتظر بودم برگرده و در آغوشم بکشه، اما رفت

 .سعی کردم فکرم رو مشغول کنم

 

 :یه لبخند چندش گفت گارسون با

 .خوش اومدید خانم آسوپور-

 :بعد از حرفش نگاهی به من کرد که عسل سریع گفت

 مهراد هست؟-
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 .بله خانم آسوپور-

 .به مهراد بگو بیاد-

 .گارسون سرش رو تکون داد و رفت

 .گوشیم رو در آوردم و با دلتنگی واسه رامش فرستادم

 "رامش چیزی نشده؟"

 

رامش خبر جدیدی از دامون داشته باشه. ولی هیچ وقت اون روزی که شاید دلم می خواست 

 .رامش با فریاد زد تو صورت دامون رو یادم نمیره

دامون سکوت کرده بود و چیزی نمی گفت ولی رامش هیچ چیزی نمی تونست جلوی عصبانیتش 

 .رو بگیره

 

 .چند لحظه ی بعد صدای پیام گوشیم بلند شد. با اشتیاق بازش کردم

 "نه اتفاقی افتاد عزیزم؟"

 .پوفی کشیدم و نوشتم

 "نه داداش"

 .به به سالم عسل جان. چه عجب تو اینجا پیدات شد-

 

 :عسل پشت چشمی برای مهراد نازک کرد و گفت
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 من باید به تو سر بزنم!؟-

 :مهراد خنده ی بلندی کرد و گفت

 نه جانم، خوبی ساحل؟-

 .با لبخند خشک جوابش رو دادم

 .ممنونم-

 :مهراد دستی روی سر عسل کشید و با لبخند رو به عسل گفت

 چی می خوری عزیزم؟-

 

 .عسل با شنیدن عزیزم نیشش رو باز کرد

  .نگاه چپی بهش انداختم که نیشش رو جمع کرد

 .من استیک می خورم با نوشابه لیمیویی-

 :سوالی نگاهم کرد که بی حوصله جواب دادم

 .آب-

 :ه مهراد گفتاخم وحشتاناکی کرد و رو ب

 .دوتا استیک و نوشابه-

 

 .مهراد با لبخند سرش رو تکون داد و از پله ها رفت پایین
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 دیدی چقدر مهراد مهربونه؟-

تو مهربونی دامون رو ندیدی آغوشش رو نچشیدی وقتی غم داشتی هر کاری می کرد تا لبخند 

  .روی لبت بیاد رو ندیدی

 

 .مشغول بازی با دست هام شدم چیزی نگفتم و سرم رو پایین انداختم و

 :عسل که سکوتم رو دید لبخند پشیمونی زد و گفت

 .ببخشید، نمی خواستم حالت رو بد کنم-

 :لبخندی غمگین زدم و خیره شدم تو چشم هاش و گفتم

 .نه عزیزم این چه حرفیه، باهاش خوشبخت بشی جانم-

 

  

***   

 :تو هوا تکون می داد گفت نیشش رو باز کرد و همون جور که دستش رو

 .، انقدر دلم می خواد موهاش رو ناز کنم وای ساحل نمی دونی این مهراد چه اخالق خوبی داره-

 .با صدای خنده ی که از آخرین پله می اومد صورتم رو به اون سمت چرخوندم

 

 .با دیدن مهراد نیم لبخندی زدم و به عسل که از خجالت سرخ شده بود نگاه کردم

 :اد با لبخند شیطون نزدیک عسل شد و دستش دور کمر عسل حلقه کرد و گفتمهر 
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  که تو لب و چشمای من غرق میشی؟-

 :بعد از حرفش چشمکی زد و گفت

 می خوایی امتحانشون کنی؟-

 

 .همین حرف رو دامون بهم زد

  .مهربون و با لبخند شیطنت دار. چشمام پر شد و لبم رو گاز گرفتم تا اشکام نریزن

سل با خجالت نگاهی به مهراد کرد و وقتی دید مهراد داره نگاهش می کنه سریع سرش رو ع

 .انداخت پایین

 خٌ...خب من... غذا آماده نشد!؟-

 

 :با عوض کردن بحثش مهراد پیشونی عسل رو بوسید و گفت

 .چرا گارسون االن میاره-

 .سری تکون داد برام و با لبخند خشک سرم رو تکون دادم

 .ه ای نوشابه رو نزدیک لبم کردم و جرعه ای خوردمجام شیش

 

 .با دستمال روی میز دور لبم رو پاک کردم و عقب کشیدم

 :خسته نگاهی به عسل کردم و لب زدم

 بریم؟-
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 .سرش رو تکون داد و کیفش رو برداشت. از روی صندلی بلند شدم و طبقه ی اول رفتیم

 .دعسل بعد از خداحافظی با مهراد سوار ماشین ش

 "رامان بهونه ات رو می گیره ساحل پس فردا میام دنبالت"

چیزی ننوشتم. بعد از اون دو سال لعنتی وقتی رامش بهم زنگ زد و خبر به دنیا اومدن رامان رو 

 .داد لبخند واقعی رو لبم نشست

 

سرم رو روی شیشه گذاشتم و موزیک رو قطع کردم. سکوت رو ترجیح می دادم. بیشتر با حال و 

 .وزم هم خونی داشت تا یه مشت حرف چرتر 

 .نتونستم این دوسال ساحل قبل باشم

 .نمی شد آغوشش رو فراموش کنم، لبخند مهربونش رو عسلی شیرینش

 

 .وقتی که بهم می گفت رنگ چشمات دنیام رو زیر و رو می کنه

 .االن دیگه اون چشم ها رو ندارم. چشم های سبز خوشرنگ جاش رو به لنز مشکی داده

 .دوست نداشتم هروقت که میرم جلوی آینه با دیدن رنگ لعنتیشون یاد زمزمه هاش بی افتم

 

  

***   

 .ساحل من امشب میام پیشت-
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 .سرم رو بدون حرف تکون دادم و از ماشین پیاده شدم

 .عسل ماشین رو تو پارکینگ پارک کرد و دکمه ی آسانسور رو زد

م سنگینی نگاهی رو حس کردم. با فکر اینکه توهم خیالی بوده وقتی خواستم سوار آسانسور بش

 .وارد آسانسور شدم

 .عسل تو آینه ی آسانسور شالش رو داد عقب و از آسانسور اومدیم بیرون

 .کلید رو از توی جیب جلوی کوله ام برداشتم و در با صدای تقی باز شد

 

 .اشتم زیر کوله امکوله ام رو پرت کردم رو کاناپه و قاب عکس دامون رو گذ

 .دوست نداشتم عسل سرزنش کنم

 .دکمه های مانتوم رو باز کردم و وارد آشپزخونه شدم

 

 .در یخچال رو باز کردم و دوتا بسته آیس پک گذاشتم بیرون

 .مانتوم رو در آوردم و وارد اتاقم شدم

 .نگاهی به رنگ دیوار اتاق کردم

 .ودسفید که دور تا دورش ب no مشکی با نوشته ی

 

ذهنم رو از دامون دور کنم. حوله ام رو برداشتم  no می خواستم با نگاه کردن به دیوار و واژه های

  .و وارد حموم گوشه ی اتاق شدم
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 .لباس هام رو در آوردم و زیر دوش رفتم

 .قطره های آب روی بدنم لذت بخش بود

 

 .نیم ساعتی توی حموم موندم و حوله پیچ بیرون رفتم

ت واسم لباس انتخاب کرده بود. پاهام نق نق می کردن، از خستگی زیاد بود یا از عسل روی تخ

نبودن آغوش دامون رو نمی دونم. لباسام رو پوشیدم و جلوی آینه موهام رو دور حوله ی سر 

 .پیچیدم و دمپایی های ابری قرمزم رو پوشیدم

 

 .از پله ها پایین رفتم و روی کاناپه نشستم

 .ن کاپوچینو روی کاناپه نشست و فنحون مشکی رنگ رو گرفت سمتمعسل با دوتا فنجو

 :لبخندی زدم و گفتم

 .من چای دوست دارم-

دلیلش رو هم خوب یادمه! دامون عالقه ی زیادی به چای داشت و همیشه مجبورم می کرد چای 

 .دو رنگ بریزم

 

 :نگاهش کردم و شالش رو از روی سرش برداشتم و گفتم

 .راحت باش عسل-

 .کمه های مانتوش رو از قبل باز کرده و به همین خاطر مانتوش رو در آوردد
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 .صدای زنگ تلفن سکوت خفه ی درهم خونه رو شکست 

 

 .با بی حالی از روی کاناپه بلند شدم و نگاهی به شماره کردم

 .سالم مامان-

 :مامان با لحن مهربونی جواب داد

 .مخوبی ساحل؟ چند روز بود زنگ نزده بودی جان-

 :با شرمندگی گفتم

 .ببخشید، مریض شده بودم حالم خوب نبود-

 

 :نگران پرسید

 االن حالت خوبه مامان؟-

 :موهای که از دور حوله ام زده بود بیرون رو زدم پشت گوشم و گفتم

 .آره چیزی نیست-

 .رامش و آیدا اینجا بودن رامش گفت پس فردا میاد دنبالت بیایی تهران-

 

 .ته باشم میاماگه امتحان نداش-

 .مرخصی بگیر گلم-
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 :باشه ای گفتم و پرسیدم

 .بابا خوبه دلم براش تنگ شده-

 .هروز غر میزنه این ساحل سر به هوا شده که نمیاد تهران چسبیده به شمال-

 :خنده ی کردم و با مهربونی جواب دادم

 .چشم معذرت می خوام از طرف رامان و بابا رو ببوس-

 

  ری؟باشه گلم، کاری ندا-

 .نه عزیزم، فعال-

 .خداحافظ-

 :گوشی رو روی پایه گذاشتم و همون طور که سمت آشپزخونه می رفتم گفتم

 عسل چرا ساکتی؟-

 :برای اینکه صداش رو بشنوم یکمی ولوم صداش رو برد باال و گفت

 .حوصله ام سر رفت خب. کسی هم که نیست اذیتش کنم-

 

 .ها اخالقم سگی شده بود جوابی نداشتم بدم، حق داشت من این روز

 ...پشیمون بودم از اخالقم ولی

بسته ی چیپس و پامفیل رو تو دوتا کاسه ی جداگانه ریختم و آیس پک ها رو که آب شده رو تو 

 .یخچال برگردوندم و جاش بستنی برداشتم و سمت عسل راه افتادم
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 :برای حفظ حاضر اشاره ی به کاسه ها و بستنی ها کردم و گفتم

 .اینا یه فیلم عاشقانه ترکی یا کره ای می چسبه با-

 :عسل با نیش باز دستاش رو زد بهم و گفت

 .امشب جم سینمایی ترکی میزاره پنج دقیقه دیگه شروع میشه-

 

 .کنترل رو تی وی رو برداشتم و رسیدم به شبکه ی جم

 .داشت اسامی بازیگر ها رو می نوشت

 :برگشتم سمت عسل و گفتم

 .ت عالقه دارهمهراد هم به-

 .لبخندش رو شل کرد و مشغول بازی با موهای چتری روی پیشونیش شد

 

  

***   

 :لبم رو تو دهنم کردم و گفتم

 .برو خونه عموت، با مهراد برو بیرون-

 :با قیافه ی زاری نگاهم کرد و گفت
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 .مهراد و عمو میرن بیرون، اگه بود که من االن اینجا نبودم-

 :انداختم باال و گفتمشونه ام رو 

 .به مهراد پیام بده-

 

 .چی بگم!؟ نه ول کن زشته-

 :پوفی کشیدم و حوله ام رو از دور سرم برداشتم و گفتم

  .بنویس مامانت زنگ زده واسه مهمونی من حوصله ندارم-

 :در حالی که از روی کاناپه بلند می شدم ادامه دادم

 .حل می کنهاگه درک داشته باشه و عاشقت باشه خودش -

 

  .سرش رو تکون داد و مشغول نوشتن شد

 .سمت پله ها رفتم و آدامش داخل دهنم رو با حرص جویدم

 .در اتاقم رو باز کردم و وارد شدم

 .شقیقه هام رو مالیدم، همیشه سر درد سراغم رو می گرفت

 .خودم رو روی تخت پرت کردم دستی توی موهام کشیدم

 .و دامون خشک می کردنم دار بودن، همیشه موهام ر 
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 .بالشت رو زیر سرم جا به جا کردم خواستم چشمام رو ببدم که عسل با جیغ پرید تو اتاق

 .وای ساحل مهراد جواب داد صبر می کنم تا بیایی بعدش ببرمت بیرون-

 :پرید با ذوق گونه ام رو بوسید و گفت

 .ممنونتم-

 

 :لبخندی غمگین زدم و گفتم

 .د واقعاً عاشقتهمن کاری نکردم. مهرا-

 :موهام رو بهم ریخت و گفت

 .من تو اتاق بغلیت می خوابم-

 .لبخندی زدم و سرم رو تکون دادم

 

  

***   

 .هنذفریم رو گذاشتم داخل گوشم و ویسش رو پلی کردم

 .ویسی که بعد رفتنش برام فرستاد

 .بودیساحل جان می دونم بهت بد کردم و تنهات گذاشتم و ولی واسم بچه 

 .نمی تونستی خواسته های من رو انجام بدی... من تو این دنیا خوشم
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 .سعی کن فراموشم کنی، از قلبم پاکت کردم

 .شاید مشت رامش و عصبانیتش حقم بود

 .خاطرات و خوشی هامون رو فراموش کن

 

و اشکم رو پس زدم و سرم تو بالشت فرو کردم. دماغم رو به آرومی باال کشیدم و عطرش رو ب

 .کشیدم

 .تنها یادگاریِ که بعد رفتنش بهم داد

 .با حس اینکه کنارمه چشمام گرم شد

 .توی جام غلتی زدم و با نور آفتاب که مزاحم تو چشمم بود چشمام رو باز کردم

 

نگاهی به ساعت کردم و از روی تخت بلند شدم. وارد سرویس بهداشتی شدم و صورتم رو 

 .شستم

 .ایم رو گوجه ای بستم و وارد اتاق عسل شدم جلوی آینه موهای فر لوله

 

 :خواب بود، لبه ی تخت نشستم و گفتم

 .عسل بیدار شو، با استاد هنرمند کالس داریم-

 .اوهومی کرد و پشتش رو کرد به من

 :پوفی کشیدم و با جیغ گفتم
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 .گمشو دیگه اصالً خواب بمونی استاد ازت نمره کم کنه-

 .فم نکردباشه ای گفت و اعتنایی به حر 

 

 .از اتاق بیرون رفتم و بعد از خوردن صبحونه وارد اتاقم شدم

 .آماده که شدم دلم خواست یکمی از عطر دامون رو بزنم

 .یهویی سمت میز توالت رفتم و پیسی زدم

 .در اتاق عسل رو باز کردم

 

 .اهخواب بود، بیخیالش شدم و از خونه زدم بیرون. سوار ماشینم شدم و روندم سمت دانشگ

 .بعد از یه ربع رسیدم ماشین رو پارک کردم و وارد سالن دانشگاه شدم

 .ردیف آخر نشستم و منتظر استاد شدم

 

 .نصف دانشجو ها داشتن تو کافه دل می دادن و شماره

 .رٔاس ساعت یازده استاد وارد کالس شد

کنم سرم رو سمت از استاد هنرمند به شدت متنفر بودم به خاطر همین به جای اینکه بهش نگاه 

 .مخالف بردم
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***   

 ساحل؟-

 .جانم-

 .برای گفتن حرفش تردید داشت این رو از جویدن لبش می شد تشخیص داد

 میگم... قبل اینکه تو و دامون عشقتون رو آغاز کنید قبل اعترافش چی گفت؟-

 

تو موهاش می کشید درست و دقیق یادمه، وقتی با کالفگی رو کاناپه نشسته بود و دستش رو 

 .وقتی گوشیش رو داد عکس هاش رو نگاه کنم

 .وقتی رو کنده نشسته بودم جلوم زانو زد و دستام رو تو دستش گرفت

 

 :نگاهم رو دوختم به پارکت و گفتم

 !یادم نیست-

 .چیز دیگه ای به زبون نیاورد و نگاهش رو سمت تی وی چرخوند

 .نده کنمنمی خواستم خاطرات تاخته ی قدیدمم رو ز 

 .نگاهم رو هل دادم سمت تی وی

 .با بی حوصلگی مشغول دیدن فیلم شدم

 

 .نیم ساعتی از فیلم رفته بود که گوشی عسل زنگ خورد
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 :با نیش باز برگشت سمتم و گفت

 .مهرادِ -

 .لبخندی زدم

 :گوشی رو گذاشت رو بلندگو و با هیجان گفت

 .جانم-

 

 .خاک بر سری نثارش کردم

 .یزم، زنگ زدم خونتون عمو گفت خونه ی دوستتیجانت بی غم عز -

 :عسل در حالی که ذوق کرده بود گفت

 .آره خونه ی ساحلم-

 .می خواستم بیام دنبالت ببرمت همون جا که قولش رو داده بودم-

 

 :عسل لب ورچید و با بغض لوس گفت

 .االن دارم فیلم می بینم-

 .هنه عزیزم، االن که پیش دوستتی. باشه یه شب دیگ-

 .مرسی مهراد-

 :مهراد خنده ی کرد و گفت
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 راستی گفتی تو چشمام و لبام غرق میشی آره!؟-

 

 .با چشم غره به عسل نگاه کردم

 :عسل با پته پته گفت

 به من چه!؟-

 :مهراد با شیطنت گفت

 .عسل با حرص جیغی زد و قطع کرد -

 :مظلوم برگشت سمتم و گفت

 یعنی سوتی دادم اون موقع؟-

 

 .رو انداختم باال و مشغول ادامه ی فیلم که بازم گوشیش زنگ خوردشونه ام 

 :با حرص نگاهش کردم که لبش رو جوید و گفت

 .زن عموئه-

 .سالم زن عمو-

 .حوصله نداشتم ببینم چی میگن، به خاطر همین گوشیم رو در آوردم و توی گالریم رفتم

 

گریه کردم. چقدر تو آغوشش قربون  خیره شدم به عکسی که وقتی رفتیم گچ پام رو در بیارم و

 .صدقه ام رفت و سعی کرد ذهنم رو فراری بده از درد پام فراریم بده
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 .دستم کش اومد برای عکس بعدی

 .روزی که بهم اعتراف کرد

 

 .گوشیم رو به قلبم نزدیک کردم و نفسی کشیدم. زدم عکس بعدی

 .روزی عاشقیمون بودروزی که قرار بود فرداش از شمال راه بی افتیم و اولین 

 .سرم رو تکون دادم تا از فکرشون در بیارم

 .همین که سرم رو چرخوندم سمت عسل نگاهی به قیافه ی پوکرش کردم

 .سوالی نگاهش کردم

زن عمو گفت فردا شب مهمونی گرفته فقط واسه زنا و دختراست. من دوست ندارم، هر دفعه -

 .وری در بیارمهم که مامان یا زن عمو مهمونی بگیرن یه ج

***   

استاد هنرمند تصادف کردن و مشکل جسمی بدی براش رخ داده و من به جای ایشون این ترم -

 .رو تدریس می کنم

 .شک کردم، آروم آروم سرم رو بردم باال

 .دستم رو روی دریچه ی قلبم گذاشتم

 .نفسم رو به سختی آزاد کردم

 

 .یدبرای شروع بهتره خودتون رو معرفی کن-
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 :یکی از دخترها با افاده بلند شد و گفت

 اسم اسمتون چیه؟-

 .استاد دامون الهی هستم-

 .سرم رو پایین انداختم. هنوزم با دیدنش قلبم به لرزه در می اومد

 .یکی یکی بچه ها خودشون رو معرفی کردن

 .سپهری-

 

 .الزم نبود بعد کاری که باهام کرد اسمم رو جلوش به زبون بیارم

 .که بهم جا خوردنش رو به وضح حس کردم نگاهش

اول از همه شوخی سر کالس نداریم و خوب درس رو گوش بدید و جلسه ی بعد از همین -

 .مبحث امروز کوئیز دارید

 

 .صدای اعتراض بچه ها باال رفت

 .جدی و با اخم اشاره ای کرد ساکت باشین

 .فس وارد شدهمین که سمت تخته رفت در به شدت باز شد و عسل با نفس ن

 :با دیدن دامون نیشخندی زد و یهو با خوشحالی گفت

 .استاد نیومده-
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 :دامون اخمی کرد و جدی گفت

 .ره از ترمتون کم میشهمبنده استاد جدید هستم و ده دقیقه دیر کردید پنج ن-

 :عسل اخمی کرد و گفت

 .حراست بهم گیر داد-

 :دامون در حالی که در ماژیک رو باز می کرد گفت

 .پس کاری کنید که مورد قبول حراست باشید-

 :عسل با حرص نگاهی به دامون کرد و گفت

 .میرم بیرون بهتره از اینکه که پنج نمره کم بشه از ترمم-

 :دامون سمت تخته رفته و بدون اینکه نگاهی به عسل بکنه خونسرد گفت

 .پس وقتمون رو هدر ندید خانم. موفق باشید-

 

 .باشید نا خودآگاه لبخندی رو لبم نشست که از چشم دامون دور نموند فقبا شنیدن کلمه ی مو

 .موفق باشید رمزی بود بینمون گذاشته بودیم، یعنی گمشو و زر نزن

 :لبخندش رو دیدم نتونستم کنترل کنم با نفس تنِگ گفتم

 .من باید برم بیرون استاد-

 :ه نگاهم کنه جواب دادهمون جور که پشتش بود دست از تدریس برداشت و بدون اینک

 .خیر-
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 .نفسم رو نمی تونستم آزاد کنم

 .دیدنش و ته ریش قهوه ایش حالم رو خراب کرده بود

 

 .با دست های لرزون کوله ام رو چنگ زدم و از کالس بیرون زدم

 .لحظه ی آخر که می خواستم بیام بیرون نگاه نگرانش رو حس کردم

***   

 .ستم رو روی قلبم گذاشتم و نفس عمیقی کشیدماز کالس که بیرون رفتم د

 .بطری آبی که تو جیب کوله ام بود رو بیرون آوردم و یه نفس سر کشیدم

 .شده بودم مثل روزی که ترکم کرد

 .از سالن اصلی دانشگاه بیرون رفتم

 

 .با بی حالی دنبال عسل گشتم

 .وشی حرف میزنهیکمی از راه رو که طی کردم دیدم روی چمنا نشسته و داره با گ

 .حدس اینکه مهراد بود سخت نبود. صبر کردم وقتی حرف زدنش تموم شد کنارش نشستم

 

 :با دیدنم نیشگونی از بازوم گرفت و گفت

 چرا من رو بیدار نکردی؟-
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 .این رو که گفت زدم زیر گریه. دست خودم نبود حالم بد شده بود

 :با پشیمونی گونه ام رو بوسید و گفت

 .ساحل، اصالً بیا تو هم نیشگونم بگیرغلط کردم -

 

 :با لکنت گفتم

 .َع...عسل خودش بود -

 :کنجکاو پرسید

 کی!؟-

 .استاد جدید د...دامون بود-

 .با چشم های پر شده نگاهم کرد و در آغوشم کشید

 :با مهربونی کمرم رو نوازش کرد و گفت

 .عزیزم گریه نکن، فدات بشم-

 

 .عسل می خوام ببینمش-

 :د و جدی گفتاخمی کر 

 غلط کردی، می خوای دوباره با دیدنش حالت بد بشه؟-

 :سرم رو مسمم تکون دادم و گفتم
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 .باید ببینمش-

 .سرش رو با تأسف تکون داد

***   

 .مشتاق از روی چمنا بلند شدم و سمت اتاق اساتید راه افتادم

 .اتاق یازده بود هر کدوم یه اتاق جدا داشتن و یادمه قبال اتاق استاد هنرمند

 .پس دامون باید تو اتاق هنرمند باشه

 .بدون در زدن رفتم تو و سکوت کردم

 

 .پشیمون شدم خواستم عقب برم و از اتاق خارج بشم که سرش رو بلند کرد

با استرس نگاهش کردم که با لبخندی که دلم رو آب می کرد از روی صندلی بلند شد و دستاش 

 .رو دور کمرم حلقه کرد

 .رم رو گذاشت روی سینه اش و چونه اش رو روی سرم گذاشتس

 .الل شدم، هیچی نگفتم

 .دلم لک زده بود برای آغوشش، گرمیش همون گرمی اون سال ها بود

 :همون طور که چونه اش روی سرم بود لب باز کرد

 .ساحل دلم برات تنگ شده بود. از حماقتم حالم بهم می خوره-
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ا خشونت از آغوشش بیرون اومدم و دستام رو با عصبانیت از حصار با شنیدن واژه ی حماقت ب

 .دست هاش جدا کردم

 :با عصبانیت داد زدم

حالت از حماقتت بهم می خوره که تو سن نوزده سالگی غم دنیا رو تو دلم گذاشتی یا از دست -

 انداختنم!؟

 

 :کالفه دستی توی موهاش کشید و با پشیمونی جواب داد

 .اشتم ساحل، حتی االن بیشتر. می دونی من واسه رفتنم دلیل داشتمبه خدا دوست د-

***   

 :اخمام رو کشیدم توهم و جواب دادم

اسم دوست داشتن رو به زبون نیار، تویی که بدترین کار دنیا رو باهام کردی، که از رشته ی مورد -

 .عالقه ام دست بکشم و برم کشاورزی

 :های که رو گونه ام روان بودند داد زدم جیغ بلندی زدم و با همون اشک

به خاطر چی!؟ فقط به خاطر اینکه تو کمکم کردی تو مترجمی قبول بشم تو کمکم کردی یادته؟ -

 وقتی با حرص جیغ می زدم یاد نگرفتم و می خندیدی و بغلم می کردی؟

 

 .سرم رو تو دست هام گرفتم و روی مبل چرمی مشکی نشستم

چند تا حشره های آزار دهنده عسل ریخته باشن کف پاهاشون و با هر قدمی حالم بد بود. انگار 

 .که بر می داشتن تکیه ای از مغزم رو جدا می کردند
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 .دامون کنارم روی مبل نشست

ساحل جان گریه نکن غلط کردم. تو که من رو می شناسی، به خدا االن بیشتر از قبل دوست -

 .دارم لعنتی

 :اش و لب باز کردمبا نفرت خیره شدم تو چشم

  االن بیشتر دوستم داری!؟-

 :پوزخند مسخره ای زدم و موهام رو زدم پشت گوشم و ادامه دادم

 .االن دوستم نداری بهم ترحم داری. چرا!؟ فقط به خاطر اینکه حس ترحم داره خفت می کنه-

 

 .گذاشت با خشونت دست هام رو تو دست های قدرتمند گرمش جا داد و سرم رو روی سینه اش

مگه میشه بغلی خودم رو دوست نداشته باشم؟ این حس مضخرف ترحم چیه که به زبون -

 .میاری!؟ لعنتی من واسه رفتنم دلیل داشتم

با یکی از دست هاش چونه ام رو تو دستش گرفت و با عسلی خوشرنگش خیره شد تو چشمام و 

 :با لحن مهربونی گفت

 .مش به فکرت بودم و افسوس خوردمقربونت برم، به خدا تو این دو سال ه-

 :پوزخندی زد و گفت

می دونی چرا!؟ چون یه روز قبل تولدت رفتم. ولی هرسال روز تولدت دستم می رفت روی شماره -

 .ات و پس می زدم

 

 :داد بلندی زد و از روی مبل بلند شد سمت پنجره رفت و ادامه داد
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 .حالم بده ساحل-

***   

 .ایش برگشت سمتم و روی مبل نشست و سرش رو روی پاهام گذاشت با همون نگاه عسلی

یادمه... هروقت اعصابش خورد بود یا سر درد داشت من موهاش رو نوازش می کردم و اونم تو 

 .سکوت فکر می کرد

 .ناخودآگاه دستم به سمت موهاش رفت و تو دنیای قهوه ایش به حرکت در آوردم

 .ایش کشیدم خاطراتم زنده شد دستم رو که تو موهای لخت و قهوه

 .نفس عمیقی کشیدم و لبم رو تو دهنم فرو کردم

 

 .دارم دیوونه میشم ساحل-

 .چیزی نگفتم سکوت کرده بودم و تو فکر بودم

  یادته!؟-

  .اوهومی کردم و لحظه ها رو به جان خریدم

 .نمی دونم چرا الل شده بود و حرفی نمی زدم تشنه ی آغوشش بودم

 

  .سکوت کرده بوددامون هم 

 .یه فرصت دیگه بهم بده ساحل-

 :با شنیدن این حرفش از دنیای دروغین بیرون اومدم و پام رو از زیر سرش کشیدم و گفتم
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 یه فرصت دیگه بدم که دوباره گولم بزنی؟-

 

 :پوزخند مسخره ای زدم و گفتم

 .من دیگه ساحل قبل نیستم! رنگ اصلی دنیا رو دیدم-

 .از اتاقش بیرون اومدم و از بخش اساتید بیرون رفتمبعد از این حرفم 

 .سمت جایی قبلیم راه افتادم و نگاهی به عسل که کتابش رو باز کرده بود و می خوند کردم

 

 عسل؟-

 :پوکر فیس نگاهم کرد و با حرص گفت

  .چرا نیشت بازه!؟ تو که می کشنتم نمی خندیدی-

 :چشماش رو ریز کرد و با شک ادامه داد

 د دامون بغلت کرد!؟الب-

  

***   

 .برای اینکه حرصش رو در بیارم سرم رو به معنای آره تکون دادم

 .نیشگون محکمی از بازوم گرفت و ادام رو در آورد

 می خوام ببینمش. هان چی شد البد لبتم دادی؟-
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 :از خنده لبم رو فرو کردم تو دهنم و گفتم

 .نمی دونم-

 

 :فت کشید و گفتتره ای از موهام رو گر 

 پس چرا لب دریا زر زدی ازش متنفرم؟-

 .سرم رو بلند کردم و سمت آسمون بردم که چشم تو چشم دامون شدم

 .از پنجره ی اتاقش نگاهم می کرد

 .وقتی دارم نگاهش می کنم دوبار چشمک زد

 

 "اینم رمزمون بود" یعنی دوست دارم

د کرد و با دیدن دامون که داشت نگاهم می عسل که نگاه خیره ام رو دید کنجکاو سرش رو بلن

 :و گرفت باال و گفت کرد مثلِ ضایعه ها سرش 

 سالم استاد خوبید؟-

 :دامون اخمی کرد و جواب داد

 .ساحل رو اذیت نکن-

 

 .بعد از حرفش لبخندی بهم زد و رفت تو

 :عسل با حرص نگاهم کرد و گفت
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 ...این به من توهین کرد االن-

 :زنگ خوردن گوشیش تو دهنش ماسید و گفتادامه ی حرفش با 

 .مهراد اومد دنبالم، من برم دیگه-

 .بوسه ای عجله ای روی گونه ام کاشت و رفت

 

 .نگاهی به ساعت کردم و از روی چمنا بلند شدم

 .سمت کالس استاد برزگر راه افتادم

 .وارد کالس شدم و ردیف سوم نشستم به عسل پیام دادم

 "حذف میشی سه جلسه هم از قبل داری، خاک کالس استاد برزگر رو"

 .بعد از سند کردنش گوشیم رو خاموش کردم و چشم دوختم به استاد

 

 خانم سپهری؟-

 :از روی صندلی بلند شدم و جواب دادم

 .بله استاد-

 پروژه ی گیاه ایفوریا رو آماده کردی؟-

 .بله-

 .بیاید توضیح بدید-
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 .ستادم و شروع کردممقاله رو برداشتم و روی سکوی کالس ای

 .با تشویق استاد لبخندی زدم و سر جام نشستم

 .پروژه ی کاملی بود احسنت خانم سپهری-

 

 .چیزی نگفتم و به پروژه های دانشجو های دیگه گوش سپردم

 .با خسته نباشید از کالس بیرون زدم که سینه به سینه ی دامون شدم

 :گفتلبخندی زد و خیلی یهویی گونه ام رو بوسید و 

 .به پیشنهادم فکر کن ساحل-

 

 .به سرعت از کنارش عبور کردم و از دانشگاه زدم بیرون

 .سمت کتاب فروشی راه افتادم و بعد از چند دقیقه ی رسیدم

تو قفسه ی کتاب ها دنبال رمان معروفی گشتم که آخرم اکالیپتوس رو خریدم و از کتاب فروشی 

 .زدم بیرون

***   

 .نه و ذهنم رو از دیدگاه دامون پاک کردمروندم سمت خو

 .واسه ساعت ها آرامش رو می خواستم که نبود

دلم می خواست تو دفتر سرنوشتم یکی از این فرشته ها با خط خوش نوشته باشه خدا یه روز 

 .بدون استرس رو بهش عطا کن
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  .با خستگی کلید انداختم و وارد خونه شدم

 .و از سرم کشیدمروی کاناپه نشستم و مقنعه ام ر 

 .نگاهی به کارت عروسی کوروش کردم

 .واسه فردا بود. شاید می تونستم برم تهران و ذهنم رو آزاد کنم

 

 .دلم بدجوری برای رامان تنگ شده بود

وقتی دانشگاه مترجمی قبول شدم تغییر دادم و کردمش کشاورزی که از شانس گندم افتادم 

 .شمال

 ...ش نفس می کشید دور ولیاینجوری از شهری که دامون تو

 

 .خودم رو روی کاناپه دراز کردم و با مانتو و شلوار خوابیدم

 .پوفی کشیدم و دنبال گوشیم گشتم

 :پایین کاناپه افتاده بود دستم رو دراز کردم و همون جور خواب آلود جواب دادم

 .هم-

 .ساحل-

 

 :با شنیدن صدای دامون سیخ سر جام نشستم و جواب دادم

 بله؟-
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 :کالفه پوفی کشید و گفت

 .هیچی بخواب عزیزم-

 .کلمه ی عزیزم از زبون دامون حالم رو خوب می کرد

 

 .درسته هنوز نتونستم فراموشش کنم ولی هنوزم دوستش دارم

 .قطع کردم و با بی حوصلگی از جام بلند شدم نگاهی به ساعت کردم

 .تقریباً پنج ساعتی می شد که خوابیده بودم

***   

 .خمیازه ای کشیدم و بعد از عوض کردن لباسام وارد آشپزخونه شدم

دلم می خواست برگردم به دوسال پیشم وقتی که تا غروب می خوابیدم و وقتی که می رفتم تو 

 :آشپزخونه مامان کلی غر غر می کرد و می گفت

 .غذات تو فره-

 

 .رفت و با گفتن خدایا این دختر رو شفا بده از آشپزخونه بیرون می

 .نگاهی با غم به سر تا سر آشپزخونه کردم نه غذای تو فر بود نه غر غر های با عشق مامان

 .کلوچه ای از توی کابینت برداشتم و با نوشابه خوردم

 

 .دلم تو فضای ساکت خونه گرفته بود
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 .صدای تیک تیک ساعت و تاریکی خونه حالم رو بد می کرد

 .ز صدای ماشین های که از تو خیابون رد می شدن کالفه بودماز آینده ای که هنوز نیومده بود ا

 

 .نگاهی به جزوه ی رو تختم کردم

 .فردا امتحان داشتم، هیچی نخونده بودم

دختر درس خونی بودم ولی از دیدن دامون و سر درد لعنتیم نمی تونستم حتی یه صفحه رو 

 .بخونم

 .کردم جلوی آینه ایستادم. نگاهی به لنزای مشکی توی چشمم

 

 .واسه همیشه جا خوش کرده بودن که خاطرات رو زنده نکن

 .دستی به موهام کشیدم، موهای که بلندیش به زیر باسنم می رسید االن تا روی شونه ام بود

 ...دست هام رو آوردم باال، همیشه الک روشون بود اما االن

 .کیم رو سرم کردمسر کمدم رفتم و مانتو و شلوار مشکی ای رو تن زدم و شال نخی مش

 .کالج های سفیدم رو پوشیدم و از آپارتمان زدم بیرون

 .دلم هوس پیاده روی کرده بود

 .دست هام رو تو جیبای بزرگ مانتومم کردم و شروع کردم به قدم زدن

 .بدون هیچ هدفی سمت دریا قدم برداشتم

 .نگاهی به هوای نفس گرفته ی غروب کردم
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 .ه ی که لب ساحل بود رفتممقصدم رو کج کردم و سمت کاف

 

نمای شیشه ای کافه و صدای آب که با صدای دلنشین پرنده ها مخلوط شده بود حالم رو خوب 

 .می کرد

 .روی صندلی نشستم و دستی برای پیش خدمت تکون دادم

 .نسکافه-

 .سرش رو تکون داد و رفت

 

 .ردسرم رو پایین انداختم نگاهی به کفش هام کردم که لگدی به پام خو

 .از زیر میز نگاهی متعجب به کفش های مردونه ی مشکی کردم

 .سرم رو رفته رفته باال بردم و چشم تو چشم دامون شدم

 

 .لبخندی شیرین زد

 خوبی؟-

 .جوابش رو ندادم، نمی تونستم فرمان به عقلم بدم

 .جرعه ای نسکافه رو خوردم و عینک بدون دور کامل شیشه ایم رو در آوردم

 

  



                 
 

 

 فاطمه عرب ساق آبادی|  تحمل کن دلم رمان

 

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

65 

 

***   

 .چشمام خسته بودن. از کی این درد به سراغم اومد رو نمی دونم ولی گرفتار عینک شدم

 چرا لنز گذاشتی ساحل!؟ حق اون چشم های سبز خوشگل نیست؟-

 :لب باز کردم و گفتم

 .حالم بده دامون-

 

 :همین کافی تا با نگرانی بگه

 چی شده قربونت برم؟-

 .حرف زدن هاش بهم آرامش می داد

 .سرم رو روی میز گذاشتم. چشمام درد می کرد

 .نوازش دست های دامون روی سرم رو حس می کردم

 

 !حس خوبی بهم می داد اینکه هنوز دارمش و دوستم داره

 ساحل جان قربونت برم می خوای بریم دکتر؟-

 .سرم رو بلند کردم و با چشم های از فرت خستگی دو دو می زد نگاهش کردم

 

 دامون؟-
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 :رانی لب زدبا نگ

 .جان دامون-

 .دلیل رفتنت رو بهم بگو-

 :کالفه سرش رو تو دست هاش گرفت و با نگاه غمگینی گفت

گوش بده ساحل، نمی خوام مثل تو فیلما و داستان بگم به خاطر تو رفتم. ولی واقعاً دلیل رفتنم -

 .خوشبختی تو بود

 :کالفه پرسیدم

 چرا!؟-

 

ی ضعیف و بی حسم رو تو دست های گرمش گرفت و آروم دستش رو دراز کرد و دست ها

 :نگاهش رو دوخت به میز و لب باز کرد

من یه بیماری داشتم ساحل، اگه رفتم به خاطر خوشبختی تو بود اغراق نمی کنم واقیعت رو -

 .میگم

 

 چه بیماری ای؟-

رمان نداره و خون آلوده وارد بدنم شده بود و من خبر نداشتم. ایذر داشتم، می دونی که ایذر د-

 .پیشگیری کرد اما من نمی دونستم فقط میشه ازش
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***   

ناباور بهش چشم دوختم، نمی تونستم تحمل کنم که عشقم انقدر سختی کشیده و اونوقت 

 ...من

من فکر می کردم که چون بچه بودم. حتی یه درصد هم شک نداشتم که ممکنِ دروغ بگه چون 

 .موج می زدته عسلی شیرینش صداقت 

 

 :دستم رو به لبش نزدیک کرد و بوسه ای روش زد و ادامه داد

 .سرش رو گرفت باال، چشماش خیس بود -

 :با بغض مردونه گفت

ساحل من دوست دارم، نمی تونم تنهات بزارم ولی وقتی می خواستم بهت نزدیک بشم یاد -

 ...بیماری لعنتیم می افتادم ساحل

 :وسط حرفش و گفتم تحمل نداشتم با شتاب پریدم

 .نه نه دامون اشتباه می کنی، این بیماری واسم مهم نیست اگه تو کنارم باشی-

 :دستی توی موهاش کشید و تو دوتا دست هام رو تو دستش گرفت و گفت

 .خانواده ات چی؟ اونا نمی خوان دخترشون گرفتار یه بیماری کوفتی بدون درمان باشه-

 !نمیگیم بهشون-

 .م کردبا تعجب نگاه

تو این دوسال سعی کردم بیماری رو از خودم دور نگه دارم و از بدنم خارج کنم ولی نمیشه راه -

 .درمان نداره
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 :با گریه نگاهش کردم و با بغض جواب دادم

 .ولی برای من مهم نیست دامون-

 :نیم خنده ای کرد و گفت

 واسه امتحان فردا که آماده ای؟-

 :م که اخمی کرد و گفتبا دستم محکم زدم رو پیشونی

 .به سهم من دست نزن-

 .با چشمای گرد نگاهش کردم که لبش رو برای خندیدن کش داد

 :با بغض لب ورچیدم و گفتم

 .دامون هیچی نخوندم، سرم درد می کرد-

 .با شیطنت نگاهم کرد و ابروهاش رو داد باال

 !من که سوال ها رو بهت نمی رسونم-

 .رو به سمت مخالف بردم با اخم نگاهش کردم و صورتم

 بریم ساحل؟-

***   

 .بریم-

 .دستم رو با لبخند گرفت و هم قدیم شدیم
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 .بعد از حساب کردن از کافه زدیم بیرون و سمت ماشینش رفتیم

 :با شیطنت نگاهم کرد و گفت

میگم چه زود بهت رسیدم ها، دلم فقط برای رژ لبای جیغت تنگ شده بود وگرنه تو که مهم -

 .یستین

 .با بغض نگاهش کردم و دستم رو از دستش جدا کردم

 .راهم رو کج کردم که با خنده دستم رو کشید و پرت شدم تو بغلش

  .چه زود قهر می کنی عشقم، شوخی کردم دورت بگردم-

 .اخمی کردم و با اخم سوار ماشین شدم

 

 .ماشین رو دور زد و در راننده رو باز کرد

 .ین به طور ناگهانی گونه ام رو بوسید و ماشین رو روشن کردبعد از اینکه سوار ماش

 .با اخم دست به سینه خیره شدم به جاده

 فرفری؟-

 .زیر چشمی نگاهی به ته ریش جذابش کردم

 رامش ازدواج کرد؟-

 

 :با ذوق برگشتم سمتش و گفتم

 .آره، با آیدا ازدواج کردن االنم یه فسقلی دارن-
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 :ور که نگاهم می کرد گفتلبخندی مهربون زد و همون ج

 ...ولی ساحل ما نمی تونیم بچه-

 .حرفش رو ادامه نداد و با اخم و بغضی که می دونستم تو دلش جریان داره خیره شد به جاده

 

 :به سمتش برگشتم و ناراحت گفتم

 دامون؟-

 .جانم-

 !واسه من فقط این مهمه که تو کنارم باشی فقط همین-

 .و تو دستش گرفتلبخندی غمگین زد و دستم ر 

 

 :از خیابون آرامش که رد شدیم با چشم های ریز شده گفتم

 آدرس خونه ی من رو از کجا می دونی؟-

 :خنده ی مهربون کرد و گفت

 !از دانشگاه دنبالت اومدم-

 .لپم رو باد کردم و سرم رو تکون دادم
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***   

 .جلوی خونه پارک کرد و لبخندی زد

 میایی تو؟-

 :ی که روی لبش نقش بسته بود رو پرنگ تر کرد و گفتلبخند

 رژات کجاست؟-

 .ناخودآگاه خندیدم و مشتی روی بازوش زدم

 .از ماشین پیاده شدیم و دستم رو تو دستش گرفت

همین که خواستیم سوار آسانسور بشیم بحجت خانم از واحدش بیرون اومد و نگاهی چپی به 

 .کون داددست هامون کرد و سرش رو با تأسف ت

 .توجه ای نکردم بودن در کنار دامون و حالم خوش تأسف بقیه رو به چشمم نمی آورد

 

حاال که تونسته بودم دامون رو پیش خودم زنده کردم خاطرات تاخته ی قدیم برام حکم یه 

 .دستمال دور انداخته بود

 .دامون لبخندی بهم زد و دستم رو فشار محکمی داد

 .دیم و وارد واحدم شدیماز آسانسور بیرون اوم

 

 :دامون لبخندی شیطون زد و گفت

 .خب... من رژ می خوام-
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 .منظورش از رژ لبای من بود

 .لبام رو با بدجنسی داخل دهنم فرو کردم و شروع کردم به چشم ابرو اومدن

 .از روی کاناپه که بلند شد جیغی زدم و توی آشپزخونه رفتم

 

 .غلط کردم دامون، جیغ... دامون-

 .با خنده دست هاش رو دور کمرم حلقه کرد و سرش رو فرو کرد تو موهام و نفس عمیقی کشید

موهای فرفری که توی صورتم ریخته شده بود رو با انگشتش به سمت گوشم هدایت کرد و با 

 .عشق تو چشمام نگاه کرد

***   

  .آب دهنم رو به زور قورت دادم

 .گهانی و مهربون روی پیشونیم بوسه ای زدپلکی زدم و نگاهش کردم به طور نا

 .من عسلی شیرینم رو دوست داشتم

 .بیماری که تو بدنش جریان داشت برام مهم نبود

 

 زنگ بزنم پیتزا سفارش بدم یا بریم رستوران؟-

 :خنده ی کرد و ادامه داد

 !دوسال پیش که اسم پیتزا می اومد از هر راهی استفاده می کردی که بهش برسی-

 .یاد اون روزها خنده ی کردماز 
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 :همون طور که از آشپزخونه بیرون می رفتم جواب دادم

 .خودت که می دونی-

 .لپم رو کشید و با خنده گوشیش رو در آورد

 .از پله ها با خوشحالی باال رفتم

 .بعد از دوسال و پنج ماه کنارش بودم

 

 .های از ته دل بکنم لحظه های که می تونستم با خوشی در کنارش سپری کنم و خنده

 .وارد اتاقم شدم و پشت در ایستادم

 .کمرم رو تکیه دادم به در و دستم رو روی قلبم گذاشتم نفس عمیقی کشیدم

 

با خوشحالی لباسی از توی کمد برداشتم و بعد از اینکه پوشیدم، جلوی آینه ایستادم موهام رو به 

 .زور شونه زدم

نداشتم و به خاطر اینکه فر لوله ای بود گره می خورد هیچ وقت حوصله ی شونه کردنشون رو 

 .بهم. ولی وقتی شونه می کردمشون هی ذوق می کردم شونه اشون کنم

 

بعد از اینکه شونه کردم با کش عروسکی موهام رو گوجه ی بستم و دمپایی های رو فرشی 

 .صورتیم که روشون توت فرنگی بود رو پوشیدم

 .ی شیرینم از اتاق بیرون رفتمبعد از زدن عطر مورد عالقه 



                 
 

 

 فاطمه عرب ساق آبادی|  تحمل کن دلم رمان

 

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

74 

 

 .دامون روی کاناپه نشسته بود و کتاب رمانی رو که اون روز خریده بودم رو نگاه می کرد

با گندی که توش زده بودم با عجله از دوتا پله ی آخر پریدم پایین و هول کرده کتاب رو از دستش 

 .گرفتم

 .مضایعه نیشم رو باز کردم و دندونام رو به نمایش گذاشت

***   

 :نیم خنده ی کرد و دستم رو کشید و من رو روی پاهاش نشوند و با مهربونی گفت

 .ببخشید بهت حق میدم ساحل جان، من بهت بد کردم-

 .با مهربونی و عطوفت دستم رو تو دستش جا داد

م من نمی تونستم فراموشت کنم دامون اون نوشته ی توی کتاب هم از دلتنگی بود. اگه نوشت-

 ."ازت متنفرم دامون" از روی احساس واقعی نبوده

 

 .سرم رو روی سینه اش گذاشتم و مشغول نوازش موهای ژولیده ام شد

من بدون تو شب ها همش حالم خراب بود دلتنگ بودم. چشمای سبز رنگت خواب رو از سرم -

 .می پروند و دلم تنگ می شد برای اذیت کردنات

ی واقیعت رو بهم گفتی بهت حق میدم که اون موقع باید می بهم بد کردی دامون، ولی وقت-

 .رفتی. چون خودت هنوز نتونسته بودی با بیماریت کنار بیایی

 :صورتم رو مماس صورتش قرار داد و گفت

 .حاال می فهمم وقتی کنار تو هستم می تونم همه چی رو به دست بیارم-

 :بوسید و ادامه دادبا شیطنت موهایی که ریخته شده بود رو پیشونیم رو 
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 .مثال رژات-

 

 .مشت محکمی نثار بازوش کردم و از روی پاهاش بلند شدم

 .تلفن خونه که به صدا در اومد بلند شدم و با نق نق سمت تلفن راه افتادم

 :با دیدن شماره ی رامش با ذوق به دامون گفتم

 .رامشه-

 

 .دامون لبخندی زد و اشاره کرد جواب بدم

 .جانم داداش-

 :امش با لحن مهربونی گفتر 

  خوبی عزیزم؟-

 .آره-

رامان از صبح با همه لج کرده میگه من فقط ساحل رو می خوام، ببین بچه ام رو به چه روز -

 !انداختی

 

 :نیشم رو باز کردم و جواب دادم

 .الهی فداش بشم، گوشی رو بده بهش-

 .صبر کن عزیزم-
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 .بعد از چند ثانیه صدای رامان پیچید تو گوشی

 .الو ساحل-

 .از لحن حرف زدنش فهمیدم داره گریه می کنه

 

 :با نگرانی جواب دادم

 جانِ ساحل، چی شده عشقم؟-

 .دامون با شنیدن واژه ی عشقم چشماش رو ریز کرد، با بدجنسی پشت چشمی نازک کردم

جی دلم برات تنگ شده امروز همه تو مهد با آبجی های بزرگترشون اومده بودن ولی من که آب-

 .ندارم

 

 .صدای رامش از اون طرف خط اومد

 فدات بشم بابا،-

 

  

***   

 :نیم خنده ی کرد و دستم رو کشید و من رو روی پاهاش نشوند و با مهربونی گفت

 .ببخشید بهت حق میدم ساحل جان، من بهت بد کردم-
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 .با مهربونی و عطوفت دستم رو تو دستش جا داد

شت کنم دامون اون نوشته ی توی کتاب هم از دلتنگی بود. اگه نوشتم من نمی تونستم فرامو-

 ."ازت متنفرم دامون" از روی احساس واقعی نبوده

 

 .سرم رو روی سینه اش گذاشتم و مشغول نوازش موهای ژولیده ام شد

من بدون تو شب ها همش حالم خراب بود دلتنگ بودم. چشمای سبز رنگت خواب رو از سرم -

 .دلم تنگ می شد برای اذیت کردنات می پروند و

 :گفتم

بهم بد کردی دامون، ولی وقتی واقیعت رو بهم گفتی بهت حق میدم که اون موقع باید می -

 .رفتی. چون خودت هنوز نتونسته بودی با بیماریت کنار بیایی

 

 :صورتم رو مماس صورتش قرار داد و گفت

 .چی رو به دست بیارمحاال می فهمم وقتی کنار تو هستم می تونم همه -

 :با شیطنت موهایی که ریخته شده بود رو پیشونیم رو بوسید و ادامه داد

 .مثال رژات-

 .مشت محکمی نثار بازوش کردم و از روی پاهاش بلند شدم

 .تلفن خونه که به صدا در اومد بلند شدم و با نق نق سمت تلفن راه افتادم

 :فتمبا دیدن شماره ی رامش با ذوق به دامون گ
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 .رامشه-

 .دامون لبخندی زد و اشاره کرد جواب بدم

 .جانم داداش-

 :رامش با لحن مهربونی گفت

  خوبی عزیزم؟-

 .آره-

رامان از صبح با همه لج کرده میگه من فقط ساحل رو می خوام، ببین بچه ام رو به چه روز -

 !انداختی

 

 :نیشم رو باز کردم و جواب دادم

 .بده بهشالهی فداش بشم، گوشی رو -

 .صبر کن عزیزم-

 .بعد از چند ثانیه صدای رامان پیچید تو گوشی

 .الو ساحل-

 .از لحن حرف زدنش فهمیدم داره گریه می کنه

 

 :با نگرانی جواب دادم

 جانِ ساحل، چی شده عشقم؟-
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 .دامون با شنیدن واژه ی عشقم چشماش رو ریز کرد، با بدجنسی پشت چشمی نازک کردم

ده امروز همه تو مهد با آبجی های بزرگترشون اومده بودن ولی من که آبجی دلم برات تنگ ش-

 .ندارم

 .صدای رامش از اون طرف خط اومد

***   

 فدات بشم بابا، آخه این ساحل چی داره که از صبح با من و مامانت لج کردی!؟-

 :جیغی از سر حرص زدم و گفتم

ثل برِگ گلم یه جهانم اصالً زندگی بدون من هویی بیشعور من چی دارم؟ من خانمم عشقم م-

 .معنی نمیده

 .نگاهی به دامون کردم و چشمکی زد

 :رامش با خنده جواب داد

 .آره می دونم تو اقیانوس اطلسی-

 :پشت چشمی نازک کردم و گفتم

 .می دونم، گوشی رو بده رامان-

 .ساحل-

 .جونم فسقلی-

 فردا بیا تهران باشه؟-
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 .رو کردم موهام رو زدم پشت گوشملبم رو داخل دهنم ف

 .باشه ببینم چی میشه-

 :با لجبازی جواب داد

 نخیرم باید بیایی باشه؟-

 .اونقدری مظلوم کلمه ی باشه رو به زبون آورد که دلم ضعف رفت

 

 .بی اختیار به زبون آوردم

 .باشه جانم-

 :جیغی از سر خوشحالی زد و گفت

 .آخ جون، مرسی عمه دوست دارم-

 :ی کردم و با لحن بچگونه ای گفتمخنده ا

 .عشق منی تو-

 .بوسی برام فرستاد و گوشی رو داد به رامش

 

 .میام دنبالت ساحل-

 .لبم رو ورچیدم و نگاهی با بغض به دامون کردم

 .باشه-
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 .قربونت برم عزیزم، برو استراحت کن-

 .ممنون داداشی، فعال-

 .ور چیده سمت دامون برگشتم بعد از اینکه گوشی رو روی پایه گذاشتم با لبای

 

 :با نگرانی بلند شد و گفت

 چی شده عزیزم؟-

 :خودم رو پرت کردم تو بغلش و گفتم

 .رامش فردا میاد دنبالم بریم تهران-

 :بوسه ای روی پیشونیم زد و جواب داد

 .باید خوشحال باشی که قراره خانواده ات رو ببینی-

 

 :و با بغض گفتم سرم رو بلند کردم و خیره شدم به عسلیش

 .ولی من می خوام پیش تو باشم-

 :لبخندی مهربون چاشنی حرفش کرد و دستی دور لبش کشید و جواب داد

 !دورت بگردم من، منم میام تهران-

 .با تعجب نگاهش کردم و سرم رو خاروندم

 پس دانشگاه ات چی؟-
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 .رفتن با موهام شدهمون جور که ایستاده بودیم سرم رو روی سینه اش گذاشت و مشغول ور 

 .مرخصی می گیرم-

 .لبخندی زدم و به صدای ضربان قلبش که رفته رفته باال تر می رفت گوش سپردم

***   

دکمه ی باالی پیراهنش رو باز کردم و به گردنبند دایره ی که خط های سه بعدی پیچ در پیچ بود 

 .با عشق نگاهی کردم

 :گفتم آویزش رو گرفتم تو مشتم و با لبخند

 هنوز این رو داری!؟-

 

 :لپم رو کشید و گفت

 مگه میشه چیزی که عشقم بهم داده باشه رو بندازم دور؟-

 .با ذوق گونه اش رو بوسیدم

 :نشست رو کاناپه و گفت

 .بیا بغلم ببینم-

 .خودم رو توی بغلش انداختم و موهام رو باز کرد

 .دستی الی موهای فره ام کشید که جیغی زدم

 .ونآی دام-

 :با خنده دستش رو جدا کرد و گفت
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 چی شد؟-

 :با غر غر جواب دادم

 آخه موهای بر رو اینجوری ناز می کنن!؟-

 

 .خنده ی بلندی کرد که غرق شدم تو صورتش

 .مثل منگال خیره شدم به چشماش

 .با نیش باز نگاهش می کردم که دستی با خنده جلوی صورتم تکون داد

 .ساحل جان-

 :ادمبا گیجی جواب د

 .جون ساحل-

 

 .خنده ی بلندی کرد و سفت تو آغوشش گرفتم

 .تابی به گردنم دادم که موهای فرم خورد تو صورت دامون

 .با خنده تره ای از موهام رو بوسید

 .صدای اِف اِف که بلند شد گونه ام رو بوسید و سمت در رفت

 

 .روی کاناپه نشستم که گوشیم زنگ خورد
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 :حرص جواب دادمکالفه پوفی کشیدم و با 

 .بگو عسل-

 !چته-

 .حوصله ندارم کارت رو بگو-

 

 .انگار که تازه یادش اومده بود چکار داره جیغی از ته دل زد که اخمی کردم

 .ساحل عاشقتم فداتم، مهراد... مهراد بهم اعتراف کرد دوستم داره-

 .لبخندی از سر خوشحالی روی لبم نقش بست

 :با خوشحالی گفتم

 ؟ کِی؟چی بهت گفت-

 :با نفس نفس جواب داد

واسه مهمونی که رفتم زن عمو با دیدنم ذوق کرد و هی قربون صدقه ام رفت یهو از دهنش پرید -

 .عروس گلم

 .سرفه ای کرد و دستم رو گرفت نیشم رو نمی تونستم جمع کنم که مهراد 

ه جنگل بهم اعتراف رفتیم تو اتاقش بعد از اینکه آماده شد رفتیم کافه ی درختی وقتی رسیدم ت

 .کرد

 

 :لبخندی زدم و گفتم
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 .تبریک میگم عزیزم، ایشالله به پای هم پیر بشید-

***   

 ممنونم عشقم، تنهایی؟-

 :نگاهی به اطراف کردم وقتی دامون رو ندیدم جواب دادم

 .آره-

 .دروغی هم نگفتم چون دامون بیرون از واحد بود

 :عسل با لحن مهربونی گفت

 .عشقم، االن که پیش مهرادم نمی تونم تنهاش بزارم ببخشید-

 

 :موهام رو که دامون ریخته بود تو صورتم رو تره ایش رو کردم تو دهنم و جواب دادم

 .نه گمشو، با مهراد خوش باش-

 :با ذوق گفت

- ً  .مهراد اومد فعال

 .قطع کردم و همون لحظه در واحد باز شد

 

 .با دیدن پیتزا ها لبخندی از سر ذوق زدم دامون با دوتا جعبه پیتزا وارد شد.

 .با نیش باز دستم رو سمت دامون گرفتم
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 :با عجله گفتم

 .بده پیتزام رو-

 :ابروش رو داد باال و گفت

 .اول دستات رو بشور-

 :اخمی کردم و لوس گفتم

 .دامون-

 

 :نچی کرد و جواب داد

 .رو بشور جان دامون؟ ولی خر نمیشم اول دستات -

 .لند شدم و سمت آشپزخونه رفتمبا غرغر ب

 .حوصله ی شستن دستام رو نداشتم

الکی پشت دیوار قایم شدم و چند لحظه بعد الکی دستام رو کشیدم به شلوارم که مثالً دارم 

 .خشک می کنم

 

 :دامون با لبخند مرموزی گفت

 .دستات رو بشور-

 :اخمی کردم و با لجبازی جواب دادم

 .شستم ببین-
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 :م جلوی صورتش که دستام رو گرفت تو دستش و گفتدستام رو گرفت

 .نشستی عزیزدلم، بیا بریم من می شورم برات-

 

 .با شنیدن این حرفش با نیش باز نگاهش کردم

 .زودتر از خودش سمت آشپزخونه رفتم

 .نزدیک سینک که ایستادم

ت خودش دستم رو گرفت تو دستش و همون جور که پشتم ایستاده بود دستم رو همراه با دس

 .شست

 :از این کارش خوشم بود و الکی نگاهی به دستم کردم و گفتم

 .هنوز کثیفه، اَه اَه-

 

 :با این حرفم قهقه ی بلندی زد و گفت

 .پس من میرم، تو خودت بشور-

 :سریع شیر آب رو بستم و همون جور که می رفتم جواب دادم

 .نه نه تمیز شده-

 .سمت کاناپه رفتیم و نشستیم روش

 .ه ی پیتزا رو باز کرد و سس رو روش ریخت و گذاشت رو پامجعب

 :لبخندی مهربون زد و گفت
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 .بخور جانم-

 .سرم رو به معنای نه تکون دادم

 .متعجب نگاهم کرد و چشمکی زد

 ...نه آخه چیزه-

 چرا عزیزم؟-

 .نمی خوام گرسنه نیستم-

 .اشاره کرد بخورم، برشی از پیتزام کندم و مشغول خوردن .

 .بغض نگاهی به آخرین تیکه ی پیتزام کردبا 

 :لب ورچیدم و با دهن پر گفتم

 .تموم شد-

 

نگاهی به دامون کردم و که سه تیکه از پیتزاش مونده بود و دست از خوردن کشیده بود و با 

 .لبخند نگاهم می کرد

ت تو ساکت نگاهش کردم که دور لبم رو پاک کردم و سه تیکه ی باقی مانده ی خودش رو گذاش

 .جعبه ی من

 .با نیش شل شده نگاهش کردم

 .یه تیکه دیگه برداشتم و گازی زدم، که دامون از همون جایی که گاز زده بودم خورد

 .با گیجی بهش نگاه کردم
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 .دستی توی موهاش کشید

 .بقیه ی پیتزا رو خوردم و با دل درد روی کاناپه دراز کشیدم

 .اوف، دلم-

***   

 .دم. چشمم خورد به ساعتنفس عمیقی کشی

 .با بدبختی زدم رو پیشونیم به گریه افتاده بودم

 :با چشمای خیس رو به دامون گفتم

 .من هیچی بلد نیستم، نگاه کن ساعت دوازدهه-

واسه ی امتحانام بدجوری استرس داشتم حتی اگه کل روز رو درس خونده باشم بازم استرس می 

 .خاطر همین دوباره میرم سراغ کتاب و جزوه گیرم نکنه جایی رو نخونده باشم به

االن که هیچی نخوندم... با حرص تره ای از موهام رو کشیدم که دامون با اخم دستش رو گذاشت 

 .رو موهام

 .نگران نباش-

 :با حرص سرم رو بلند کردم و گفتم

 باشم!؟چی و چی نگران نباش من هیچی نخوندم اصالًنم بلد نیستم اونوقت چه جوری نگران ن-

 .سرم رو دوباره گذاشت رو سینه اش و چونه اش رو گذاشت رو سرم

 .میگم نگران نباش چون نه من هستم نه تو-

 .بخواب همینجا-
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 .سرم رو روی سینه اش جا به جا کرد و با دستش مشغول نوازش موهام شد

 .کم کم گرمی خواب به چشمام اومد

 .زمان خوشبختی من بود تو این ساعت و این لحظه

 .پاهام رو آوردم باال و روی کاناپه جمع کردم

***   

 .زمزمه ی آروم و عاشقانه ی دامون کنار گوشم خوشبختیم رو کامل کرد

 .خوب بخوابی عشقم-

 .بلند شو ساحل، بدو عزیزم-

 :با عصبانیت بالشت رو کوبیدم تو سرم و با خواب آلودگی بیان کردم

 .من خوابـم میاد-

 

 .زیزم بلند شونق نق نکن ع-

 .پتو رو روی سرم کشیدم با اینکه خفه می شدم ولی بهتر از نور آفتاب مزاحم بود

 .دامون از قصد در بالکن رو باز کرده بود و پرده ای مشکی رنگش رو کنار زده بود

 

 .دامون جونم، بزار بخوابم خوابم مـیاد-

 :خنده ی قشنگی کرد و گفت



                 
 

 

 فاطمه عرب ساق آبادی|  تحمل کن دلم رمان

 

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

91 

 

 .ی کار داریمدامون فدات بشه عزیزم، پاشو کل-

 .با عصبانیت روی تخت نشستم

 .نگاهی به متکای رو کاناپه ی اتاق کردم

 

 :چشمام رو ریز کردم و پرسیدم

 من کی اومدم تو اتاقم؟ مگه تو سالن نبودم!؟-

 :شونه ام رو از روی میز توالت برداشت و گفت

 .تو نیومدی من آوردمت باهوش، رو کاناپه گردنت درد می گرفت گلم-

 

 :بون پرسیدممهر

 تو گردنت درد گرفته؟-

 .لبخندی زد و روی تخت نشست

 .نه جانم-

 .پاهام رو از تخت آویزن کردم و دامون مشغول شونه کردن موهام شد

 .آخ آیـی-

 .با دستم روی سرم رو نگه داشتم

 .آروم شونه می کنم که-
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 :لبم رو کج کردم و با ناراحتی جواب دادم

 بخوای ببندیشون جیغت میره هوا، راستی ساعت چنده؟ اینا رو اگه شونه هم نکنی-

 .شش و نیم-

 .جیغ بلندی زدم و برگشتم سمتش

 

 :با حرص گفتم

 .ساعت شش و نیم من رو بیداری کردی! دامـون-

 .خنده ای کرد و پیشونیم رو بوسید

 .بلند شو-

 :با عصبانیت گفتم

 .بزار موهام رو ببندم-

 

 :دش چرخوند و گفتبا لبخند قشنگش صورتم رو سمت خو

 .بسته ام گلم-

 .با تعجب سرم رو باال پایین کردم

 .بلند شدم جلوی آینه رفتم

 .موهام رو به صورت گوجه ای بسته بود
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 .چرا دردم نگرفت؟ اصالً من نفهمیدم-

 .شونه ام رو گذاشت سر جاش و سمت در رفت

 .حاال-

 :در رو باز کرد و قبل از اینکه بره بیرون گفت

 .و عوض کن می خوایم بریم دریا ورزش کنیملباسات ر -

***   

 .خواب از سرم پریده بود دیگه با ذوق سرم رو تکون دادم و یه دست ست لباس ورزشی پوشیدم

 .کاله صورتم رو برداشتم و رفتم پایین

 .دامون لیوان آب پرتقال رو گرفت سمتم و با لبخند نگاهم کرد

 

 .تقریباً سه سال نصیبم شده بود بهترین صبحی بود که بعد از سال

 .مدیون خدا بودم یا دامون رو نمی دونم ولی از هر دوشون ممنونم

 .آب پرتقال رو گرفتم و قلوپی خورد ازش

 خودت چی؟-

 

 :لبخندی زد و چشمکی زد و گفت

 .تو بخوری انگار من دارم می خورم-
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وانی از توی کابینت برداشتم و نیشم شل شد. لیوان نصفه ی آب پرتقال رو گذاشتم رو میز و لی

 .واسه دامون هم آب پرتقال ریختم

 .با لبخند لیوان رو از دستم گرفت و جرعه ای خورد

 

 .بودن در کنار دامون بهترین لحظات زندگیم بود

 .مهربون بود و صادق، این مهربونیش دلم رو به عرش در آورد

 :لیوان رو روی میز گذاشت و گفت

 بریم فرفری؟-

 .سرم رو تکون دادم و کالهم رو سرم کردم با ذوق

 

 .موهای که پشت گوشم زده بودم افتاده بودن بیرون و منظره ای جالبی ایجاد کردن بودن

دامون سویشرت مشکیش رو روی رکابی که تا روی سینه اش بود پوشید و بدون اینکه زیپش رو 

 .ببنده دستم رو گرفت

 

 .کشید تا رسیدیم دریااز واحد بیرون زدیم و پنج دقیقه طول 

 !در کمال تعجب پر بود از دختر و پسرای که ورزش می کردن

 .تا حاال نشده بودن که این موقع بیام لب دریا و ورزش کنم

 .مثل خنگولکا زل زدم به دامون



                 
 

 

 فاطمه عرب ساق آبادی|  تحمل کن دلم رمان

 

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

95 

 

 .من بلد نیستم-

 

 :خنده ای کرد و موهام رو زد پشت گوشم و گفت

 .هرکاری من کردم تو هم بکن-

ادم و هرکاری که دامون می کرد رو مثل خودش البته با کلی خنگی انجام می سرم رو تکون د

 .دادم

 هی دختر اون پسره رو ببین،-

 .برگشتم سمت دوتا دختری که کنارمون بودن

 .داشتن با اون چشمای تقلبیشون که لنزای آبی و سبز انداخته بودن دامون رو نگاه می کردن

 .ون دور بود الیه ی مشکیش پیدا بود معلوم نمی شد لنزهفهمیدم لنزه چون با دور بود اگه بد

 

 .ناخودآگاه نزدیک دامون شدم و زیپ سویشرتش رو تا زیر گونه اش بستم

 .با خنده نگاهم که با عشق خیره شدم به چال گونه اش

 .می خندید یا حتی حرف می زد کل صورتش چال می شد

 غیرت هم بلدی شما!؟-

 

 :و گفتم پشت چشمی براش نازک کردم

 !من رو عشقم تعصب دارم-
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 .سرش رو با خنده تکون داد و گونه ام رو بوسید

 

  

***   

 .با خستگی روی شنا نشستم و دست دامون رو گرفتم و سمت خودم کشیدمش

 .وآی خسته شدم-

 .موهای که نامرتب توی صورتم ریخته شده بود رو کنار زد و عرق روی صورتم رو پاک کرد

 

 .شنمهمن گ-

 .با لب ورچیده سمتش برگشتم

 :لبخندی زد و گفت

 .االن میام صبر کن-

 .از کنارم بلند شد و خیره شدم به باال اومدن خورشید

منظره ای جالبی بود هاله ای نارنجی و زرد باهم مخلوط شده بودن و به آرومی مثل اینکه آخرِ 

 .آخرِ دریا قرار داره باال م ی اومد

 

 .کردم و چشم دوختم به آب که با موج آرومی باال پایین می شدسنگی توی آب پرت 

 .ببخش دیر کردم-
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 .سمت دامون برگشتم که پالستیک خوراکی به دست داشت

 .لبخندی زدم و حرفی نزدم

 .کیک صبحونه رو سه ورق بود رو گرفت سمتم و شیر کاکائو رو برام باز کرد

 

 .که نفس عمیقی کشیدکمی سرم رو بردم باال و زیر گلوش رو بوسیدم 

 .خودش هم مشغول خوردن شیر و کیک خودش شد

 .دامون-

 .جانم-

 هیچ وقت تنهام نمیزاری مگه نه؟-

 

 .لبخند عمیقی زد و با مهربونی سرم رو روی شونه اش گذاشت و روی موهام رو بوسید

 .تو این دوسال مجبور بودم، ولی دیگه عمراً تنهات بزارم-

 .شد با حرفش لبخندم پرنگ تر

***   

 .چشمام رو بستم و به صدای آرامش بخش پرنده ها گوش کردم

 جالبه نه؟-

 :بدون اینکه چشمام رو از هم باز کنم پرسیدم
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 چی!؟-

اینکه که تو تهران عده ای از آدما میرن بام و با داد زدن و سیگار کشیدن خودش رو آروم می -

صدای پدیده های خدا گوش کرد مثال صدای کنن ولی میشه ساعت ها چشمات رو ببندی و به 

 .موج های دریا و پرنده ها و حتی غار غار کالغ ها

 

زندگی همه مردم شده داد کشیدن رو بلندی، درسته دامون میشه حالت رو با این خوب کرد. -

 .حتی با خوندن یه کتاب تو حیاط یا لب دریا هم روح آدم رو زنده می کنه

 .مش میدهآره، ساحل اسمت بهم آرا-

 .با لبخند چشمام رو باز کردم و خیره شدم تو عسلی شیرینش

 

 میشه یه خواسته ای ازت داشته باشم؟-

 .سرم رو بدون حرف تکون دادم

لنزات رو در بیار، دوست دارم وقتی تو چشمات خیره می شوم مهربونی ته چشمات رو هم -

 .ببینم

 .االن که نمی تونم، باید آینه جلوم باشه-

م شد و لبخندی مهربون زد و با بطری آب دستاش رو شست و دستش رو به چشمم کمی خ

 .نزدیک کرد

 

 .تالشی نکردم که نه بگم، دوست داشتن بی اندازه ی دامون زبونم رو قفل کرده بود
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 .اولین لنز رو به آرومی جدا کرد و و کف دستم گذاشت و پلکی زدم و اون یکی لنز رو هم برداشت

 

 .یادم رفته بودعینکم رو صبح 

 :نگاهی به لنز های مشکی کف دستم کردم خندیدم و گفتم

 اینا رو چکار کنم؟-

 :با لبخند عاشقانه چشمام رو در نظر گذاشت و جواب داد

بندازشون دور، قشنگ ترشون رو واست می خرم، هرچند که چشمای خودت از همه ی رنگ -

 .قشنگ تره

 

 .عسلی تو هم شیرینه-

 .م رو تو دستش جا دادلبخندی زد و دست

گوشیم رو در آوردم و صورتم رو چسبوندم به صورت دامون و چشمام رو چپل چوپول کردم و 

 :گفتم

 .بگو ساحل-

 .خندید و عکس رو گرفتم

 

 ***   

 .خیره شدم به عکس و با لبخند نگاهش کردم
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 .. با ذوق نگاهی به عکس کردم

 :سمت دامون گرفتم و پرسیدم

 نه؟قشنگ شدن -

 

 :خنده ای تو دلبروی کرد و جواب داد

 مگه میشه تو عکس بگیری و خوشگل نشه!؟-

 .نیشم شل شد و نگاهش کردم

 .اش گذاشت با خنده سرم رو روی سینه

 .کم کم داشت چشمام گرم می شد که با لبخند مرموزی نگاهم کرد

 .بریم خونه ام عزیزم-

 :لپم رو کردم تو دهنم و گفتم

 کجاست؟-

 .ی بینیشبریم م-

 .دستم رو گرفت و بلند شدم هم قدم شدیم و اول سمت واحد من راه افتادیم

در رو که باز کردم سمت اتاقم شدم که خواستم در رو ببندم که چشمم خورد به کارت عروسی 

 .کوروش

 .با دستم زدم رو پیشونیم، امشب عروسیش بود

 :با عجله رفتم و با حالی زار رو به دامون گفتم
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 .کوروش امشبه، من نه لباس خریدم نه هنوز تهران رفتم عروسی-

***   

 .روی کاناپه نشستم و زانوی غم بغل گرفتم

 .نمی خواستم برم عروسیش ولی چون اصرار کرده بود راهی جز رفتن نداشتم

 .االن میریم برات می خریم عشقم-

 .نگاهی به ساعت کردم نه و نیم بود

 

 .با اشک نگاهش کردم

 عا!؟ دامون کالست رو چکار کردی؟واق-

 :سویشرتش رو در آورد و جواب داد

زنگ زدم به رئیس دانشگاه و سه روز مرخصی رد کردم، تو هم اگه چهار جلسه غیبت داشته -

 .باشی حذف میشی که سعی می کنیم سه روزه بری تهران و برگردی

 

 .مبا ذوق دستاش رو باز کردم و سرم رو روی سینه ای لختش گذاشت

 .مرسی دامون-

 .خنده ای کرد و کالهم رو در آورد

 .برو لباست رو بپوش و بریم-

 .سرم رو تکون دادم و از آغوشش جدا شدم و توی اتاقم رفتم
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واسه اولین بار بعد از غم و ناراحتی که از دیروز تخلیه شده بود مانتوی جلو باز طوسی با جیبای 

 .لی و شال بلند آبی نفتیبزرگ که دور دوزی صورتی داشت با شلوار 

بعد از برداشتن گوشیم از اتاق بیرون رفتم و تو راه ساعت آبی نفتیم رو دست کردم و رو پله ی 

 .آخر پریدم تو بغل دامون

 

 .با خنده تو آغوشم کشید و گونه ام رو بوسید

 

  

***   

 گرسنه ات نیست؟-

وشیدم و نفس عمیقی کشیدم که بوی عطر نوچی کردم و سمت در رفتم. کتونی های طوسیم رو پ

 .شیرین دامون به رگ های بی حسم جریان داد

 .بعد از اینکه کفشاش رو پوشید دستم رو گرفت و از واحد زدیم

 

 .گوشیم رو از جیب مانتوم در آوردم و شماره ای رامش رو گرفتم

 .کرده باشم باید ازش می پرسیدم کِی میاد دنبالم که تا اون موقع وسایلم رو آماده

 .جانم ساحل، سرکارم-

 :لبخندی زدم و جواب دادم
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 کِی میایی دنبالم داداش؟-

 

 .ساعت یک میام، آماده باش-

 .باشه جانم، برو به کارت برس-

- ً  .عزیزمی، فعال

 .قطع کردم و نگاهی به دامون کردم

 رامش بود؟-

 .آره-

 :دستش رو دور فرمون حلقه کرد و با لبخند غمگینی گفت

 .براش تنگ شده دلم-

 

 

می دونستم چقدر رامش و دامون باهم صمیمی بودن و چه سال های پر خاطره ای رو از نظر 

 .گزانده بودن

 .حتی بعضی وقت ها که اسمی از دامون برده می شد رامش می رفت تو خودش

 .رامش خیلی دلش برات تنگ شده، ولی رو نمیزنه-
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***   

 :نگاه می کرد گفت همون جور که خیابون رو

 .سال های که با خوبی گذرونیم هیچ لحظه ی یادم نمیره... ولش کن ساحل بیخیال-

 .می دونستم احساساتی شده و حالش خوب نیست

 

 .دستم رو دراز کرد و روی دستش که روی پاش بود گذاشتم

 .با گذاشتن دستم سرش رو سمتم چرخوند و لبخندی غمگین زد

 . گرفت و بوسه ای زددستم رو به آرومی باال

 

 .می خوام ببینمش، شاید وقتی برسم تهران باهاش آشتی کنم-

 .با لبخند نگاهش کردم و سرم به معنای آفرین تکون دادم

 .شیشه ی ماشین رو پایین کشیدم و سرم رو بردم بیرون

 .نفس عمیقی کشیدم که بوی نانوایی های سنگک و بربری تو بینیم پیچید

 

 .ستم بردم و روشنش کردمدستم رو سمت سی

 .آهنگ مالیمی بود، حالم رو بهتر می کرد

 دامون؟-
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 .سوالی نگاهم کرد

 چرا وقتی رامش با اون همه عصبانیت و حرص باهات دعوا می کرد فقط سکوت کرده بودی؟-

 :دستی توی موهاش کشید و با لحنی که شرمندگی توش موج می زد جواب داد

ر رو باهات می کردم، من حقم بیشتر از داد و مشت لگد بود. من به خاطر اینکه نباید اون کا-

 .بهت بد کردم ساحل

 

 .دستش رو روی پاش محکم مشت کرد

 .به حدی که رگ های دستش بیرون زده بود

 .ولی جبران می کنی-

 :سرش رو بلند کرد و چشم های که غم زده بود جواب داد

 .نمی تونم بکنم هر چقدر هم کنارت باشم و جبران این دوسال رو-

 

 :با شکی که تو دلم رخنه کرده بود پرسیدم

 دامون؟-

 .جانم-

 .دامون واسه حس عذاب وجدان که کنارم نیستی؟ نه!؟ بگو اشتباه فکر می کنم-

 :با خشم برگشت سمتم و با عصبانیت جواب داد
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دون حتی ساحل باره آخرت باشه که این حرف رو زبون میاری، من عاشقتم لعنتی. نمی تونم ب-

 !یه لحظه زندگی کنم حس عذاب وجدان چیه

 

 .از حرفم با پشیمونی سرم رو پایین انداختم که با مهربونی دستم رو گرفت و لبخندی زد

 .ببخشید سرت داد زدم-

 :سرم رو به طرفین تکون دادم و گفتم

 .نه نه من معذرت می خوام-

***  

 .دورت بگردم من-

 .ه شدم به نیم رخشبا لبخند نگاهش کردم و خیر 

 .نیم رخ مردونه ای ته ریش قهوه ایش و چشمای عسلی شیرینش دلم رو برده بود

 .ناخودآگاه به زبون آوردم

 .خیلی دوست دارم دامون-

 .با لبخند مهربونی نگاهم کرد و چشمکی شیطون زد

 .گاهی وقت ها الزمه بدون هیچ تدارکی یا مناسبتی به زبون بیاری دوست دارم

 .مید میده و از خال عبورت می کنهبهت ا

 

 .با رسیدن به پاساژ از ماشین پیاده شدم و وارد شدیم
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 چه مدلی بخرم؟-

 .انتخاب می کنیم-

 .سرم رو تکون دادم و دستش رو گرفتم

 این چطورِ دامون؟-

 :با نا رضایتی نیم نگاهی به لباس کرد و گفت

 .خیلی بازه، ولی اگه دوستش داری بخرم برات-

 

 .وست داشتم لباسی که انتخاب می کنم َمد نظر دامون باشه نه از سر اجبار انتخاب کنهمن د

 .نوچ نمی خوام-

 .لبخندی زد و نگاهی به اطراف کرد و گونه ام رو به طور ناگهانی بوسید

 

 این خوبه ساحل؟-

 .با خستگی نگاهی به لباس کردم

 

  

 .لباس دخترونه ی صورتی کمرنگ که پوشیده بود

 .م بپوشمبر -
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 .با لبخند دستم رو گرفت و داخل مغازه شدیم

 :دامون اشاره ای به لباس پشت ویترین کرد و رو به فروشنده گفت

 .این رو بیارید-

 .بعد از چند دقیقه لباس رو با کاورش تحویلم داد

 

 .سمت اتاق پرو رفتم و لباس رو پوشیدم

 .وست داشتم ببینم نظر دامون چیهتو آینه ی قدی خودم رو دید زدم، بهم می اومد ولی د

 عزیزم پوشیدی؟-

 :سرم رو از الی در بردم بیرون و گفتم

 .اوهوم-

 

 .بدون اینکه من پیدا باشم در رو باز کرد و نگاهی بهم کرد

 :لبخندی بهم زد و گفت

 .هر لباسی بپوشی بهت میاد گلم-

 .نیشم شل شد و با ذوق نگاهش کردم

 .خندید و لپم رو کشید

 .اینکه لباس خودم رو پوشیدم بیرون رفتم بعد از
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 قیمتش؟-

-... 

 :دامون کارتش رو در آورد که گفتم

 .خودم حساب می کنم-

 .اخمی کرد و ابروش رو داد باال

 .بعد از اینکه حساب کرد از مغازه بیرون رفتیم و کفشم ست لباسم خریدم

 :با خستگی رو به دامون گفتم

 .گشنمه-

 

 .اال بردم و الکی نگاهی به سقف کردمبعد از حرفم سرم رو ب

 .با خنده دستم رو کشید سمت فست فودی و دوتا همبرگر سفارش داد

 :مشغول خوردن بودم که با دهن پر گفتم

 دامون ساعت چنده؟-

 :نگاهی به ساعتش کرد و جواب داد

 .دوازده و نیم-

 



                 
 

 

 فاطمه عرب ساق آبادی|  تحمل کن دلم رمان

 

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

110 

 

 .پاشو بریم، رامش یک میاد دنبالم من هنوز وسایلم رو جمع نکردم-

نصفه ی باقی مونده ی همبرگرم رو گذاشتم رو میز و با عجله دست دامون رو گرفتم و از روی 

 .صندلی بلندش کردم

 .پاشو دامون، من عجله دارم- 

 .با خونسردی تمام رو صندلی نشسته بود

 .دامـون جون من پاشو-

 .با خنده بلند شد و بعد از حساب کردن از فست فودی زدیم بیرون

 .اشینش رفتم و سوار شدیمبا دو سمت م

 .تند برو، من دوساعت طول میکشه تا وسایلم رو پیدا کنم بدو-

 :با خنده نگاهم کرد و گفت

 .خودم کمکت می کنم-

 .با حرفش کمی آروم شدم و لبم رو جویدم

 .چون صبح زود بلند شده بودم خوابم گرفته بود

 

 .دامون-

 .جان دامون-

 .من خوابم میاد-

 :نی برگشت سمتم و گفتبا لبخند مهربو
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 .بخواب خوشگلم، رسیدیم بیدارت می کنم-

 .خواب آلود سرم رو تکون دادم و چشمام رو روی هم گذاشتم

 

 .ساحل جان خوشگلم بیدار شو رسیدیم-

 .خوابم میاد-

 .با اینکه تو خواب و بیداری بودم ولی حس کردم دستش رو انداخت زیر کمرم و بلندم کرد

 .یم زد و سوار آسانسور شدبوسه ای روی پیشون

 .حس اینکه چشمام رو باز کنم رو نداشتم

 

 .امروز به حدی خسته شده بودم که این خواب می چسبید

 .روی کاناپه گذاشتم و وارد اتاقم شد

 .چند لحظه بعد با خودکار و کاغذ برگشت و جلوم روی زمین نشست

 ساحل جان چی می خوای برداری؟-

 :رو باز کردم و گفتمبا صدای خنده اش چشمام 

 چرا می خندی؟-

 نیم تنه چند دست؟

 .با شنیدن حرفش مثل ترسیده ها لبم رو پایین کش دادم و سرم رو خاروندم
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 :با حرص نگاهش کردم و با عصبانیت که از گافم بود به زبون آوردم

 تو نمی خوای بری خونه ات؟-

 .د رو کاناپهقهقه ی خنده اش باال رفت و با یه حرکت خودش رو پرت کر 

 :همون جور با حرص نگاهش می کردم که با خنده گفت .

 .من برم االن ساعت یکه، رامش بیاد من رو اینجا ببینه زنده بیرون نمیرم-

 

با حرفش کمی ناراحت شدم، حق دامون عشق زندگیم این نبود که به خاطر رفتنش اون همه 

 .کنه کتک و مشت و لگد بخوره و دو سال با عذاب وجدان سر

 لبخندی مهربون زد 

 .من برم خوشگلم شب راه می افتم بیام تهران، می خوام رامش رو ببینم-

 .سرم رو بدون حرف تکون دادم

 .سمت در رفت و قبل از اینکه بره دستاش رو باز کرد

 .با عشق توی بغلش رفتم و سرم رو روی سینه اش گذاشتم

 .دممن در برابر هیکل تنومند و عضله ایش گم می ش

 .روی موهام بوسه ای زد و با یه خداحافظی کوتاهی رفت

 .نگاهی به ساعت کردم ده دقیقه به یک بود
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با عجله سمت اتاقم راه افتادم و چون تو تهران همه چی داشتم کوله ام رو برداشتم و کمی خرت و 

اشتم پرت توش ریختم و از توی کابینت چیپس و آشغال برداشتم و برگشتم سمت اتاقم و گذ

 .توی کوله ام

 .کیف لپتاپم رو برداشتم و لپتاپم رو گذاشتم توش

 

 .لپتاپم به جونم بسته بود چون کلی فیلم کره ای و ترکی توش داشتم

 .منم که خوراکم این اینجور فیلماست

 .بعد از اینکه کوله ام رو روی کاناپه گذاشتم خواستم سمت حموم برم که صدای زنگ در بلند شد

 

 .ردم و پریدم تو بغل رامشدر باز ک

 .با خنده گونه ام رو بوسید و موهام رو بهم ریخت

 .عزیزم، چقدر دلم برات تنگ شده بود-

 :لوس لپش رو بوس کردم و گفتم

 .مگه اینکه واسه رامان بیایی دنبالم-

 

  

 .لپم رو کشید و خواست حرفی بزنه که نگاهش خورد به چشمم

 :و گفتبا مهربونی پیشونیم رو بوسید 
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الهی قربونت برم، باألخره خودت رو از لنزای مشکیت دور کردی؟ دیگه کم کم داشت باورم می -

 .شد رنگ چشمات واقعاً مشکیه

 

 .چیزی نگفتم و تنها به یه لبخند اکتفا کردم

 :رامش وارد واحد شد و گفت

 آماده ای دیگه؟-

 :تمحوله ام رو که روی کاناپه انداخته بودم رو برداشتم و گف

 .از صبح بیرون بودم برم حموم، تو استراحت کن تا من بیام-

 

 :سرش رو تکون داد و گفت

 عروسی کوروش که میایی؟-

 آره چرا؟-

 :کالفه بود از چهره اش می شد تشخیص داد با نگرانی پرسیدم

 چی شده؟-

 :نمی خواست بگه و لب باز کرد و گفت

 .دا... دامون هم هست-
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ی شعور بهم نگفت اونم دعوته، کوروش و دامون و رامش رفیق صمیمی اِی دامون بی شعور، ب

 ...بودن ولی رامش از اون موقع

 .سعی کردم خودم رو خونسرد نشون بدم به وقتش حرصم رو سر دامون خالی کنم

 

 .من که نمی خوام اون رو ببینم داداش-

 .واقعاً هم گفتم، چون قراره باهاش دعوا کنم

 .و دلم ریز ریز خندیدماز فکر شیطانی خودم ت

 .خوبه، برو حموم منم کمی استراحت کنم-

 

  

روی کاناپه دراز کشید سمت آشپزخونه رفتم یه لیوان شربت آب آلبالو درست کردم و سمت 

 .رامش رفتم

 :گرفتم جلوش و گفتم

 .بخور داداش-

 .با لبخند شربت رو گرفت و سمت حموم راه افتادم

 

 .حموم خارج شدم و تو رختکن لباسام رو پوشیدم بعد از یه دوش یه ربعی از

 .رامش هنوز خواب بود، آروم با پاهای خیس راه افتادم سمت اتاقم
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یه مانتوی کوتاه قرمز آلبالویی پوشیدم و شلوار خیلی گشاد آبی نفتیم رو پام کردم و شال طرح 

ام رو ببندم از اتاق رفتم دارم رو سرم کردم و یه نگاهی به خودم تو آینه کردم و بدون اینکه موه

 .بیرون

 

 داداشی؟-

 .یه چند دقیقه طول کشید تا بلند شد

 .با دستاش چشماش رو مالید و کوله ام رو از روی کاناپه برداشت

 .گونه اش رو بوسیدم و بعد از قفل کردن در واحد سوار آسانسور شدیم

 ساحل؟-

 :نگاهی به رامش کردم و گفتم

 .جانم-

 :لبخندی زد و گفت

 تغییر کردی دلیلش چیه!؟-

 

 :شگفت زده نگاهش کردم که دستی به ته ریشش کشید و گفت

 .لباسای رنگی می پوشی و لنزات رو برداشتی-

 .خودم رو لو داده بودم

 یعنی میگی بگردم به اون به دوسالم؟ لنز مشکی و لباسای تیره؟-
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 :سریع گفت

 .ای تیره ات خسته شده بودنه نه این خیلی بهتره، حتی رامان هم از دست لباس-

 :نیم خنده ای کردم و جواب دادم

 .دلم خیلی براش تنگ شده-

 

 .تونستم بحث رو عوض کنم و نفس آسوده ی کشیدم

 .دو روزه مخ من و آیدا رو خورده بس که میگه ساحل-

 :خندید و از آسانسور که بیرون اومدیم گفت

 .برسی تهران آیدا کله ات رو می کنه-

 

 :سی گفتمبا لحن لو

 .خیلی هم دلش بخواد انقدر رامان به من وابسته ست-

 :لپم پیچاره ام رو کشید و گفت

 .عزیزمی-
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 :با اخم دست گذاشتم روی لپم و در حالی که دستم رو روش نگه داشته بودم گفتم

 .این لپ بدبخت من از دست تو و د... عسل پوکید-

 .وز قشنگ خودت رو لو دادیلبم رو گاز گرفتم، خاک تو سرت کنم که امر 

 

 .خنده ای کرد و لپم رو بوسید

 خوراکی بخرم؟-

 :سرم رو تکون دادم و گفتم

 .آره-

 .سوار ماشین شدم و آفتاب گیر رو زدم پایین

 .چشمام رو گذاشتم رو هم و خودم رو به خواب زدم تا بلکه خوابم ببره

 .خوابیدی که-

 .پرید به خاطر همین جوابش رو ندادم اگه چشمام رو باز می کردم خواب از سرم می

 .با خستگی خواستم کش و قرصی به بدنم بدم که صدای رامش مانع خوابم شد

 

 .تهرانیم ساحل پاشو نزدیک-

 .خمیازه ی کشیدم و چشمام رو باز کردم

 .گشنمه-
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 .اشاره ای به بسته ی خوراکی های که روی صندلی عقب بود کرد

 .یپس جعفری رو باز کردمدستم رو دراز کردم و بسته ی چ

 

 .گرفتم سمت رامش و خواب آلود نگاهش کردم

 :چندتا برداشت و قبل از اینکه بخوره تشون گفت

 .آب بزن به صورتت خواب از سرت بپره-

 .نوچی کردم و یه چیپس نزدیک دهنم کردم

 

 .صدای دینگ دینگ گوشیم که بلند شدم از روی داشبور برداشتمش و پیام رو باز کردم

 "عشق من خوابه؟"

 .نیشم شل شد خواستم بنویسم نه که یادم افتاد قراره قهر باشم

 .رامش در سکوت رانندگی می کرد

 

 "در جوابش نوشتم" قهرم باهات

 .به ثانیه نکشید که جواب داد

 "دورت بگردم چرا؟"

 "نگفتی تو هم عروسی کوروش دعوتی"
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 .بعد از چند ثانیه جواب داد

 "سوپریزت کنم می خواستم تو عروسی"

 

 .نیشم شل شد

 .رامش گوشیش رو نزدیک گوشش نگه داشت و منتظر شد طرف جواب بده

 .سالم عشقم، داریم میایم-

 .یعنی این رامش و آیدا اند عاشقی بودن

 .شک نداشتم تا االن نزدیک ده بار زنگ زدن بهم

 

 "ساحل"

 سین کردم و نوشتم؛

 "جانم"

 "نفهمه عقب رو نگاه کن از توی آینه طوری که اون کله خر"

 .کاری که گفت رو انجام دادم که با دیدن ماشینش چشمام چپل چپول شد

 سریع به حالت اولم برگشتم و نوشتم؛

 "مواظب خودت باش دامون، سرت تو گوشیته جلو رو هم ببین"
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 "قربونت برم، فعال"

 .سمت رامش برگشتم که دیدم داره با رامان حرف می زنه

 .شیش رو از دستش گرفتم و گذاشتم نزدیک گوشمبا خوشحالی گو

 .بابایی ساحل هم پیشته؟ زودتر بیا می خوام ساحل رو ببینم-

 

  

 آخ الهی عمه فدات بشه، خوبی عشقم؟-

 .ساحل تویی!؟ خوبم عمه-

اونقدر قشنگ به زبون میاورد عمه که دلم می خواست اون لپای تپلی سفیدش رو گاز بگیرم و ول 

 .نکنم

 .ن اون عمه گفتنت بشم، دارم میام پیشتقربو-

 

 :جیغی از سر خوشحالی زد و با همون لحن بچگونه اش گفت

 .من برم برات کیک درست کنم-

می دونست من عاشقش کیک شکالتی ام و هر دفعه که می رفتم تهران با آیدا برام درست می 

 .کرد

 .روش خامه هم بریز-
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همون جور که می گذاشت نزدیک گوشش رو به من  رامش خندید و گوشی رو از دستم گرفت و

 :گفت

 !به جای اینکه بگی نمی خواد عزیزم میگی خامه هم روش بریز-

 .ابروهام رو به طور بامزه ای باال دادم

 .توی آینه ی ماشین خودم رو دید زدم که چشمم خورد به عشقم

 

  

 .روی صندلی گذاشتم لبخندی روی لبم نقش بست. پخش ماشین رو روشن کردم و سرم رو

 :رامش بعد از اینکه قطع کرد برگشت سمتم و گفت

 همیشه خوب باش، باشه ساحل؟-

 .سرم بدون حرف تکون دادم

 

 .باقی مونده ی چیپس رو به زور تو حلقم جا دادم و سراغ بیسکوئیت مادر رفتم

 .تو دنیا از هر چی بگذری نمیشه این بیسکوئیت ها رو نخورد

 :دوتا گرفتم سمت رامش و لبم رو دادم جلو و گفتمعاشقشونم یعنی، 

 .بقیه اش برای خودمه-

 

 :لبخندی مهربون زد و یه دونه از بیسکوئیتی که بهش داده بودم رو داخل دهنم فرو کرد و گفت
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 .بخور بچه جون-

 :با لذت بیسکوئیت رو خوردم و رو به رامش گفتم

 .گوشیت رو بده می خوام فضولی کنم-

 

 . انداخت و نوچی کردابرویی باال

 :مشتی روی بازوش زدم و گفتم

 .گوشی خودم از بس باهاش ور رفتم حوصله اش رو ندارم-

 :مکثی کرد و گفت

 .بیا-

 .با ذوق گوشیش رو گرفتم و اول از همه توی گالریش رفتم

 

 .کال من عاشق گالری گوشیم، لبم رو کج کردم و زدم آخرین پوشه

 .امونچشمم خورد به عکس خودش و د

 :خواستم امتحانش کنم برای همین با لحنی که سعی می کردم بلرزه گفتم

 رامش مگه نگفتی حالت از دامون بهم می خوره پس چرا عکساتون رو نگه داشتی؟-

 

 .شاید می تونستم با این نمایش مسخره ام دامون و رامش رو آشتی بدم
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 :رامش دستی توی موهاش کشید و گفت

 .ساحل نمی تونم ازش نفرت به دل بگیرم دامون مثل برادرمه،-

 

 :پوزخندی زدم و جواب دادم

 .پس من برات بی ارزشم-

 :نگاه خشنی بهم کرد و گفت

 مهمی برام لعنتی، اگه مهم نبودی به نظرت این همه سال از رفیق صمیمیم دور بودم!؟-

 .بس بود زیادی داشتم داغ دلش رو تازه می کردم

 

 :افتاده بود رو آزاد روی سرم انداختم و جواب دادم شالم رو که روی شونه هام

 .بیخیال داداش-

 .گوشیش رو گرفتم سمتش و لبم رو جویدم

شاید اگه رامش از بیماری دامون خبر دار می شد از خودش شرمنده می شد که این همه نفرت 

 .رو بهش هدیه داد

 

 :رامش به آرومی گونه ام رو بوسید و با لحن شرمنده ای گفت

 .باید یادت می آوردم ساحل، فراموشش کن خواهرین-

 .لبخندی خشک زدم و به سر انجام این نفرت رامش به دامون فکر کردم
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 .نفرت نیمیش بود، رامش دامون رو دوست داشت و مثل برادر نداشته اش

 اگه دامون تو عروسی ببینی طرفش میری؟-

 :دستی به ته ریشش کشید و جواب داد

 .نمی دونم-

 .دل بودنش لبخندی زدماز دو 

 

 .می دونستم دامون هم می خواد امشب با رامش آشتی کنه

 .وارد تهران که شدیم با هیجان توی جام نیم خیز شدم

 ساحل خونه ی من میایی یا بابا؟-

 .دلم برای رامان تنگ شده ولی میرم خونه-

 

 :سرش رو تکون داد و گفت

 .منم دلم واسه آیدا تنگ شده-

 .ردم و دوال شدم بازوش رو گاز گرفتم و پیروزمندانه نگاهش کردمبرزخی نگاهش ک

 من شمال بودم دلت واسه من تنگ می شد؟-

 

 :خیلی رک و ریلکس جواب داد
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 .نه، آیدا بود-

 :جیغی از سر حسودی زدم و با بغض گفتم

 .بگو دلت برای منم تنگ می شد-

 .لب ور چیدم و گربه شرک نگاهش کردم

 .لپم رو کشید قهقه ای بلندی زد و

 

  

 مگه میشه دلم برای آبجی لوس خودم تنگ نشه!؟-

 .پشت چشمی نازک کردم و بعد از چند دقیقه جلوی خونه ی بابا نگه داشت

 .کوله ام رو از روی صندلی عقب برداشت و از ماشین پیدا شدیم

 

 .در رو با کلیدش باز کردم و رفتیم تو

لند و آالچیق ته حیاط با ذوق نفس عمیقی کشیدم. با دیدن فضای سر سبز خونه و درختای ب

 .هوای بارونی و چمنای خیس حیاط حالم رو دو چندان بیشتر خوب می کرد

 .در ورودی رو باز کردم رفتم تو

 .بابا رو کاناپه جلوی تی وی نشسته بود و خبری از مامان نبود

 

 .رو بوسیدم با دیدن بابا که انگار چند ساله ندیدمش پریدم بغلش و گونه اش
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 .به به دختر بابا، خوبی بابا-

 :نیشم رو باز کردم و گفتم

 .اوهوم، خوب بدون سرخر زندگی می کنیدا. البته من که سرخر نیستم-

 :رامش با خنده گفت

 مگه میشه آبجی عزیز تر از جان سرخر باشه!؟-

 

 .بی شعور داشت دستم می انداخت

 .خودتی-

 .یم رو بوسیدبابا خنده ای بلندی کرد و پیشون

 :کنجکاو پرسیدم

 مامان کجاست؟-

 .رفته آرایشگاه-

 .کنجکاو نگاهی به ساعت کردم

 :چهار و نیم بود، با عجله از روی پای بابا بلند شدم و رو به رامش گفتم

 .من برم وسایلم رو بزارم ببرم پیش آیدا-

 .سرش رو تکون داد و کنار بابا روی کاناپه نشست

 



                 
 

 

 فاطمه عرب ساق آبادی|  تحمل کن دلم رمان

 

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

128 

 

 .اال رفتم و در اتاقم رو باز کردم و با دیدن اتاقم لبخندی غمگین زدماز پله های خونه ب 

شاید دلیل اینکه از اتاق پناه بردم به خونه ی شمال همین ست سفید صورتی و خرس و 

 .عروسکای رنگی رنگی بود

 .تخت صورتی و کاغذ دیواری صورتی با گالی ریز سفید و زرشکی

 .پرده های مثل کاغذ دیواری ها

 .یقی کشیدم و سمت کمدم راه افتادمنفس عم

از توی کمد ساحلی بلندم رو برداشتم و پوشیدم و مانتوی کوتاه آبی نفتی نخیم رو هم روی 

 .ساحلی پوشیدم و بیخیال لوازم آرایشم شدم و رفتم پایین

 

 بریم داداش؟-

 :سرش رو تکون داد و رو به بابا گفت

 .فردا حله اش می کنم بابا، خیالت راحت-

 :با سرش رو تکون داد و پرسیدمبا

 میری دنبال مامان بابا؟-

 .آره دخترم، وقتی آرایشش تموم شد میرم دنبالش-

 

قبل از اینکه از خونه برم بیرون با دلتنگی گونه اش رو بوسیدم و چند دقیقه ی توی بغلش 

 .موندم
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 :بابا با مهربونی روی موهام رو بوسه ای زد و گفت

 .ابارامش رو منتظر نزار ب-

 .سرم رو تکون دادم و از خونه زدم بیرون

 

 .رامش توی ماشینش نشسته بود و دستش روی فرمون بود

 .بعد از چند دقیقه رسیدیم خونه ی رامش

 .با ذوق دیدن رامان از ماشین پیاده شدم و از در پارکینگ رفتم تو

 :با دو سمت در ورودی رفتم و داد زدم

 .عشقت اومد رامان-

 

 .ه شدم آیدا با پیشبند و سر و صورت آردی با عصبانیت جلوم ایستادداخل خونه ک

همین که رامش داخل خونه شد آیدا خودش رو پرت کرد تو بغل رامش و با لحن گریه مانندی 

 :گفت

 .ببین رامان چکارم کرده، من هنوز آماده نشدم-

 :سریع صورتم رو کردم سمت دیوار و در همون حال گفتم

 .قبلش بگید خب-

 .مت رامان خوشگلم راه افتادمس

 .روی صندلی ایستاده بود که قدش برسه به کابینت
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 .از پشت بغلش کردم و نگاهی به صورت آردی و شکالتیش کردم

 .جیغی زد و لپم رو بوس کرد

 :با لبی خندون گفت

 .داشتم برات کیک درست می کنم ساحل-

 :لبم رو دادم جلو و گفتم

 .فدات بشم من-

 .وشگلش رو از توی پیشونیش کنار زدم و لپ تپلش رو بوسیدمموهای طالیی خ

 .با پس گردنی که به گردنم خورد با آخ به عقب برگشتم

 :سرم رو پشت سرم گذاشتم و با نق نق گفتم

 .چته-

 :آیدا با حرص نگاهی به سر و وضعش کرد و گفت

ریم عروسی فردا من هنوز آماده نشدم، همشم تقصیر توئه. هی به رامان میگم قراره شب ب-

 براش کیک درست می کنیم میگه نه، بزنم خفه ات کنم؟

 .نیشم رو باز کردم و رامان رو از روی صندلی بغل کردم

 .رامان دستش رو دور کمرم حلقه کرد

 :رامش رو به آیدا با لحن مهربونی گفت

 .آیدا جان فعالً برو حموم من بقیه ی کیک رو با رامان درست می کنم-

 .وق گونه ی رامش رو بوسید و خواست از آشپزخونه بره بیرون که با مهربونی بغلم کردآیدا با ذ
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 .خوش اومدی چشم سبز-

 .گونه اش رو بوسیدم و چشمکی زدم

 :بعد اد اینکه آیدا رفت مانتو و شالم رو در آوردم و رو به رامش گفتم

 .تو هم اگه خسته ای برو، من کمک رامان می کنم-

 .م رو بهم ریختلبخندی زد و موها

 .عزیزمی، من برم کمک آیدا-

 .چشمکی زدم و سمت رامان برگشتم

 عشقم چطوره؟-

 :لپش رو باد کرد و با لحن بچگونه اش گفت

 یعنی من عشقتم؟-

 .لبم رو دادم جلو و به طور بامزه ای گاز گرفتم

 .آره عشقم-

 .خندید که مثل رامش لپش رفت تو

 .ندیدمبا ذوق دستم رو کردم تو چالش و خ

 .با خنده و شوخی به کمک رامان کیک رو درست کردیم

 :کیک رو توی فر گذاشتم و با صورت آردی سمت رامان برگشتم و دوال شدم و گفتم

 .بزن قدش-
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 .با ذوق دستای خامه ایش رو زد کف دستام

 .بغلش کردم و چند دور توی هوا چرخوندمش

 :ریز ریز خندیدم و گفتم

 .و تمیز کنیمرامان بیا آشپزخونه ر -

بعد از اینکه آشپزخونه رو تمیز کردیم با خستگی خودم رو پرت کردم رو کاناپه و دستی به 

 .پیشونیم کشیدم

 :با خستگی گفتم

 .وآی خسته شدم-

 .برو حموم عزیزم، ساعت پنجه-

 :با عجله نگاهی به آیدا کردم و گفتم

 .اصالً یادم رفته بود-

 :لبخندی زد و گفت

 .ودت رو برات آماده کردم برو حموم بعد بیا آرایشت کنمحوله و لباس خ-

 .سرم رو تکون دادم و بعد از بوسیدن لپ رامان سمت اتاق مهمان رفتم

 وارد حموم شدم 

 .زیر دوش آب رفتم، قطره های آب بهم انرژی می داد

 .شامپو رو روی سرم خالی کردم و موهای فرم رو شستم تا کمی از فر لوله ای در بیاد

 .پوشم رو پوشیدم و لباسام رو پوشیدم تن
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 .موهام رو الی حوله ی کردم و سمت اتاق آیدا راه افتادم

 .آرایشگرش داشت آرایشش می کرد

 :آیدا با دیدنم لبخندی زد و گفت

 .عافیت باشه فرفری-

 .به دختری که روی کاناپه ی اتاق نشسته بود اشاره کرد

 .بشین سودا آماده ات کنه-

 .ستم و گوشیم رو در آوردمروی صندلی نش

 به دامون پیام دادم؛

 "کجای؟"

 .جواب نداد لبم رو جویدم و سودا مشغول آرایش کردنم بود

 .بعد از چند دقیقه گوشیم زنگ خورد

 :با دیدن اسم دامون لبخندی زدم و آروم جواب دادم

 .سالم عشقم-

 نفس من چطوره؟-

 خوبم، دامون؟-

 .جان دامون-

 .د باهات یه جورایی آشتی کنهامشب رامش می خوا-
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 چی گفت مگه عزیزم؟-

 :آروم طوری که آیدا نفهمه جواب دادم

می گفت بهترین رفیقشی و اینا گفت اگه این همه سال ازت دور مونده به خاطره من بوده. منم -

ازش پرسیدم اگه امشب دامون باشه میری طرفش گفت نمی دونم، ولی می دونی که نمی دونم 

 .شون از دو دل بودنشههای رامش ن

 :دامون با خوشحالی گفت

 .می خوام برم سمتش و باهاش حرف بزنم، حتی اگه جلوی همه ضایعه ام کنه-

 .دلم از این همه مهربونی دامون قیلی ولی رفت

 خونه ی رامشی عزیزم؟-

 .آره زیر دست آراشگرم-

 :با شیطنت گفت

 رژ پرنگ نباشه -

 :ریز ریز خندیدم که گفت

 .بهم آرامش میده ساحلخندیت -

 .نیشم با حرفاش رفته رفته شل تر می شد

 .بعد از یکم حرف زدن قطع کردم

 :سودا با شیطنت گفت

 پس رژ پرنگ نزنم؟-
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 .خجالت کشیدم و لبم رو گاز گرفتم

 خوشبخت بشی عزیزم، نامزدته؟-

 :در جوابش لبخندی زدم و گفتم

 .دوست داداشمه-

 :گفت شیطنتنش چند درجه رفت باالتر و

 دیگه بدتر -

 .لبم رو گزیدم و مشتی آروم نثار بازوش کردم

 چند سالته ساحل؟- 

 .بیست و یک-

 .خوشبختم عزیزم، همسنیم-

 :لبخندی زدم و گفتم

 نامزدی چیزی؟-

 :خندید و گفت

 نیلوفر رو می بینی؟-

 :اشاره ای به دختری که داشت آیدا رو آرایش می کرد کرد و گفت

 .لی نیلو نمی دونهبا داداشش دوستم و-

 :برای اذیت کردنش گفتم
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 .هِی وآی مواظب باش داداشش نخوره اتت-

 .ساکت باش بزار کارم رو بکنم-

 .خنده ای کرد که بازوش رو نیشگون گرفتم

 :بعد از یه ساعت با لبخند گفت

 .به به ببین چی ساختم بیا رژت رو پاک کنم تا آقاتون وسط عروسی رژ نخواد-

 .نم، آقامون خیلی هم با ادبهساکت باش ببی-

 .بعد از حرفم پشت چشمی نازک کردم

 .چه خوشگل شدی ساحل، قیافه ات بچگونه شده-

 :ابروم رو به طور بامزه ای دادم باال و گفتم

 .بودم-

 :لبش رو کج داد باال و گفت

 .قیافه نگیر واسه من-

 .بی توجه بهش جلوی آینه رفتم و مشغول دید زدن خودم شدم

 .ایش روی صورتم راضی بودماز آر 

 .با یه لبخند از اتاق بیرون رفتم

 .سمت اتاق رامان راه افتادم
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 .رامش داشت تیشرت لیمویی رنگ رامان رو تنش می کرد

 :رفتم سمتشون و گفتم

 .بده به من داداش-

 .با لبخند نگاهم کرد و خیره شد تو چشمام

 .چه خوشگل شدی تو خواهری-

 .ت زدملبخندی از سر رضای

 .آیدا که خوشگل تر شده-

 .من برم لباسم رو بپوشم-

 :ریز ریز خندیدم و رو به رامان گفتم

 .رامان-

 .سرش رو تکون داد

 میگم بابات مگه لباسش تنش نیست؟-

 :رامان که منظورم رو نفهمیده بود سرش رو گیج خاروند و گفت

 .چرا، بابایی االن لباسش رو پوشید-

 :ه نگاهم کرد و گفترامش با چشمای ریز شد

- 
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 .رامش سریع از روی تخت بلند شد و رامان رو بغل کرد

 .بیا بریم بابایی-

 .رامش و رامان که رفتن آیدا با حرص نزدیکم شد

 :ریز ریز خندیدم که با لحن پر از حرص لب باز کرد

 .چیه؟ بخند آره، منم تالفی می کنم دختره ی چشم سبز-

 :خندیدم و گفتم

 .ممنتظرم عزیز -

 .بعد از حرفم دوندونام رو به نمایش گذاشتم و از اتاق بیرون رفتم

 .رامش و رامان روی کاناپه نشسته بودن

 .سمت اتاق رامان رفتم و در رو بستم

 .روی تخت نشستم و گوشیم رو در آوردم

 :شماره ای دامون رو گرفتم و بعد از چند بوق جواب داد

 .جانم خوشگلم-

 :صاف کرده بود و جلوی صورتم ریخته بود رو دور دستم تاب دادم و گفتم تره ای از موهام رو که

 کجایی دامون؟-

 حموم دیگه-

 :خنده ای بلندی سوق داد و گفت
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 .عزیز دلمی،-

 .با آیدا و رامان گوشه ی ایستادم چند دقیقه بعد رامش اومد

 .داخل رفتیم و با آیدا سمت اتاق پرو رفتیم

 .یرون رفتیمبعد از عوض کردن لباسامون ب

 .با چشمم دنبال مامان گشتم، آیدا رفت پیش رامش و رامان

 .با دیدن مامان که کنار خاله و مامان دامون نشسته بود با ذوق سمت مامان رفتم

 :با لبخند رو به مامان گفتم

 .دلم برات تنگ شده بود-

 .کردبا خوشحالی از روی صندلی بلند شد و دستاش رو برای در آغوش کشیدنم باز 

 :با عشق مادرانه روی موهام بوسه ای زد و گفت

 .دورت بگردم مامان، چه خوشگل شدی-

 :لبخندی مهربون زدم و گفتم

 .اومدم خونه بابا گفت رفتی آرایشگاه-

 :سرش رو تکون داد و شالش رو یکمی داد جلو و گفت

 .آره عزیزدلم، احمد گفت-

 .موهام رو کنار زدم و تو آغوش خاله رفتم

 :وق گونه ام رو بوسید و با لبخند گفتبا ذ
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 خاله فدات بشه، حتماً باید شب عروسی پسرم بیایی تو رو ببینم؟-

 :به تقلید اد خودش گونه اش رو بوسیدم و گفتم

 .خدانکنه خاله، ببخشید-

 .گربه شرک نگاهش کردم که پشت چشمی نازک کرد

 .وآی عزیزم، ساحل جان چقدر بزرگ شدی-

 .مان دامون رفتم که چشمم خورد به دامونبا ذوق تو بغل ما

 .تکیه داده بود به درخت و با لبخند نگاهم کرد

 :هول شده از بغل شبنم خانم بیرون اومدم و در جوابش گفتم

 .ممنونم شبنم خانم، لطف دارید-

 .شیطنت هاش و دلگرمی هاش رو بی اندازه دوست داشتم

 .باوخی مامانی، برو از مغازه برای خودت بخر خ-

 :خنده ای کرد و گفت

 .نه رژای تو فقط-

 .ساحل بیا بریم-

 :با صدای آیدا به دامون گفتم

 .عشقم من برم، آیدا صدام میزنه-

 .رژ اضافی حتما با خودت بیار ساحل-
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 .خندیدم و با گفتن دیوونه قطع کردم

 .جلوی آینه نگاهی به لباسم که دامون برام انتخاب کرده بود کردم

 .زدم و از اتاق بیرون رفتم لبخند پر ذوقی

 .آیدا مجدد رژش رو تمدید کرده بود

 :رامش لبخندی مهربونی زد و گفت

 .عزیزم شالت رو سرت کن-

 .شالم رو از روی کاناپه برداشتم و روی سرم انداختم و دست رامان رو گرفتم

 .سوار ماشین رامش شدیم و با یه تیک آف حرکت کرد

 :آیدا برگشت عقب و گفت

 .ی خوشگل شدی ساحل، از وقتی که لنزات رو برداشتی به دنیای بچگیت برگشتیزیاد-

 .کلمه ی آخرش رو با حرص گفت

 :خندیدم و گفتم

 .تازه می خوام به رامان یاد بدم شبا پیشتون بخوابه-

 :آیدا جیغی از سر حرص زد و رو به رامش گفت

 .رامش نگاهش کن-

 :و سپس سر آیدا رو بوسید و گفت رامش از توی آینه ی نگاه خندونی بهم کرد

 .ساحل کم این خوشگل من رو حرص بده-
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 :خنده ای کردم و رو به رامان که سر رو روی پام گذاشته بود با لحن مهربونی گفتم

 چی شده عشقم؟-

 .دلم برای عمو دامون تنگ شده، یه بار اومد خونمون بابا زد تو صورتش و بیرونش کرد-

 .برای دامونی که به خاطر من این همه سختی کشیده بود به رنج در اومدلبم رو گاز گرفتم، دلم 

 .دستم رو آروم با چشمای اشکی تو موهای رامان فرو کردم و مشغول نوازشش شدم

 .بعد از چند دقیقه رسیدیم باغی که عروسی بود

 .شالم رو کشیدم جلو و از ماشین پیاده شدم

 .رامش رفت ماشین رو پارک کنه

 :ی گفتبا خوشحال

 .وآی اگه بدونی دامون ببینت چقدر خوشحال میشه-

 .توی دلم ریز ریز خندیدم بیچاره شنبم جون که نمی دونه من و دامون چه حرفا که نمیزنم

 :لبخندی زدم و گفتم

 .ممنون-

 .با اجازه ای گفتم و سمت کوروش و صبا رفتم

 .مبارک میمون ها-

 :کوروش با خنده بغلم کرد و گفت

 ی ریخت؟چطوری ب-
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 :نیشگونی از بازوش گرفتم و جواب دادم

 .بی ریختم خودتی بدون ریش-

 :با صبا دست دادم و گفتم

 .مبارک باشه خوشگم-

 :لبخندی زد و گفت

 .ممنون ساحل جان-

 .با یه چشمک از جایگاه عروس و داماد پایین اومدم و طوری که کسی نفهمه سمت دامون رفتم

 .اد تو دید نبودسمت ته باغ ایستاده بود و زی

 .نزدیکش که شدم با خشونت بغلم کرد و سرم رو روی سینه اش گذاشت

 :چونه اش رو روی سرم گذاشت و مهربون گفت

 !رژ پرنگ زدی که-

 :ریز ریز خندیدم و گفتم

 .خفه شدم دامون-

 .با مهربونی از آغوش شیرینیش که طعم عسل رو می داد جدا شد

 مامانم چی می گفت ساحل؟-

 :م و تابی به موهام دادم و گفتمخندید

 .می گفت اگه دامونت ببینتت چقدر خوشحال میشه-
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 :دامون لبخندی زد و خونسرد گفت

 .جلویش سوتی دادم به خاطر همین این حرف رو زده-

 :با ترس پرسیدم

 چی؟-

 .هواسم نبود گفتم من خودم ساحل رو دارم. می خواست امشب برام زن پیدا کنه-

 :ال می فهمیدم منظورش از اون حرف چی شده لبم رو گزیدم و گفتمبا خجالت که حا

 .دامون من خجالت میکشم تو صورت مامانت نگاه کنم-

 :با شیطنت دستش رو دور کمرم حلقه کرد و گفت

 .نگاهی به چشماش کردم که همانند عسلی شیرین ته مردمک هاش جانم رو برده بود

 .کردم با شیطنت نگاهش کردم و گربه شرک نگاهش

 .زیادی عاشق بودم نه؟ نگاهم سر خورد به چشماش که بوی شیرینی می داد

 نفس عمیقی کشیدم بوی شیرین عطرش بهترین عطر زندگی نیست؟

 .گوشیت زنگ می خوره عزیزم-

با صدای ویبره ای گوشیم پشتم رو کردم به دامون و گوشیم رو از توی لباس زیرم برداشتم که 

 .صدای قهقه اش بلند شد

 .با دیدن شماره ای رامش اشاره کردم ساکت باشه

 .جانم داداش-

 رامان می خواد بیاد پیش تو ساحل، کجایی؟-
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 .بیارمش پیش میز مامان اینا-

- ً  .باشه فعال

 .نکن اینجوری-

 :دستی تو موهاش کشید و دستم رو گرفت و گفت

 .ا بریبیا بریم پیش مامانت، اگه اینجا باشی من نمی زارم سالم از اینج-

 .ریز ریز خندیدم و با یه چشمک کوتاه سمت میز میز مامان اینا رفتم

 .همزمان وقتی رسیدیم رامش رامان رو آورد سر میز

 .کنار آیدا نشستم و لپ رامان رو بوسیدم

رامش با دیدن مامان دامون یه لحظه چشماش رو بست، نگاهی به دستاش کردم لرزش خفیفی 

 .داشت

 .ه ای افتاده که داشت دامون رو می زدمطمئن بودم یاد لحظ

 :با قدم های محکم سمت مامان دامون راه افتاد و با لبخند گفت

 سالم خاله خوبی؟-

 :شبنم جون پیشونی رامش رو بوسید و گفت

 .سالم خاله جان، خوبم عزیزم-

 .نگاهم کشیده شد به پشت دامون

و دستم گرفتم و با استرس لبم رو با دیدنش نفسم رفت، استرس گرفته بودم. دست رامان رو ت

 .جویدم
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 :مامان با دیدن دامون لبخندی زد و گفت

 !خاله کم پیدایی-

رامش که این حرف مامان رو شنید برگشت پست سرش رو نگاه کرد که از ترس دست آیدا رو 

 .چنگ زدم

روز  اشک تو چشمام جمع شده بود، می دونستم ترسیم الکیه ولی نمی دونم چرا به این حال و

 .افتاده بودم

 .خاله با یه ببخشید کوتاه سمت کوروش رفت

 .رامش با بهت به دامون نگاه می کرد

 .جو سنگینی بود، همه سکوت کرده بودن

 .دامون چشم دوخته بود به رامش و جدی نگاهش می کرد

 .خوشی و کل کالشون فکر می کنن مطمئن بودم هر دوشون دارن به لحظه ی 

 :اهم کرد و آروم نزدیک گوشم گفتآیدا با نگرانی نگ

 فدات بشم استرس نداشته باش، باشه؟-

 .دستای خودشم لرزش داشت

 .بعد از چند دقیقه دامون مردونه رامش رو تو آغوشش کشید

 .رامش اولش توجه ای نکرد و رفته رفته دستاش دور کمر دامون حلقه کرد

 .لبخندی روی لبم نقش بست

 .بغل کرده بود چشمکی بهم زددامون همون جور که رامش رو 



                 
 

 

 فاطمه عرب ساق آبادی|  تحمل کن دلم رمان

 

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

147 

 

 :آیدا زیر چشمی نگاهی به دامون کرد و برگشت سمتم و مرموز گفت

  این االن به تو چشمک زد؟-

 :آب دهنم رو تو گلوم خشک شده بود رو قورت دادم و با یه لبخند مشکوک جواب دادم

 آره دیگه، نکنه فکر کردی به تو چشمک زده؟-

 :سرش رو مشکوک تکون داد و گفت

 تو چرا می خندی؟ مگه نباید االن با دیدن دامون رنگت بپره و فشارت بی افته و عر یزنی!؟-

 :توی دلم قهقه ای زدم و با موهای رامان ور رفتم و جواب دادم

 .من که االن اینجوری نیستم-

 :شبنم جون با خنده رو به مامان گفت

 .ماهور اینا رو ببین، انگار چند ساله همدیگر رو ندیدن-

 :مامان خنده ای بلندی کرد و گفت

 .آره نگاهشون کن، نمیگن ما هم اینجا وجود داریم-

 :رامان سرش رو خاروند و گفت

 .بابایی-

 :رامش و دامون از هم جدا شدن و رامش با لحن شرمنده و پشیمونی به دامون گفت

 .معذرت می خوام داداش، حق داری هر بالیی می خوای سرم بیاری-

 .ه خندید که نیشم شل شددامون مردون
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 :دستش رو دور کمر رامش حلقه کرد و همون جور که به من نگاه می کرد گفت

 ...من باید عذر بخوام، شاید اگه می گفتم دلیل رفتنم چی بود-

 .حرفش رو ادامه نداد و لبخند غمگینی زد

 :رامش کنار آیدا و مامان نشست و رو به من لب زد

 خوبی؟-

 .کون دادم و نگاهی به دامون کردمسرم رو بدون حرف ت

 :دستش رو از زیر میز برد و آروم فشاری به دستم داد. زیر چشمی نگاهش کردم و گفتم

 .حوصله ام سر رفته-

 .رامش و آیدا رفتن برای رقص

دامون چشمکی بهم زد که با ترس نگاهی به شبنم جون کردم، خودش مشغول حرف زدن با 

 .مامان کرد

 :با من من پرسیدم

 مامان بابا کجاست؟-

 .نگاهی بهم کرد و اشاره ای به میز بغلی کرد

 .اونجاست عزیزم-

 .پیش بابای کوروش و بابای دامون بود

 .رامان مظلوم دستش رو گذاشت رو میز و زد زیر چونه اش

 .عمو دامون-
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 :دامون لبخندی زد و گفت

 .جان عمو-

در نظر گرفتن رامان و مامانا گونه ام رو از مهربونیش یه ذوقی کردم، برگشتم سمتش که بدون 

 .بوسید

 .هول شده و ترسیده نگاهش کردم

 .می ترسیدم مامان یا شبنم جون هرلحظه سرشون رو به این سمت بچرخونند و ببین

 :رامان ریز ریز خندید و گفت

 تو االن ساحل رو بوس کردی؟-

 .آره، خیلی دوستش دارم-

 :دیک گوشش لب زدمنیشگونی از بازوش گرفتم و آروم نز 

 .انقد آبرو من رو نبر-

 .خنده ای بلندی سر داد و از روی صندلی بلند شد

 .متعجب نگاهش کردم که دستش رو سمتم گرفت و اشاره کرد به سن رقص

 .لبم رو گزیدم و نگاهی به مامانا کردم

 .کرد برم شبنم جون با لبخند و خوشحالی نگاهم می کرد مامان با گذاشتن چشماش رو هم اشاره

 .با خجالت دستم رو تو دستش گذاشتم و از روی صندلی بلند شدم

 :یکم که ازشون دور شدیم با حرص گفتم

 .دامون انقد آبرو من رو نبر-
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 :با حالت گریه نگاهش کردم که لپم رو کشید و خونسرد گفت

 .حرصی میشی خوشمزه میشی-

 :با حرفش لبم رو گاز گرفتم که گفت

 .بریم پشت درختا میگم به جای رقص-

 :مشت محکمی به بازوش زدم و گفتم

 !دامون-

 .خنده ی بلندی کرد و پیشونیم رو بوسید

 .به سن که رسیدم دستش رو دور کمرم حلقه کرد و دستم رو روی شونه ی راستش گذاشتم

آروم تکون می خوردیم، تو اون فضای تاریک که رقص نورای رنگی فضا رو عاشقانه می کرد با 

 .حس جدیدی رو برام زنده می کرد دامون

 ساحل؟-

 .بدون حرف نگاهش کردم

 :عسلی شیرینش رو دوخت تو چشمام و با لحن مهربونی گفت

 خیلی دوست دارم می دونی؟-

 .لبخندی از ته دل زدم که چشمکی زد

 .تکونی خوردیم که رامش به جای دامون اومد و آیدا و دامون رفتن کنار و نگاهمون کردن

 :که تکون می خوردیم رامش پرسید همون جور

 دوستش داری؟-
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 .چیزی نگفتم و با لبخند و خجالت تو چشماش نگاه کردم

 :روی موهام بوسه ای زد و گفت

واسه چی رفته، شاید بتونی دوباره باهاش خاطرات رو  دلیل رفتن دامون رو ازش بپرس و بفهم -

 .زنده کنی

 .ماز این همه درک و مهربونیش ازش ممنون بود

سرم داد نمی زد که بدبخت چرا دوباره با دامون شدی و به جاش دلیل می خواست که رفتنش رو 

 .تداعی کنه

 !پرسیدم-

 کیِ؟ چی بود؟-

 :تکون آرومی خوردم و لب باز کردم

 .دامون ایدز داره، خون آلوده وارد بدنش شده و به خاطر من رفت-

 .نگاهم کردبا حرفم تو جاش شک زده ایستاد و بدون زدن پلک 

 :از حالت شک بیرون اومد و با ناباوری گفت

 دامون ایدز؟ تو از کجا فهمیدی؟-

 .وقتش بود واقعیت رو بگم، زندگی همش یه دروغ شیرینه

تو شمال، دانشگاه استاد جدیدمه واسه سه درس. وقتی دیدمش تعجب کردم تو کافه که بودم -

اون دو سال رو داشت که ترکم کرده بود. می اومد پیشم، رامش خیلی پشیمون بود عذاب وجدان 

 .گفت می خواد امشب هرجوری شده باهات آشتی کنه

 .نگاهش بوی پشیمونی و رنگ غم می داد
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من رو ببخش ساحل، من خیلی به دامون بد کردم. چند باری اومد دم خونه ام رو من آدرسی -

 .ازت ندادم حتی یه باز زدم تو گوشش و چیزی نگفت

 :بوسیدم و گفتم گونه اش رو

 .دامون تو رو بخشیده، تو هم اون رو ببخش همه چی درست میشه-

 .من بخشیدمش همون لحظه ی که وارد عروسی شدم-

 :با لبخند نگاهش کردم و گفتم

 .بهترین کاری رو کردی-

 .از روی سن پایین اومدیم و سمت دامون و آیدا راه افتادیم

 .رو کشید تو بغلشرامش نزدیک دامون شد و با خشونت اون 

 .لبخندی زدم و با نیش باز نگاهشون کردم

 .من رو ببخش دامون-

 :دامون مشت محکمی با شوخی زد بازوی رامش و گفت

 .اگه بزاری چهار تا مشت و لگد بهت بزنم می بخشمت-

 .بعد از حرفش خنده ای کرد و دستش رو دور کمرم حلقه کرد

 :رامش با لبخند نگاهمون کرد و گفت

 .شبخت بشیدخو-

 :آیدا با چشمای که از حدقه در اومده بود نگاهمون کرد و رو به رامش گفت

 اینا مگه نباید االن از هم دیگه دور باشن و وقتی که نگاهشون بهم می افته نفرت بار هم کنن؟-
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 :رامش خنده ای بلندی کرد و دست آیدا رو تو دستش فشرد و گفت

 .و اینجا داشتن واسه ما نقش بازی می کردند اینا تو شمال همه حرفاشون رو زدن-

 .آیدا نیشگونی از لپم گرفت که جیغ خفیفی زدم

 .عه نکن، دامون نگاهش کن-

 .دامون لپم رو بوسید و راه افتادیم سمت مامانا که حاال بابا ها هم بهشون اضافه شده بودن

 .دامون دستم رو گرفت و کنار خودش روی صندلی نشوند

 .امانش بودمبین دامون و م

 :شبنم جون با لبخند نگاهم کزد و گفت

 .خوب دل پسر من رو بردی ها-

 :لبخند خجولی زدم و لبم رو گزیدم که دستم رو گرفت و گفت

 .خوشحالم که دامون عاشق کسی مثل تو شده-

اگه نیشم رو جمع نمی کردم که آبروم رفته بود از خجالت و خنده سرخ شده بودم که دامون 

 :م شد و گفتسمتمون خ

 .مامان به عشق من چی میگی انقد خوشمزه شدی-

 .از زیر میز زدم به پاش و با چشم و ابرو اشاره کردم ساکت شو

 :شبنم جون خنده ای کرد و گفت

 .پای پسرم رو که له کردی دختر جون-
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 :با دل درد عقب کشیدم و گفتم 

 .اوف دلم-

 :دامون خنده ی کرد و گفت

 .شمکوی منی دیگه-

 .نوز نصف غذام رو خورده بودم که دلم درد گرفته

 :با غرغر لب باز کردم

 .کجا شمکوام؟ هنوز پنج تا قاشق خوردم، ببین از بس گفتی شمکو چشم خوردم-

 .خنده ی بلندی کرد که رامش با چشمای ریز نگاهمون کرد

 :دامون ریلکس نگاهش کرد و گفت

 جانم؟-

 :رامش با خنده گفت

 مگه من حرفی زدم؟-

 .چشمات آره-

 :رامش عقب کشید و گفت

 .نه داداش تو راحت باش-

 :غر زدم

 .آی دامون دلم، بخدا چشمم زدن-
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 :دامون با خنده آروم گفت

 کی چشمت زده عشق من؟-

 .برگشتم سمتش و قیافه ام رو گربه شرک کردم

 .تو-

 :خنده ی کرد و گفت

 مگه میشه من شکموی خودم رو چشم بزنم؟-

 :دم و گفتمبا اخم نگاهش کر 

 .آره-

 .نگاهی به اطراف کرد و یهویی گونه ام رو بوسید

 :با ناله غر زدم 

 .جون ساحل آبروی من رو نبر-

موهام رو که از شالم بیرون ریخته شده بود رو با مالیمت کنار زد و لبخندی مهربون به صورتم 

 .پاچید

_ 

 .توی جام غلتی زدم و با بی حوصلگی نوشتم

 "بیداری دامون؟"

 .چند دقیقه بعد جوابش اومد
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از دلتنگی زیاد خوابم نمیره، دیشب کل شب رو بهت نگاه کردم امشب نیم وجبیم نیست که "

 "بهش نگاه کنم

 .لبخندی روی لبم نقش بست و موهام رو باز کردم

 "بخواب"

 .سند کردم واسش و بلند شدم از اتاق بیرون رفتم و توی آشپزخونه رفتم

 .و آیدا نشون می داد بیدارن چراغ روشن اتاق رامش

 .شامم رو نخورده بودم و گرسنه ام بود

 .در یخچال رو باز کردم و بی حوصله بستم

 .توی کابینت دنبال خوراکی گشتم

 .بسته ی چیپس رو برداشتم و روی صندلی نشستم و مشغول خوردن شدم

 .آباژوری که توی سالن روشن بود آشپزخونه رو روشن کرده بود

رو از یخچال برداشتم و با چیپس مشغول خوردن بودم که رامش وارد آشپزخونه  ماست ترش

 .شد

 :نگاهی بهم کرد و گفت

 دیدم غذات رو نخوردی می خوای غذای ظهر رو برات داغ کنم؟-

 :نوچی کردم و گفتم

 .نه داداشی-

 .نگاهی به لباسش کردم فقط شلوارک پاش بود



                 
 

 

 فاطمه عرب ساق آبادی|  تحمل کن دلم رمان

 

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

157 

 

 :ی انگشاتم نگاهش می کردم غر زدمجلوی چشمم رو گرفتم و در حالی که از ال

 عه عه گمشو برو لباست رو بپوش، -

 .با صدای خنده اش لبم رو گاز گرفتم و آروم و ضایعه دستم رو از روی صورتم برداشت

 :گربه شرک نگاهش کردم که لپم رو کشید و گفت

 .اومدم آب ببرم واسه آیدا-

 :شیطون گفتم

 مگه چه کار می کردید؟-

 :رد و گفتاخم مصنوعی ک

 .برو بخواب بچه-

 

  

 .گشنمه-

 :پوکر فیس نگاهش کردم که خندید و گفت

 .حقته دامون بهت میگه شکمو-

با شنیدن اسم دامون نیشم رو باز کردم و با ذوق نگاهش کردم که چشم غره ای رفت و از 

 .آشپزخونه خارج شد

  .، چهار و نیم صبح بودمشغول خوردن ادامه ی چیپس و ماستم شدم و نگاهی به ساعت کردم

 .پوسته ی چیپس رو گذاشتم رو میز و از آشپزخونه خارج شدم
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 .از پله ها باال رفتم و سمت اتاق رامان رفتم

اینم مثل رامش بود. هرچقدر هم که آیدا بهش یاد می داد لباست رو بپوش با اون چشمای 

 .تخس و سبزش آیدا رو مظلوم نگاه می کرد

 .تم رو توی موهای لخت و خوشگلش فرو کردمروی تختش نشستم و دس

 .مشغول نوازش موهاش شدم که تو جاش غلتی خورد

 .بوسه ای روی لپش زدم و از اتاقش بیرون رفتم و درِ اتاق کناریم رو باز کردم

 .خودم رو پرت کردم رو تخت و گوشیم رو برداشتم

 "قلبم را جا گذاشته ام در میان چشمان جنگلی ات"

و با حس خوابی که به سراغم اومد بیخیال جواب دادن به دامون شدم و سرم رو نیشم شل شد 

 .روی بالشت گذاشتم

 .ساحل، عمه پاشو-

 :اوهومی کردم و پتو رو کشیدم رو خودم. رامان جیغی زد و گفت

 .ساحل-

 .جوابش رو ندادم، با باال پایین شدن تخت فهمیدم اومده روی تخت

 .و صورتتساحل بلند نشی الک می کشم ر -

 :دست انداختم همون جور خواب آلود کشیدمش تو بغلم و گفتم

 .بخواب عشقم-

 .نفس عمیقی کشید و سرش رو روی سینه ام گذاشت
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 !رامان گفتم برو بیدارش کن خودتم اومدی خوابیدی-

 :جیغ بلندی زدم و رو به آیدا گفتم

 .آشغال من خوابم میاد-

 .امان رو ازم جدا کردناله وار نگاهش کردم که نوچی کرد و ر 

 .نگاهی به چهره ای شیطون رامان کردم

 :گربه شرک نگاهش کردم، که دستاش رو زد زیر کمرش و رو به آیدا گفت

 .آیدا عشقم خوابش میاد، منم می خوام بخوابم تو هم برو پیش رامش بوست کنه-

 .با ذوق داشتم نگاهش می کردم که با حرف آخرش از خنده پوکیدم

 .کردم و چلوندمش به خودم که صدای غر زدنش در اومد سفت بغلش

رامان خان مثل اینکه کن مامانتما، باید بری به این عمه ی فضولت بگی پاشو هیوال مامانم -

 .دستور داده

رامان بی توجه به آیدا که با حرص نگاهش می کرد خودش رو پرت کرد تو بغلم و با دستای ناز 

 :گفتنوازش کرد و  سفیدش موهام رو

 .بخواب ساحل-

 :آیدا جیغی زد و با حرصی که دو برابر شده بود گفت

 .ساحل از االن به بچه ام یاد نده-

 :رامش که تازه وارد اتاق شده بود از پشت آیدا رو بغل کرد و گفت

 .قشنگ من تو حرص نخور-
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 .با یه چشمک از اتاق بیرون رفت و آیدا رو هم با خودش برد

 .هم گذاشتم و خوابیدم دوباره چشمام رو روی

 .با خستگی چشمام رو باز کردم و نگاهی به رامان کردم

 .سرش رو گذاشته بود رو شکمم و خوابیده بود

 .فداش بشم من، موهای طالیی پرنگش دورش ریخته شده بود

 :صداش زدم

 .عشقم، رامانی بیدار شو-

 .خواب آلود چشماش رو مالید و مظلوم نگاهم کرد

 ساحل؟-

 :و زدم پشت گوشم و گفتمموهام ر 

 .جانم عشقم-

 .حوصله ام سر رفته-

 .یعنی این بچه کپی بود

 ...می برمت بیرون دور بزنیم، تازه-

 :موهاش رو بهم ریختم و لپش رو کشیدم و ادامه دادم

 .عمو دامون رو هم می بریم-

 .نگاهی به ساعت کردم دو و نیم بود.
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 .م رو جلوی آینه دم اسبی سفت باال بستمبا خستگی کش و قرصی به بدنم دادم و موها

 .وقتی اینحوری می بستم قیافه ام شیطون می شد

 .عطرم رو کمی به مچ دستام زدم و از اتاق رفتم بیرون

 .از پله ها باال رفتم و توی آشپزخونه رفتم

 :آیدا با لبخند نگاهم کرد و گفت

 .بیا کمکم کن میز رو بچینم-

 .رو از توی یخچال برداشتم و روی صندلی نشستمسرم رو تکون دادم و نوشابه 

 :جعبه ی پیتزام رو باز کردم و همون طور که گاز می زدم رو به رامش گفتم

 داداش؟-

 :سرش رو تکون داد و گفت

 .جانم-

 :تیکه ی پیتزام رو قورت دادم و گفتم

 .ناهارت رو خوردی من رو ببر خونه-

 .چرا؟ امشب رو اینجا بمون خب-

 :و گفتمنوچی کردم 

 .سه روز مرخصی فقط دارم، می خوام امشب رو خونه باشم که فردا بگردم-

 :با این حرفم رامان زد زیر گریه و لوس گفت
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 .تو به من قول دادی با عمو دامون من رو ببری بیرون-

 .نیشم رو باز کردم و مثل ضایعه ها رامش و آیدا رو نگاه کردم

 .نگاهم بین رامش و آیدا در چرخش بود

 .آیدا سعی می کرد نخنده ولی موفق نبود و رامش هم لبش رو کج کرده بود که خنده اش نیاد

 رامان جونی عشقم من که گفتم بعد از ظهر، چرا آبروی من رو می بری!؟-

 .مثل خودم نیشش رو باز کرد و گربه شرک نگاهم کرد

 .پوفی کشیدم که گوشیم زنگ خورد

تاد نگاهی به رامش و آیدا کردم که مشغول حرف زدن با اسم دامون که رو صفحه ی گوشیم اف

 .رامان بودن

 :نفس آسوده ی کشیدم و جواب دادم

 .سالم عسل من بعداً بهت زنگ می زنم-

بدون اینکه بفهمم دامون چی گفت قطع کردم و پیام دادم" چند دقیقه دیگه بهت زنگ می زنم 

 "دامون

 .زور جا دادم تو دهنم و از پشت میز بلند شدم تیکه ی بزرگی از پیتزام کندم و همش رو به

 :با دهن پر که در حال خفه شدن بودن گفتم

 .آیدا مرسی نفسم-

بوسی براشون فرستادم و از آشپزخونه بیرون رفتم و با دو از پله ها باال رفتم و وارد اتاقم شدم و 

 :شماره ای دامون رو گرفتم. بعد از چند بوق جواب داد
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 عشق من چطوره؟-

 .خوبم-

 چیزی شده؟-

 :جلوی آینه رفتم و جواب دادم

 .نه نفسم، داشتم ناهار می خورم پیش رامش و آیدا-

 :خندید و گفت

 عسل همونه که اون روز دیر اومد!؟-

 :با غیرت و حسودی گفتم

  تو چکار به دوست من داری دامون یعنی من برات بی ارزشم؟-

 .نه خوشگلم، تو نباشی که من زنده نیستم-

 :با ذوق تو آینه واسه خودم زبون در آوردم و گفتم

 .حوصله ام سر رفته دامون-

 .فدات بشم، آماده شو بیام دنبالت-

 :لبم رو دادم جلو و خودم رو پرت کردم رو تخت و گفتم

 کجا؟-

 !خونه ی ما-

 :جیغ خفیفی زدم و گفتم
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 .هیش نگو، یهو مامانت پشت در ایستاده باشه آبروم میره-

 :بلندی کرد و گفتخنده ای 

 .دقیقاً مامان االن جلوم نشسته-

 :با حرفش سیخ نشستم سرجام و گفتم

 دروغ؟-

 .مامان-

 .بال فاصله صدای شبنم جون اومد

 .جانم پسرم-

 :هینی گفتم و ترسیده پرسیدم

 االن فهمید با کی صحبت می کنی؟-

 :خونسرد جواب داد

 .آره عزیزم-

 .آبروم برام نمونده بودگریه ام گرفته بود، از دست دامون 

 .دامون قطع کن تا خفه ات نکردم-

 .خنده ای کرد که دلم براش ضعف رفت

 چرا عشقم؟-

 :مظلوم گفتم



                 
 

 

 فاطمه عرب ساق آبادی|  تحمل کن دلم رمان

 

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

165 

 

 .دامون-

 .جانم-

 .حوصله ام سر رفته خب-

 .عزیزم گفتم که آماده شو میام دنبالت-

 .من خونتون نمیام ها، جلو مامانت خجالت می کشم-

 .سینما یا کتابخونهعزیز منی، نه خوشگلم میرم -

 .باشه آماده شدم زنگ میزنم-

 باشه عزیزم-

 :جیغی زدم و گفتم

 .دامون مامانت اونجاست آبروم رو نبر-

 :قهقه ی بلندی زد و گفت

 .دورت بگردم من، زنگ بزن آماده شدی-

 :موهام رو دور دستم تاب دادم و جواب دادم

 .باشه عزیزم، فعال-

 .قطع کردم و یا رامان افتادم

 .از اتاقم بیروم رفتم و سمت اتاق رامان راه افتادم

 .در اتاقش رو باز کرد و با ذوق نگاهش کردم
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 .داشت رو دیوار آبی کمرنگ اتاقش با آب رنگ نقاشی می کشید

 .پاور چین پاور چین نزدیکش شدم و از پشت بغلش کردم

 .شجیغی از سر ترس کشید که محکم بغلش کردم و چند دور تو هوا چرخوندم

 :با خوشحالی می خندید، لپش رو کشیدم و گفتم

 .بدو برو به مامانی بگو لباست رو تنت کنه می خوایم با عمو دامون بریم بیرون-

 .با خنده ی بچه گونه نگاهم کرد و زودتر از من از اتاقش خارج شد

 .لبخندی زدم و از روی زمین بلند شدم و سمت اتاق خودم رفتم

 .ه رو گرفتمبا گوشیم شماره ی خون

 :بعد از چند دقیقه بابا جواب داد

 .سالم بابا-

 :با مهربونی جواب داد

 سالم باباجان، خوبی بابا؟-

 :پر انرژی جواب دادم

 آره ممنون، بابا؟-

 .جانم بابا-

 .به خانمت بگو شب برام ماکارونی درست کنه وگرنه جیغم میره هوا-

 :خنده ای کرد و گفت
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 آماده شده است. سایت یک رماناین کتاب در  -

 و نیست؟خانمت چیه! مگه مامان ت

 :با قهر گفتم

 .دیشب فقط هوای آیدا رو داشت نگفت دخترم شام خورد نخورد-

 .با بغض لب برچیدم

 .عزیز بابایی تو، به جاش من هوای تو رو داشتم-

 :نیشم رو شل کردم و گفتم

 .فدات بشم من، خوب بابایی اگه کاری نداری من برم می خوام رامان رو ببرم گردش-

 .رهبرو بابا، خوش بگذ-

 .فعال-

قطع کردم و مانتو و شلواری که دیروز پوشیده بودم رو تنم زدم و جلوی آینه یکمی ریمل زدم به 

مژه های بلندم و عینکم رو زدم به چشمم و یه دوش مالیمم با عطرم گرفتم و در آخر رژ اناری 

 .پرنگم رو زدم

 .گوشیم رو گذاشتم تو جیب مانتوم و از اتاق بیرون زدم

 .رامان از اتاق بیرون اومدنآیدا با 

 :لبخندی زد و گفت

 .چه خوش تیپ کردی واسه آقاتون-

 :نیشم رو شل کرد و نگاهش کرد که زد پس کله ام و گفت

http://www.1roman.ir/
http://www.1roman.ir/
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 .نیشت رو ببند، االن باید پشت چشم نازک کنی خره-

 .سرم رو تکون دادم و پشت چشمی براش نازک کردم که با اخم نگاهم کرد

 .دست رامان رو گرفتم لبم رو کج دادم باال و

 .از خونه بیرون رفتیم و سوار ماشین دامون شدیم

 .قبل اینکه آماده بشم بهش پیام دادم

 :رامان با دیدن دامون با خوشحالی بچگونه دستاش رو زد بهم و گفت

 .ساحل گفت اگه بچه ی خوبی باشم تو هم میایی-

 :دامون نگاه عاشقانه ی بهم کرد و گفت

 .عشق منه دیگه-

 کجا میریم؟-

 :نگاهی به جاده کرد و دستم رو تو دستش گرفت و گفت

 .هرجا رامان بگه-

 :رامان با ذوق گفت

 .بریم شهربازی؟ قول میدم هرکار شما کردین رو به کسی نگم-

 :دامون با شیطنت گفت

 قول رامان؟-

 :رامان مظلوم سرش رو تکون داد و گفت
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 .قول-

 :دامون خندید و با شیطنت جواب داد

 .من که حرفی ندارم-

 .مشت محکمی به بازوش زدم که گونه ام رو بوسید

 .سیخ نشستم سرجام و ترجیح دادم تا رسیدن به شهربازی الل بشم که دامون کاری دستم نده

 .در سکوت خیره شدم به هوای بارونی تهران

 .خبری از آفتاب مزاحم نبود و آسمون خاکستری شده بود

 و با مهربونی اشاره کرد چیه؟ دامون نیم نگاهی بهم کرد

 .سرم رو به معنای هیچی تکون دادم و لبم رو جویدم

 رمزی حرف می زنید؟-

 :با گیجی نگاهی به رامان کردم. سرم رو خاروندم و گفتم

 چرا عشقم؟-

 .آخه فقط سراتون رو تکون می دید-

 :دامون خنده ای بلندی کرد و گفت

 .همی عموبه وقتش که بزرگ شدی و عاشق شدی میف-

 :دامون قهقه ی بلندی زد و گفت -

 عمو این کارا که تو سن ده سالگی هم می تونی بکنی، -
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 :با حرفش هین بلندی کشیدم و گفتم

 .هویی دامون نگو-

 :دامون ریز ریز خندید و گفت

 .عمو واسه سنت خوب نیست، هروقت بزرگ شدی یادت میدم-

 :رامان کنجکاو طرش رو تکون داد و گفت

 .ه عمو دامونباش-

 .دامون برگشت سمتش و لپش رو کشید

 .بعد از چند دقیقه رسیدیم شهربازی

 .نگاهی به ساعتم کردم سه و ربع بود

 .بارون هم شروع کرد به باریدن

 .اونقدری که خیس بارون بشیم

 .نم نم بود و حال خوبی به آدم دست می داد

قسمتی بود مخصوص بچه های کوچیک  دامون رفت بیلط کل بازی ها رو واسه رامان گرفت، یه

 .همه رو به ترتیب سوار می شدن

وقتی که رامان رفت تو قسمت بازی دامون دستم رو گرفت و سمت کافه راه افتادیم و مشغول 

 .قدم زدن شدیم

 دامون؟-

 .جانم -
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 .یه سوالی خیلی ذهنم رو مشغول کرده -

 :با لبخند و مهربونی برگشت طرفم و گفت

 .بپرس عزیزم -

 :لبم رو توی دهنم فرو کردم و بعد از کمی مکث گفتم

 .چه جوری استاد شدی؟ تو که درست رو تموم کرده بودی و تهران بودی -

 :دستی به ته ریشش کشید و گفت

وقتی تنهایی خودم رو دیدم و نخواستم به کسی نزدیک بشم، دوران بدی بود. تصمیم گرفتم از  -

 .و وقتی قبول شدم انتقالی گرفتم شمالدوباره کنکور بدم واسه استادی 

 .سرم رو بدون حرف تکون دادم و مشغول جویدن لبم شدم. خسته بودم

 .وارد کافه که شدیم بوی شیرین و مالیم خوبی روحم رو زنده کرد

 .پشت میز دو نفره ای نشستیم

سفارش دامون دستش رو برای پیش خدمت تکون داد و یه نسکافه و قهوه و دوتا کیک شکالتی 

 .داد

 .می دونست از قهوه بدم میاد

 .آبروی من جلوی همه بردی-

 .بعد از حرفم لوس مانند لبم رو برچیدم و نگاهش کردم

 :نگاه شیطونی بهم کرد و گفت

 .کاری نکن اینجا رژ بخوام ها-
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 .وآی استاد شما، خیلی خوشحالم از دیدنتون-

 .بود چرخوندم و با غیض نگاهش کردم با عصبانیت سرم رو سمت دختری که این همه رو زده

 :دامون با خنده نگاهی به چشمام کرد و رو به دختره جدی گفت

 .سالم خانم ساالری لطف دارید-

 :دختره بوسه ای رو گونه ای دامون زد و با عشوه گفت

 .شما بهترین استاد اون دانشگاه بودید-

 :و با عصبانیت گفتدامون با اخم دستش رو گذاشت جای که دختره بوسیده بود 

 .خانم ساالری فکر کنم شما فقط یه دانشجوی سابق هستید نه دختر خاله ام -

 .دختره با قهر روش رو چرخوند و رفت

 :با چشمای ریز و حرصی نگاهش کردم که جدی تو چشمام نگاه کرد و گفت

 .من تو تهران قبل از اینکه بیام شمال استاد بودم، اینم دانشجوم بود-

 

 .ر سرم رو پایین انداختم که دستم رو گرفتبا قه

 .رعشه ای تو دلم ایجاد شد

 .قربونت برم من اصال به این دختره محل نمیزاشتم، چه برسه به رابطه ی عاطفی-
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 .جرعه ای از نسکافه ام رو خوردم و متفکر چشم دوختم به دامون

 .عاشقانه این مرد رو می پرستیدم

 .ی که وقتی می خندید جانم رو می بردعسلی شیرینش و چال گونه ا

 

 :لبخند مردونه ی زد و گفت

 خانم گل به چی فکر می کنی؟-

 :خیلی صادقه لب زدم

 .به تو-

 

 :لبخندش رو پرنگ تر کرد و با یه چشمک که دلم رو برد پرسید

 به چی من؟-

 :لبم رو با زبونم تر کردم و جواب دادم

 .دوست داشتنت، مهربونیت-

 

 :م توی دستش جا داد و گفتدستم رو محک

 .همه ی اینا از خودته قشنگم-
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 .لبخندی همراه سکوت زدم

 .برشی از کیک شکالتیم رو خوردم و گوشیم رو که زنگ می خورد رو جواب دادم

 .جانم-

 .صدای بلند و حرصی عسل بلند شد

 زهرمار، نمی تونی یه زنگ به من بزنی؟-

 :با شرمندگی جواب دادم

 .ت نداشتمببخش عزیزم، وق-

 

 :لحنش کمی آروم تر شد و گفت

 خوش می گذره تهران؟-

 :نگاهی عمیق به دامون کردم و جواب دادم

 .خیلی-

 

 .جام سبز-

 :لبخندی زدم و گفتم

 چه خبر؟-

 .از بی حرفی به زبون آوردم
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 .هیچی فعال که با مهراد دوستیم، وآی عسل مهراد کلی مهربونه-

 .بست وقتی که نگاهم خورد به دامونلبخندی رفته رفته روی لبم نقش 

 

 .دلت رو زود دادی بهش، مواظبش باش-

 .شاید یه توصیه و نبودن اون توصیه روزگار رو پرت می کرد به یاس

 

  

 .کتابی حرف نزن، خودت که می دونی مهراد چقدر مهربونه -

 .مکث کردم و جوابی برای گفتن نداشتم

 

  ا ایدز گرفت؟دامون هم مهربون بود، خیلی. ولی چر 

 :عسل با هیجان گفت

 راستی چه خبر از دامون؟ -

 

 :دست دامون رو گرفتم و با یه لبخند آروم گفتم

 .همه چی عالیه -
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 !چه جوری برگشتی به این ساحل؟ از وقتی من شناختمت ساحل بد اخالق و بد غنق بودی -

 .گاهی فهمیدن واقعیت حالت رو خوب می کنه -

 .مای پشیمون داموننگاهم سر خورد به چش

 

 !فکر کنم فهمید منظورش واقعیت رفتنش بود

 :دست هاش رو نزدیک دستای سردم کرد و گفت

 .ببخش من رو ساحل -

 

  

لبخندی تلخ زدم و با مهربونی نگاهش کردم. حاال که همچی درست شده بود بهتر نبود خاطرات 

 تلخ قدیدم رو یادم بیارم؟

 

 ساحل؟ -

 :سل و گفتمحواسم رو دادم به ع

 جانم؟ -

 کسی پیشته؟ -

 .آره پیش دامونم -

 .پس مزاحمت نمیشم قشنگم، بعدا بهت زنگ می زنم -
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 .مراحمی عزیزم، خداحافظ -

 .قطع کردم و نگاهی به دامون کردم

 .نگاه مهربونی بهم کرد

 .نمی دونم چرا خسته بودم، حوصله ی هیچ کاری رو نداشتم

 

 دامون؟ -

 .جان دامون -

 .ی زدم و درد چشمام دوباره به سراغم اومده بودلبخند

 .یه روز عینک نزده بودم اینجوری شده بودم

 

 بریم؟ -

 چرا عزیزم خسته شدی؟ -

 .آره- 

 .بعد از حساب کردن از کافه بیرون رفتیم و دستم رو تو دستش جا داد

 .اگه چشمات درد گرفته بریم دکتر عزیزم -

 .نفس عمیقی کشیدمسرم رو به معمای نه تکون دادم و 
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 .نزدیک در شیشه ای که رامان داخلش بود ایستادیم

 .بعد از چند دقیقه ی سانس بازی رامان تموم شد و با خوشحالی اومد بیرون

 

 :با نفس نفس پرید بغل دامون و گفت

 .مرسی عمو دامون -

 .رو بوسید دامون لبخندی زد و لپ تپل سفیدش رو که حاال از باال پریدن زیاد سرخ شده بود

 

 :دستم رو دراز کردم و گفتم

 .بیا بغل من ببینم -

 .سفت بغلش کردم و روی موهاش رو بوسیدم

 

 :دامون لبش رو کج کرد و با شیطنت گفت

 .من رو اینجوری بغل نمی کنی ها -

 

 .پشت چشمی براش نازک کردم که خندید

 .دستم رو فشرد و همون جور که رامان بغلم بود راه افتادیم
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 .س جدیدی بود، انگاری که من مادر بودم و دامون پدر رامانح

 .نخودی خندیدم و ناخودآگاه لپ دامون رو کشیدم

 

 .با تعجب نگاهم کرد و خندید

 .کارای جدید می بینم -

 :ریز ریز خندیدم و گفتم

 .بله دیگه -

 

 :روی سرم رو بوسید و گفت

 .خانم گل خودمی -

 :م بود گفترامان با خستگی که از لحنش معلو

 .من گشنمه -

 

 :دامون خنده ای بلندی کرد و گفت

 .تو هم که مثل ساحلی -

 :با ناز گفتم
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 مگه من چمه؟ -

 

 :عاشقانه توی چشمام زل زد و گفت

 .هیچی فقط زیادی دل من رو بردی -

 .عشوه ای اومدم که با شیطنت نگاهم کرد

 

 .رژ ساحل -

 .لبام رو سفت روی هم فشار دادم

 .ن شدیم و رامان رو گذاشتم روی صندلی عقبسوار ماشی

 

 .پخش ماشین رو روشن کردم. آهنگ مالیمی در حال پخش بود

 دامون این نزدیکی کتابخونه یا کتاب فروشی نیست؟ -

 

 .با دستم کمی چشمام رو مالیدم

 .سوزش داشت و اگه تحمل نمی کردم اشکم راه خودش رو پیدا می کرد

 

 .چرا عزیزم -
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 :دم پشت گوشم و گفتمموهام رو ز  

 .پس نگه دار می خوام کتاب بخرم -

 

 :لبخند مهربونی زد و گفت

 .باشه عزیز دلم -

 .نزدیک یه بستنی فروشی نگه داشت

 

 .بعد از چند دقیقه با سه تا بستنی سنتی سوار ماشین شد

 .عاشق این بستنی ها بودم مخصوصا تکه های خامه ی یخ زده ی ال به الش

 

  

 :از نگاهش کردم و با ذوق گفتمبا نیش ب

 .مرسی -

 .با هول نگاهی به دامون کردم

 .مشغول خوردن بستنیش بود، نفس آسوده ی رها کردم

 دامون رعایت کن باشه عشقم؟ -

 .نوچ بامزه ای کرد و گازی از بستنیم زد
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 .درست از همون جایی که خورده بودم

 

 .عاشق همین مهربونی و دلگرمیش بودم

 :بستنیم خورد با غر غر گفتم نگاهم که به

 .دامون نصف بستنیم که رفت -

 

 .خنده ای کرد و بستنی باز نشده ی خودش رو روی پام گذاشت

 خودت چی؟ -

 :با یه لبخند گفت

 .من نمیخورم قشنگم -

 

 .سرم رو تکون دادم و مشغول خوردن شدم

 .بعد از چند دقیقه جلوی کتاب فروشی نگه داشت

 

 .جدید وارد فروشگاه شدم با ذوق خریدن کتاب

 .دست دامون رو گرفتم و همراه رامان کشیدمش سمت قفسه ی رمان ها
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رمان های که به نظرم جلد و اسمشون قشنگ بود رو هر کردم رو یه صفحه می خوندم و می رفتم 

 .سراغ بعدی

 

 .چشمم خورد به رمان قلبت را می بوسم و مرا به نام من بخوان

 .یده بودمقبال تعریفشون رو شن

 

 .سمت صندوق رفتم که دامون کارتش رو در آورد

 .اشاره کرد برم عقب. ناچارا کنارش ایستادم بعد از اینکه حساب کردم بیرون رفتیم

 

 :کتاب ها رو با ذوق نگاه کردم و گفتم

 تا حاال رمان خوندی؟ -

 .سرش رو به معنای نه تکون داد

 خفه ات می کنم باش؟وقتی اینا رو خوندم میدم بخونی، نخونی  -

 

 :سرش رو با خنده تکون داد و گفت

 .من بخوام این دوتا رو بخونم یه سال طول میکشه -

 :با چشم های ریز نگاهش کردم و گفتم

 .من دو هفته ی دوتاش رو تموم می کنم -
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 .به آرومی نوک دماغم رو کشید و با یه تیک آف به سمت خونه حرکت کرد

 .نام من بخوان رو باز کردم و شروع کردم به خوندنطاقت نیاوردم و مرا به 

 

 .محو رمان شده بودم و صحبت های رامان و دامون رو نمی شنیدم

 .عزیزم خوشگلم -

 .با بد غنقی سرم رو بلند کردم و نگاهی به دامون کردم

 

 :اشاره ای به خونمون کرد و گفت

 .رسیدم -

 .ی کوتاه زدبا گیجی آهانی گفتم که با خنده روی لبم بوسه ا

 .با مهربونی گونه اش رو بوسیدم و از ماشین پیاده شدم

 

 .دست رامان رو گرفتم و زنگ رو زدم

 .دامون صبر کرد تا بریم تو

 .وقتی رفتیم تو بوقی زد و رفت

 .لبخندی شیرین رو لبم نشست
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 .با ذوق نفس عمیقی کشیدم و شاخه ی گل رز سرخ رو کندم و بو کردم

 اومدی مامان؟ -

 .گاهی به مامان کردم و خودم رو پرت کردم تو بغلشن

 

 :گونه ام رو بوسیدم و همون جور که رامان رو بغل می کرد گفت

 با رامش اومدی؟ پس چرا آیدا نیومد؟ -

 .با دامون اومدیم -

 :سرش رو تکون داد و با غر گفت

 تو دوباره رمان خریدی؟ -

 

 .نیشم رو شل کردم و نگاهش کردم

 .یم و با خستگی وارد اتاقم شدموارد خونه شد

 .در رو بستم و خودم پرت کردم رو تخت

 

  

 .تن پوشم رو برداشتم و وارد حموم شدم
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 .قطره های آب روی بدنم حس خوبی بهم می داد و امیدوارم می کردم

 

 .نیم ساعتی رو توی حموم موندم و وارد اتاقم شدم

 .م رو پوشیدمدمپای های ابریم رو پوشیدم و از توی کمد لباس

 

 .موهای خیسم رو دور حوله جمع کردم و یکمی عطر به مچ دستام زدم

 .دستبند نازکم رو دستم کردم و با حس خوب خودم رو پرت کردم رو تخت

 

 .رمان رو ادامه دادم. با خسته کش و قرصی به کمرم دادم

 .نگاهی به ساعت کردم هفت و نیم بود

 .پوفی کشیدم و از اتاق بیرون رفتم

 

 .رامان سرش رو گذاشته بود رو پاهای بابا و بابا براش قصه می گفت

 .لبخندی بهشون زدم، وارد آشپزخونه شدم و در یخچال رو باز کردم

 

 .برش کیک خونگی مامان رو بریدم و مشغول خوردن شدم

 .فنجون نسکافه ی ریختم و برگشتم توی اتاقم



                 
 

 

 فاطمه عرب ساق آبادی|  تحمل کن دلم رمان

 

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

187 

 

 .پنجاه و نه شدمتیکه ای از کیک خوردم و مشغول خوندن صفحه ی 

 

 .جرعه ای از نسکافه امم رو خوردم که اشکم ریخت

 .از بس داغ بود زبونم آتیش گرفت

 .به سرفه افتادم که گوشیم زنگ خورد

 .گلوم داشت می سوخت از سرفه ای زیاد

 

 :گوشیم رو از روی عسلی برداشتم و بدون اینکه به شماره نگاه کنم جواب دادم

 .بله -

 .اشقانه ی دامون پیچید تو گوشیصدای مهربون و ع

 عزیزم خواب بودی؟ -

 

 .سرفه ای کردم اشکام همین جور می ریختن

 .نه عزیزم گلوم می سوزه -

 :با نگرانی گفت

 چرا عزیزم؟ -

 .نسکافه خوردم)سرفه( داغ بود زبونم سوخت -
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 :خنده ای کرد و با عطوفت گفت

 .بندهالهی بگردم، مواظب عشقم باش ها نفسم به نفسش  -

 .با حرفش چیزی ته دلم انگار سقوط کرد

 :نیشم رو شل کردم و با ذوق پرسیدم

 جون من؟ -

 

  

 :خنده ای بلندی کرد و با مهربونی گفت

 .عزیزدلم دیگه جونت رو قسم نخور -

 :نیشم رو شل تر کردم و گفتم

 .باشه -

 .عزیزدلمی -

 

 :پشت چشمی نازک کردم و گفتم

 .میدونم -

 :و گفتخنده ای کرد 
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 چکار می کنی؟ -

 :کتابم رو ورق زدم و گفتم

 .دارم مرا را به نام من بخوان رو می خونم -

 

 .موفق باشی - 

 :جیغی زدم و گفتم

 .بیشعور یعنی میگی خفه شو و برو -

 .خنده ای از ته دل کرد که دلم براش ضعف رفت

 

 .محو خنده اش شدم و نیشم رو شل کردم

 .ق باشی اون رمز نیست. یعنی واقعا موفق باشیقربونت برم من، این موف -

 

 دامون؟ -

 جانم؟ -

 :موهام رو باز کردم و دستی توشون کشیدم و گفتم

 فردا باید بریم؟ -
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 .آره عزیزم -

 .پس من پیش مامان و بابام -

 :با مهربونی گفت

 .برو قشنگم، آخر شب بهت زنگ میزنم -

 .خداحافظ دامون -

 

 عزیزمی -

 

  

 .فعال

 .روی تختم بلند شدم و جلوی آینه رفتم از

 .مشغول شونه کردن موهام شدم

 

 .جیغ جیغم رفته بود هوا

 .آخ آیی، مامان -

 .در اتاق به آرومی باز شد و رامان مثل بچه های مظلوم اول سرش رو آورد تو و بعد کامل اومد تو
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 :نگاهم که به موهاش خورد با حسودی گفتم

 .کن موهات چقدر لخته اونوقت من کوفتت بشه رامان، نگاه -

 :با بغض نگاهش کردم که گفت

 می خوای من موهام رو بدم تو؟ -

 

 .خنده ای کردم و بغلش کردم

 .عشق منی تو -

بابا احمد می گفت وقتی بچه بودی همش جیغ میزدی و شب ها پیش بابا رامش می  -

 .خوابیدی

 

 .از یاد آوردن اون روزا لبخندی روی لبم نشست

 .چه روزای خوبی بود، شیطنت بچگی و حسودی به رامش و قصه های بابا و غر زدنای مامان وآی

 .رامان رو بغل کردم و روی تخت روی پاهام نشوندمش

 .سفت دستاش دور شونه هام حلقه کرد

 .گوشیم زنگ خورد

 .از روی متکا برداشتم و نگاهی به شماره کردم

 .جانم رامش -

 کجاید؟ -
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 خونه؟ -

 ا دامون نبودی؟مگه ب -

 .چرا بعدش اومدیم اینجا -

 

 .رامان کنجکاو نگاهم می کرد چشمای سبز لعنتیش دل هر بشری رو آب می کرد

 :گوشی رو گرفتم سمتش و گفتم

 .باباته -

 

 .گوشی رو از دستم گرفت و مشغول صحبت با رامش شد

 :بعد از اینکه حرف زدنش تموم شد به رامش گفتم

 .رامش -

 .جانم -

 

 :لی مظلوم پرسیدمخی

 رامان امشب پیش من بخوابه؟ -

 :خنده ای بلندی کرد و گفت

 بخوابه مگه من حرفی دارم؟ -
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 :با خوشحالی گفتم

 .قربونت برم من، خب دیگه فعال -

 

 :قطع کردم و لپ رامان رو کشیدم و گفتم

 .امشب پیش من می خوابی عشقم -

 :لپش رو بدتر کشیدم و گفتم

 .پرو شدی ها -

 د و بغلش کردمخندی

 :از پله ها پایین رفتیم و همون جور که بغلم بود پیش بابا روی کاناپه نشستم و گفتم .

 عشقم چطوره؟ -

 :بابا با خنده عینکش رو زد باال و گفت

 .وروجکش رو میبینه حالش خوبه -

 

 .با عشق و کلی مهربونی گونه اش رو بوسیدم

 .سر رامان کشیدبا لبخند پدرانه ی نگاهم کرد و دستی روی 

 .همش می گفتی ساحل، اینم ساحل جونت -
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 :رامان ریز ریز خندید و گفت

 .عمه امه خب -

 :بابا خندید و گفت

 مگه من حرفی زدم بچه جون؟ -

رامان با چشمای شیطون نگاهی به بابا کرد که بابا با خنده بغلش کرد و مشغول قلقلک کردنش 

 .شد

 

 .بابا عاشق بچه های کوچیک بود

 .حتی وقتی من بچه بودم شبی نبود که نرم شهربازی و با خستگی تو بغل بابا بخوابم

 :لبخندی روی لبم نشست که بابا گفت

 .شنیدم دامون هم تو همون دانشگاهی که تو درس می خونی استاده -

 

 :لبم رو گزیدم و خودم رو زدم به اون راه و گفتم

 عه؟ چرا من ندیدمش؟ -

 :ده اش رو گرفت و گفتبابا به زور جلوی خن

 یعنی تو ندیدش؟ -

 

 :سرم رو خاروندم و گفتم



                 
 

 

 فاطمه عرب ساق آبادی|  تحمل کن دلم رمان

 

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

195 

 

 نه من چرا دیده باشمش؟ -

 .نگاهی بهم کرد که من رو نمی تونی خر کنی

 .دامون خودش آدرس دانشگاهت رو از من گرفت -

 :سرم رو مثل ضایعه ها تکون دادم و گفتم

 .عه من ندیدمش -

 

 .عمو دامون لپت رو بوس کردخودم دیدم  ساحل چرا دروغ میگی؟  -

 :مثل فشنگ از روی کاناپه بلند شدم و در مقابل قیافه ی در حال خنده ی بابا گفتم

 

  

 .چیزه من برم کمک مامان -

 .شلیک خنده اش بلند شد شک نداشتم دامون همه چیز رو به بابا گفته

 

 :همین که رفتم تو اتاقم، شماره ی دامون رو گرفتم و با جیغ گعتم

 به بابام هم گفتی؟ -

 :خنده ای بلندی کرد و گفت

 چی رو جیغ جیغو خانم؟ -
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 :با حرص گفتم

 چی به بابام گفتی هان؟ -

 :با همون خنده ای قبلش جواب داد

 .دوست دارم -

 :پشت چشمی نازک کردم و گفتم

 این رو که می دونم، میگم چی به بابام گفتی؟ -

 

 :با مهربونی و خونسردی گفت

 .ات گفتم دوست دارمبه باب -

 .با حرفش ترسیده به خودم نگاه کردم

 یعنی بابا می دونست که دامون...؟

 

 :با استرس گفتم

 عکس العملش چی بود؟ دعوات کرد؟ -

 

 :با مهربونی جواب داد
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وقتی بهش گفتم به خاطر بیماریم و خوشبختیش ترکش کردم اولین سیلی زندگیم رو از بابات  -

گن چوب معلم گله هرکی نخوره خله؟ من وقتی بابات اون سیلی رو بهم زد خوردم. شنیدی که می

به خودم اومدم از حماقتم و اون دوسال رو پشیمون شدم، تنها کسی که بعد از تو از بیماریم خبر 

 .داره باباته

 .با حرفاش با استرس مشغول ور رفتن با ناخونام شدم

 ساحل؟ -

 جانم؟ -

 :با مهربونی گفت

 .بال خانم گل، نگران هیچی نباشجانت بی  -

 :صادقانه جواب دادم

 .نمی تونم -

 :با مهربونی و لحنی که آرامش توش فوران داشت گفت

 به من اعتماد داری مگه؟ -

 .خیلی -

 .پس نگران هیچی نباش -

 .دامون مامانم داره صدام میزنه -

 :با مهربونی گفت

 .برو جانم -
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 .خداحافظ عشقم -

 

ن هم عالقه ام رو نشون بدم؟ همش که نباید دامون لفظ کلمه های عشقم و گاهی نیاز نیست م

 .عزیزم و... رو به زبون بیاره

 .با خجالتی که از بابا داشتم به آرومی پایین رفتم

 :وارد آشپزخونه شدم، رو به مامان گفتم

 جانم مامان؟ -

 .فدات بشم بشین ساالد درست کن -

ه بود. لحظه های خوشخبتی در کنار خانواده و خنده های دلم برای همین لحظه ها هم تنگ شد

 .بابا و رامش و حرص خوردنای مامان

 .نزدیکش شدم و گونه اش رو بوسیدم

 .روی صندلی نشستم و مشغول درست خوردن کاهو شدم

چون دستام گوجه ای بود نمی تونستم موهای که ریخته شده بود تو صورتم رو بزنم پشت گوشم، 

 .مامان رو زدم

 جانم؟ -

 .اشاره به موهام کردم و ابروهام بردم باال

 .خنده ای کرد و موهام رو کنار زد

 .موهات وقتی کوتاهه فرقی با بچگی هات نداری ساحل -
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 .نیشم رو باز کردم که با اشک نگاهم کرد

 .عه عه گریه نداشتیما -

 :یهویی بغلم کرد و گفت

نمیزاشتی موهات رو شونه کنم و می رفتی تو  خیلی دلم برای بچگی هات تنگ شده. وقتی که -

 .بغل بابات تا من موهات رو شونه نکنم

 :با غر غر گفتم

 من به کی رفتم؟ تو که موهات لخته باباهم که لخته رامش هم که لخته چرا؟ -

 :خنده ای کرد و گفت

 .به عمه سپیده ات رفتی، بابات میگه اونم موهاش فر بوده ولی االن صاف کرده -

 .نمی شد چال گونه ی عمه به من شد؟ اد موهاش به من به ارث رسید -

 .زیر لب داشتم غر غر می کردم که بابا وارد آشپزخونه شد

 .سریع ساکت شد و سرم رو تا حد ممکن پایین انداختم

هنوزم ازش خجالت می کشیدیم، اینکه حرفی بهم نزد که دیگه اجازه نداری بری شمال خودش 

 .کلیه

 :به بابا گفتمامان رو 

 .عزیزم ساحل میگه بابا خیلی بد شده اصال بغلم نکرده -

 :بعد از حرفش پشت چشمی نازک کرد و گفت

 .راست میگه -
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 .وآی من کی این حرف رو زدم؟ من همین جوریشم خجالت میکشم به صورت بابا نگاه کنم

 

 .بابا با مهربونی موهای مامان رو کنار زد و گونه اش رو بوسید

 .گفتم و سرم رو بردم تو ظرفهینی 

 .بابا خنده ای بلندی کردم و کنارم روی صندلی نشست

 :آروم طوری که فقط من بشنوم گفت

 که دامون رو تو دانشگاه ندیدی؟ -

 .مثل فنر از روی صندلی بلند شدم و ساالد نصفه نیمه رو گرفتم سمت مامان

 :با هول گفتم

 .تموم شد من برم -

 خوایی بری؟ بابا مگه فردا نمی -

 :سرم رو سمت بابا چرخوندم و جواب دادم

 .چرا -

 :لبخندی زد و با مهربونی گفت

حاال نه نرو تو اتاقت و بشین پیش مامانت. هروز داره سر من غر میزنه که بریم پیش ساحل و  -

 .فالن

 .چشم بابا -

 .پیشونیم رو بوسید و از آشپزخونه بیرون رفت
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 مامان؟ -

 جانم؟ -

 .ل بازی با دستام شدم تردید داشتم واسه گفتن حرفمممشغو

 عاشق شدن خوبه مامان؟ -

 .دست از کار کشید و با تعجب نگاهم کرد

 چرا؟ -

 :لبم رو با زبونم تر کردم و جواب دادم

 .همین جوری پرسیدم -

 

 :شونه ی باال انداخت و گفت

 .ی هم شیرینهاگه فرد مقابل هم اونجوری که تو می پرستیش عاشقت باشه کل -

 

 .سرم رو آروم و بدون حرف تکون دادم

 .مشغول چیدن میز شدم

 .بابا رامان بیاید شام -
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 .چند دقیقه ای بعد رامان در حالی که بغل بابا بود وارد آشپزخونه شدن

 .رامان رو کنار خودم نشوندم و توی ظرف مخصوص خودش براش غذا کشیدم

 

 ساحل؟ -

 .رو به معنای پرسیدن تکون دادم نگاهی به رامان کردم و سرم

 میشه فردا نری شمال؟ -

 

 :لپش رو مهربون کشیدیم و گفتم

 .نه عزیزم دانشگاه و کالسم مونده -

 راستی ساحل کی بازی دارید؟ -

 

 :قلوپی از دوغم رو خوردم و در جواب به مامان گفتم

 .پس فردا، البته اگه زمانش عقب نیوفته-

 

 :سرش رو تکون داد و گفت

 .موفق باشی عزیزم -
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 .ناخودآگاه یاد دامون اومدم و جیغی که سرش زدم

 

 .لبم رو گزیدم و تو دلم ریز ریز خندیدم

 .با شوخی و خنده ای که سال ها ازش دور بودم شام رو خوردیم

 .قرار شد من و بابا ظرف بشوریم

 

 .با کلی خنده و اذیت کردن بابا ظرف رو شستم

 .ا نقش تشویق دهنده رو داشتالبته همه رو من شستم باب

 

 :با خستگی خودم رو روی کاناپه پرت کردم و گفتم

 .وآی چقدر خسته شدم -

 .مامان با یه ظرف بزرگ پاپ کرن و چیپس وارد پذیرایی شد

 

  

 .با دیدن پاپ کرن گوجه ای نیشم رو باز کردم

 واسه منه؟ -
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 :سری تکون داد و گفت

 .نه واسه رامانه -

 :و گفتملب بر چیدم 

 !مامان -

 

 .یامان، چیپس هم واسه من و باباته -

 .با بغض و اشک خیره شدم به بابا

 :بابا خنده ای بلندی کرد و گفت

 شبنم جان تو که چیپس دوست نداری چرا دخترم رو اذیت می کنی؟ -

 

 .با حرف بابا با ذوق بغلش کردم و گونه اش رو سفت بوسیدم

 .شوهر من رو بوس نکن -

 

 :رو دادم باال و رو به مامان گفتم ابروم

 .دوست دارم -

 :رامان که نمی دونست نباید این حرف رو االن بزنه لب باز کرد و گفت

 .مامانی عمو دامون هم لپ ساحل رو اینجوری بوس کرد -



                 
 

 

 فاطمه عرب ساق آبادی|  تحمل کن دلم رمان

 

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

205 

 

 

 .سیخ نشستم سرجام و تو دلم یه ریز به دامون فحش دادم

 :با لبخند مسخره ای گفتم

 .ی میگی؟ االن مامان باور می کنهخوشگلم چرا اینجور  -

 

 :دوتا پاپ کرن گذاشت دهنش و گفت

 الکی نمیگم ساحل، تازه مگه نگفت بزرگ بشن طعم هم رو می چشن؟ -

 

 .با ترس و استرس نگاهی به مامان کردم

 .بابا با خنده ی مهربونی نگاهم می کرد

 

 .چشمام رو واسه رامان ریز کردم و با تهدید نگاهش کردم

 :با لحن مشکوکی پرسید مامان

 مگه چی گفتی که دامونت بوست کرده؟ -

 

 .لبم رو گزیدم و التماس وار نگاهی به بابا کردم

 .حداقل بابا از موضوع بین من و دامون خبر داشت
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 :بابا پیش دستی ای کرد و گفت

 .شبنم جان مگه دامون پسر بدیه؟ رامان یه چیزی شنیده اشتباهی تعریف کرده خانمم -

 

 .با قدر دانی نگاهی به بابا کردم

 :لبخندی مهربون زد، مامان ظرف چیپس رو گذاشت جلوم و گفت

 .بخور مامان، ببین چقدر الغر شدی -

 

تو دلم خیالم راحت شد. از بوسیده شدنم ترسی نداشتم می ترسیدم مامان واکنش نشون بده به 

 .بیماری دامون وگرنه اون بوسیدن چیزی نبود

 

 حل؟راستی سا -

 :لبم رو تو دهنم کردم و گفتم

 .جانم -

 نمی خوای موهات رو صاف کنی؟ -

 

 "یاد حرف دامون افتادم"دنیای فرفریت دلم رو زیر رو می کنه ساحل هیچ وقت صافشون نکن

 :با لبخند گفتم
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 .نه بهش عادت کردم دیگه -

 

  

 .نیآخه یه جوری تو آشپزخونه غر میزدی که گفتم حتما می خوای صاف ک -

 .نه عزیزم -

 .سرم رو روی شونه ی بابا گذاشتم و مشغول دیدن فیلم شدم

 

 .ذهنم سمت دامون کشیده شده بود

 :با فکرش از روی کاناپه بلند شدم و گفتم

 .من برم سوغاتی رامان رو بیارم -

 

 .مامان با لبخند سرش رو تکون داد

 .سمت پله ها راه افتادم و وارد اتاقم شدم

 .ن رو گرفتمشماره ی دامو

 

 :همین که جواب داد با جیغ گفتم

دامون دعا کن نبینمت وگرنه خفه ات می کنم، امروز رامان جلو مامانم گفت عمو دامون لپ  -

 .ساحل رو بوس کرده تازه گفت گفته بزرگ بشن طعم هم می چشن
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 :جیغی از سکوتش زدم و با حرص گفتم

 .دامون -

 حرص کردی مگه این پسره ی کله شق من چکار کرده؟ خوبی عزیزم؟ فدات بشم قشنگم چرا -

 

 .لبم رو کج کردم و ترسیده نگاهی به گوشی کردم

 االن این شبنم جون بود؟

 .دستم به دامون برسه خفه اش می کنم

 

 :المتاس وار به سقف اتاقم گفتم

 خدا جون قربونت برم فدات بشم چرا امروز انقدر من رو ضایعه می کنی؟ -

 

 .جون از پشت گوشی بلند شدصدای شبنم 

 .ساحل جان دامون حمامه، اومد بهش میگم بهت زنگ بزنه -

 

 .آبروم به اندازه کافی جلوش رفته بود

 مامان ساحله؟ -
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 .صدای دامون بود

 .بیا ساحل جان اومد بیرون -

 

 .صدای بهم خوردن در که اومد فهمیدم شبنم جون رفته بیرون

 :دامون با همون لحن مهربونش گفت

 خانم گلم چی میگه؟ -

 

 .دامون آبروم جلوی همه رفت -

 :با مهربونی پرسید

 چی شده مگه؟ -

 

رامان هر حرفی که تو ماشین گفته بودی رو به مامان گفت اولشم گفت عمو دامون ساحل رو  -

 .بوس کرد، االنم جلو مامانت همه رو گفتم

 

 .کم مونده بود بزنم زیر گریه

 :با مهربونی جواب داد

عزیز من دختر خوب بابات که میدونه چی بینمون هست و می دونی که مامانا هم این چیزا  -

 .بینشون مهم نیست
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 دامون؟ -

 .جانم -

 :با بغض گفتم

 .حوصله ام سر رفته -

 

 مامانت بهت نگفت؟ -

 :کنجکاو پرسیدم

 چی؟ -

 .امشب خونه ی ما دعوتید -

 .شی زده بودم جلوی شبم جون آبرو برام نموندلبم رو گزیدم؛ با اون حرف هایی که من پشت گو

 .دامون من نمیام -

 چرا فرفری؟ -

 .نمی دونم -

 

 :خودم رو پرت کردم رو تخت و گفتم

 حموم بودی؟ -
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 .آره، ولی اصال بهم خوش نگذشت -

 

 :کنجکاو پرسیدم

 مگه تو حموم به آدم خوش می گذره؟ -

 .آره، اگه تو باشی -

 

 :جیغی زدم و گفتم

 .حرف ها رو میزنی من حرصی میشم ها همین -

 

 :خنده ای کرد و گفت

 .دورت بگردم من، عزیزم من برم لباسام رو بپوشم -

 

 .برو دامون -

 .فعال -

 .قطع کردم و جلوی آینه ایستادم

 .نفس عمیقی کشیدم و مشغول ور رفتن با موهام شدم
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 .رنگشون به حنایی می خورد و مایل به نارنجی بود

 .ده بودم ولی موهام به همون عمه ام رفته بودرنگشون نکر 

 

 .ساحل -

 .با صدای بلند مامان که از پایین می اومد از اتاق بیرون رفتم

 

 :سرم رو از روی نرده ها پایین بردم و گفتم

 .بله مامان -

 

یادم رفت بهت بگم، شنبم گفت واسه شام بیاید اونجا منم گفتم ساحل فردا میره می خوام  -

 .پیشمون باشه گفت پس بعد شام بیاید شب آخری

 

 :لپم رو باد کردم و گفتم

 االن آماده بشم؟ -

 .آره برو -

 

 .سرم رو تکون دادم و وارد اتاقم شد

 .با این آبرو بازی ای که کردم بهتره یه دست لباس درست بشم خیط نشم
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 .توی کمدم دنبال یه ست قشنگ گشتم

 .رت کردم رو تختشلوار آبی کمرنگ نخی خیلی گشادم رو پ

 

 .مانتوی مشکی بلندم رو انداختم روش

 .شال بلند آبی همرنگ شلوارم رو هم اضافه کردم بهشون

 

 .جلوی آینه یکم ریمل زدم، و در آخر رژ اناریم رو زدم و نگاهی به خودم کردم

 .یه دوش مالیم با عطر شیرینم گرفتم

 

 .و گوشی و کتابم رو انداختم توشکوله ی مشکیم رو که گالی ریز آبی داشت رو برداشت 

 .بعد از اینکه لباسام رو پوشیدم پایین رفتم

 .رامان روی کاناپه نشسته بود و مشغول دیدن کارتون بود

 .سمت اتاق مامان بابا راه افتادم

 .هروقت می رفتم پشت در اتاقشون چیزای خوب خوب می شنیدم، خوبا خوب

 :گفتدر حالی که دستش رو به گردنش می کشید 

 .جانم بابا -
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 :با حسودی اخم کردم و گفتم

 یعنی من زشت میشم بابا؟ -

 :لبخند مهربونی زد و گفت

 .نه بابا تو هم به مامانت رفتی روز به روز خوشگلتر میشی -

 :با اخم گفتم

 .نخیرم، االن تو دلت داری میگی نه به اندازه مامان -

 :رو بوسید و گفتبا خنده نزدیکم شد و با محبت پدرانه پیشونیم 

 عزیز بابایی تو، مگه میشه باباش دختر غر غرویی چشم سبزش رو دوست نداشته باشه؟ -

 :پشت چشمی نازک کردم که مامان جیغی زد و گفت

 .احمد چرا انقدر این رو لوس می کنی -

 .چشم غره ای بهم رفت با چشم های ریز مامان رو نگاه کردم که 

 .اتاق بیرون رفتم گونه ی بابا رو بوسیدم و از

 .توی آشپزخونه رفتم و کوله ام رو پرت رو کاتنر و در یخچال رو باز کردم

 .کیک شکالتی مامان رو در آوردم و مشغول خوردن شدم

 .صدای زنگ گوشیم بلند شد

 :با غرغر بلند شدم و جواب دادم

 هوم؟ -
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 .ساحل -

 :با شنیدن صدای مهام با نیش باز گفتم

 چطوری عینکی؟ -

 زهرمار، شمال نیستی؟ -

 .تو جونت، نه اومدم تهران -

 آهان عسل بهم گفت، خوبی؟-

 .آره عالیم -

 .پرش کیکی توی دهنم گذاشتم و ملچ و ملوچی کردم

 .ساحل میزنمتا -

 :ریز ریز خندیدم و گفتم

 .دوست دارم عینکی -

 .زهرمار، خب دیگه خداحافظ شارژم تموم میشه -

 :با جیغ گفتم

وری، به جای اینکه بگی ساحل جان عزیزم تهران خوش می گذره چه خبر و فالن خیلی بی شع -

 .میگی شارژم تموم میشه به جهنم گمشو اصال

 .با حرص قطع کردم و زیر لب غرغر کردم

 .خامه های روی کیک رو به زور تو دهنم جا دادم

 .چند دقیقه بعد صدای پیام گوشیم بلند شد
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 "شی رو روی من قطع می کنی؟دوست خنگولک من به چه حقی گو"

 

  .خودتی خنگولک

 .جوابش رو ندادم و بعد از اینکه کیک رو توی یخچال گذاشتم وارد پذیرایی شدم

 .بابا و مامان هم اومده بودن بیرون

 .برای دیدن دامون ذوق داشتم انگاری که باره اولمه

 .سوار ماشین شدیم و مشغول ور رفتن با گوشیم شدم

 .ساحل -

 .مامان جانم -

 .شبنم همش تعریفت رو می کنه کاری نکنی آبروم رو ببری -

 :با اعتراض گفتم

 .عه مامان -

 .یامان، آبرو داری کن -

 .مامانی -

 .کشیدم نگاهی به رامان کردم و لپش رو سفت 

 .بگو خوشگلم -

 .من می خوام برم خونمون -
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 :مامان برگشت سمت رامان و با مهربونی گفت

 چرا خوشگلم؟ -

 .خسته شدم -

 :لبم رو برچیدم و گفتم

 .عه رامان قرار بود پیش من بخوابی ها -

 .نیم خیز شد و گونه ام رو بوسید و مظلوم نگاهم کرد

 :لپش رو کشیدم که بابا گفت

 بابا می خوای ببرمت خونتون؟ -

 .رامان سرش رو تکون داد بابا لبخندی مهربون زد و پیچید توی کوچه

 .لوی خونه ی دامون اینا بابا پارک کردبعد از چند دقیقه ج

 .رامان چرا رفت خونشون رو نمی دونم ولی دلم گرفت

 :با بغض وارد خونه شدم و گفتم

 .سالم -

 .شبنم جون سفت بغلم کرد و شروع کرد به قربون صدقه رفتن

 .وآی ساحل جان چقدر خوشگل شدی -

 .از قربون صدقه کلی خوشم می اومد و نیشم باز می شد

 .نیش شل شده نگاهش می کردم که خندید و لپم رو کشید با



                 
 

 

 فاطمه عرب ساق آبادی|  تحمل کن دلم رمان

 

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

218 

 

 .به عمو رضا دست دادم و پیشونیم رو پدرانه بوسید

 :با لحن مهربونی گفت

 .خوش اومدی باباجان -

 .لبخندی مهربون زدم که چشمم خورد به دامون

 .نیشم شل شد، به زور جمعش کردم ولی نمی شد

 .دامون هم از قصد چشمکی زد

 .بهش رفتم و با چشم و آبرو اشاره کردم آبروم رو نبر چشم غره ای

 .خنده ای کرد و نزدیکم شد

 .به به سالم ساحل جان -

 .چشم غره ای دیگه ای نثارش کردم

 :لبخند زورکی ای زدم و گفتم

 .سالم دامون -

 شبنم جون هولم داد تو بغل دامون 

 .شغول حرف زدن شدنبابا و عمو رضا روی کاناپه نشستن و مامان شبنم جون هم م

 .لبم رو گاز گرفتم و با بی حوصلگی نگاهی به اطراف کردم

 راستی شبنم جون دارا هنوز شیرازه -

 :با مهربونی جواب داد
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آره عزیزم با دوستش نزدیک دانشگاه خونه گرفتن، باز تو به خانواده ات سر میزنی این خانم  -

 .باید بهش زنگ بزنی تا بیاد

 

 :م و گفتملبخندی مهربون زد

 .حتما سرش شلوغه وگرنه دارا دختر خوبیه -

 .سرش رو تکون داد و ادامه ی حرفش رو با مامان سر گرفت

 .خانمم -

 :برگشتم سمت دامون و گفتم

 جانم؟ -

 .بیا بغلم ببینم -

 :اخمی بهش کردم و با حرص گفتم

 .دامون نزدیکم بشی جیغ میزنم -

 .دیگه زیاد بهم دید نداشتما یه طرف سالن بودیم و اونا هم طرف 

 .دست دامون روی دستم نشست که سوالی نگاهش کردم

 خوبی خانم گل؟ -

 :شالم رو روی شونه هام افتاده بود رو آزاد انداختم رو سرم و گفتم

 .من حوصله ندارم فردا این همه راه رو رانندگی کنم -

 .لبخندی بهم زد
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 .بالم و بابا می رسوندممن کجا رانندگی کردم! همیشه رامش می اومد دن

 

دلم می خواست مثل زوج های عاشق و دلداده کنار دامون باشم و با مهربونی براش میوه ی 

 .نداشتمون رو پوست بکنم و خوراکی هام رو از لبش به دهنش سر بدم

 :لبخندی بهم زدم و سرش رو توی گردنم فرو کرد و گفت

 .با من میایی خانم خانما -

 .و با ذوق نگاهش کردم که خنده ای کرد که چال گونه اش نمایان شدنیشم رو شل کردم 

 :دستم رو فرو کردم تو چالش که با خنده گفت

 .نکن دختر -

 .نوچی کردم و مشغول اذیت کردنش شدم

 :لپم رو کشید و با تهدید و شیطنت گفت

 .ساحل کاری نکن من اینجا رژ بخوام ها -

 :سیخ نشستم سرجام و گفتم

 .ردمنه غلط ک -

 .چون می دونستم به هر حرفی که بزنه عمل می کنه الل نشستم رو مبل

 .خنده ای بلندی کرد که شبنم جون و مامان برگشتن طرفمون

 .شبنم جون جوری نگاهم می کرد که انگار خبر خوش دنیا رو بهش دادم

 چیزی شده مامان؟ -
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 :دامون با خنده ای هنوز جمعش نکرده بود جواب داد

 .ننه ماما -

 .مامان زیر چشمی نگاهم کرد و با تهدید نگاهم کرد

 .منظورش این بود من باز یه سوتی دادم که دامون اینجوری می خنده

 .اخمی لوس کردم و با بغض نگاهی به مامان کردم

 .شبنم جون با خنده نگاهم کرد

دلم لک زده عه ماهور مگه دخترم چکار کرده که اینجوری بهش اخم می کنی؟ واال به خدا من  -

 .بود برای این خنده های از ته دل دامون دوسال بود که اینجوری نخندیده بود

 .اخمم رو جمع کردم و سرم رو انداختم پایین

 .دامون دستش رو آروم طوری که معلوم نباشه رو دستم گذاشت

 .مامان و شبنم جون مشغول حرف زدن دوباره شدن

 .دامون با لبخند آرومی نگاهم کرد

 نم گل من چرا ناراحته؟خا -

 .هیچی -

 :گونه ام رو بوسید و گفت

 .من که تو رو می شناسم -

 .لبخندی زدم که خندید و چشمکی بهم زد

 دامون؟ -
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 جانم؟ -

 .من رو ببر بیرون حوصله ام سر رفته -

 :لپم رو کشید و گفت

 .پس من برم کتم رو بپوشم -

 .تو اتاقش سرم رو تکون دادم و با یه لبخند بلند شد و رفت

 .بعد از چند دقیقه در حالی که کت تک اسپرتش دستش بود اومد پایین

 جایی میری بابا؟ -

 .نگاهم سر خورد به عمو رضا

 .آره دارم ساحل رو می برم بیرون -

 .عمو رضا با لبخند سرش رو تکون داد و نگاهم کرد

 بریم ساحل؟ -

م و همین که از خونه زدیم بیرون دامون دستم سرم رو تکون دادم و کوله ام رو انداختم رو شونه ا

 .رو تو دستش گرفت

 ساحل؟ -

 جانم؟ -

 :نگاه مهربونی بهم کرد و گفت

 .همیشه بهم آرامش میدی -

 :نیشم رو شل کردم که خندید و گفت
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 .وقتی اینحوری می خندی دلم برات ضعف میره -

 

 پشت چشمی براش نازک کردم 

 .خیره نگاهش کردم که چشمکی زد

 .دامون مثل پسرای خیابونی نبود. مردونه بود و عالقه اش هم یه حس زود گذر نبود

 .دامون یه سوالی ذهنم رو خیلی مشغول کرده -

 .بگو عزیزم -

 چرا خون آلوده بهت وارد شد؟ -

 :رنگ نگاهش تیره شد و دستم رو فشر داد و گفت

رفته بودم به کسه دیگه ای  کم خونی دارم، خون مخصوص بهم وارد می شد ولی چون دیرتر -

 .وارد کرده بودن و حتی پرستار هم نمی دونست اون خون آلوده است

 :لبم رو تو دهنم فرو کردم و گفتم

 خب... تو از کجا فهمیدی؟ -

 .واسه تست خون که رفتم متوجه شدم -

 .دلم خیلی براش می سوخت، حتی شبنم جون هم نمی دونست

 .کردم و سفت بغلش کردم یهویی دستام رو دور کمرش حلقه

 .بوی عطر شیرینش رو با تموم وجودم تو ریه هام دادم

 .تو آغوشش حساس پناه داشتم
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 .مهربونی و عشق وجودش رو نسبت بهم پر کرده بود

 .دستای دامون دور کمرم حلقه شد

 .تو هم همیشه باهم مهربون باش -

 مگه نیستم؟ -

 :یدم و گفتمبا شیطنت سرم رو عقب کشیدم و ریز ریز خند

 .بیشتر -

 :سفت بغلم کرد و گفت

 همون روز اول وقتی تو خواب و بیداری بودی داشتی به فحش می دادی  -

 .می دونستم زدم چون من وقتای که بد خواب بشم حرف می زدم

 :خنده ای بلندی کرد و نوک دماغم رو کشید و گفت

 .نفس من تو که می دونی گفتی -

 :لبم رو گزیدم و گفتم

 واقعا گفتم؟ -

 :خنده ای کرد و گفت

 .آره -

 .دستم رو گرفت و مشغول راه رفتن شدیم

 .سوار ماشینش شدیم و پخش رو روشن کردم
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 .این مامان منم بدجوری عاشقت شده ها -

 .با خنده نگاهش کردم و ابروم رو دادم باال

 .یشههمچین با خوشحالی نگاهم می کرد که انگار بهش گفتم پسرت داره داماد م -

 :نوک دماغم رو کشید و گفت

 مگه نیستم؟ -

 .من گشنمه دامون -

 .با یه تیک آف ماشین رو به حرکت در آورد و به مقصدی که نمی دونستم کجاست روند

 :با لحن مشکوکی پرسیدم

 دامون االن چه ماهی هستیم؟ -

 .دی -

 .آهانی گفتم و منتظر چشم دوختم به دامون

 دش نبود؟با بغض نگاهش کردم یعنی یا

 چرا لبات رو برچیدی دختر خوب؟ -

 .با اخم و دست به سینه تکیه دادم به صندلی

 .هیچی -

 .من که یادم نرفته، ده دی روزی که نفس بنده به دنیا اومد -

 .نیشم شل شد و نگاهش کردم
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 :با ذوق پرسیدم

 خب امروز چندمه؟ -

 :توی صفحه ی ساعت رولکسش نگاه کرد و گفت

 .ششم -

 :باز و خوشحالی گفتم با نیش

 یعنی چهار روز دیگه تولدمه؟ کادو واسم چی میخری؟ -

 :دستم رو زدم زیر چونه ام و گفتم

 .اوم... بزار فکر کنم بهت بگم -

 .تو هم همیشه باهم مهربون باش -

 :خمار گفت

 مگه نیستم؟ -

 :با شیطنت سرم رو عقب کشیدم و ریز ریز خندیدم و گفتم

 .بیشتر -

 :کرد و گفتسفت بغلم 

 همون روز اول وقتی تو خواب و بیداری بودی داشتی به فحش می دادی  -

 .می دونستم زدم چون من وقتای که بد خواب بشم حرف می زدم

 :خنده ای بلندی کرد و نوک دماغم رو کشید و گفت
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 .نفس من تو که می دونی گفتی -

 

 :لبم رو گزیدم و گفتم

 واقعا گفتم؟ -

 :خنده ای کرد و گفت

 .آره -

 .دستم رو گرفت و مشغول راه رفتن شدیم

 .سوار ماشینش شدیم و پخش رو روشن کردم

 .این مامان منم بدجوری عاشقت شده ها -

 .با خنده نگاهش کردم و ابروم رو دادم باال

 .من گشنمه دامون -

 .همون جور که دستش دور فرمون بود دوال شد و گوشه ی لبم رو سفت بوسید

 .م ساحلیعنی عاشقت -

 .می دونم -

 .پشت چشمی نازک کردم و با نیش باز نگاهش کردم

 :با خنده همیشگیش نگاهم کرد و بعد از چند دقیقه جلوی یه پیتزایی نگه داشت و گفت

 چی می خوایی؟ -
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 :متفکر لبم رو دادم جلو و گفتم

 .همبرگر-

 .ماشین رو بست و وارد مغازه شد 

 .مداشبورد ماشین رو کنجکاو باز کرد

 .رژ بنفش پرنگ توش بود و چهارتا عکس چهار در شش از من

 .با عصبانیت رژ رو برداشتم و گرفتم جلوی صورتم

 .هی تو واسه کی هستی هان؟ به خدا میزارمت زیر پام و خوردت می کنم -

 :نگاهی دقیق بهش کردم و گفتم

 .چه رنگ خوشگلی هم هست بی شعور -

 .منتظر چشم دوختم به درِ فست فودی

 .همین که دامون اومد بیرون دست به سینه با اخم نگاه کردم به شیشه جلو

 .در ماشین رو باز کرد و با مهربونی همبرگر رو گرفت سمتم

 .با اخم به جلو نگاه کردم و همبرگر رو نگرفتم

 .خودم که می دونستم دارم لوس بازی در میارم

 :دامون با تعجب نگاهم کردم و گفت

 عزیزم؟ -

 :و غلیظ تر کردم و رژ رو گرفتم باال و گفتماخمم ر 
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 این واسه کیه هان؟ -

 .جیغ بلندی زدم و نگاهش کردم

 .با خنده سوار ماشین شد و در رو بست

 :چشمکی بهم زد و گفت

 .واسه دارا -

 :دهن کجی کردم و گفتم

 .آره منم باور کردم -

 :لپم رو کشید و گفت

 .کنم، چه برسه به سوار کردن ماشینمن جز تو به کسِ دیگه ای فکر هم نمی  -

 عکسای من چکار می کنه؟ -

 .دستش رو دور کمرم حلقه کرد و نفس عمیقی کشیدم

 .موردی داره عکس های خوشگل خودم رو داشته باشم -

 .نوچی کردم و گازی به همبرگرم زدم

 :با دهن پر گفتم

 رژ بنفش بزنم؟ -

 :کامال جدی نگاهم کرد و گفت

 .من بازم رژ می خوامهر رنگی بزنی  -
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 .منم بهت نمیدم -

 

 ولی رژ االنت خیلی تو چشممه میدونی؟ -

 .همبرگرم رو قورت دادم و نگاهش کردم

 .لبام نه بزرگ بودن نه کوچیک

 :کنجکاو پرسیدم -

 یعنی بده؟ -

 :سرش رو به طرفین تکون داد و گفت

 نه  -

 با نیش باز نگاهش کردم، 

 .و چشمای عسلی شیرین و دماغ متوسطشصورت مردونه و موهای خرمایی 

 .لبخندی زد و ماشین رو روشن کرد

 :همبرگرم رو گرفتم سمتش و گفتم

 .اگه دهنی دوست نداری از تهش بکن -

 .لبخندی زد و با یه چشمک از همون جاهای که خورده بودم کند

 .نیشم رو سعی کردم کنترل کنم

 :لپم رو کشیدم و خیلی غیره منظره گفتم
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 .لی منگوگو -

 .خنده ای بلندی کرد و ماشین رو به حرکت در آورد

 .گازی به همبرم زدم و در نوشابه رو باز کردم و قلوپی خوردم

 راستی دامون تو نمی خوای واسم سوغاتی بخری؟ -

 :با قهر نگاهش کردم که با خنده گفت

 چه سوغاتی ای وقتی خودت هستی؟ -

 .پشت چشمی نازک کردم

 :آهی کشید و گفت

 .آه بالی من-

 :با حرص برگشتم طرفش و گفتم

 .من خیلی هم خانمم -

 :دستش رو با شوخی گاز گرفت و گفت

 .بر منکرش لعنت -

 .چشم غره ای بهش رفتم که نگاهم خورد به رژ

 :با حرص بر داشتمش، گوشیم رو در آوردم از توی جیبم و گفتم

 .االن زنگ میزنم به دارا تا بفهمم -

 ماره ی دارا رو مگه داری؟خانم قشنگ من ش -
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 .با ضایعه شدن گوشی دامون رو از روی صفحه ی شمارنده برداشتم و رمزش رو زدم

 .فهمیدن رمزش کار سختی نبود چون اسم من بود

 .توی لیست تماس هاش و رفتم و شماره ی دارا رو پیدا کردم

 .شماره اش رو گرفتم و گذاشتم نزدیک گوشم

 الو دامون جانم؟ -

 نفش واسه توئه؟رژ ب -

 :متعجب گفت

 ساحل تو؟ وآی خدای من با دامون آشتی کردی؟ -

 :دامون در حالی که می خندید گفت

 .دارا بهش بگو این رژ واسه توئه تا کَلم رو نکنده -

 :دارا کنجکاو گفت

 چه رژی؟ -

 :جیغی زدم و موهای دامون رو توی مشتم گرفتم و گفتم

 حاال به من دروغ میگی آره؟ -

 :را با خنده گفتدا

 .رژ بنفش مات رو میگی؟ آره واسه منه -

 .این حرفش رو که شنیدم لبم رو گاز گرفتم و دستم آروم از روی موهای دامون سر خورد پایین
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 :رو به گوشی که روی پام افتاده بود گفتم

 .عه؟ آهان باش -

 .با صدای خنده دارا گوشی رو قطع کردم و لبم رو گزیدم

 :تآهی کشید و گف

 .آه بالی من -

 :چشم غره ای بهش رفتم و گفتم

 .من خیلی هم خانمم -

 :دستش رو با شوخی گاز گرفت و گفت

 .بر منکرش لعنت -

 .سجده ی شکر کن -

 :خنده ای کرد و گفت

 میگم ساحل؟ -

 جانم؟ -

 دوستم یه مهمونی گرفته منم دعوت کرد به خاطر تو نرفتم بریم؟ -

 :لبم رو جویدم و گفتم

 رتی؟پا -

 :دستش رو تو هوا تکون داد و گفت
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 .یه جورایی -

 بریم ولی اگه چشمت به دختر دیگه ای بی افته می کشمت فهمیدی؟ -

 .خنده ای کرد و لباش رو روی هم فشار داد

 .بعد از چند دقیقه رسیدیم به خونه ی دوستش، نمای ویالیی داشت

 .دامون سویج رو داد به نگهبان و دستش رو گرفت جلوم

 .چشمکی زد، دستم رو با ناز دور دستش حلقه کردم

 .وارد شدیم که یه پسری همسن دامون نزدیکمشون شد و با خنده دامون رو کشید تو بغلش

 .عه واسه من بود... با بغض لب برچیدم

 .به چطوری پسر؟ گفتی نمیام ازت ناراحت شدم -

 :دامون دستی روی شونه ای پسره زد و گفت

 .خره که اومدمبهزاد جان باال -

 :پسره که اسمش بهزاد بود ابروهاش رو داد باال و گفت

 .خوش اومدید خانم -

 .سرم رو تکون دادم که دستش رو آورد جلوم

 :مردد نگاهی به دامون کردم که دستم رو توی دستش گرفت و گفت

 ما کجا بشینیم بهزاد؟ -

 :بهزاد خنده ای کرد و گفت



                 
 

 

 فاطمه عرب ساق آبادی|  تحمل کن دلم رمان

 

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

235 

 

 .باره که با یه دختر میایی نخوردم دوست دخترت رو، اولین -

 :دامون من رو به خودش چسبوند و گفت

 .ساحل عشق زندگیمه، یه دوست دختر معمولی نیست -

 :بهزاد دستی به سرش کشید و گفت

 .خوشبختم ساحل جان -

 .همچنین -

 .بیا دامون پیش خودم بشین-

 .بعد از چند ثانیه سر میز چهار نفره ای قرار گرفتیم

 .میزه سر میز بود یه دختره ریزه

 .کنار دامون نشستم و با استرس دستش رو فشردم

 :لبخند مالیمی زد و گفت

 چرا یخ کردی تو؟ -

 :سرم رو به معنای نمیدونم تکون دادم که کنار گوشم گفت

 وقتی با منی از هیچی ترس نداشته باش خب؟ -

 .لبخندی آروم روی لبم نقش بست

 .حرف زدن با بهزاد بود چند دقیقه ی می شد که دامون مشغول

 .داداش من برم یه خوش آمد گویی بگم -
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 :دامون سرش رو تکون داد و رو به دختره گفت

 خوبی الینا؟ -

 :دختره با لوسی گفت

 .عالیم -

 .دامون ابروی باال انداخت و نگاهی بهم کرد

 :بعد از چند دقیقه بهزاد اومد و کنار الینا نشست و گفت

 .ببخش دیر کردم گلم -

 :موهام رو زدم پشت گوشم و طوری که نفهمین داریم حرف میزنیم گفتم

 .عمت رو مسخره کن -

 .فعال که کنار عشقمم -

 :دندون قرچه ای کردم و گفتم

 .دامون میزنمتا -

 :دختری نزدیکمون شد و گفت

 .وآی دامون -

 .خودش رو پرت کرد تو بغل دامون

 .وارد عمل بشم دامون با شیطنت نگاهی بهم کرد و اشاره کرد

 .با حرص نگاهش کردم و صورتم رو چرخوندم سمت طرفه دیگه
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 .سپیرا جان خفه شدم -

 :دختره از دامون جدا شد و گفت

 .دامون دلم خیلی برات تنگ شده بود -

 .دستم رو روی پام مشت کردم و به زور جلوی خودم رو گرفتم

 :تدامون در حالی زیر چشمی نگاهم می کرد رو به دختره گف

 .عزیز دلمی -

 :با حرفش جیغ خفیفی کشیدم و گفتم

 .تو غلط کردی این دخترته عزیزته، خفه ات می کنم اگه یه باره دیگه بگی عزیزم-

 :بهزاد خنده ای بلندی کرد چشم قره ای بهش رفتم و با حرص گفتم

 .آره دیگه تقصیر توعه -

امون جدا کردم و موهای دامون رو توی از روی صندلی بلند شدم و دختره رو به هر زوری بود از د

 .مشتم گرفتم

 .آخ آیی نفسم نکن -

 .قهرم باهات -

 کوچولوی زیبا افتخار یه دور رقص به بنده ی حقیر رو می دید؟ -

 .برگشتم سمت دستی که جلوم دراز شده بود

لی برای تالفی کار دامون دستم رو نزدیک دست پسره کردم که دامون با عصبانیت از روی صند

 .بلند شد و مشت محکمی توی صورت پسره زد
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 .نیشم شل شد و نگاهش کردم

 .پسره دست دامون رو تو هوا گرفت پوزخندی زد

 هی فکر کردی میشینم نگاهت می کنم؟ -

 .بعد از حرفش دومین مشت رو پسره به دامون زد

 .دجیغ بلندی زدم و نزدیک پسره شدم و دستش رو گاز گرفتم که عربده ای بلندی ز 

 :با حرص و جیغ گفتم

 به چه حقی میزنی تو صورت دامون؟ -

 :لبش رو کج داد باال و گفت

به همون حقی که طبق ماده ی من در آوردی خودم وقتی یه نفر قصد دعوا باهات داشت توهم  -

 .کم نیاری

 .کوله ام برداشتم و سفت کوبیدم تو سرش

 .زود معذرت خواهی کن -

 :اخمی کرد و گفت

 .باید عذر بخوانایشون  -

 :جلوی دامون ایستادم و دستم رو زدم به کمرم و گفتم

 .پیشنهاد بی جا کردی ایشونم خوب کاری کردن -

 .ابروم رو با حرص براش دادم باال

 :دامون دستش رو دور کمرم حلقه کرد و من رو عقب کشید و رو به پسره گفت
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 .تا تنم نخاریده دوباره بزنمت گمشو از جلو چشمم -

 :سره پوزخندی زد و گفتپ

  می خوای بخارونمت؟ -

 :دامون با عصبانیت دندون قرچه ای کرد و گفت

 .الزم نمی بینم -

 .با نوک کفشش سنگ ریزه های زیر پاش رو فشار داد

 :پسره با چهره ی شاکی رفت و بهزاد گفت

 ساحل جان این دامون خشنه، شما که میدونی چرا حرصش رو در میاری؟ - 

 .ا خشونت توی بغلش کشیدمدامون ب

 .سکوت کردم و به صدای ضربان قلبش که با نا منظمی میزد گوش سپردم

 :کنار گوشم آروم گفت

 بهت گفته بودم زیادی واسه خوشگلیت خشنم؟ -

 :فشار دستش رو دور کمرم بیشتر کرد و گفت

 .پس بدون که جدی هم هستم -

 .سرم رو باال بردم و نگاهی به چهره اش کردم

 .شه ی لبش خونی شده بودگو

 .دستمالی از توی کوله ام برداشتم و گوشه ی لبش رو آروم کشیدم و پاکش کردم
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 :لبخندی بهم زد و رو به بهزاد گفت

 چیه نگاه می کنی؟ -

 :بهزاد با خنده شونه ای باال انداخت و گفت

 مشکلیه؟ -

 :دامون همون جور که آستینش رو صاف می کرد جواب داد

 .بره به ساحل خونت رو میریزم تو شیشهچشمت چپ  -

 :الینا اخمی کرد و در حالی که دستش رو دور بازوی بهزاد حلقه می کرد گفت

 .تا وقتی من هستم بهزاد به هیچ احدی نگاه نمی کنه -

 :کوله ام رو انداختم روی شونه ام و گفتم

 دامون بریم؟ -

 .دستش رو گرفتم و منتظر نگاهش کردم

 :ش روی شونه ای بهزاد گذاشت و گفتبا اون یکی دست

 .ما بریم بهزاد، خوش بگذره -

 .کجا؟ بودی حاال -

 :دامون دستی توی موهاش کشید و گفت

 .نه دیگه بریم داداش -

 :بهزاد سرش رو تکون داد و گفت
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 .حاال یه روز تا تهران هستی قرار میزارم همدیگه رو ببینم -

 .فردا میرم -

 :بهزاد نوچی کرد و گفت

 .باالخره که میایی -

 .دامون با خنده سرش رو تکون داد و هم قدیم شدیم

 :گوشه ی پیشونیم رو خاروندم و گفتم

 دامون؟ -

 .جانم-

 :با کنجکاوی پرسیدم

 کار بدی کردم که می خواستم الکی با پسره برقصم؟ -

 .آره -

 :با تعجب برگشتم طرفش و گفتم

 !دامون -

 حساسم چرا برای در آوردن حرص من این کارا رو انجام میدی؟تو که میدونی من روی تو خیلی  -

 :لب برچیدم و گفتم

 .خب تو هم اون بوفالو رو بغل کردی -

 :خندید و نوک دماغم رو کشید و گفت
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 .اون آبجی بهزاده -

 :با حرص گفتم

 .هرکی می خواد باشه -

 :با تهدید دستم رو گرفتم جلوش و گفتم

 .رو بغل کنی دونه دونه موهات رو با موچین می کنماگه به جز من کس دیگه ای  -

 :بغلم کرد و چند دور توی هوا چرخوندم و گفت

 .دلم برای این زورگویی هات تنگ شده بود ساحل -

 .لبخندم کمرنگ شد و تلخ خندیدم

 هنوز ساعت یازدهه کجا بریم؟ -

 .نمی دونم -

 .سویج رو از نگهبان گرفت و سوار ماشین شدیم

 م؟بریم با -

 .سرش رو تکون داد ماشین رو روشن کرد

 میگم دامون؟ -

 .جانم-

واسه فردا میوه بخر، خب ببین من اصال بلد نیستم پوست بکنم ها ولی مثال از خیار انقدی  -

 .انقدش میمونه خب؟ بعد منم می خوام بزارم دهنت

 :خنده ای بلندی کرد و با اشاره به دستش گفت
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 انقد میشه؟ -

 .سرم رو مظلوم بدون حرف تکون دادم

 :با دیدن ماشین عروس بغلیمون با ذوق سرم رو بیرون بردم و رو به عروس گفتم

 .چقد خوشگلی تو -

 :ملوس خندید و گفت

 .چشمات چقد خوشگله دختر -

 .چراغ قرمز بود و هر دو ماشین ایستاده بودن

 :با پرویی تمام گفتم

 .اون بادکنک لب لبیه رو بده من -

 .خندید و از شیشه ی ماشین بادکنک و یه شاخه از دسته گلش بهم داد

 :نیشم رو باز کردم و گفتم

 .مرسی -

 .چشمکی بهم زد و چراغ سبز شد

 .دستم رو براش تکون دادم و لبخندی زد

 .سرم رو آوردم تو ماشین و با شیطنت گل رو گرفتم جلوی صورت دامون

 .عا ببین چقدر خوشگله -

 :حالی که سعی می کرد گل رو از دستم بگیره گفتخندید و در 
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 .نکن بچه -

 .بعد از چند دقیقه رسیدیم بام

 .با ذوق پیاده شدم و دستای مردونه و گرم دامون رو تو دستم گرفتم

 :روی صندلی نشستیم و با اشاره به دکه ی آب میوه فروشی گفتم

 .آب انار می خوام -

 ضعف می کنی قشنگم بستنی بگیرم؟ -

 .چی کردم و با تخسی ابروم رو دادم باالنو

 :زیر لب گفت کله شق که گوشش رو پیچوندم و گفتم

 چی گفتی؟ -

 :خندید و گفت

 .هیچی داشتم می گفتم خانمم چقدر ماهه -

 :سرم رو تکون دادم و گفتم

 .آفرین -

 .کوله رو روی پام گذاشتم و دکمه اش رو باز کردم و رمانم رو در آوردم

 .ا زده بودم رو باز کردم و از خط پنجم شروع به خوندن کردمصفحه ی که ت

حس متفاوتی داره، خوندن کتاب تو پاسی از شب و توی یه فضای مالیم دنیات رو رنگی می کنه، 

 .یه جورایی به آینده ات رنگ میده

 .امیدوارت می کنه، بجنگی... بجنگی تا موفق بشی و بدی زندگی رو خاک کنی
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 .ار بزرگ آب انار رو با یه کیک شکالتی گرفت سمتمدامون لیوان در د

 .نگاهی به قهوه ای خودش که تو اون سرما ازش بخار باال می اومد کردم

 :با بدجنسی گفتم

 .دامونم -

 :خنده ای عمیقی کرد و گفت

 چی می خوای؟ -

 :تره ای از موهام رو دور دستم پیچیدم و با ناز گفتم

 قهوه ات رو میدی به من؟ -

 .تاثیر رفتار و حرکتام قرار گرفته بودتحت 

 .بدون هیچ حرفی تو حالت شک قهوه رو گرفت سمتم

 :سریع موهام رو از دور دستم آزاد کردم و گفتم

 .آب انار رو تو بخور -

 :از حالت شک بیرون بیرون اومد و با اعتراض گفت

 .ساحل از راه عشوه قبول نیست -

 .و شیرین رو خوردم نوچی کردم و جرعه ای از قهوه ای تلخ

 .کیک شکالتی رو توی یه بشقاب پالستیکی سفید بود رو برداشتم و گازی زدم

 .کال من سیر نمی شدم، اگه از پشت میز غذا بلند بشم پنج دقیقه بعدش گشنه ام میشه
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 .به دامون که آب انار رو ولع می خورد نگاه کردم

 .رنگ آلبالوییش و ترشیش دلم خواستش

 چیزه... آب انار رو میدی به من؟ دامون میگم -

 :در کمال بدجنسی نوچی کرد و گفت

 .نه دیگه تو که دلت قهوه می خواست -

 :با لجبازی پام رو زدم زمین و گفتم

 .دامون -

 .ابروش رو داد باال که با فکری که تو سرم بود کوله ام رو باز کردم و مشغول گشتن توش شدم

 :فتمبا دیدن عطرم برای االغ کردنش گ

 .ویی دامون ببین چی پیدا کردم -

 :بدون اینکه نگاهم کنه گفت

 .بیا عزیزم -

 .آب انار رو با ذوق گرفتم و مشغول خوردن شدم

 .دامون با لبخند عمیق نگاهم می کند

 .سوالی سرم رو تکون دادم

 .هیچی عزیزم -

شتم رو شونه ی دامون و دوباره سرم رو تکون دادم و بعد از اینکه آب انار رو خوردم سرم رو گذا

 .سکوت کردم
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 :دامون به آرومی گفت

 .ساحل -

 :مثل خودش لب باز کردم و گفتم

 .جانم -

 یادته؟ اون روزی که لب دریا بود؟ -

 :کنجکاو پرسیدم

 کی؟ -

 :لباش رو روی هم فشار داد و بعد از مکث طوالنی گفت

 .داشتی گریه می کردی همون دوستت عسل هم کنارت بود -

 :رو با شتاب به طرفش چرخوندم و گفتمسرم 

 تو... تو اونجا بودی؟ -

 :سرم رو دوباره روی شونه اش گذاشت و سر خودش رو روی سرم گذاشت و گفت

 .آره. طاقت نداشتم ساحل دلم می خواست بیام و اون لحظه سفت بغلت کنم -

 .سرم رو فرو کرد تو موهام

 .ه بودباد خنکی که می اومد موهام رو به رقص گرفت

 .فال داریم فال، بیا فال آینده ات رو بخر -

 :با اینکه به این چیزا اتقاد نداشتم گفتم
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 دامون فال بخرم؟ -

 .لبخندی زد و زنه که فال می فروخت رو صدا زد

 .یه فال بدید -

 .زن شروع کرد به شیرینی زبونی

 .همه فالم واقعیه، من دوساله اینجام فال من سر زبون همست -

 :و کرد سمت من و گفتبعد ر 

 خوشگل خانم فال تو رو بگیرم؟ -

 .سرم رو بدون حرف تکون دادم

 :کف دستم رو گرفت تو دستش و بعد از چند دقیقه نگاه گفت

 .گذشته ی غمی داشتی و این اواخر یه خبر خوشحالت کرده، آینده ات باریکه -

 :دامون بیست تومنی به زنه داد و گفت

 .ممنون -

 .یم به مانتوم و پاکش کردمدستم رو کشید

 :دست دامون رو آوردم باال و مثل زنه نگاهی به کف دستش کردم و گفتم

پسر جون آینده ات میگه یه خانم خوشگل خانم نفس جیگر طال بانوی ارس قطره ای از عشق  -

 .وجودی از شادی هروز صبح بیدارت می کنه و بوست می کنه و تو هم قدرانشی

 :و گفت خنده ای بلندی کرد

 .اینا که همش در مورد تو بود -
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 :پشت چشمی نازک کردم و گفتم

 خب کف دستت نوشته من از کجا بدونم؟ -

 .از روی صندلی بلند شدیم و لبه ی پرتگاه ایستادیم

 .زندگی خیلی کوچیکه دامون -

_ 

 .ساحل پاشو دیگه، ساعت ششه -

 :با بد غنقی گفتم

 .مامان خوابم میاد -

 .نگاهش کردمبا حالت زاری 

 :شونه اش رو انداخت باال و گفت

 .پاشو گوشیت زنگ میخوره -

 .خواب آلود گوشیم رو از روی عسلی برداشتم

 .الو -

 .صدای مهربون دامون بلند شد

 .عزیزم بلند شو، سه ساعت راهه ساعت یک کالس داری -

 .دامون خوابم میاد -

 :با چشم غره ای مامان سیخ نشستم سرجام و گفتم
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 .چیزه من برم -

 .بدون اینکه منتظر جواب دامون باشم قطع کردم و با دستم چشمام رو مالیدم

 دامون بود؟ -

 :از روی تخت بلند شدم و با من من جواب دادم

 .آره -

 .خیلی خب، من میرم بیرون آماده شو بیا صبحونه ات رو بخور -

 .سرم رو تکون دادم و نفس آسوده ی کشیدم

 .کرده بودم و دامون قضیه رو تو جمع مطرح کردکوله ام دیشب جمع 

 .بابا با لبخند ازش تشکر کرد و مامانم قربون صدقه اش رفت

 .از دیشب تمرین می کردم میوه چه جوری پوست بگیرم

 .وارد سرویس بهداشتی اتاقم شدم و کارای مربوطه رو انجام دادم

و جین مشکی کوتاه و شال بلند قرمز در کمد رو باز کردم و یه مانتوی چهارخونه ی قرمز مشکی 

 .برداشتم

 .بعد از اینکه پوشیدم جلوی آینه ایستادم و صورت خیسم رو با حوله خشک کردم

 .بیخیال آرایش شدم و فقط یه رژ قرمز زدم

 .عطرم رو کمی زدم و بعد از برداشتن کوله ام با اتاقم خداحافظی کردم

 .لبخندی زد بابا همزمان با من از اتاقش بیرون اومد و

 .کاش بیشتر میموندی بابا -
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 :گونه اش رو بوسیدم و گفتم

 .مرخصی نگرفتم ممکنه برام دردسر بشه -

 .چیزی نگفت و مهربون سرش رو تکون داد

 .دامون هم تو زحمت افتاد -

 :کنجکاو نگاهش کردم که گفت

 .یخب خودمم می تونستم ببرمت هرچند که... شما دامون رو به من ترجیح مید -

 :با اعتراض گفتم

 .عه عه بابا این چه حرفیه؟ شما عشق منید -

 .بعد از حرفم دست انداختم و سفت بغلش کردم

 :پیشونیم رو بوسید و گفت

 .بریم پایین مامانت منتظره -

 .سرم رو تکون دادم و از پله ها پایین رفتیم

 .عه احمد اومدی می خواستم بیام صدان کنم -

 :ای شلخته ی مامان رو بوسه ای زد و گفتبابا لبخندی زد و موه

 خانم جان چایی آمادست؟ -

 .مامان سرش رو تکون داد. کوله ام رو پرت کردم رو صندلی خالی و کنار مامان نشستم

 .لقمه ی پنیر و گردو گرفتم و مشغول خوردن شدم
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 :مامان همون جور که لقمه می گرفت گفت

 .بیا بخور تقویت شی -

 .و گرفت سمتملقمه ی کره عسل ر 

 .با لذت ازش گرفتم و مشغول خوردن شدم

 .مامان تند تند لقمه می گرفت و اجازه نمی داد خودم بگیرم و به زور بهم می داد

 .میگم ماهور جان واسه ماهم لقمه بگیری بد نیست -

 :با خنده سمت بابا برگشتم که گفت

 .تو این سه روز اصال به من محل نمیزاره -

 :اض گفتمامان با اعتر 

 ...عه احمد یه جوری میگی االن بچه ام باور می کنه، من دیشب نبودم اون همه -

 .نیشم شل شده ام رو که دید حرفش رو عوض کرد

 .احمد -

 :بابا با لحن عاشقانه ای گفت

 .جان احمد، بیا اصال خودم برات لقمه بگیرم -

 :نوچ نوچی کردم و لیوان آب پرتقالم رو سر کشیدم و گفتم

 .بابا لوسش نکن، با کفگیر بزنش -

 .مامان پس گردنی بهم زد که آب پرتقالی که هنوز قورتش نداده بودم پرید تو گلوم
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 :بابا پیشونی مامان رو بوسید و گفت

 مگه من می تونم از گل نازک تر به ماهور بگم؟ -

 :خیلی قانع و از رفتارای بابا گفتم

 .نه -

 .اش روشن شدپیامکی برای گوشیم اومد که صفحه 

 "ساحل راه افتادم آماده باش"

 در جوابش نوشتم؛

 "باشه عزیزم"

 :فرستادم و آخرین قطره ای باقی مونده ی آب پرتقال رو سر کشیدم و گفتم

 .به زودی نوه دومتون هم میاد -

 :مامان با چشمای گرد شده گفت

 جان؟ چی گفتی ساحل؟ -

 :چشمکی زدم و گفتم

 .آبجی رامان رو واسه آیدا بیاره، خودم شنیدم رامش خیلی دلش می خواد -

 :مامان با عصبانیت گفت

 پشت در اتاقشون فال گوش وایستادی؟ -

 .سریع جیم زدم و توی حیاط رفتم
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 .نفس عمیقی کشیدم، بوی هوای تازه ی صبحگاهی و جیک جیک پرنده ها

 .منگاهم رو دور تا دورم چرخوندم روی چمنای خیس و خشک شده ی حیاط نشست

 .موهای فر کوتاهم رو باز کردم و یه طرفم ریختم

 .با دستم مشغول شونه کردنشون شدم و به هر زوری بود تا نصفه بافتم

 .با ذوق گوشیم رو در آوردم و دوربین جلوش رو زدم

 .نگاهی به بافت موهام که از بین هر بافت سه تیکه موی وز شده زده بود بیرون کردم

 .یم رو گذاشتم تو کیفملب برچیدم و ضایعه گوش

 :مامان وارد حیاط شد و گفت

 .ساحل دامون دم دره -

 .سرم رو تکون دادم و سفت بغلش کردم

 .آغوش گرم و مادرانه اش

با چشمای اشکی که کار همیشه اش بود وقتی می خواستم برم نگاهم کرد و گونه ام رو سفت 

 .بوسید

 :بابا بعد از چند دقیقه بیرون اومد و گفت

 .ه ماهور جان گریه نکنع -

 .بابا بغلم کرد و سرم رو روی سینه اش گذاشت

ساحل جان بابا دامون همه چیز رو واسم تعریف کرد، از بیماریش ناراحتم دلم نمی خواد تو هم  -

 .گرفتار این کوفتی بشی
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 :برای ادامه ندادن بحث پیشونیش رو بوسیدم و گفتم

 .بوسم کن تا برم -

 .ه بوسید و دستش رو دور کمر مامان حلقه کردروی موهام رو پدران

قدم برداشتم و سمت در حیاط رفتم و بازش کردم دستی براشون تکون دادم و سوار ماشین 

 .دامون که جلوی خونه بود شدم

 .سرم رو از پنجره بردم بیرون و با دستم بوسی براشون فرستادم

 .بابا لبخندی زد و مامان با چشمای اشکی بدرقه ام کرد

 .سرم رو بردم تو و برگشتم سمت دامون

 :با ذوق گفتم

 .چه خوشگل شدی تو -

 :خنده ای بلندی کرد و گفت

 .ساحل هنوز بچه ای به خدا -

 :لوس نگاهش کردم و گفتم

 یعنی بده؟ -

 .خیره نگاهم کرد و با یه لبخند عاشقانه لپم رو کشید

 .خوشحالم می کنی -

 .شن کردملبخندی خجول زدم و پخش ماشین رو رو

 .یه آهنگ ترک مالیم از سیمگه بود
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 :با خواب آلودگی گفتم

 .دامون خیلی خوابم میاد -

 :مهربون نگاهم کرد و گفت

 .بخواب قشنگ من -

 :کش قرصی به بدنم دادم و گفتم

 .تو چی؟ تنها میمونی -

 :چشمکی زد و گفت

 .تو که پیش من باشی همچی واسم قشنگه -

 .هم گذاشتمبا نیش باز چشمام رو روی 

 .عه عه دامون وایسا میوه بخر -

 :با شیطنت گفت

 .ببین نمیخرم میزنی دستت رو می بری بلدم که نیستی پوست بکنی -

 :با لجبازی اخم کردم و گفتم

 .دامون -

 جان دامون، میوه آماده بخرم؟ -

 :با قهر نگاهم رو کردم سمت پنجره و گفتم

 .نمی خوام اصال -
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 .ک لبش کرددستم رو گرفت و نزدی

 .جلوی یه میوه فروشی نگه داشت

 چی بگیرم؟ -

 .خیار نگیر -

 .با خنده سرش رو تکون داد و وارد مغازه شد

 .نگاهی از پشت به قامتش کردم

 عضله ای و قد بلند، من چه جوری دوسال بدون دامون سر کردم؟

 .گوشیم رو برداشتم و شماره ی آیدا رو گرفتم

 .ی کنه مرض رفتن بگیری ایشاللهساحل رامان داره گریه م -

 :با نگرانی پرسیدم

 چی شده مگه؟ -

 .میگه ساحل داره میره -

 .آخ الهی فداش بشم من، گوشی رو بهش بده -

 .یه لحظه -

 .الو -

 .صدای بغضی رامان دلم رو زیر و رو کرد

 جانم خوشگلم، چرا گریه می کنی؟ -
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 :م دار شده گفتبا بغضی که می دونستم االن چشمای سبز خوشگلش ن

 دیگه نمیایی پیشم؟  -

 :با مهربونی گفتم

 .چرا عزیزم میام، فدات بشم من -

 .تازه کیکم رو هم نخوردی -

 :با دستم محکم زدم رو پیشونیم و با دلسوزی و لحن خر کننده گفتم

 .ببخشید -

 .دفعه بعد برات کیک خامه ای درست می کنم -

 :با شیطنت گفتم

 .یزآره روشم شکالت بر  -

 .من برم بازی کنم دیگه -

 .برو عزیزم -

 .قطع کردم و همون موقع دامون با چهارتا پالستیک وارد شد

 .نگاهی به هرکدومشون کردم

 .گیالس و آلوچه توت فرنگی نارنگی

 .دامون اینا که نشسته ست -

 :لبخندی زد و گفت
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 .پول اضافه دادم شست -

 .اشتمسرم رو تکون دادم و پالستیک ها رو عقب گذ

 .اولین باری بود که کنار دامون قراره بود دوتایی بریم راه دور

 .نگاهی به نیمرخش کردم

 نامردیه نگم جذاب ترین مردی بود که دیده بودم؟

 چیه خانم نگاه می کنی؟ -

 :شونه ام رو باال انداختم و گفتم

 .به منظره ی اونور شیشه نگاه می کنم -

 .سرش رو با خنده تکون داد

 .ه کن من که خیلی راضی امنگا -

نیم خیز شدم تو جام و کاله کپ دامون رو از روی سرش برداشتم و گذاشتم سرم و شالم رو آزاده 

 .روی شونه ام انداختم

 :لپم رو بادم کردم و در حالی که آهنگ رو عوض می کردم گفتم

 دامون؟ -

 .جان -

 دیشب مامانت چرا اون حرف رو زد؟ -

 .و سوالی نگاهم کردکنجکاو رو تکون داد 

 :موهام رو زدم پشت گوشم و گفتم
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همین که گفت دامون بچه ام دوساله واسه تزریق خون اول چک می کنه، حساس شده. مگه  -

 می دونه؟

 .لبش رو گاز گرفت و لبخندی تلخ زد و نگاهم کرد

نم بهم حالم بده ساحل خب؟ تو و بابات تنها کسی هستید که بعد از دکتر می دونید، ماما -

شک کرده ولی چیزی به زبون نمیاره که ازم بپرسه. شاید همین روزا بره پیش دکترم و ازش 

 .بپرسه

 .کالفه دستی دور لبش کشید و نگاهش رو دوخت به جاده

 .با مهربونی و دلسوزی سرم رو روی شونه اش گذاشتم و لبم رو دادم جلو

 دامون ببخشید باشه؟ -

 :کالهش رو از روی سرم برداشت و گفتلوس نگاهش کردم که با خنده 

 .من از دست تو ناراحت نیستم که دیوونه -

 .سرم رو مظلوم تکون دادم و نگاهی به اطراف کردم

 .از تهران خارج شده بودیم و تا چشم کار می کرد جنگل بود و تعمیرگاه

لو باشه و اوم میگم دامون من فقط نارنگی می تونم پوست بگیرم اونم باید نارنگیش کوچو -

 ...پوستش نازک ولی اینا که تو گرفتی

 .مکث کردم و دوال شدم پالستیک ها رو برداشتم

 .درست از همون نارنگی های پوست نازک بود

 :با نیش باز گفتم

 .پرفکت -
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 .یه دونه نارنگی برداشتم و مشغول پوست کندش شدم

بودم چشیدن طعمش برام  انقدر تو فیلم های مختلف ایرانی خارجی و رمانا دیده و خوندم

 .حسرت شده بود

وقتی دختره اونجور با عشق میوه رو دهن پسره می گذاشت و پسره با لبخند نگاهش می کرد 

 .مشتاقت می کرد انجامش بدی

 :نارنگی رو نزدیک دهن دامون کردم و گفتم

 .لبخند بهم بزن و بخور -

 .قهقه ای زد و دهنش رو با ولع باز کرد

 :و با لحن دیوونه کننده ای گفت نارنگی رو خورد

 .بهترین نارنگی بود که خوردم -

 .با ذوق دستم رو تو هوا بردم و مشت کردم و تکونش دادم

 .چیپس رو باز کردم و مشغول خوردن شدم

 .یه دونه گرفتم سمت لبای دامون و اشاره کردم بخوره

 .روی دستم بوسه ای زد و چیپس رو با دندوناش از بین دستم گرفت

 .حوصله ام بدجوری سر رفته بود نگاهم خورد به سقف ماشین

 .با ذوق بازش کردم و شروع کردم به جیغ جیغ کردن

باد خنک زمستانی و با سرعت گذشتن از کنار درخت های کاج سرسبز و هوای بارونی حس 

 .جدیدی بود
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 :چشمام رو بستم و توی دلم گفتم

 .دادیخدایا ممنونتم که دامون رو دوباره بهم  -

 :بلند داد زدم

 .عاشقتم خدا -

 :دامون همون جور که رانندگی می کرد گفت

 .بیا تو بچه سرما می خوری -

 .نیوچ -

 .ساحل جان سوگلیم -

 سرم رو پای

 

  

 :ین بردم و گفتم

 من سوگلیتم؟ -

 .آره دلبرکم -

 .نیشم رو جمع کردم و رفتم پایین

 :گوشیم رو در آوردم و گفتم

 .ت عکس بگیرمبگو ساحل از  -
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 آماده شده است. سایت یک رماناین کتاب در 

 :با خنده گفت

 .بچه نکن پشت فرمون -

 :نیوچی کردم و گفتم

 .بدو -

 .خنده ای آرومی کرد که چال روی لپش معلوم شد

 .با ذوق عکس رو گرفتم و شیشه رو دادم پایین که آب از لب و لوچم آویزون شد

 .دامون لواشک -

 کجا؟ -

 .اشاره ای به ماشینی که لواشکی بود کردم

 :کنار زد و از ماشین پیاده شد که با جیغ گفتم ماشین رو

 .نه بالل می خوام -

 .اشاره ای به ماشین بغل اون ماشین کردم

با خنده سمت باللی رفت و چیزی بهش گفت و برگشت سمت لواشکی و یه لواشک زرشک 

خرید و سمت باللی رفت و باللی که آماده شده بود رو حساب کرد و سمت دل گرسنه ی من 

 .اومد

 :بالل رو گرفت سمتم و گفت

 .بیا من رو بابا هم کردی -

http://www.1roman.ir/
http://www.1roman.ir/
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 .چی؟ من دیشب تو ماشین خوابم برد چکار کردی هان؟ هان جواب بده بی شعور -

 :دستش رو روی سقف ماشین گذاشت و تکیه داد به در کنار من و گفت

ی که باللیه می گفت خانمتون باردارن؟ منم تعجب کردم و گفتم واسه چی گفت اون جور  -

 .خانمتون جیغ زد فکر کردم بچه اش به دنیا اومد، منم الکی گفتم آره باردارن

 :گازی به بالل شیر زدم و گفتم

 بچه ام دلش بالل خواست حرفیه؟ -

 :دامون با خنده دست به سینه به ماشین تکیه داد و گفت

 .نه بگو بابا به زودی به دنیا میارتش -

 :با خجالت گفتم

 .دامون -

 :بهم زد و گفتچشمکی 

 لواشک زرشک گرفتم دوست داری؟ -

 .اوهوم -

 :بالل رو گرفتم سمتش و گفتم

 واسه خودت چرا نخریدی؟ -

 .دختر خوب من باید هوس یه چیزی بکنم تا بخورم -

 :مشتی آروم به بازوش زدم و گفتم

 .به خاطر من یه کوچولو بخور -
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 .لبخندی زد و بالل رو از دستم گرفت و گازی بهش زد

 این بار نوبت من بود که دامون رو لوس کنم نه؟

 .از همون جایی که گاز زده بود گاز زدم و مشغول خوردن شدم

 .لبخندی به روم پاچید و کتش رو در آورد

 [دوماه بعد]

 .با غر غر سمت اتاق استاد محسنی رفتم و تقه ای به در زدم

 .منتظر جوابش شدم و رفتم تو

 بله خانم سپهری؟ -

 .اد من تنها نمی تونم اون پروژه رو آماده کنم اونم پروژه ی که واسه درس ژنتیکهاست -

 :خودکارش رو روی میز گذاشت و گفت

اعتراض نداریم، واسه تقسیم بندی کردیم و چون تعداد دانشجو ها پنجاه و یک نفره یه  -

 .دانشجو باید تنها اون کار ها رو انجام بده

پروژه ی سخت ژنتیک به من افتاده بود و اونم تنها باید انجام می  حتی فکرشم دیوونه ام می کرد

 .داد

 :با لجبازی گفتم

 استاد خب چرا درس سخت رو به من دادید؟ -

 .عینکش رو در آورد و جدی نگاهم کرد
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من بر اساس نمره ها تقسیم بندی کردم، بهترین نمره ی کالس واسه شما و آقای کیانیه، پس  -

 .ونید از پسش بر بیایدمطمئن باشید می ت

 

 .استاد 

 :با اخم نگاهم کرد و گفت

 .اعتراض نداریم خانم سپهری -

 :تقه ای به در خورد و استاد گفت

 .بفرماید -

 .در باز شد و دامون وارد اتاق شد

 :زیر چشمی نگاهم کرد و رو به استاد محسنی گفت

 آرش جان مشکلی پیش اومده؟ -

 :استاد محسنی با لبخند گفت

 .نه دامون جان، خانم سپهری تنها باید پروژه ی ژنتیک رو انجام بدن اعتراض دارن -

 :دامون به طور نامحسوس چشمکی بهم زد و گفت

 خب چرا تنها؟ -

 .تعداد بچه ها جوریه که یک نفر یه گروه یک نفره باید بمونه و افتاده به خانم سپهری -

 :دامون برگشت سمتم و گفت

 .م سپهریحتما می تونید خان -
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 .اخمی کردم اعصابم داغون بود

 .لبخند حرصی زدم و با یه با اجازه رفتم بیرون

 ...درس های راحت افتاده به گروه های سه نفره و دو نفره اونوقت من

 .از سالن اساتید بیرون زدم و سمت کافه ی دانشگاه راه افتادم

 .صندلی نشستمسمت صندوق رفتم و یه بستنی قهوه سفارش دادم و منتظر روی 

 .ساحل -

 .سرم رو باال بردم و نگاهی به یلدا کردم

 .سرم رو تکون دادم و سوالی نگاهش کردم

 می تونم بشینم؟ -

 .اشاره ای به صندلی کرد

 :لبخندی زدم و گفتم

 .دیوونه این چه حرفیه؟ بشین -

 :با مهربونی کنارم نشست و گفت

 .ستی من بابام می تونه کمکت کنهفهمیدم از پروژه ی که بهت افتاده ناراضی ه -

آره اگه استاد محسنی می خواست کمکم کنه اون پروژه رو بهم نمی داد که بعدش بخواد کمکم 

 .کنه

 :لبخندی زورکی زدم و گفتم

 .نه عزیزم یه جوری انجامش میدم -
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 .اشاره ای به صندوق دار کرد و گفت براش قهوه بیارن

ه اگه می بینی تو درس سخت گیره فقط به خاطر اینکه که نه عزیزم، بابای من خیلی مهربون -

 .می خواد راحت از زیرش در نریم و موفق بشیم

 .چیزی نگفتم و فقط نگاهش کردم

 .خیالت راحت بهش میگم کمکت کنه -

 :لبخندی بال اجبار زدم و گفتم

 .ممنون گلم -

 .فدات خوشگلم -

 .گارسون بعد از چند دقیقه بستنی و قهوه رو آورد

 :مشغول خوردن بستنی شدم و گفتم

 یلدا هم گروهیت کیه؟ -

 .آرمان فروزش -

 :با شیطنت گفتم

 .شیطون عاشقش نشی وسط پروژه -

 :مشتی به بازوم زد و با لبخند خجولی گفت

 .نامزدمه -

 :با چشمای از حدقه در اومده نگاهش کردم و گفتم

 پس چرا بهم نگفتی؟ -
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 .تم یه روز دعوتت کنم بیرون با آرمان بریم رستوران بهت بگمسه روز پیش نامزد شدیم، خواس -

 :با پرویی گفتم

 .هنوزم دیر نشده ها -

 :خنده ای کرد و گفت

 شب بریم؟ -

 .عزیزم شوخی کردم -

 :اخمی کرد و گفت

 .نه خیرم باید بیایی، راستی چقدر استاد الهی نگاهت می کنه -

 :یدم و گفتمبا شنیدن فامیلی دامون تو دلم ریز ریز خند

  نه بابا نگاه کجا بود؟ -

 .نگاهی بهم کرد که خر خودتی

 .نه خیر خانم، من خیار چمبر نیستم که باور کنم -

 .باور کن اصال نگاهم نمی کنه -

 .صدای پیامک گوشیم بلند شد، چون روی میز اسم دامون روش افتاد

 .سریع دست انداختم صفحه اش رو خاموش کردم

 :هوم بهم کرد و با اشاره به گوشی گفتیلدا نگاهی ما مف

 که چیزی نیست؟ -
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 :خنده ای کردم و برای اینکه اشتباه فکر نکنه گفتم

 .استاد الهی دوست صمیمی داداشمه قبل از اینکه بیایم توی دانشگاه عاشقش بودم -

 :سرش رو تکون داد و شیطون گفت

 که تو نشستی راه میره،  میگم چقدر سر کالس نگاهت می کنه و همشم از اون ردیفی -

 :عینکم رو از چشمم در آوردم و گفتم

 .فضول نباش جغله -

 .زهرمار، حاال ببین استاد الهی خشنمون چکارت داشته -

 .گوشیم رو باز کردم و توی پیام ها رفتم

 "عشق من بیا اتاقم کارت دارم"

 :با خوندنش از جام بلند شدم و رو به یلدا گفتم

 .من برم عزیزم -

 :ا شیطنت گفتب

 .آره برو استاد رو منتظر نزار -

 چشم غره ای بهش رفتم و سمت صندوق رفتمک

 .بعد از اینکه حساب کردم سمت سالن اساتید راه افتادم

 .بدون در زدن رفتم تو نشسته بود رو مبل چرمی اتاقش و امتحان تصحیح می کرد

 :با گندی که امروز زده بودم برای خر کردنش با عشوه گفتم
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 عشق منی تو مگه نه؟ -

 :لباش رو روی هم فشار داد و گفت

 امتحان آره؟ -

 :با لجبازی گفتم

 دامون خودت اومدی کنارم یهویی نگفتی یکی از دانشجو ها می بینه؟ -

 .ابروهاش رو داد باال و چشمکی زد 

 .من هول شدم هرچی خونده بودم رو یادم رفت -

 خنده ای بلندی کرد 

 هول شدی آره؟ -

 .سرم رو مظلوم بدون حرف تکون دادم

 .نفس عمیقی کشید و مشغول بازی کردن با موهام شد

 ولی من نمره الکی بهت نمیدم میدونی که؟ -

 :با عشوه گفتم

 ولی اگه من باشم بهم میدی مگه نه؟ -

 :دستش رو الی موهام کرد و گفت

 .نه -

 .دامون -
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 .هبه یه شرط نمره بهت اضافه می کنم اول قول بد -

 :سریع گفتم

 .قول -

 :دستم رو گرفت کنار خودش روی مبل نشوند و گفت

 ...نمره ات شد پانزده -

 :با جیغ گفتم

 .آخ جون قبول شدم که -

 :ابروهاش رو داد باال و گفت

 ولی تو به من قول دادی نه؟ -

 :لبم رو کج و کوله کردم و گفتم

 .ولی من که قبول شدم -

 :دستی به ته ریشش کشید و گفت

 آره، ولی من از بدقولی بدم میاد می دونی که؟ -

 .راستی آرش می گفت تنهایی از بسش بر نمیایی، من کمکت می کنم -

 :با ذوق سرم رو بردم باال و گفتم

 قول؟ -

 .چشماش رو با مهربونی روی هم گذاشت. انگشت کوچیکم رو نزدیک دستش بردم و تکون دادم
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 :کرد و گفت انگشت کوچیکش رو دور انگشتم حلقه

 قول میدم من کمکت کنم تو پروژه،  -

 :دستم رو سریع از دستش بیرون کشیدم و گفتم

 .نمیام -

 :با بدجنسی دستاش رو لبه ی مبل گذاشت و گفت

 .پس منم نمره ات رو می کنم شش -

 :و گفتم پام رو روی زمین زدم

 .دامون -

 .جانم؟ قول دیگه -

 .د برداشتم که اسم یلدا روش افتادصدای زنگ گوشیم از روی میز بلند ش

 .جانم یلدا -

 االن به آرمان گفتم، شب تو و استاد الهی بیاید رستوران دریا باشه؟ -

 .یلدا جون من شوخی کردم -

 .حرف نباشه آرمان میز رزو کرده ساعت نه اونجا باشید -

 :ناچارا سرم رو تکون دادم و گفتم

 .باشه عزیزم -

 .برگشتمقطع کردم و سمت دامون 
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 .شب قراره ساعت نه با یلدا و فروزش بریم رستوران دریا -

 من چرا؟ -

 :با حرص گفتم

 .از بس تو کالس بهم نگاه می کنی یلدا فهمیده بود منم یه چیزایی رو واسش گفتم -

 :نگاهی به ساعتش کرد و گفت

 .بدو پنج دقیقه دیگه کالس داریم -

 .زدم بیرون بوسی با دستم براش فرستادم و از اتاقش

 .سرکی به اطراف کشیدم و با نفس آسوده از سالن بیرون زدم

 .با دو سمت کالس گیاه شناسی عمومی رفتم

 .تقریبا همه ی بچه ها تو کالس بودن

 .سمت جایی که عسل نشسته بود رفتم و کوله ام رو روی پام گذاشتم

 کجا بودی تو؟ -

 .با یلدا بودم -

 :سرش رو تکون داد و گفت

 .دا خیلی وقته اومده تو کالسیل -

 :پووفی کردم و گفتم

 .پیش دامون بودم -
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 از اول می گفتی خب،  -

 .صبح اولین کالسمون با دامون بود درس ژنتیک عمومی دو و االنم گیاه شناسی داشتیم باهاش

 :دامون با ابهت و جدی وارد کالس شد و گفت

 آماده اید؟خسته نباشید بچه ها، خانم آسوپور واسه کنفراس  -

 :عسل زیر لب با حرص گفت

 چرا من؟ نمیشه تو بری ساحل؟ -

 .گمشو برو ببینم -

 :عسل به خدا متصل شد و با التماس گفت

 خدا جونم خدایا عشقم نفسم اونجا ضایعه ام نکن باشه؟ -

 :به آرومی گفتم

 .گمشو دیگه عسل -

 .با استرس بلند شد و سمت سکو رفت

 .کتابش رو بست و شروع کرد

درختان تقسیم بندی های مختلفی دارن، مثال درخت های که برای میوه کاشته می شون یا  -

 .برای چوب

حاال اون هایی که برای چوب کاشته می شون بستگی دارد سوزنی برگ باشند یا پهن برگ، 

سوزنی برگها الیاف کوتاهی دارند و نرمترن، پهن پرگ ها الیاف بلندی دارند و خوش طرح تر 

 .ند مثل گردو، در کل پهن برگها بهترنهست
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 .عسل همین جور ادامه می داد و دامون سرش رو به معنای درسته تکون می داد

 .قدم برداشت و از سکو پایین اومد و شروع به راه رفتن بین ردیف ها کرد

از بین دو ردیف اون طرفی رد شد و سمت ردیفی که نشسته بودم قدم برداشت و به آرومی راه 

 .رفت می

 .دستاش رو پشت کمرش زده بود و سرش رو تکون می داد که بگه درسته

 .از پنج نمره دو و نیم میدم بهتون، چون اصول اصلی رو نگفتید -

 .عسل سرش رو تکون داد و فرار کرد سمت صندلیش

 :کنارم نشست و گفت

 شیطون دامون چی بهت گفت؟ -

 .هیچی -

 .رو خدا رو شکر کن کسی ندیدآره جون خودت، دیدم رنگت زرد شد ب -

 :برای در آوردن حرصش گفتم

 مگه همه مثل تو فضولن!؟ -

 .خفه شو 

 .ساکت باشید خانم آسوپور -

 .ماژیک رو دستش گرفت و سمت تخته ی سفید رفت

 .شروع به توضیح دادن مبحث دوم کرد و اشکالی روی تخته به عنوان مثال می کشید

 .دو ساعتی تموم توضیح داد
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سه جلسه ی بعد این مبحث رو امتحان می گیرم کسی زیر چهارده بشه از نمره ی آخر وا -

 .ترمش پنج نمره کم می کنم، خسته نباشید می تونید برید

 .تینا با عشوه بلند شد و سمت دامون رفت

 .با چشمای ریز شده نگاهش می کردم

 .رفتم کوله ام رو برداشتم و سمت میز دامون که تینا کنارش ایستاده بود

 :تینا با ناز گفت

 .استاد شب تولدمه، اگه بیاید خوشحالم می کنید -

 :دامون با جدیت گفت

 .خیر، وقت کافی ندارم -

 :تینا با ناز بیشتری گفت

 .استاد این شمارمه اگه نظرتون عوض شد بهم زنگ بزنید -

 :دامون شماره رو سمت تینا گرفت و گفت

 .وقت ندارم خانم رحیمی -

 .قهر از سکو پایین رفت و از کالس خارج شدتینا با 

 :دامون با خنده آروم گفت

 فضولیتون برطرف شد خانم؟ -

 .آره -

 .نزدیک ایستگاه منتظرم باش بیام دنبالت -
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 ماشینم؟ -

 مگه امروز با تاکسی نیومدی؟ -

 .یرگاهبا دستم محکم زدم رو پیشونیم اصال یادم رفته بود ماشینم روغن نداشت و داده بودم تعم

 .یادم نبود -

 :لبخندی مهربون زد و گفت

 .اشکالی نداره جانم، من پنج دقیقه دیگه میام -

 .سرم رو تکون دادم و سمت عسل رفتم

 :از کالس خارج شدیم و گفتم

 .عسل من رفتم فعال -

 .مگه ماشینت تعمیرگاه نیست؟ بیا برسونمت -

 .نه مرسی دامون هست -

 :سرش رو تکون داد و گفت

 .اشه عزیزم فعالب -

از پله ها پایین رفتم و از در دانشگاه زدم بیرون و شروع به راه رفتن سمت ایستگاه که چند قدم 

 .پایبن تر از دانشگاه بود کردم

 .نگاهی به ساعت مچی دور دستم کردم یک و نیم بود

 .روی صندلی ایستگاه نشستم که دامون بوقی زد

 .اشین رو روشن کردمبا خستگی سوار ماشینش شدم و کولر م
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 .چقدر گرمه -

 .اسنفد هوا بارونیه ولی معلوم نیست چرا امروز آفتابیه -

 .آفتاب زد پس کله ام -

 ساحل بریم رستوران یا غذا بگیرم بریم خونه؟ -

 .خونه -

 .جلوی یه کبابی نگه داشت و بعد از چند دقیقه با ظرف غذا برگشت

 .کولر رو روی خودم تنظیم کردظرف رو صندلی عقب گذاشتم و دریچه های 

 .با مسیری که می رفت فهمیدم داره میره سمت خونه ی خودش

 .تو این دوماه هروز خونه اش بودم

واسه تولدم یه روز قبلش همه ی خانواده اومدن شمال و سوپریزم کردن ولی دامون روز تولدم یه 

 .تولد دونفره گرفت همون روزم کلی برف اومده بود کلی حال داد

 .دامون ریموت رو زد و ماشین رو برد تو

 .سگش با دیدن ماشین دامون پارسی کرد و دوید سمت ماشین

 .دامون سوتی زد و اشاره کرد بره

 .با ترسی که از سگه داشتم از ماشین پیاده شدم و با دو سمت دره ورودی رفتم

 .دامون با خنده کنارم ایستاد و در رو باز کرد

 س داره؟آخه این پسر مگه تر  -

 :با دهن کج گفتم
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 .اصال -

 .ظرف کباب رو داد دستم و وارد خونه شدیم

 .مقنعه ام رو از سرم در آوردم و دکمه های مانتوم رو باز کردم و مانتوم رو پرت کردم مبل

 .زیرش یه تیشرت صورتی پوشیدم بودم

از یخچال برداشت و  وارد آشپزخونه شدم و دوتا بشقاب و دوتا قاشق برداشتم و دامون نوشابه رو

 .همه رو روی میز گذاشتیم

 مشغول خوردن بودم

 دامونی؟ -

 .بدو غذات رو بخور -

 .با حرص کباب رو از وسط نصف کردم و با چنگال سمت دهنم بردم

 .میز رو جمع کردم و مشغول شستن ظرفا شدم

 .مدستام رو با حوله خشک کردم و به دامون که با لبخند نگاهم می کرد چشم دوخت

 .با خستگی خودم رو روی کاناپه پرت کردم و پاهام رو تو خودم جمع کردم

 .نزدیک شدن دامون رو با صدای قدم هاش حس می کردم

 .کنارم ایستاد و دستش رو از زیرکمرم برد و حلقه کرد

 :و بلندم کرد و همون جور که تو آغوشش بودم زیر گوشم گفت

 .بخواب عزیزدلم -

 .زد و در اتاقش رو با پاش در اتاق رو باز کردبوسه ای رو پیشونیم 



                 
 

 

 فاطمه عرب ساق آبادی|  تحمل کن دلم رمان

 

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

281 

 

 :کنارم روی تخت نشست و گفت

 .بخواب عشقم -

 .چشمام دو دو میزد برای خواب

 .با حس عمیقی چشمام رو بستم

 :دستی روی صورتم کشیده می شد و صدایی گفت

 .عزیزدلم قربون اون چشمای جنگلیت بشم بیدار شو نفسم -

 :با نق نق گفتم

 .امون خوابم میادولم کن د -

 .همون جور که نشسته بودم سرم رو روی سینه اش گذاشت

 .با دستش مشغول نوازش موهام شد

 .بخواب عزیزم -

 .نفس عمیقی کشیدم و عطرش رو ولع وارد ریه هام کردم

 :جیغی زدم و در حالی که چشمام رو می مالیدم گفتم

 .وای دامون دیر شد یلدا منتظره -

 .داد سرش رو مظلوم تکون

 .از روی تخت بلند شدم و سمت میز توالت رفتم

 .نگاهی به چشمام کردم
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 دامون چشمام باد کرده؟ -

 :دامون همون جور که رکابی مشکیش رو از روی زمین برداشته بود و تنش می کرد گفت

 .نه عزیزدلم -

 :حوله ام رو که چند روز پیش آورده بودم رو برداشتم و گفتم

 .من برم حموم -

 .ی کمدش ایستادم و کت آبی نفتیش رو با شلوار جین سفیدش برداشتمجلو

 .و یه تیشرت آبی نفتی پرنگ تر از کتش گرفتم جلوش

 .گونه ام رو با لبخند بوسید و مشغول پوشیدن لباساش شد

از توی کمد واسه خودم یه مانتوی سفید حریر با نقطه های ریز گلبهی برداشتم و شلوار جین 

 .وشیدم و شال آبی نفتیم رو برداشتمتنگ آبیم رو پ

 .جلوی آینه نگاهی به خودم کردم و ساعت سفیدم رو دستم کردم و یه دوش مالیم با عطرم گرفتم

 .رژ صورتی کمرنگم رو زدم و برگشتم سمت دامون

 خوشگل شدم؟ -

 .دستش رو حلقه کرد دور کمرم و سفت چسبوندم به خودش

 :رو کرد تو گردنم و گفتشالم رو از سرم انداخت و سرش رو ف

 .بودی -

 .نیشم رو شل کردم و نگاهش کردم

 نگاهم که به ساعت افتاد جیغ زدم؛
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 .بدو دامون -

 .کوله ی آبی نفتیم رو برواشتم و از اتاق بیرون رفتم

 .با دو از پله ها پایین رفتم و وارد آشپزخونه شدم

 .سوراخش کردم و مشغول خوردن شدمدر یخچال رو باز کردم و یه آبمیوه برداشتم و با نی اش 

دامون دم در ایستاده بود کنارش رفتم و کتونی های سفیدم رو پوشیدم و کنار دامون قدم 

 .برداشتم

 :سوار ماشینش شدیم و گفتم

 .راستی شب باید کمکم کنی اولین مبحث پروژه رو آماده کنم -

 .سرش رو تکون داد و گوشیش رو که زنگ می خورد جواب داد

 .انمج -

 .با حسودی نگاهش کردم که خنده ای آروم کرد

 .نه مامان مگه من مرض دارم به حرف شما بخندم؟ چیزی نیست ساحل بود -

 .لبم رو گاز کردم و با التماس نگاهش کردم

 .آره قربونت برم. نه؟ باشه گوشی -

 :گوشی رو گرفت سمتم و گفت

 .نببین طاقت ندارما قیافه ات رو اینجوری مظلوم نک -

 :گوشی رو آوردم باال و جواب دادم

 .س...سالم خاله شبنم -



                 
 

 

 فاطمه عرب ساق آبادی|  تحمل کن دلم رمان

 

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

284 

 

 سالم به روی ماهت خوبی عزیزم؟ -

 .دامون ماشین رو روشن کرد و با یه تیک آف راه افتاد

 ممنون خاله، شما چطورید؟ -

مگه میشه این پسر اخموی من خوشحال باشه و من ناراحت باشم؟ تو این دوسال آرزوم بود  -

 .ته دل دامون بچم رو ببینم خنده های از

 :لبم رو گاز گرفتم و گفتم

 .باالخره که حاضر به خندیدن شده خاله شبنم -

 آره مادر، خونه ی دامونی؟ -

 :سریع گفتم

 .نه... بیرونیم تو راه -

 :با مهربونی گفت

 .خوش باشید خاله، انشاءهللا که بیایم خواستگاریت ساحل -

 :با خجالت گفتم

 .مون کارتون دارهخاله شبنم دا -

 .باشه عزیزم، مراقب خودت باش -

 .همچنین خاله -

 :گوشی رو گرفتم سمت دامون و گفتم

 .تروخدا یه حرفی ازش بپرس ضایعه نشم -
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 .سرش رو تکون داد و مشغول صحبت شد

 :گوشی رو بعد از اینکه قطع کرد روی صفحه شمارنده گذاشت و گفت

 چی بهت گفت خجالت کشیدی؟ -

 .چیز مهمی نبود هیچی...

 نبود که اونجور گونه هات گلگون شد؟ -

 :کوله ام رو جا به جا کردم و گفتم

 .گفت انشاءهللا بیایم خواستگاریت -

 :خنده ای بلندی کرد و گفت

 .چه حرفه خوبی، خدا حفظش کنه این مامانه گلم رو -

 .نگاهی به جاده کردم نزدیک رستوران دریایی بودیم

 .قتی دامون رو کناره من ببینه تعجب می کنهمی دونستم فروزش و

 .دامون ماشین رو تو پارکینگ پارک کرد و از ماشین پیاده شدیم

 .گوشه ی شالم رو درست کردم و نگاهی به دست دامون که سمتم اومده بود کردم

 .با لبخند دستم رو تو دستش گذاشتم و باهم هم قدم شدیم

 .و اشاره کرد بریم اونجاوارد که شدیم یلدا دستش رو بلند کرد 

 :کنارشون رسیدم و یلدا رو بغل کردم که تو گوشم گفت

 .شیطون چه با استاد ست کردی -
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 :لبخند خجولی زدم و گفتم

 .سالم آقا آرمان، تبریک میگم -

 :با لبخند گفت

 .ممنون ساحل خانم -

 :رو به دامون گفت

 االن باید استاد صداتون کنم؟ -

 :رو گذاشت رو شونه ی آرمان و گفتدامون با لبخند دستش 

 .با دامون راحترم -

 .خوش اومدید دامون جان -

 :یکمی مکث کرد و با خنده گفت

 .عادت کردم بهتون بگم استاد خجالت می کشم بگم دامون -

 :دامون با خنده گفت

 .راحت باش پسر -

 .گارسون منو رو آورد و الکی منو رو باز کردم و توش چشم چرخوندم

 .و آرمان سفارش مرغ ترش دادن و کنجکاو نگاهی به دامون کردمیلدا 

 .دوتا ماهی کنسرو لیمو -

 .گارسون سرش رو تکون داد و رفت
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 :دامون مشغول حرف زدن با آرمان بود که یلدا کنار گوشم گفت

 .چقدر استاد هوات رو داره ساحل -

 .پشت چشمی نازک کردم

 بله بله... پس چی فکر کردی؟ -

 :بازوم زد و با هیجان گفتمشتی به 

 راستی عسل نامزده کرده؟ -

 .آره، با پسرعموش -

 .امروز یه پسره ای جلوی در منتظرش بود -

 :اوهومی کردم و گفتم

 فردا کالس داری؟ -

 .آره با بابا -

 :سرم رو تکون دادم و گفتم

 بعدش بریم باشگاه؟ -

 راستی اون مسابقه ات چی شد؟ -

 :د گفتمبا یاد آوردنش با لبخن

 .بردیم -
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 .وآی واقعا؟ خیلی دوست داشتم عضو تیمت بشم ولی موقیعتش جور شد 

 .اتفاقا نیوشا از گروه رفته بیرون چون رفت خارج، اگه بازیت خوب باشه می تونی بیایی -

 :با خوشحالی دستاش رو زد بهم و گربه شرک نگاهم کرد و گفت

 خوب نیستم ولی تو یادم میدی مگه نه؟ -

 .نیوچ -

 :با اعتراض گفت

 .ساحل -

 .نه عزیزم -

 .می خواستم قبولش کنم و االن می گفتم پرو می شد

 :با قهر برگشت سمت آرمان و گفت

 .آرمان ببین ساحل تو تیمش قبولم نمی کنه -

 :آرمان با تعجب گفت

 چی شده عزیزم؟ -

 دن، ندیدی مگه؟ساحل مربی یه تیم والیباله، دوماه پیشم با آلمان بازی داشتن بر  -

 .نه عزیزم -

 .خب ساحل من رو تو تیمش راه نمیده -

 .همه ی اینا رو با لوس می گفت که آرمان خر بشه
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 :قبل از اینکه آرمان حرفی بزنه گفتم

 .شوخی کردم یلدا، از فردا بیا تو گروه -

 .با ذوق بوسم کرد

 .نگاهم افتاد به دامون، با لبخند نگاهم می کرد

 :وردن کنار گوش دامون گفتموقتی غذا رو آ

 با چنگال باید بخورم؟ -

 .آره عزیزم، لیمو بزن روش بزار الی چنگال بخور -

 :با بغض لب برچیدم گفتم

 .ولی من اونجوری سیر نمیشم -

 :ریز خنده ای کرد و کنار گوشم گفت 

 .تو اینا رو بخور بعد وقتی خواستیم بریم میبرمت پیتزایی -

 :با تردید پرسیدم

 .بگو قول میدم -

 :خنده ای کرد و گفت

 .قول میدم عزیزم -

با گرسنگی سرم رو تکون دادم تیکه ای از ماهی که شبیه کنسرو ماهی بود رو با کارد جدا کردم و 

 .با چنگال نزدیک دهنم کردم

 .جام دلستر آب انار رو نزدیک دهنم کردم و خوردم
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تیکه جعفری برای تزئینش تو بشقاب بود  با گرسنگی نگاهی به بشقابم که هیچی جز چند تا

 .چیز دیگه ای نبود

 :کنار گوش دامون گفتم

 .من گشنمه -

 .میریم عزیزم، بزار چند دقیقه بگذره -

 :آرمان برای حساب کردن بلند شد که دامون گفت

 .تو بشین آرمان جان من حساب می کنم -

 :آرمان اخمی کرد و گفت

 .ن هستیدنه این چه حرفیه؟ شما مهمون م -

 .رو حرفِ استادت حرف نزن -

 .نه دامون جان اینجا استادم نیستی پس حرفِ اضافه نزن من حساب می کنم -

 .دامون عقب کشید و دستش رو گرفت جلوم

 بریم عزیزم؟ -

 :سرم رو تکون دادم و یلدا رو بغل کردم و بعد از اینکه بوسیدمش گفتم

 .فردا بعد از کالس می برمت باشگاه -

 :رو با ذوق تکون داد و گفت سرش

 .مرسی دریا خوشگله -

 .خنده ای کردم و دسِت دامون رو گرفتم
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 .بعد از خداحافظی با دوتاشون از رستوران زدیم بیرون

 :سوار ماشین شدم و گفتم

 .گشنمه، یعنی چی دوتا قاشق غذا می ریزن تو بشقاب و میگن غذا واال -

 .خنده ای کرد و ماشین رو روشن کرد

 .واال منم سیر نشدم ساحل -

 .نیشم رو باز کردم

 :همون طور که استارت می زد گفت

 خب بریم چی بخوریم؟ -

 .فالفل هوس کردم -

 .سرش رو با لبخند تکون داد و شروع به رانندگی کرد

 .جلوی یه مغازه ی فالفلی نگه داشت و بعد از چند دقیقه با یه پالستیک برگشت

 .ر شددر ماشین رو باز کرد و سوا

 .یه فالفل از توی پالستیک در آورد و گرفت سمتم

 سمبوسه هم گرفتم می خوری؟ -

 :سرم رو تکون دادم و کاغذ نقره ای رنگ فالفل رو دادم پایین و گازی زدم و گفتم

 .بعد این می خورم -

 .سرش رو تکون داد و واسه خودش یه فالل در آورد و ماشین رو روشن کرد
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 .می کرد فالل می خورد همون جور که رانندگی

 .دستی روی شکمم کشیدم و در نوشابه ی شیشه ای رو باز کردم

 :یه نفس سر کشیدم و با دل درد گفتم

 .وآی دلم -

 :خندید و گفت

 قربونت برم دوتا سمبوسه و یه فالل خوردی می خوای دلت درد نگیره؟ -

 :با قهر نگاهش کردم و گفتم

 یعنی می گی کوفتم بشه؟ -

 :با شتاب سمتم چرخوند و گفتسرش رو 

 .نه عزیزدلم، منطورم این بود چیز عادی ای هست که دلت درد بگیره -

 :از ماشین پیاده شدم و گفتم

 یعنی من باید شب رو اینجا بمونم؟ -

 .آره جنگل من -

 .عشوه ای اومدم و در ورودی رو باز کردم

 :خودم رو پرت کردم تو دستشویی و داد زدم

 .دامون -

 .نمجا -
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 .برام یه بسته ی چیپس بریز تو ظرف تا من بیام -

 .مگه تو دلت درد نگرفته؟ پووف باشه -

 :داد زدم

 .شنیدم چی گفتی ها -

 :با لحن مثال ترسیده ای گفت

 هی وای من، چیزی گفتی ساحل؟ -

 .خنده ای بلندی کردم و جلوی روشویی دستام رو شستم و رفتم بیرون

 .سام رو با یه شلوار دو خط مشکی و تیشرت صورتیم عوض کردمرفتم تو اتاق دامون و لبا

همون جور رو پله ها موهام رو باز کردم و به دامون که تو آشپزخونه داشت قهوه درست می کرد 

 .نگاه کردم

 :تیکه دادم به کابینت و گفتم

 .دامون چقدر موهات شلخته باشه خوشگلی -

 :خنده ای کرد و گفت

 .کنم سالی یه بار شونه الشون به زور میره موهای تو هم که فکر -

 :پام رو زدم رو زمین و گفتم

 .عه دامون -

 :گفت

 .بدو تا من خودکار و کاغذ آماده می کنم دوتا لیوان قهوه بریز -
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 .سرم رو بدون حرف تکون دادم و دامون از پله ها باال رفت

تم و قهوه ها رو ریختم توش و صبر کردم تا قهوه جوش بیاد وقتی جوش اومد دوتا فنجون برداش

 .دوتا تیکه کیک نسکافه ای گذاشتم تو ظرف و همه رو گذاشتم تو سینی و از پله ها رفتم باال

 .اول تو اتاق کار دامون رفتم که حدسم درست بود اونجا بود

 .پشت میزنش نشسته بود و عینک گرد مشکیش رو زده بود به چشماش

 .و کنجکاو چشم دوختم به دامون روی مبل قهوه ای رنگ اتاق نشستم

 .از روی صندلی بلند شد و میز رو دور زد و رو مبل رو به روایم نشست

 .جرعه ای از قهوه اش رو خورد و جدی نگاهم کرد

 ببین ساحل تو مدت درس شوخی نداریم خب؟ -

 .سرم رو مظلوم تکون دادم و نگاهش کردم

 .با خودکار روی کاغذ نوشت

 "ح ژنتیکهیبریدی یعنی اصال"

 :با گیجی پرسیدم

 میشه یکم بیشتر در موردش توضیح بدی؟ -

 :خودکار رو روی میز رها کرد و گفت

ذرت رو تغییر می دن تا بهره وریش بیشتر شه، مثال شیرین تر بشه یا دونه هاش  DNA اینا -

 .بیشتر شه یا دونه هاش بزرگتر شه

 .آهان فهمیدم، خب توضیح بده -
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لی روی کاغذ شد و درمورد هر کدوم یه توضیحاتی می داد که کلی مفید مشغول کشیدن اشکا

 .بود

 دامون سخت ترینش میشه آمار آره؟ -

 :سرش رو تکون داد و گفت

 .آره و گرایش چهلم -

 .سرم رو باال پایین کردم و با خستگی نگاهی به ساعت کردم

 .سه ساعت بود داشت توضیح می داد

 :با خواب آلودگی گفتم

 .دامون بسه مغزم قفل کردوآی  -

 .خمیازه ای کشیدم و با چشمای نیمه باز نگاهش کردم

 .عینکش رو در آورد و با لبخند نگاهم کرد

 :با لحن مهربونی گفت

 .بریم بخواب خوشگلم -

 .خودم رو لوس کردم و دستام رو باز کرد و نگاهش کردم

 .دخنده ای بلندی کرد و بغلم کرد و سمت اتاق خوابش راه افتا

 .سرم رو روی بازوش گذاشتم و چشمام رو بستم

 .ساحل عزیزدلم بلند شو تب داری -

 سرم رو با وحشت به طرفین تکون دادم. این چه خوابی بود من دیدم؟
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 .نگاهی به دستام کردم زرد شده بود و می لرزید

 .هیش هیش... چیزی نیست عزیزم من اینجام، دورت بگردم من چرا می لرزی -

 .نی موهام رو نوازشم می کرد و سعی در آروم کردنم داشتبا مهربو

 .تند تند روی سرم بوسه می زد و تقال می کرد آروم بشم

 دورت بگردم من چی شده؟ -

 :با ترس و گریه لب باز کردم

دامون... خواب دیدم... تو یه جای تاریکم کسی نبود... من... من از جای تاریک می ترسم یهو  -

 ...جلوی دهنم... و چشمم خورد... به تو جلوی من کشتنتدستی ا... اومد 

 .هق هقم با یاد آوردنش بیشتر شد

 :دامون خنده ای کرد و گفت

فیلم ترسناک هم ندیدی که اینجوری بترسی، بابا من هفت تا جون دارم درضمن تا من دختر  -

 .چشم جنگلیم رو نبینم که نمیرم

 :با ترس گفتم

 .می ترسم دامون -

 .م روی تخت و سرم رو روی سینه اش گذاشتخوابوند

 :مشغول نوازش کردن موهام شد و گفت

 .می دونی گفتن غذا زیاد بخوری یا بد خواب بشی خواب بد می بینی -

 .با گفتن حرفاش خیالم راحت تر شد
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 :نفسش رو فوت کرد تو صورتم و با مهربونی گفت

 .و از همه مهم تر خواب زن چپه عزیزم -

 .شیدم و یکمی خودم رو کشیدم باالنفس عمیقی ک

 :زیر گلوش رو بوسیدم و زمزمه کردم

 .مرسی -

 .لبخند مهربونی زد و روی چشمام رو بوسید

 .بخواب خوشگلم ساعت پنجه، نه کالس داری -

 .چشمام رو روی هم گذاشتم و خوابیدم

 :با نق نق گفتم

 .اه دامون ولم کن می خوام بخوام -

 :و تنش می کرد گفتدامون در حالی که کتش ر 

 .پاشو عزیزم، من کالسم دیر میشه -

 .با حرص بلند شدم و چشمام رو مالیدم

 تو چرا انقدر خوش تیپ کردی؟ -

 :دامون متعجب نگاهی به کت دودیش و شلوار مشکیش کرد و گفت

 خوشتبپ؟ -

 :با حسودی گفتم
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 .آره یعنی چی انقدر خوشتیپ شدی؟ البد می خوای تینا رو خر کنی -

 .خنده ای بلندی کرد و خودش رو پرت کرد روم

 :با قهر کنارش زدم و گفتم

 .قهرم باهات -

 چرا خوشگل خانم؟ -

 .عمه ات رو خر کن -

 :با خنده گفت

 .وا عمه سپیده ام به این خوبی چرا خرش کنم -

 :مشتی روی بازوش زدم و گفتم

 .تو برو واسه همون تینا جونت خوشتیپ کن -

 .سش زدم و بلند شدمبه هر زوری بود پ

 .زیر چشمی نگاهی بهش کردم

 .لعنتی خیلی خونسرد تکیه داده بود به کمد و نگاهم می کرد

 .وارد سرویس بهداشتی اتاقش شدم و با بدبختی نگاهی به خودم کردم

 .موهای ژولیده و چشمای پف کرده

 .بیچاره دامون هروز صبح چهره ای قشنگ ناز من رو می بینه

 .م تا از چهره ای زیبام کم بشهصورتم رو شست
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 .بیرون که رفتم دامون همون جور ایستاده بود

 .از اتاق بیرون رفتم برگشتم عقب رو نگاه کردم

 چرا دنبالم نمی اومد؟

 .با حرص پام رو زدم به میله ی پله ها که آخم رفت هوا

 :با فکری که در سرم شعله ور شد جیغ زدم

 .آیی پام، خدا... آیی -

 .اسمی از دامون نبردم که نگران بشهاز قصد 

 .با شتاب در اتاق رو باز کرد و نگران دوید سمتم

 :دستش رو روی پیشونیم گذاشت و با نگرانی گفت

 خوبی دورت بگردم؟ پات درد گرفت؟ -

 .با بغض سرم رو تکون دادم و نیشگونی از رونم کردم که اشکم ریخت

 .با خشونت بغلم کردخیسی چشمام رو که دید دستش رو مشت کرد و 

 .نریز اون بارون جنگلی رو -

 .نیشم رو شل کردم و الکی صدای فین در آوردم

 دورت بگردم من می خوای بریم دکتر؟ -

 .دامون پ...پام درد می کنه -
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 :در رو با پاش باز کرد و روی تخت گذاشتم و گفت

 کدوم پاته؟ -

 !اآلن کدوم رو بگم؟ ضایعه میشم که

 .اینه -

 .استم رو نشون دادمپای ر 

 :دستی روی زانوم کشیدم و گفتم

 .زانوم درد می کنه -

 :روی جایی که نشون داده بودم بوسه ای زد و گفت

 قربونت بشم من، خیلی درد می کنه؟ -

 .نگرانی ته چشماش رو که دیدم دلم بیشتر از این طاقت نیاورد و سفت بغلش کردم

 :کنار گوشش به آرومی لب زدم

 .دم عزیزمشوخی کر  -

 :سرش رو عقب کشید و گفت

 چی؟ -

 .شوخی کردم چیزیم نیست -

 :نفس آسوده ای کشید و گفت

 .دیگه از این مدل شوخی ها باهام نکن عزیزم -
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 .سرم رو مظلوم تکون دادم

 .بوسه ای روی ته ریش قهوه ای رنگش زدم و با مهربونی نگاهش کردم

 :لبخندی زد و گفت

 .رو آماده کنم آماده شوتا من میرم صبحونه ات  -

 .سرم رو تکون دادم و از روی تخت بلند شدم

 .مانتو شلوار ساده ای پوشیدم و یکمی آرایش کردم

 .کوله ام رو انداختم رو شونه ام و رفتم پایین

 .دامون تو آشپزخونه داشت میز رو می چید

 .کنار در ایستادم نگاهی بهش کردم

 :گذاشتم و گفتم لبخندی زدم و یه تیکه نون توی دهنم

 .چه صبحونه ای -

 :دستم رو کشید و روی پاش نشوند و گفت

 .قبل از اینکه بریم دانشگاه یکم شیطونی بد نیست -

 .نیشم رو باز کردم و نگاهش کردم

 .خنده ای کرد لپم رو کشید

 .لقمه ای کره مربا گرفت و نزدیک دهنم کرد

 .با لذت دهنم رو باز کردم و مشغول خوردن شدم
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 ر جواب تموم مهربونی های دامون فقط می تونستم ابراز کنم نه؟د

 :تقلید از خودش لقمه ی خامه ی شکالتی رو گرفتم و با شیطنت گفتم

 .دهنت رو باز کن عمو -

 .لقمه رو توی دهنش گذاشتم و بعد از خوردن چند لقمه میز رو جمع کردم

 .جلوی آینه مقنعه ام رو درست کردم و رفتم بیرون

 .ی های لیموییم رو پوشیدم و سوار ماشین دامون شدمکتون

 .دامون نزدیک خونه ام نگه دار -

 .سوالی نگاهم کرد

 .تا یازده بیشتر کالس ندارم باید بعدش برم وسایل واسه پروژه آماده کنم -

 .می برمت خب -

 نه عزیزم زحمتت میشه، در ضمن تو تا ساعت دو کالس داری یادت رفته؟ -

 :رو پیشونیش و گفتبا دستش زد 

 .نمونه سوال طرح نکردم ساحل -

 :با کنجکاوی گفتم

 چرا؟ -

 .امروز قراره از ترم اولی ها امتحان بگیرم -

 :خندیدم و گفتم
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 .تقصیر من نیستا -

 .کالس اول رو کنسل می کنم، یا می دم صفری بره خودم سوال طرح می کنم تو اون تایم -

 ا کالس نداری؟خب مگه ساعت نه با ترم دومی ه -

 .سرش رو تکون داد

 .خب برو سر کالس اونجا سوال طرح الکی بچه ها رو بیار کنفراس بدن -

 :بشکنی توی هوا زد و گفت

 .روش خوبیه -

 :با شیطنت ادامه داد

 .حتی وقتی واسه کالس شما سوال طرح نکرده باشم -

 .جیغی زدم و زدم تو دهنم

  نه؟ ولی از من که کنفراس نمی گیری مگه -

گربه شرک نگاهش کردم که سریع نگاهش رو هول داد به جاده و در حالی که سعی می کرد 

 :نگاهم نکنه گفت

 .سومین نفر ازت می پرسم -

 .جلوی در خونه نگه داشت

 .من برم -

 .گونه اش رو بوسیدم و دستم رو تو هوا واسش تکون دادم

  :لبخندی زد و گفت
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 .مراقب خودت باش -

 .دادم و وارد ساختمون شدمسرم رو تکون 

 .سالم عمو محمد -

 .عمو محمد سرایدر ساختمون بود

 .سالم دخترم، خوش اومدید -

 .لبخندی براش زدم و سوار ماشینم شدم

 .نگاهی به ساعت کردم

 .هشت و چهل بود. با آخرین سرعت روندم سمت دانشگاه

 .ماشین رو با عجله پارک کردم و سمت کالسم راه افتادم

 .شدم با ندیدن استاد نفس عمیقی کشیدموارد 

 .روی صندلی کنار عسل نشستم

 چرا دیر اومدی؟ -

 .مشکل پیش اومد برام -

 .سرش رو تکون داد و به احترام اومدن استاد بلند شدیم

 صبح بخیر، خب کدوم گروه قسمت اول پروژه اش رو آماده کرده؟ -

 .دستم رو به آرومی بردم باال

 .دم، در کمال تعجب فقط من دستم رو برده بودم باالنگاهی به بچه ها کر 
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 :استاد با تعجب نگاهم کرد و گفت

 خانم سپهری شما کسی نبودید که می گفتید نمی تونید تنها آماده کنید؟ -

 .برو عمت رو ضایعه کن بی شعور

 :در جوابش گفتم

 .ولی آماده کردم -

 :سرش رو با رضایت تکون داد و گفت

 .بیارید ایراد هاش رو بگمآخر کالس برام  -

 :سرم رو تکون دادم و جواب دادم

 .بله چشم استاد -

 .پای تخته رفت و درس رو شروع کرد

 میگم ساحل کی کمکت کرد؟ -

 :برگشتم سمت دامون با لبخند حرص در آری گفتم

 .خودم -

 :دهن کجی ای کرد و گفت

 .آره جون عمه ات -

 .ندارم -

 .خاله ات -
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 .ببند عزیزم -

 .د از تموم شدن کالس راه افتادم سمت اتاق استاد محسنیبع

 .بند کوله ام رو دور انگشتم پیچیدم و تقه ای به در زدم

 .بیا تو ساحل جان -

 با شک به خودم نگاه کردم، کی استاد محسنی انقدر مهربون شد؟

 .جلل خالق! با شک در رو باز کردم

 .لبخندی زد و اشاره کرد روی مبل بشینم

 :ل رو به رو ایم نشست و گفتروی مب

 .ساحل جان قسمت اولش رو بده ببینم -

 .سرم رو با شک تکون دادم و چهارتا کاغذ در آوردم

 :مکثی کرد و بعد از چند دقیقه مطالعه گفت

آفرین ایرادی نداره، خوشحالم کردید خانم سپهری. با اون همه اعتراض شما این موفقیت  -

 .چشم گیره

 .براش نازک کنم که پشیمون شدمخواستم پشت چشمی 

 .البته دامون جان هم گفته کمکت می کنه -

 .طوری خودم رو نشون دادم که نمی دونم

 واقعا؟ یعنی استاد الهی کمکم می کنه؟ -

 :خنده ای کرد و گفت
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 استاد الهی؟ -

 :با شک پرسیدم

 چیز بدی گفتم؟ -

 :لبخندی زد و گفت

 دامون راحت نیست واسه شما!؟ -

 :من گفتم با من

 .نه استاد این چه حرفیه؟ مگه من اجازه دارم اساتید رو با اسم کوتاه صدا کنم -

 :خونسرد نگاهم کرد و گفت

 .دخترم نمی خواد از چیزی بترسی، در ضمن همه رو نه فقط دامون -

 .غلط نکنم این یه چیزی می دونست

 :با شک پرسیدم

 چی استاد؟ -

 .ب به پروژه اتاصل قضیه رو که گفتم، شما بچس -

 .با ضایعه شدن سرم رو تکون دادم و از روی مبل بلند شدم

 .دخترم هرجا مشکل پیدای کردی تو پروژه بپرس ازم -

 .سرم رو تکون دادم و با دوتا عالمت سوال بیرون زدم

 .سمت اتاق دامون راه افتادم
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 .بدون در زدن رفتم تو که با جای خالیش رو به رو شدم

 .از دانشگاه بیرون رفتم و سوار ماشینم شدمپووفی کشیدم و 

 .سمت پاساژی که می شناختم واسه وسایل پروژه راه افتادم

 :وارد سومین مغازه شدم و به عمو مهربان گفتم

 .سالم عمو -

 :لبخندی زد و گفت

 .اومدی بابا، چند روزی بود که نمی اومدی -

 :با لبخند تو مغازه چرخیدم و گفتم

 .یل واسه پروژه ی دانشگاهم اومدمواسه خریدن وسا -

 .هرچی می خوای بردار بابا -

 .عمو مهربان یه پیرمرد با ریش های بلند سفید بود

 .مثل اسمش مهربون بود

 .جلوی قفسه ایستادم و چیزایی که الزم داشتم رو برداشتم

 :همه رو گذاشتم رو میز و گفتم

 عمو چند شد؟ -

 .این حرف رو نزن، بردار برو -

 :عتراض گفتمبا ا
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 .عه عمو هر دفعه من اومدم یه چیزی برداشتم رایگان، اندفعه دیگه پول بگیر -

 :اخمی کرد و گفت

 .رو حرف بزرگت حرف نزن -

هفتاد تومن از تو کیف پولم برداشتم روی میز گذاشتم قبل اینکه اعتراضی کنه از مغاز بیرون 

 .اومدم

 .پالستیک رو تو دستم جا به جا کردم

 .ه مغازه ی عطر فروشی ایستادمجلوی ی

 .وارد مغازه شدم، سمت قفسه ی عطر ها رفتم

 .اسم عطر دامون رو درست یادم بود

 .عطری که تو نبودنش هر شب به بالشتم می زدم تا حس کنم کنارمه

 .عطر شیرینی که با تموم وجودم می پرستیدمش

 سمت قفسه ی کناری رفتم و اشاره کردم؛

 میشه این رو بدید؟ -

 .بله حتما -

 .با لبخند شیشه ی عطر رو داد دستم 

 .درش رو باز کردم و با لذت بو کشیدم

 .عطری که سال ها با بوی آرام بخشش شب هام رو صبح کردم

 :شیشه ی کاملش رو گذاشتم رو میز و گفتم
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 .حساب کنید لطفا -

 :کارتم رو در آوردم و گفتم

 .بیست و یک و نوزده -

 :سمتم و شیشه ی عطر رو گذاشت تو جعبه ی مشکی رنگ و گفت کارت و رسید رو گرفت

 .مبارکتون باشه -

 .سرم رو با لبخند تکون دادم و از مغازه بیرون زدم

 .با رضایت کامل سوار ماشین شدم و راه افتادم سمت خونه

 .برنامه ها داشتم واسه امشب

 .تو راه جلوی یه کیک فروشی نگه داشتم

 .چشمم رو گرفتیه کیک شکالتی پر خامه 

 .با ذوق به طرفش رفتم و دستم رو گذاشتم رو شیشه و سفت فشار دادم

 .این رو بیارید -

 :سرش رو تکون داد و آورد گفت

 متنی نمی خواید روش بزنم؟ -

 .بنویسید دوستت دارم دامون -

 :برگشت و کیک رو گذاشت تو جعبه و گفت سرش رو تکون داد و بعد از چند دقیقه 

 .دبفرمای -
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 .حساب کردم و از مغازه بیرون رفتم

 .با آخرین سرعت روندم سمت خونه

 .ماشین رو پارک کردم و با جعبه ها و پالستیک وارد آسانسور شدم

 .کلید رو از جیب کوله ام در آوردم و وارد خونه شدم

 .با پام در رو بستم و کیک رو توی یخچال گذاشتم

 .م خورد به عطرپالستیک رو وارد اتاق کارم کردم و چشم

 .لبخندی زدم و لباسام رو عوض کردم و موهام رو گوجه ای بستم و روی تخت دراز کشیدم

 .چشمام رو بستم و با خستگی خوابیدم

 [شب]

 .دوتا شمع روشن کردم و رو میز رو پر گل برگ های که خودم کاشته بودم بود

 .دلیل کیک و شمع و شام رو میز رو نمی دونستم

 .تم با دامون یه شب رویایی رو داشته باشیمولی دوست داش

 .زنگ در که به صدا در اومد نگاهی به خودم تو آینه ی کنار در کردم و به آرومی در رو باز کردم

 .دامون دستش رو دور کمرم حلقه کرد و سفت بغلم کرد

 .چه خوشگل شدی خانمم -

 .لبخندی زدم و راهنماییش کردم داخل

 .و تابی به موهام دادم با ناز کتش رو در آوردم
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 .خیره نگاهم می کرد آب دهنش رو به زور قورت داد

 :تو دلم ریز ریز خندیدم، و گفتم

 چیه؟ -

 .دلبریت زیاد شده ساحل -

 :پشت چشمی نازک کردم و گفتم

 بده؟ -

 .نه خوشگلم -

 .بردم و روی سینه اش گذاشتم با دلبری زیاد سرم رو عقب

 .با ناز از روی پاش بلند شدم و سمت آشپزخونه رفتم

 .بیا شام بخوریم -

 .کیک رو توی یخچال گذاشتم که آب نشه

 :د و گفتدامون با لبخند وارد آشپزخونه ش

 نه بابا؟ -

 :پشت چشمی براش نازک کردم و گفتم

 بله چی فکر کردی؟ -

 .روی صندلی نشستم و دوتا قاشق توی بشقاب غذا گذاشتم و اشاره کردم بشین

 .به به... خانم خانما چه کرده -
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 :با عشق نگاهش کردم و گفتم

 .بله دیگه -

 :کمی از خورشت لوبیا رو ریخت رو برنج زعفرونی و گفتی

عاشق خورشت لوبیام، رامش می گفت بچه بودی بلد نبودی درست بگی لوبیا می گفتی  -

 .خورشت آجری

 :خنده ای کرد و گفت

 حاال چرا آجری؟ -

 .به خاطر رنگش -

 .قاشق رو گرفتم جلوی دهنم و با لذت دهنم رو باز کردم

 :و گفتممشغول جویدن شدم 

 .قاشقت رو عوض کن اگه دهنی دوست نداری -

 :اخمی کرد و گفت

 .دیگه نگو دهنی، دهن تو واسم دنیای بهشته -

 .تو دلم کیلو کیلو آب حروم کردن از ذوق زیاد

 .بعد از خوردن غذا کیک رو از توی یخچال در آوردم و گذاشتم جلوی دامون

 .با ناز دوتا پیش دستی آوردم و کیک رو بردیم

 حاال جریان این کیک چیه؟ -

 :نقش ها داشتم، از ذوق نیشم رو باز کردم و گفتم
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 .کیکت رو بخور می گم -

 .با چنگال تیکه ای از کیکم رو کندم و نزدیک لب دامون کردم

 :در همون حال با عشوه گفتم

 دامونی؟ -

 .جان دامون -

 :تابی به موهام دادم و لبم رو با زبونم خیس کردم و گفتم

 پروژه ام رو انجام می دی؟ -

 .گربه شرک نگاهش کردم و دستم رو زدم زیر چونه ام

 :نفس عمیقی کشید و به زور گفت

 .کلش رو خودم برات انجام می دم -

 .نیشم رو شل شدم و دستم رو تو هوا مشت کردم و تکون دادم

 :گفتسرش رو با عجله به طرفین تکون داد و 

 .نه نه... ساحل اشتباه متوجه شدی! خودت انجام می دی و منم نیمی کمکت می کنم -

 :با بدجنسی گفتم

ولی تو گفتی کلش رو خودم انجام می دم و همیشه میگی رو حرف هام حساب باز کن، پس من  -

 حرفی دارم؟

 .ریز ریز تو دلم خندیدم

 .زدیک لبش بردبا حرص چنگال رو فرو کرد تو کیک و با عصبانیت ن
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از روی صندلی بلند شدم و پشت صندلی دامون ایستادم و دوال شدم سمتش و موهای بازم 

 .ریخت رو شونه اش

 .بوی عطری که زده بودم نفس گیر بود

 :نفس عمیقی کشید و به بدبختی گفت

 .کارت رو بگو -

 :خنده ای بلندی کردم و گفتم

 .می خوام تشکر کنم ازت -

 .سفت و عمیق بوسیدمگونه اش رو  

 .مرسی مرد من -

 :لبخندی زد و گفت

 .من ظرف ها رو می شورم تو استراحت کن -

 .نه خودم انجام می دم تو بشین عزیزم -

 :لپم رو کشید و گفت

 .بچه ی منی تو -

 :با اعتراض گفتم

 .دیگه اونقدرم کوچیک نیستم -

 .با کمک هم ظرفا رو شستیم و دامون روی کاناپه دراز کشید

 .دوتا لیوان چای ریختم و وارد پذیرایی شدم
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 .چای از قهوه هم شیک تر بود المذهب

 .د چشم دوختمپایین جلوی کاناپه نشستم و به دامون که با جدی ات والیبال نگاه می کر 

 .نگاهش که بهم جلب شد لبخندی مردونه زد و سوالی نگاهم کرد

 .نمی دونم چرا یاد اون سال ها افتادم بی اختیار خودم رو باال کشیدم و بغلش کردم

 .مهربون شدی ساحل -

 .روی موهام بوسه ای زد و سرش رو روی پام گذاشت

 .کنارش روی کاناپه نشستم و دراز کشید

 .موهاش به رقص در آوردم دستم رو تو

 .عسلی شیرینش مهربون بود

 .نیم ساعتی می شد که دامون داشت والیبال نگاه می کرد

 .با خستگی نگاهی به ساعت کردم

 .دوازده و ربع بود

خمیازه ای کشیدم من هرکی اراده کنم خوابم می بره مهم نیست که دو ساعت قبلش خواب بودم 

 .یا نبودم

 :اشتم و خمار خواب گفتمچشمام رو روی هم گذ

 .خسته شدم دامون -

 .سرش رو از روی پام برداشت و مهربون نگاهم کرد

 .از روی کاناپه بلند شد و دوال شد سمتم
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 :روی تخت گذاشتم و گفت

 من برم؟ -

 :ن جور که سرم رو روی بالشت جا به جا می کردم گفتمنیوچی کردم و همو

 .نه بمون کنارم -

 .با حس لذت چشمام رو بستم

 .م سمت عسلیخواب آلود دستم رو دراز کرد

 .دستم رو به حرکت دادم تا لیوان آب رو بردارم که دستم بهش خورد و افتاد زمین

 .دامون با شنیدن صدا چشماش رو باز کرد و خمار خواب نگاهم کرد

 :مظلوم گفتم

 .خب آب می خواستم -

 .لبخندی زد و از روی تخت بلند شد

 .آب برگشت از اتاق بیرون رفت و بعد از چند دقیقه با یه لیوان

 .لیوان رو ازش گرفتم و یه نفس از تشنگی زیاد خوردم

 لپ تاپت کجاست؟ -

 .اشاره ای به رو میز کردم

 .لپ تاپ رو برداشت و رمزش رو زدم

 :کنجکاو گفتم
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 داری؟ چکار -

 .می خوام محرم بشیم -

 :با حرفش خشکم زد. با تردید گفتم

 چ... چی؟ -

 .می خوام محرم بشیم واسه کارامون گناه نکنیم ساحل -

 .ون دادمسرم رو بدون حرف و آروم تک

 :بعد از اینکه تو نت چیزی سرچ کرد گفت

 هرچی من میگم باهام تکرار کن باشه؟ -

 .سرم رو تکون دادم و زیر لب هرچی که دامون می گفت رو تکرار کردم

 بعد از چند دقیقه لپ تاپ رو خاموش کرد 

 .بخواب عزیزدلم خوشگلم -

 .کردن موهام شد مشغول نوازش

 .چشمام رو باز کردم و کنجکاو نگاهی به اطراف کردم

 خت بلند شدم ساعت دو و نیم بود، از روی ت

 [دو روز بعد] 

 .با خودکارم سوال سوم رو خط خطی کردم و با حرص نگاهی به دامون کردم

 .من هیچی از آمار و تحقیقات نمی دونستم
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 .اشاره کردم بیا

 .دید ولی با بدجنسی سمت ردیف بغلی رفت

 :نگاهی به ساعتش کرد و گفت

 .یک ربع دیگه وقت مونده -

 .لتماسش کردم بیاد سمتمبا چشمام ا

 .لبخند مرموزی زد و سمت پسری که ازش سوال پرسیده بود رفت

 .با اعجاز سوال پنجم رو حل کردم

 کدوم سوال رو نفهمیدی خانمم؟ -

 .به دامون که باالی سرم بود نگاهی کردم

 .با حرص بهش چشم دوختم

 .به سوال سه اشاره کردم

رو از دستم گرفت و به عرض چند ثانیه چهارتا سوال طوری دوال شد که پیدا نباشه خودکار 

 .سخت رو واسم حل کرد

 .با یه چشمک از کنارم عبور کرد

 .با خوشحالی نگاهی به برگه ام کردم

 .فقط سوال بیست و یک مونده بود

 .حلش کردم و برگه ام رو دادم به دامون

 .از کالس بیرون زدم و سمت کافی نت رفتم
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 .تونستم برگه هام رو تو خونه چاپ کنمچون وقت نداشتم صبح ن

 :فلش رو دادم به پسر جونی که پشت میز بود و گفتم

 .سیمی کنید -

 .سرش رو تکون داد و مشغول چاپ کردن شد

 .روی صندلی نشستم و وای فا گوشیم رو روشن کردم

 .بدون رمز و پسورد بود

 .با شیطنت زدم رو فیلمی که دیروز می خواستم دانلوش کنم

 .ول چرخیدن خط وسط دایره شدمشغ

 .خانم تموم شد -

 .همزمان با کاره پسره فیلم منم دانلود شد

 .سمت میز رفتم و حساب کردم

 .برگه ها رو که شبیه دفتر سیمی کرده بود رو توی کوله ام گذاشتم و سمت چمنا راه افتادم

 .هنذفریم رو در آوردم و فیلم رو پلی کردم

 .سینمایی آمریکایی بود

 .غول دیدن فیلم بودم که عسل اومد بیرونمش

 :از روی چمنا بلند شدم و گفتم

 بریم؟ -
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 .بریم -

 .از دانشگاه بیرون رفتیم و سوار ماشینم شدیم

 .نگاهی کنجکاو به عسل کردم

 تو خودتی؟ -

 .گوشیش رو در آورد و شماره ی مهراد رو گرفت

 .صدای پر عشق مهراد پیچید تو گوشی

 م، امتحانت رو خوب دادی؟به به خانم -

 آره، تو چرا دیشب بهم زنگ نزدی؟ -

 :مهراد مکثی کرد و گفت

 .باید ببینمت -

 :عسل لبش رو جوید و گفت

 باشه میایی گلخونه؟ -

 .تنها باید باشیم عزیزدلم -

 .باشه خب من میرم خونمون بیا اونجا -

 .یه ربع دیگه اونجام -

 .باشه فعال -

 .بزنه تغییر مسیر دادم و روندم سمت خونه اشونبدون اینکه عسل حرفی 
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 .بدجوری تو خودش بود. چیزی نگفتم و به حال خودش گذاشتم

 :بعد از چند دقیقه گفتم

 .رسیدیم عسل -

 .گونه ام رو بوسید و رفت داخل

 .سمت گلخونه رفتم و تو راه شماره ی دامون رو گرفتم

 :بعد از چهار بوق جواب داد

 .جانم عشق دلم -

 :شم رو شل کردم و گفتمنی

 کالست تموم شد؟ -

 .آره تو اتاقمم -

 .دامون جان من برم پس -

 :صدای استاد محسنی رو که شنیدم با شک گفتم

 استاد محسنی بود؟ -

 .آره قشنگم -

 :با ترس گفتم

 .وایی نفهمه منم -

 :خنده ای کرد و گفت
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 جانم کاری داشتی؟ -

 میایی گلخونه؟ -

 :و گفتملحنم رو مظلوم کردم 

 .تنهام -

 :با مهربونی گفت

 .باشه عزیزم، تا نیم ساعت دیگه اونجام -

 .باشه، خداحافظ -

 .قطع کردم و سمت گلخونه روندم

 .از ماشین پیدا شدم و سمت گلخونه رفتم

 .قفل رو باز کردم و وارد شدم

 .نفس عمیقی کشیدم، بوی معطر گالی رز و ارکیده و یاس باهم مخلوط شده بودن

 .حتی اگه همون رشته ای مترجمی هم می رفتم این گلخونه رو می زدم

 .محل آرامش گاهم، بهترین و غم ترین خاطرات زندگیم رو توش داریم

 .قیچی باغبانیم رو برداشتم و سمت درخت بوته ی که رو زمین بود رفتم

 .مشغول هرس کردنشون شدم

 .تمکاله کپ لیموایم رو سرم کردم و آب پاش رو برداش

 .مشغول آب دادن به گل ها شدم
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 .همیشه اول گل رو آب می دادم و با عشق براشون قصه تعریف می کردم

یه روز یه گل همیشه بهار بوده که خیلی خوشگل بوده یه بوته ی کاکتوس تیغ دار و زشت  -

عاشقش میشه، تموم گالی اون باغچه عاشق همیشه بهار بودن ولی همیشه بهار دوست نداشت 

 .ی رو عاشق خودش کنهکس

یه روز باغبان اون باغچه برای آب دادن به گال می ره که می بینه همیشه بهار خشک شده. 

 .کاکتوس زشت و تیغ دار هم خشک کنارش افتاده

 .با لذت نگاهی به دور تا دورم کردم

 خانم خوشگل من چکار می کنه؟ -

 .با ذوق سمت دامون برگشتم و سفت بغلش کردم

 .حظه دل تنگ تر می شدمهر ل

 مگه می شد این مرد رو دوست نداشت؟

 .یاد جمله ای افتادم که بارها شنیده بودم

 "عشق یعنی بوسه ای وسط پیشونی"

 .من این دنیا رو بدون دامون نمی خواستم

 :از آغوشش جدا شدم و گفتم

 خوشگل شده اینجا؟ -

 .از آخرین باری که دیدم خوشگل تر شده -

 .پوشیدم و با ذوق وارد محوطه ی گلی شدم. پر بود از گالی چسبونک چکمه هام رو
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 .با لذت واردشون شدم و پاهام رو سفت باال بردم و زدم توش

 .تموم چمکه هام گلی شدم

 .دامون با لبخند ایستاده بود و نگاهم می کرد

 .با آب پاشی که توی دست دامون دیدم جیغی زدم و دویدم

 .شولوپ صدا می دادن من می دویدم و گال شالپ

 :دامون با خنده گفت

 .صبر کن بچه -

 .با نیش باز از گلخونه بیرون دویدم و بین درختا دویدم

 .با نفس نفس به درخت تکیه دادم و سرکی کشیدم که با ندیدن دامون نفس آسوده ای کشیدم

 .پشتت رو نگاه نکردی که -

 .تاش رو دور کمرم حلقه کردبا شنیدن صداش جیغی زدم و خواستم فرار کنم که دس

 :اشاره ای به سنگ بزرگی که کنارم بود کرد و گفت

 .بشین اینجا تا من بیام -

 .سرم رو تکون دادم و نشستم رو سنگ

  .هنذفریم رو از گوشم در آوردم و توی جیب مانتوم گذاشتم

 .لیوان قهوه ای جلوی صورتم گرفته شد

 .ن فالسکی کوچولوی قهوه رو گرفته بود نگاه کردمصورتم رو باال بردم و به دامون که لیوا
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 .لبخندی زدم و در لیوان رو باز کردم

 .جرعه ای از قهوه ام رو خوردم

 .دامون تکیه داده بود به درخت و قهوه اش رو می خورد

 .من با چکمه های گلی و دامون با کفشای براق و نو منظره ای جالبی ایجاد کرده بودیم

 :دامون متعجب پرسید ریز ریز خندیدم که

 چیه؟ -

 .ابرو هاش رو داد باال و نگاهم کرد

 .چکمه های من و کفشای تو -

 .نگاهی کرد و خنده ای آرومی کرد

 .بارونی که می خورد تو صورتم اذیت می کرد

 .نگاهم که خورد به برگ های زرد و خشک شده قهوه ام رو گذاشتم رو سنگ و دویدم سمتشون

 .زدم روشون با ذوق پاهام رو می

 .خرش خرش صدا می دادن، نیشم رو باز کردم و سمتم دامون برگشتم

 .با نیش شل شده نگاهش کردم که لباش رو با خنده رو هم فشار داد

 .دستی دور لبش کشید پاش رو به درخت تکیه داد

 .برگ های ریز ریز شده چسبیده بود به چکمه های گلی

 .لندی کردبا نگاه چندش پریدم رو برگ که خرش ب
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 :گوشیم رو آوردم و فیلمی از خرش خرش برگا گرفتم و دوربین رو سمت خودم گرفتم و گفتم

 .من و عشقم وسط جنگل، نگاهش کن چقدر با کالس تکیه داده به درخت -

 .چرخوندم سمت دامون که چشمکی بهم زد

خورد شدن فیلم رو قطع کردم و چند تا برگ دیگه هم خورد کردم ولی مطمئن شدم همشون 

 .سمت دامون رفتم

 .دستام رو باز کردم و دویدم تو بغلش

 .بغلم کرد و چند دور توی هوا چرخوندم و خنده ای بلندی کرد درختا انگار می چرخیدن

 .چشمم خورد به درخت لیمو

 .آب دهنم رو قورت دادم و اشاره کردم به درخت

 :با نیش باز گفتم

 دامونی؟ -

 :پووفی کشید و گفت

 برم باالی درخت؟ -

 .نیشم رو شل تر کردم و نگاهش کردم

 .خنده ای کرد و لبش رو کج کرد

 .پاش رو روی اولین شاخه گذاشت و شاخه ی بعدی رو گرفت و رفت باال

 .با ذوق دستم رو براش تکون دادم

 .ساحل -
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 .جانم -

 :چشماش رو ریز کرد و گفت

 .یه عقاب داره میاد -

 :با ترس گفتم

 .خوردتت، من رفتمهین... ن -

 .با ترس سمت گلخونه قدم برداشتم که صدای قهقه اش بلند شد

 .ساحل به نظرت اینجا عقابه؟ عزیزدلم -

 .عزیزدلم رو یه جوری کشیده و مسخره گفت

 :با حرص گفتم

 .حرف نزن بی ادب، نارنج بکن برام -

 :لباش رو روی هم فشار داد و با لحنی که سعی می کرد نخنده گفت

 .ارنج نیست عزیزم، لیموی سبزهن -

 :سوتی زدم و در حالی که دستام رو توی جیبم می کردم گفتم

 .هوا چقدر خوبه -

 .از اون باال خنده ای بلندی کرد

 :لباش رو روی هم فشار داد و گفت

 .آره -
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 .بعد از چند دقیقه با دوتا لیمو برگشت پایین

 .ا ناخنم مشغول بردیدنش شدمبا ذوق یکی از لیمو ها رو از دستش چنگ زدم و ب

 .ایش لوس، نصف شو دیگه -

 .لیمو از دستم سر خورد تو دست دامون با در فالسک که یه تیکه اش تیز بود بریدش

 .با نیش باز ازش گرفتم و لپش رو بوسیدم

 .چشمکی زد و با مهربونی نگاهم کرد

 .زبونم رو روی لیمو گذاشتم که چهره ام رفت توهم

 .رش بوداز بس تلخ و ت

 !درست خودمم نفهمیدم تلخ بود یا ترش

 .دامون من بادکنک می خوام -

 :با تعجب گفت

 !بشین بچه، بادکنک چیه -

 :با لجبازی پام رو زدم زمین وگفتم

 .یا بادکنک واسم می خری یا گریه می کنم -

 .گربه شرکت نگاهش کردم

 :سرش رو تکون داد و گفت

 تنها نمی ترسی اینجا؟ -
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 .نیوچ -

 :گونه ام رو بوسید و گفت

 .یه ربع دیگه میام -

 .سرم رو تکون دادم و توی گلخونه رفتم.گوشیم رو در آوردم و فیلم رو پلی کردم

 .مشغول دیدن ادامه ی فیلم شدم

جاهای حساسش بود که یه بادکنک قرمز بزرگ که فکر کنم اندازه ی ده تا بادکنک متوسط بود 

 .گرفته شد جلوم

 .به دامون کردم و بادکنک رو ازش گرفتمبا ذوق نگاهی 

 .سفت بغلش کردم و مشغول نوازش کردنش شدم

مامانی چقدر چاقی تو، نباید انقدر چاق باشی که. چاق باشی زودی ناراحت میشه از حرفای  -

 .بقیه

 .احساس کردم ناراحت شده چون هی بادش خالی می شد

 :با لحن مهربون تری گفتم

 .گلی فندق گردو ایی مامانولی واسه من چاق خوش -

 .تا این رو گفتم بادش خوابید و افتاد رو پام

 .با بغض نگاهی به دامون کردم

 :صورتش سرخ شده بود با لب برچیده گفتم

 این چرا قهر کرد؟ -
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 .لباش رو سفت رو هم فشار داد

 دامون دستشوییت گرفته؟ -

 .با شنیدن حرفم قهقه اش بلند شد

 .ن صورتش سرخ شده بودتازه فهمیدم به خاطر م

 :با قهر سرم رو چرخوندم سمت پنجره و زیر لب گفتم

 .بی شعور به من می خنده -

 .لبام رو با اخم دادم جلو و شروع کردم به غر غر کردن

 :دستش رو دور کمرم حلقه کرد و گفت

 چرا آخه تو انقدر بامزه ای؟ -

 .لپم رو کشید که صدای زنگ گوشیش بلند شد

 :م رو بوسید و جواب دادگونه ا

 .جانم -

 .کنجکاو چشم دوختم بهش

 .عه؟ خوشحال می شم ساحل بفهمه کلی خوشحال می شه -

 .شروع کردم به بال بال زدن بفهمم که من چی رو بشنوم خوشحال می شم

 .با عشوه نگاهش کردم که اخم مصنوعی کرد و صورتش رو چرخوند سمت دیگه

 .با یه حرکت از دستش گرفتمرو به روش ایستادم گوشیش رو 
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 .هویی پسر ساحل چیه ساحل خانم، دوما مگه تو پیش ساحلی االن -

 :با جیغ گفتم

 .داداش -

 :با خنده گفت

 .جان داداش جیغ جیغو -

 :اخمی کردم و با حرص گفتم

 .اصال با هردوتون قهرم -

 .گوشیش رو پرت کردم رو سینه اش و بادکنک متوسط رو باد کردم

 .نی بغلش کردمبا مهربو

 تو رو اینجا نگه دارم یا آبجی بزرگت رو؟ -

 :خواستم بادکنک بزرگه رو باد کنم که دامون با مهربونی گفت

 .این دستگاه باد کردن می خواد نفست می گیره خوشگلم -

 رامش چی می گفت؟ -

 .گفت راه افتادن سمت شمال -

 .تادم تو گالجیغی از سر خوشحالی زدم و پریدم باال که با باسن اف

 .صورتم از درد جمع شد

 .خواستم بلند شم که زانوم گرفت
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 :بی طاقت زدم زیر گریه. دامون با نگرانی کنارم روی دوتا پاهاش دو زانو ایستاد و گفت

 جایت درد گرفت؟ بریم دکتر گلم؟ -

 .پام -

 .دامونآیی درد می کنه  -

 :با شرمندگی گفتم

 .دامون لباست گلی شد -

 :لبخندی زدم و با عطوفت گفت

 .فدای سرت عزیزم -

 .مانتوم رو در آورد و کتش رو تنم کرد به ماشین که رسیدیم کتش رو در آورد و 

 .روی صندلی گذاشتم و با عجله سوار ماشینش شد

 .به سرعت از جنگل خارج شد

 .تادنم اونقدری جدی نبود ولی پام رو نمی تونستم تکون بدمچشمام رو از درد بستم، اف

 .بعد از چند دقیقه جلوی یه بیمارستان نگه داشت بغلم کرد و با عجله وارد ارژانس شد

 پاش آسیب دیده کجا ببرمش؟ -

 :پرستار اشاره ای به اتاق ته سالن کرد و گفت

 .دست چپ انتهای راهرو -

 .رد اتاق شددامون رو تخت گذاشتم و دکتر وا
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 خب مشکلتون چیه؟ -

 :نای حرف زدن نداشتم دامون با نگرانی گفت

 .پاش آسیب دیده، خورده زمین -

 کدوم پاته دخترم؟ -

 .اشاره ای به زانوی راستم کردم

 :پاچه ی شلوارم رو زد باال و بعد از یه معاینه کوتاه گفت

 دخترم رشته ات چیه؟ -

 .ت که جیغ بلندی زدمدامون پام رو با دستش سفت نگه داش

 :دکتر لبخندی زد و گفت

 .پات در رفته بود، جا انداختم -

 .دلم ریش شده بود از درد

 مشکلت پات بود فقط دخترم؟ -

 .سرم رو به معنای تکون دادم

 :با خجالت آروم گفتم

 .دلم -

 :دستش رو روی شکمم کشید و گفت

 کجات درد می کنه؟ اینجا؟ -
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 .نه -

 .ن دادمسرم رو با درد تکو

 :رو به دامون گفت

 ازدواج کردید؟ -

 :دامون دستم رو تو دستش گرفت و گفت

 .آره -

 :دکتر لبخندی زد و گفت

 .به خانم دکتر امیری می گم بیاد خانمتون رو معاینه کنه -

 .دامون تشکری کرد و رفت

 :دکتر که از اتاق بیرون رفت گوشه ی بلیز دامون رو چنگ زدم و گفتم

 .دامون پام -

 .اشکم راه خودش رو گونه ام پیدا کرد

 :دامون صندلی رو هل داد جلو و نشست و گفت

 .دورت بگردم من، گریه نکن فدات بشم -

 .دستش رو نوازش وار روی صورتم کشید

 .دوال شد سمتم و روی موهام بوسه ای زد که در باز شد

 :لبخندی زد و گفت



                 
 

 

 فاطمه عرب ساق آبادی|  تحمل کن دلم رمان

 

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

336 

 

 .زرد شده از نگرانیوای چه شوهر عاشقی ها داری نگاهش کن رنگش  -

 :دامون لبخندی بهم زد و دکتر گفت

 .بزار معاینه ات کنم -

 :بعد از چند دقیقه گفت

 .مشکلی جدی ای نیست عزیزم یه سرم بزنی خوب می شی -

 .ممنون -

 :رو به دامون گفت

 .شما با من بیاید نسخه ی داروش رو بدم -

 .ون رفتدامون سرش رو تکون داد و همراه دکتره از اتاق بیر 

 .بعد از چند دقیقه برگشت و لبخندی زد

 خوبی؟ -

 :دستش رو گرفتم و گفتم

 .دکتره بهت چی گفت؟ فهمیدم داره بهم دروغ می گه -

 :با مهربونی گفت

 چیزی نگفت عزیزم، -
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 !خر نیستم دامون بگو چی گفت -

 :کالفه دستی دور لبش کشید و گفت

 قشنگم.  هیچی عزیزدلم، نمی خواد نگران بشی -

 .یع میامفقط من برم یه چیزی بگیرم بخوری ضعف نکنی باش؟ سر  -

 .سرم رو بدون حرف تکون دادم

 .گوشیم رو در آوردم و شماره ی رامش رو گرفتم

 .جانم ساحل -

 کجاید؟ -

 .پایانه فدک -

 .پس نزدیک هستید -

 آره قشنگم، خونه ای؟ -

 .اوم... چیز نه -

 با دامونی؟ -

 .آره -

 :با مهربونی گفت

 .خوش بگذره عزیزدلم -

 .مرسی داداش، فعال -



                 
 

 

 فاطمه عرب ساق آبادی|  تحمل کن دلم رمان

 

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

338 

 

 .م و دامون با یه پالستیک همبرگر و آب میوه برگشتقطع کرد

 گرسنه ای؟ -

 مگه می شه همبرگر ببینم و نخوام؟ -

 :خنده ای کرد و گفت

 .وقتی تو اونجور با ذوق می خوری اشتهای منم باز میشه -

 .دوتا همبرگر از توی پالستیک برداشت و یکیش رو طرف سمتم

 .مرسی -

 .نوش جونت عشقم -

 :زدم، وقتی تموم شد گفتم با ولع گازی

 باید شام درست کنم با این پای چالغم؟ -

 چرا عزیزدلم؟ -

 .شب رامش اینا می رسن -

 .لبخندی زد و لپم رو کشید

 .رستوران سر کوچه در انتظارمونه -

 .خندیدم و چشمام رو دادم باال

 من االن مریضم دیگه؟ -

 :با تعجب گفت
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 .الم باشینگو عزیزدلم، ایشالله که همیشه س -

 :با بغض لب برچیدم و گفتم

 خب مگه بیمارستان نیستم؟ -

 .چرا خوشگلم -

 :با نیش باز گفتم

 .خب برو برام عروسک بخر -

 عروسک؟ -

 .سوالی نگاهم کرد

دیدی دختر بچه ها وقتی مریض می شن خانواده هاشون براشون عروسک می خرن؟ خب من  -

 .بچه نیستم ولی دختر که هستم

 .چیدم که قهقه ای بلندی زدلبم رو بر 

 :لپم رو کشید و گفت

 صورتی بگیرم؟ -

 .یه خرس بزرگ خوشگل خوشگله خوشگل بگیر -

 حتما باید خوشگل خوشگله خوشگل باشه؟ -

 .آره -

 :خنده ای کرد و گفت

 .یه ربع دیگه میام -
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 .نیشم رو باز کردم و نگاهش کردم

 .و همون خانم دکتره وارد شدبعد از اینکه دامون رفت در اتاق باز شد 

 خوب شدی خوشگل خانم؟ -

 :نیشم رو باز کردم و گفتم

 .آره -

 .انشاءهللا که همیشه سالمت باشی دخترم -

 :روی صندلی نشست و گفت

 تنهایی؟ -

 .دامون رفته برام عروسک بگیره -

 :با نیش شل شده نگاهش کردم که با تعجب ابروش رو داد باال و گفت

 عروسک؟ -

 .رو برچیدم، مگه عروسک چیه؟ من عاشقشم لبم

 آره چیه مگه؟ -

 .هیچی گلم، خوبه که کودک درونت فعاله -

 :لبخند تلخی زد و گفت

 .یه دختر دارم همسن توئه، ولی لبخند رو لبش نمیاد -

 :کنجکاو گفتم
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 چرا؟ -

 :خنده ای مصنوعی کرد و گفت

 .همین قضیه ی عشق و عاشقی و اینا -

 .رسته ندیدمش ولی منم دو سال این حس رو داشتمدرکش می کردم د

 :لبخندی تلخ زدم و گفتم

 ببخشید می پرسم ترکش کرد یا...؟ -

 .خیانت -

 :لبم رو گاز گرفتم. قفل دهنم رو باز کردم و گفتم

 .من دوسال با غم و دنیایی مشکی زندگی کردم -

 چرا؟ -

د عاشقش شدم. یه روز واسه همیشه ولم این آقایی که می بینی دوست برادرمه، نوزده سالم بو -

 .کرد و رفت

دو سال من مرده زندگی کردم فقط روحم بود، می دونی چرا؟ ولی حاال که فکر می کنم می بینم 

 .دامون سختی کم نکشیده به خاطر اون بیماریه کوفتیش

 .سکوت کرده بودم که دستش رو دستم قرار گرفت

 بیماری چی قشنگم؟ -

 .ایدز -

 :ی کرد و گفتمکث
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 خون آلوده یا رابطه؟ -

 .صدای محکم و جدی دامون از پشت سر دکتر بلند شد

 .خون آلود -

 :با بغض نگاهش کردم، لبخندی زد و خرس رو گرفت جلوم و با خنده گفت

 .اینم خرس خوشگل خوشگله خوشگل -

 .نیشم رو با بغض باز کردم و سفت بغلش کردم

 :به خودم فشردمش و گفتم

 .نیست انقدر چاقی ها خوب -

 .دامون خنده ی بلندی کرد و سفت بغلم کرد

 .چونه ام رو بوسید و لبخندی زد

 :دکتره با لبخند گفت

 .خوشبخت بشید انشاءهللا -

 :دامون با لبخند گفت

 .ممنون، همچنین -

 :دکتره از اتاق بیرون رفت و دامون گفت

 .رامش رسیده -

 .عه بریم خب -
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 .هبزار سرمت تموم بش -

 .نگاهی به سرم کردم آخرین قطره های باقی مونده بود

 .خرس رو روی شکمم گذاشتم و مشغول بازی کردن باهاش شدم

 .سرمت تموم شد عزیزم -

 .تخت رو دور زد و روی دستم رو با پنه گرفت و با یه حرکت سوزن رو از دستم در آورد

 .آخی گفتم و چسبی روی دستم زد و کمکم کرد بلند بشم

 .لوس بازی بلند شدم و کتش رو سفت کردم و دست دامون رو گرفتمبا 

 .دامون پذیرش حساب کرد و از بیمارستان خارج شدیم

 :با مهربونی گفت

 خوبی؟ -

 .سرم رو تکون دادم. در جلو رو باز کردم و سوار شدم

 .صدای پخش رو زیاد کردم

  تو رو دیدم وایسادی رو به روم

 .ی خوندم love story قلبم تو حلقم

 سعی می کردم احساسی نشم،

 .چشمای عسلیت مغزم رو می روند

 .نمی شد از تو پا پس بکشم
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 ...خواستم لباتو طعمشو بچشم

 عشقت من رو کور کرد ولی،

 .همه رفتارات نشست به چشم

 .نمی فهمیدم چمه هول شدم

 ...یه حسی مثل حس خل شدن

 .دماالن فهمیدی عمرمی اما تا بفهمونم بهت نصف عمر ش

 .با حس خوب آهنگ رو گوش می کردم

 رامش خونه ی منه یا تو؟ -

 .من -

 .سرم رو تکون دادم و سرعتش رو زیاد کرد

 .بعد از چند دقیقه رسیدیم با عجله از ماشین پیاده شدم

 .دلم برای رامان خوشگلم تنگ شده بود

 :م و رفتم داخل. داد زدمرامش اینا فکر کنم تو بودن. با عجله پیاده شدم. در ورودی رو باز کرد

 .من اومدم -

 :رامش از پشت بغلم کرد و با خنده گفت

 خوش گذشت؟ -

 ...خیلی -
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 :خرس رو گرفتم باال و با ذوق گفتم

 .ببین دامون برام خرس خریده -

 :خندید و دماغم رو کشید و گفتم

 رامان کجاست؟ -

 .خوابه -

 :ولی من کرم داشت گفتم

 کدوم اتاق؟ -

 .به اتاق طبقه پایین کرد، رفتم سمتش و در اتاق رو باز کردم اشاره به ای

 .رامان مظلوم و بدون هیچ شیطنتی خوابیده بود

 .نزدیکش شدم و خواستم روی تخت دراز بکشم که یاد لباسای گلیم افتادم

 .بوسه ای روی پیشونی رامان زدم و از اتاق بیرون رفتم

 .رامش رو بغل می کرد دامون تازه وارده خونه شده بود داشت

 :آیدا با دیدنم جیغی زد و گفت

 ایی چرا شلوارت گلیه؟ -

 .خوردم زمین -

 :رامش با نگرانی گفت

 خوبی االن؟ کجایت که زخمی نشد؟ -
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 .نه خوبم -

 :دامون چشمکی حواله ام کرد و گفت

 .عزیزم خسته ای برو دوش بگیر بعد بیا -

 .دمسرم رو تکون دادم و وارد اتاق رامان ش

 .حوله اش رو برداشتم و وارد حموم شدم

 .لباسام رو در آوردم و زیر دوش رفتم

 .حس خوبی بهم دست می داد، لذت گرمی آب و تازه شدن روح

بعد از چند دقیقه بیرون اومدم و حوله ای دامون رو دورم پیچیدم و دمپایی های ابری کوچیک رو 

 .پوشیدم

 .گوشیش ور می رفت دامون روی تخت نشسته بوده و داشت با

 :خواست نگاهش رو بیاره باال که جیغ زدم

 .نه نگاه نکنی ها -

 :انگشت اشاره ام رو تو هوا تهدید وار تکون دادم و گفتم -

 .دارم برات -

 .با بی قراری بلند شدم و سمت کمد رفتم

 .یه تاب صورتی کمرنگ پوشیدم و شلوارک طوسی

 :موهام رو خرسی بستم و گفتم

 وبمم؟خ -
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 مگه میشه خانم خوشگلم خوب نباشه؟ -

 نیشم رو باز کردم و یکمی عطر به مچ دستم زدم 

 .با لبخند ایستاده بود نگاهم می کرد، از اتاق بیرون رفتم و با انرژی وارد آشپزخونه شدم

 :شیشه ی آب رو از یخچال برداشتم خواستم دهن بزنم که رامش گفت

 این عادت هنوز از سرت نیوفتاده؟ -

 .چکارش داری رامش، بخور عزیزم -

 .نیشم رو واسه رامش باز کردم و شیشه رو دهن زدم

 :رامش نوچ نوچی کرد و زد رو شونه ی دامون و گفت

 .دو روز دیگه به شکر خوردن می افتی از بس این پروعه -

 :دامون گونه ام رو بوسید و گفت

 .دل من رو برده دیگههمین پرو بازی هاش  -

 :رامش با تاسف نگاهی به دامون کرد که جیغی زدم

 .مثال من آبجیتما -

 .رفیقم رو به تو نمی فروشم -

 .با قهر نگاهش کردم و یه بستنی از یخچال در آوردم و مشغول خوردن شدم

 .رامش و دامون هم مشغول حرف زدن شدن

رامان توش بود شدم. آروم کنارش دراز کشیدم و بعد از اینکه بستنیم رو خوردم وارد اتاقی که 

 .دستم رو انداختم دور کمرش و چشمام رو بستم
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 .ساحل جان، عزیزدلم بلند شو شام -

 .نق نقی کردم و رامان رو به خودم فشردم

 .بلند شو عزیزم، این بچه رو خفه کردی -

 دامون پنج دقیقه بخوابم باش؟ -

 .دقیقه شدشروع شد یک... چهار و پنج، پنج  -

 .با عصبانیت بلند شدم و نگاهی به دامون کردم

 .از اتاق بیرون رفتم و وارد آشپزخونه شدم

 :آیدا با دیدن قیافه ام گفت

 .اینجوری پیش بچه ام خوابیدی؟ می ترسه که - 

 .نگاه خشنی بهش کردم و با خواب آلودگی گازی به پیتزام زدم

 .ل خوردن شدمبوی پیتزا هوش از سرم برد، با عشق مشغو

 دیشب اینجا خوابیدی؟ -

 :با تعجب نگاهی به آیدا کردم و گفتم

 نه، چرا؟ -

 .هیچی دیوونه همین جوری -

 .آروم حرف می زدیم و رامش و دامون متوجه نمی شدن

 :آیدا آروم ازم پرسید
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 تا حاال با دامون خوابیدی؟ -

 .سرم رو بدون حرف تکون دادم که نیشگونی از رونم گرفت

 .ییی نکن کثافتا -

 .پرو، من و رامش یه بارم نخوابیدیم باهم چقدر شما پرو اید -

 :با شیطنت گفتم

 .عه البد من بودم روز دوم نامزدی خبر رسید حامله ام -

 .سرش رو برگردوند سمت رامش و جوابم رو نداد. خنده ای تو دلم کردم

 .داداشم منم هول بوده ها 

 تو نیستی؟ -

 هان؟ -

 .وجدانم رو خاموش کردم و گازی به پیتزام زد

 :بعد از چند دقیقه رامان با موهای درهم اومد و رو به رامش گفت

 .جیش دارم -

 :با اعتراض گفتم

 .اصال قبول نیست این بیشتر تا من خوابیده -

 :دامون خنده ای کرد و گفت

 .چه ست عزیزدلماین ب -
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 .باشه، منم عمه اشم -

 .ربطی داشت؟ ولش کن اصال. رامش بلند شد و رامان رو برد دستشویی

 .طبق معمول انقدر سریع خورده بودم پیتزام تموم شده بود

 :با عشوه گفتم

 دامونی؟ -

 .سرش رو با خنده تکون داد و جعبه ی پیتزاش رو گذاشت جلوم

 .دادم دستشیه تیکه ی بزرگ کندم و 

 :با مهربونی نگاهم کرد و گفت

 .تو بخور عشقم -

 .بخور دیگه -

 .پیتزا رو از دستم گرفت و مشغول خوردن شد

 :آیدا ریز ریز دم گوشم خندید و گفت

 .چکارش کردی این پیچاره، ببین از بس با عشوه همچی خواستی خودش می دونه چکار کنه -

 .النیشم رو باز کردم و ابروم رو دادم با

 :دستام رو زدم بهم و با ذوق گفتم

 .بریم لب دریا؟ چند وقته نرفتم -

 .بریم عزیزم -



                 
 

 

 فاطمه عرب ساق آبادی|  تحمل کن دلم رمان

 

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

351 

 

بعد از اینکه آیدا چهارتا لیوان رو شست وارد اتاق دامون شدم و یه بلیز مردونه ی یه ور بلند قرمز 

 .پوشیدم و یه کت کوتاه مشکی روش پوشیدم و جین مشکی

 .بیرون رفتم کاله مشکیم رو سرم کردم و از اتاق

 .آیدا هم یه ساحلی پوشیده بود

 .کتونی های مشکیم رو پوشیدم و کنار دامون رفتم

 :لبخندی بهم زد و کنار گوشم گفت

 مرد کی بودی تو؟ -

 .نیشم رو باز کردم و یواشکی گونه اش رو بوسیدم. رسیدیم به ساحل

 .چون دریا خصوصی بود کسی نبود و این باعث می شد آدم راحت باشه

 :رامش با خنده فندکش رو از جیبش در آورد و گفت

 آتیش درست کنیم؟ -

 .با ذوق دستام رو زدم بهم و دنبال چوپ گشتم

 .دامون چندتا تیکه ی بزرگ آورد و رامش آتیش رو روشن کرد

 .سیب زمینی می خوام -

 :نگاهی به دامون کردم. رو به رامش گفت

 .بپر واسه آبجیت سیب زمینی بیار -

 .خونه رو پرت کرد سمت رامشکلید 

 :رامش با اعتراض گفت
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 حاال شد آبجی من؟ -

 :دامون خنده ای کرد و گفت

 بریم ساحل؟ -

 .سرم رو تکون دادم و دنبالش راه افتادم

 :راه افتادیم سمت خونه ازش پرسیدم

 گیتار بلدی؟ -

 .سرش رو تکون داد

 .منم بلدم -

 :خنده ای کرد و گفت

 .دم بهت یاد دادممی دونم خوشگلم، خو -

 .ایشی کردم و با دو وارد خونه شدم

 .یه پالستیک سیب زمینی کوچیک برداشتم و از خونه زدم بیرون

 .دامون پالستیک رو ازم گرفت و همراه هم راه افتادیم سمت دریا

 .کنارشون نشستیم و دامون پالستیک سیب زمینی رو خالی کرد تو آتیش

 :رو به رامان گفتم

 آب بازی؟ بریم -

 :دامون با مهربونی گفت
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 .سرما می خوری عزیزم، بزار یه روز دیگه -

 .چیزی نگفتم و لبم رو دادم جلو

 دارا نیومد شمال؟ -

 :به آیدا گفتم 

 مده بود تهران؟نه مگه او -

 .آره، یه چهار روزی تهران بود، نامزد کرده بود -

 :سرم رو تکون دادم و رو به دامون گفتم

 دارا نامزده کرده؟ -

 :چوپی که تو دستش بود رو جا به جا کرد و گفت

 .آره، با پسر عموم -

 .سرم رو تکون دادم و چیزی نگفتم

 .کنم فکر می کنهمی دونستم دامونم داره به چیزی که من فکر می 

 :لبخند مهربونی زد و به آرومی گفت

 .نگران نباش -

 آیدا؟ -

 جانم؟ -

 می دونی دامون استادمه؟ -
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 :ناباور گفت

 .واقعا؟ می گم چرا مشتاقی واسه دانشگاه هروز -

 :مشتی به بازوش زدم و با شیطینت گفتم

 آبجی رامان کاشته نشد؟ -

 :لبش رو گاز گرفت و با حرص گفت

 به مامان گفته بودی؟تو  -

 .نیشم رو باز کردم و سرم رو تکون دادم

زهرمار، آب شدم از خجالت وقتی مامان گفت حامله نشدی؟ گفتم واسه چی؟ گفت ساحل  -

 .گفته رامش می خواد آبجی رامان رو بکاره

 .خنده ای بلندی کردم که چشمم خورد به عسل و مهراد

 :م با ذوق بغلم کرد و گفتجیغی زدم و دویدم سمتشون. عسل با دیدن

 اینجا چکار می کنی؟ -

 :اشاره به خونه ی ویالیی پشت سرش کردم و گفتم

 .خونه ی دامونه -

 :سرش رو تکون دادم و با تعجب گفت

  چرا تا حاال ندیدمت؟ -

 :کنجکاو گفتم

 چرا؟ -
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 .خونه ی بغلیش واسه مهراده -

 عه؟ -

 :برگشتم سمت مهراد با لبخند گفتم

 .هرادسالم م -

 .با لبخند دستش رو دراز کرد سمتم و یاهاش دست دادم

 .بیاید بریم پیش بچه -

 .عسل رو کشیدم سمت دامون و بچه ها دست

 :دامون با دیدن مهراد گفت

 .به رفیق، چه عجب من اینجا دیدمت -

 :مهراد مشتی به بازوی دامون زد و با خنده گفت

 .درگیر نامزد بازی بودم -

 .و کنار خودم نشوندمخندیدم و عسل ر 

 :رو به آیدا گفتم

 عسل رو که می شناسی؟ -

 :با لبخند سرش رو تکون داد و رو به عسل گفت

 .خوش اومدی عزیزم -

 :عسل با خنده گفت
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 زن داداش این دیوونه ای؟ -

 :با اعتراض گفتم

 .هویی عسل -

 :کنار گوش عسل گفتم

 راستی چی شد؟ مهراد چی گفت؟ -

 .داره، بچه دار نمیشه مهراد مشکل -

 :لبخند غمگینی زدم و گفتم

 .زندگیتون رو با این نابود نکنید، می تونید دکتر برید و مشکل حل بشه -

 .سرش رو تلخ تکون داد و دامون یه سیب زمینی گرفت سمتم

 .بخور عزیزم، داغ نیست -

 :عسل با شیطنت رو به دامون گفت

ال اون اخمتون هم کنار نمی بره، بچه های کالس می گم سرکالس خیلی جدی هستیدا ماشا -

 .بفهمن استادشون انقدر بیرون مهربونه تا یه سال سوژه ی دانشگاه می شید

 :دامون خنده ای مردونه ای کرد و گفت

 .جدی بودن الزمه -

 !الزمه ولی واسه همه دانشجو ها -

 :رنگ از رخم پرید عسل با شیطنت گفت

 دیدم موقع امتحان جوابا رو به ساحل می گی همه دانشجو ها چون خودم  -
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 :دامون رو به مهراد با شوخی گفت

 .عه عه مهراد خانمت رو جمع کن آبروم رو برد -

 :رامش گوش دامون رو با خنده گرفت و گفت

 تو کالس آبجی من رو به چه حقی می بوسی؟ -

 :دامون خیلی خونسرد گفت

 .ن حقی که دل من رو بردهبه همو -

 .با شوخی و خنده سیب زمینی ها رو زدیم به بدن و جمع دوتا دوتا شد

 .عسل و مهراد و باهم رفتن سمت سخره و رامان هم خوابش برد و آیدا و رامش رفتن سمت دیگه

 :سرش رو تکون داد و گفت

 با موتور ساحلی موافقی؟ -

 .با ذوق دستام رو زدم بهم و نیشم رو باز کردم

 .همین جا بشین من برم موتور رو از خونه بیارم -

 .رامان رو هم ببر -

 :سرش رو تکون داد و در حالی که دوال می شد رامان رو بغل کنه گفت

 .خیلی شبیه توعه، مخصوصا چشماش -

 .دی زدم و سمت آب رفتم. پاچه های شلوارم رو زدم باال و پاهام رو توی آب گذاشتملبخن

 .در سکوت خیره شدم به آب. رنگ سیاهش و بازتاب ماه منظره اش خوب بود
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 .دستم رو کردم تو آب و تکون دادم

با صدای موتور ساحلی صورتم رو چرخوندم سمت دامون. اشاره کرد سوار شم. با خنده سوار 

 .و سرعتش رو زیاد کرد شدم

 :آب ها می ریختن باال و با جیغ گفتم

 .یواش دامون می ترسم -

 .سرعتش رو کمتر کرد و بعد از چند ثانیه نگه داشت وسط دریا

 .با تعجب نگاهش کردم که چرخید سمتم و دستام رو تو دستش گرفت

من نمی خواستم تو رو  ببین ساحل االن خودتم می دونی که توهم مبتال به ایدز شدی عزیزم، -

 ...هم درگیر این بیماری کنم ببخشید ولی

 :پریدم وسط حرفش و گفتم

 .تو مهمی دامون، این بیماری اندکی مهم نیست -

 .لبخندی زد و اشاره کرد برم رو پاش بشینم. روی پاش نشستم و مشغول بازی با موهام شد

نگ بزنم بگم واسه خواستگاری زنگ بزنه ساحل من می خوام به خانواده هامون بگم، به مامان ز  -

 .خونتون، ولی همچی رو بگم. با واقعیت

ندیدم و چیزی نگفتم، نفس عمیقی کشید. صدای جیرجیرک ها و صدای مالیم آب فضا رو خ

 .عاشقانه می کرد

 .کنی ساحل، دوست داشتن نصفشهخیلی دیوونه ام می  -

 لبخندی زدم 

 .هیچ آرزوی نداشتم که بر آورده نشده باشه. حس آرامشم رو داشتم
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 دامون؟ -

 .جان دامون -

امروز از روز اول آشنایمون دقیقا می شه سه سال، تو تموم سه سال یادت بودم می خوام یه  -

 .اعترافی بکنم

 : و دوختم تو چشماش و گفتمبا لبخند نگاهم کرد و سرم رو بردم باال

 من تو اون دوسال هرشب عطرت رو می زدم رو متکام و آخرین ویست رو پلی می کردم یادته؟ -

 :لبخند تلخی زد و گفت

خیلی با خودم کلنجار رفتم ویس رو بدم یا نه، باور می کنی واسه همون ویس کمتر از ده دقیقه  -

 کردی چرا آخرش رو ادامه نمی دم؟صدبار اون حرف ها رو گفتم، تا حاال دقت 

 .یادمه به آخرش می رسید می گفت خیلی دوست... دیگه ادامه نمی داد

 .سرم رو تکون دادم و نگاهش کردم

خواستم بهت خیلی دوست دارم جنگلی من ولی نتونستم، اگه می گفتم تاب نمی آوردم و  -

 .برگشتم پیشت

 :دستش رو گرفتم و به تقلید از مشاورم گفتم

بیخیال همه چیز شو و به دنیا فکر کن به دنیای رنگیت که توش پر از لحظه های خوبه آرامشی  -

که می تونی با گوش دادن یه آهنگ مالیم یا شاید عاشقانه به دستش بیاری، من کنارتم دامون. 

 .بیخیال گذشته ی تلخ و شیرینمون بشیم و به آینده مون رنگ بدیم

 :لبخندی زد و گفت

 .و ادامه بده و برو رشته ی مترجمی، رشته ای که دوست داشتیدرست ر  -
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 :نیوچی کردم و گفتم

 .می شه وقتی تو استادمی برم مترجمی؟ من داستاد مهربون ژنتیکم رو دوست دارم و تمام -

 :به سرعت آرومی روند سمت ساحل و از موتور پیاده شدم و عسل با خنده گفت

 .خب با آقاتون خلوت کردیدا -

 .ابروم رو با شیطنت دادم باال و گونه ای دامون رو بوسیدم

 .دامون به آرومی دستش رو دور کمرم حلقه کرد و به خودش فشردم

 .ما بریم ویال دیگه، رامان ممکنه بیدار بشه -

 :رو به رامش گفتم

 .منم خسته ام میام -

 :عسل در حالی که گونه ام می بوسید گفت

 امتحان فردا رو خوندی؟ -

 :با تعجب گفتم

 امتحان؟ مگه امتحان داریم؟ -

 :زد رو پیشونیم و گفت

واقعا خنگی، مگه دامون نگفت هر جلسه مبحثی که درس می دم رو جلسه بعد امتحان می  -

 .گیرم

 :با التماس نگاهی به دامون کردم با تعجب گفت

 چیه جانم؟ -
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 فردا امتحان داریم؟ -

 .آره... تو مشکلی نیست -

 :ص جیغی زد و با اعتراض گفتعسل با حر 

 .عه من از ظهر من چی داشتم می خوندم، یعنی چی قبول نیست -

 :دامون دستش رو آورد باال و گفت

 .ساحل بیمارستان بوده، برگه ی گواهیش هست -

 :رامش با نگرانی نزدیکم شد و گفت

 چی شد عزیزدلم؟ -

 .لبخندی زدم و گونه اش رو بوسیدم

 .زمین پام درد گرفت فقط همین هیچی داداش، خوردم -

 :با نگرانی دستی روی موهام کشید و گفت

 االن خوبی؟ -

 آره می خوایی امتحان کنم؟ -

 :پریدم و نگاهش کردم. لبخند آسوده ای زد و گفت

 .من و آیدا می ریم -

 :بعد از گفتن حرفش دست آیدا رو گرفت و رفتن. عسل در حالی اخم کرده بود گفت

 .یماری روحی، شاید مثل ساحل جسمی نبود ولی دردناک بودمنم امروز ب -
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 .مهراد لبخند تلخی زد و عسل رو کشید کنار خودش

 :دامون کالهم رو سرم کرد و گفت

 .از تو هم نمی گیرم عسل، ولی برگه بهتون تحویل می دم ننوسین -

 :بعد ادامه داد

 .جهنم و ضرر نمره نه و هفتاد و پنج می دم -

 :فتمبا کنجکاوی گ

 از ده؟ -

 .سرش رو تکون دادم و روی پلکم رو بوسید

 .آره عزیزدلم -

 :عسل نیشش رو باز کرد و گفت

 .راستش رو بخوای من هیچی نخونده بودم -

بعد از حرفش دست مهراد رو گرفت و فلنگ رو بست. خندیدم و سمت قیافه ی شک زده ی 

 .دامون برگشتم

 .دوستت دیوونه ست -

  .م قدم شدیم سمت ویال رفتیمدستم رو گرفت و ه

 :با خستگی خودم رو پرت کردم تو اتاق دامون و گفتم

 .پشتت رو بکن می خوام لباسم رو عوض کنم -

 .پشتت رو بکن -
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 .کرد رو تختا خنده دمر خودش رو پرت ب

 .لباسام رو با یه لباس خواب باب اسفنجی عوض کردم و برگشتم سمتش

 :با مهربونی گفتم .

 .می رم پیش رامان، اینجا بخوابم زشته پیش رامش -

 .از کردلبخندی زد و دستاش رو ب

 .با عشق وارد آغوشش شدم و سرم رو روی سینه اش گذاشتم

 .رو موهام بوسه ای زد و ازم جدا شد

 .خوب بخوابی خوشگلم -

 .یه شب بخیر از اتاق بیرون رفتم

 .رامش داشت سیگاری می کشید و می رفت سمت اتاق مهمان که با دیدنم لبخندی زد

 .ی قشنگمشب بخیر خواهر  -

 :بوسی با دست واسش تکون دادم و گفتم

 .می رم پیش رامان بخوابم -

 :مهربون نگاهم کرد و گفت

 .خوب بخوابی عزیزم -

 .همچنین -

 .در اتاق رو باز کردم و کنار رامان روی تخت دراز کشیدم
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 :با باال پایین شدن تخت رامان غلتی خورد و گفت

 ساحل؟ -

 :سرش رو روی گذاشت و گفتم

 .جانم قشنگم -

  .دستم رو فرو کردم تو موهاش و موهای طالیی خوش رنگش رو نوازش می کردم

 عمو دامون دوستته؟ -

 :پیشونیش رو بوسیدم و گفتم

 .آره عزیزم -

 :با لبخند ادامه دادم

 .یه دوست مهربون -

 یعنی منم وقتی بزرگ بشم می تونم مثل عمو دامون با دختری مثل تو دوست بشم؟ -

 .ه قشنگم، سعی کن عاشق بشی و دوستش بشیآر  -

 :چشماش رو بست و گفت

 .خوابم برد نری ها -

 .سرم رو با لبخند تکون دادم و چشمام رو با خستگی رو هم گذاشتم

 .حوصله ی بیدار موندن نداشتم به خصوص اینکه فردا کالس هم داشتم

 .کره بازی داشتیمفردا باشگاه تمرین داشتیم واسه بین و الملی. از می بردم با 
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انقدری از باشگاه دور شده بودم که مطمئن بودم بچه ها بدون سخت گیری های نمی تونن موفق 

 .بشن، البته تا وقتی تالش خودشان باشه

 .بدون فکر کردن به هر موضوع دیگه ای خودم رو به خواب سپردم

 .با صدای آالرام گوشیم چشمام رو باز کردم و سریع صداش رو قطع کردم

 .نگاهی به ساعت کردم ده بود

 .پوفی کشیدم و رو موهای رامان رو بوسیدم

 .وارد آشپزخونه شدم و صورتم رو شستم

 .لیوان نسکافه ای ریختم و وارد سیرویس بهداشتی شدم

بعد از اینکه کارم رو انجام دادم برگشتم تو آشپزخونه و نسکافه ام رو با کیک صبحانه ای از توی 

  .و خوردم کابینت برداشتم

 .به آرومی وارد اتاق دامون شدم

 .خواب بود و بالشتش رو بغل زده بود

 .لبخندی روی لبم نقش بست ولی اونجور با عشق تو خواب اخم کرده بود

 .به آرومی کنارش رفتم و صداش زدم

 .دامون، دامونی بیدار شو کالست دیر میشه -

 .چیزی نگفت و به خوابش ادامه داد

 .م رو زدم به نوک دماغشبا شیطنت موها

 .موهام رو پس زد و تو جاش غلتی زد
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 :گونه اش رو بوسیدم و با مهربونی گفتم

 .عشقم بیدار شو -

 چشمای خمار خوابش رو باز کرد 

 :با خواب آلودگی گفت

 .کنارم بخواب دیشب تا صبح نخوابیدم، درگیر نمونه سواال و پروژه ی تو بودم. یکم -

 .زل زدم به چشمای بسته ی پر عشقش .

مژه های بلند و خوشگلش... روی پلکاش بوسه ای زدم که چشمای عسیلیش رو باز کرد. با لبخند 

 نگاهم کرد. مهربون نگاهش کردم 

 .ده و نیم کالس داریم دیر میشه بدو -

 .آماده میشم -

دادم و از اتاق بیرون رفتم. صبحونه ی مفصلی برای دامون آماده کردم و وارد اتاقش سرم رو تکون 

 .شدم که لباسام رو بپوشم

 .کتش رو انداخت رو دستش و با یه لبخند از کنارم رد شد

  .بوی عطرش روحم رو زنده کرد

یدم و در کمد رو باز کردم و یه مانتوی بلند طوسی آستین مچی برداشتم و جین لیم رو پوش

 .مقنعه ام سرم کردم

 .یکمی آرایش کردم و کوله ای مشکلیم رو برداشتم

از تو کتابخونه ی دامون کتاب گیاه شناسیش رو انداختم رو تو کوله ام و بیرون رفتم. همزمان با 

 .بیرون اومدنم آیدا و رامش از اتاقشون بیرون اومدن
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 ماشین نیاوردی برسونمت؟ -

 :تنش می کرد جواب رامش رو داد دامون در حالی که کتش رو

 .نه داداش من می برمش -

 .به سالمت -

 :بوسه ای رو گونه اش زدم و همراه دامون از ویال بیرون زدیم. سوار ماشینش شدم و گفتم

 .از فردا باید بچسبم به پروژه ام. نمره ی اصلی ترمم از درس عمومی واسه همون پروژه ست -

بوسه ای روشون زد. چیزی نگفتم و چشم دوختم به هیکل مردونه با مهربونی دستم رو گرفت و 

 .اش

 .من از خدا هیچی نمی خواستم دامون رو داشتم مرد رویا هام، با تموم مهربونی هاش

 .جلوی دانشگاه نگه داشت و با عجله پیاده شدم که کسی نبینه

 .م رو گذاشتم رو پاموارد دانشگاه شدم و سمت کالسم راه افتادم. ردیف آخر نشستم و کوله ا

بعد از چند دقیقه استاد اومد. تو تموم کالس هاش سرم رو میز و درس رو با بی حوصلگی گوش 

 .می کردم

  .جوون بود شاید مثل دامون، ولی با دامون دنیایی فرق داشت

  .حواسم رو دادم به درس و مشغول گوش کردن شدم

 کی واسه کنفراس آماده ست؟ -

 .، دامون این درس رو واسم توضیح داده بود و بلد بودمدستم رو بردم باال

 .بفرماید -
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 .از روی صندلیم بلند شدم و روی سکو رفتم مشغول توضیح دادن شدم

 .عالی بود خانم سپهری، جلسه ی بعد از شما امتحان نمی گیرم -

یه تلنگر از نیشم باز شد و نگاهش کردم. به زور جلوی خنده اش رو گرفت و اشاره کرد بشینم. با 

 .سوی خودم سمت صندلیم رفتم

 .درد نگیری ساحل، اون از دامون که ازت امتحان نمی گیره اینم از استاد سعیدی -

پشت چشمی براش نازک کردم و با خسته نباشید استاد کوله ام رو برداشتم و از کالس زدم 

 .بیرون

 .روی چمنا نشستم و گوشیم رو در آوردم

 بخونی؟مگه نمی خوایی درس  -

 .نه دیگه دامون ازم امتحان نمی گیره -

ادامه ی فیلم رو پلی کردم و با دقت نگاه کردم. عسل هم کنجکاو کنارم نشست و یکی از سر 

 .هنذفری هام رو گذاشت تو گوشش. مشغول دیدن بودیم که با جیغ عسل خشن نگاهش کردم

 .چته زهرمار -

 .دوساعت یک و ربعه، یه ربع از کالس گذشته ب -

 .با عجله بلند شدم و گوشی و هنذفریم رو انداختم تو کوله ام و بلند شدم

 .دویدیم سمت کالس، نفس عمیقی کشیدم و تقه ای به در زدم

 .بفرماید -

 .در رو به آرومی باز کردم و عسل رو هول دادم تو
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 فکر نمی کنید از شروع کالس گذشته؟ -

 :عسل با من من گفت

 .داشتیم درس می خوندیدماستاد متوجه نشدیم،  -

 :دامون با خونسردی کامل در ماژیک رو بست و گفت 

 درس می خوندید؟ -

 .بله استاد -

 .خانم آسوپور پس جای امتحان این مبحث رو توضیح بدید -

 :رنگ از رخ عسل پرید و با پته تته گفت

 .استاد... امتحان می دم دیگه -

 .نه مبحث چهارم رو توضیح بدید -

 :من رو هول داد جلو و گفت عسل

 .ساحل انجام بده -

 .ایشون امتحان میدن شما توضیح بدید -

 .نیشم رو باز کردم و اشاره کردم ولش کن

 .امتحان می دید خانم آسوپور ولی یک نمره ازتون کم می کنم -

 .عسل با حرص وارد کالس شد و روی صندلی تقریبا خودش رو پرت کرد

 :کنارش نشستم و گفتم
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چته، واال اگه خودت می خواستی امتحان بدی شش هم نمی شدی از خداتم باشه بهت بده  -

 .هشت و هفتاد و پنج

 :نیشش رو باز کرد و گفت

 .آره -

 .پس کله ای بهش زدم و به دامون که برگه ها رو پخش می کرد نگاه کردم

 .فرتوضیحات رو قبل از شما گفتم، هرگونه تقلب مساوی می شه با نمره ی ص -

 .سرم رو تکون دادم و برگه رو از دستش گرفتم

 .بعد کالس بمون کارت دارم -

 .سرم رو آروم تکون دادم و نگاهی به عسل که نیشش باز بود کردم

 چیه؟ -

 هیچی گفت؟ -

 فضولی عزیزدلم؟ -

 .آره -

 .رو برگه ات خط خطی کن فضولی نکن -

 .فضولم عمته -

 .ندارم -

 .رو برگه اش شد با اخم مشغول خط خطی کردن

 



                 
 

 

 فاطمه عرب ساق آبادی|  تحمل کن دلم رمان

 

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

371 

 

خیره شدم به هیکل دامون. فکری تو سرم غوطه ور شد. با این بلد نبودم ولی می خواستم  

 .امتحان کنم

 .مداد نوکیم رو در آوردم و چشم دوختم به صورتش. اول از همه چشماش رو کشیدیم

 با ذوق نگاهی به آثاری که کشیده بودم کردم. من این رو کشیدم؟

ال آوردم دیدم کالس خالی شده حتی عسل هم نبود. من بودم و چهارتا دانشجو و سرم رو که با

 .دامون

 .صبر کردم تا اونا هم برن بعد برم پیش دامون

 .زیرش به انگلیسی نوشتم عشق من دامون

 .خنده ای تو دلم کردم و گوشیم رو در آوردم دوتا عکس از شاهکارم کشیدم

  .رو دادن سمت میز دامون و با عشوه برگه رو گذاشتم رو میزوقتی اون چهار نفر هم برگه هاشون 

 استاد امتحانم رو خوب دادم؟ -

 .بعد از حرفم خنده ای کردم که دامون دستش رو دور کمرم حلقه کرد و ایستاد

 به جای پر کردن سوال نقاشی من رو می کشی آره؟ -

 ریز ریز خندیدم 

 :گفتم

 .اسه درس دارممن می رم گلخونه، تمرکز بیشتری و -

 .سرش رو تکون داد و بوسه ای رو گونه ام زد

 .شب قراره زنگ بزنم به مامان -
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 .نیشم رو شل کردم، یعنی هروز پیش دامون بودم و صبح ها کنارش بیدار می شدم

 .آغاز خوشبختی بود، مثل یه زمان خوشبختی که دلت رو قرص کنه و از غم دورت کنه

 :خنده ای کرد و گفت

 .مطمئن مامان االن خودش همه چیز رو می دونه هرچند -

 :لبخند خجولی زدم و گفتم

 .من برم دیگه -

 دستش رو دور کمرم حلقه کرد و به خودش فشردم، 

 .خواستم سمت گلخونه برم که گوشیم زنگ خورد

  "شماره ناشناس بود خواستم جواب ندم که پیام اومد" جواب بده خانم سپهری عزیز

ترسی وجودم رو در بر گرفت بیخیالش شدم و گوشیم رو خاموش کردم و انداختم رو صندلی 

ای منفی توی ذهنم پخش رو روشن کردم و شروع کردم همراه آهنگ عقب. برای فرار از فکر 

 .خوندن

 .با دیدن چراغ بنزین که چشمک می زد سمت پمپ بنزین رفتم و از ماشین پیاده شدم

 .کارت رو دادم به مسئولش و مشغول بنزین زدن شد

تم. گرم بود بعد از اینکه حساب کرد بیرون زدم و روندم سمت خونه، حوصله ای گلخونه رو نداش

 .هوا خوابیدن زیر باد کولر می چسبید فقط

به خصوص اینکه فردا استاد سعیدی ازم امتحان نمی گیره. نیشم رو باز کردم و با کلیدی که 

 .دامون بهم داده بود در رو باز کردم

 .وارد خونه شدم هیچ صدای نمی اومد
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 .یروناز سکوت خونه معلوم بود رامش و آیدا و رامان رفتن بودن ب

 .دکمه های مانتوم رو باز کردم و پرت رو کاناپه. سمت یخچال رفتم و بطری آب رو دهن زدم

 .سمت حموم راه افتادم و لباسام رو در آوردم

 زیر دوش ایستادم و بعد از مدت کوتاهی وارد وان شدم. 

 .حالم رو خوب می کرد و نبودنش دنیام رو مشکی

یک ساعتی توی وان نشستم و به خودم و دامون فکر کردم. از وان خارج شدم و حوله ام رو دورم 

 .گرفتم

رو تو تخت پرت کردم. حالم بد بود نمی دونستم چرا. انگار از حموم بیرون اومدم و خسته خودم 

 .تو دلم دل شوره ی عجیبی بود. حالت تهوع داشتم

 .شماره ی رامش رو گرفتم که جواب نداد. چشمام رو بستم و خودم رو به آغوش خواب سپردم

 .ساحل، دورت بگردم من پاشو -

 .غلتی توی جام زدم و پشتم رو کردم

 :بلند شد صدای رامش دوباره

 .قربونت برم من پاشو -

 .صداش لرزش داشت و انگار داشت تحمل می کرد که نلرزه ولی نمی شد

 .ساحل، آبجی قشنگم چشمات رو باز کن -

 .برگشتم سمتش و نگاهش کردم و چشماش دوتا کاسه ی خون بود

 .با دستام چشمام رو مالیدم انگار اشتباه می دیدم
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 .د تلخی زدآب دهنش رو قورت داد و لبخن

 .بیداری شدی عزیزدلم -

 .نگاهی به ساعت کردم هشت شب بود

 دامون نیومد؟ -

  .لباش رو روی هم فشار داد و دستش رو مشت کرد

 :با نگرانی پرسیدم

 چیزی شده داداش؟ رامان مریض شده؟ -

 .بدون هیچ حرفی از اتاق بیرون رفت

 .مالفه و خوردم زمینبا نگرانی از روی تخت بلند شدم که پام گیر کرد به 

 .آخی گفتم و سرم رو با دستم گرفتم

 .در اتاق رو باز کردم و رفتم پایین

 دامون؟ -

 .صدایی جز صدای گریه ی ریزی نشنیدم

 .در اتاق رامش اینا رو باز کردم

  .رامش سرش رو گذاشته بود رو پای آیدا

 .آیدا صورتش سرخ شده بود و متوجه ی اومدنم نشدن

 :عجبی گفتمبا صدای پر ت
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 چی شده؟ چرا رامش گریه می کنه؟ -

 .ترس بدی تو جونم بود، لبم رو گاز گرفتم. رامش بلند شد و شونه هام رو گرفت و تکونم داد

 ...گریه نکن خب؟ دامون -

 .ادامه ی حرفش رو نگفت و لگدی به تخت زد

  .دعا دعا می کردم اون چیزی که تو فکرم بود واقعی نباشه

 .ت دامون رفتم و گوشه ی بلیزش رو تو مشتم گرفتمبا التماس سم

 .داداش دامون؟ هان؟ حرف بزن لعنتی -

 :سرش رو تو دستاش گرفت و گفت

 .هیچی نمی خواد نگران باشی عزیزم -

 :پوزخندی زدم و گفتم

  نگران نباشم؟ می فهمی چی می گی؟ -

 :آیدا با مهربونی نزدیکم شد و گفت

 یه؟می دونستی دامون پلیس مخف -

 :سرم رو به معنای نه تکون دادم و گفتم

 .چرا هیچی نمی گید؟ به خدا دل شوره دارم می رم به دامون زنگ بزنم اصال -

 :خواستم از اتاق برم بیرون که رامش با لحن محکمی گفت

 .دامون مرده -
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 :ناباور برگشتم طرفش و گفتم

 .خیلی شوخی بی مزه ای بود، نمی بخشمتون -

 :یت بلند شد و عربده کشیدرامش با عصبان

 ...شوخی نیست لعنتی، دامون -

 .افتاد رو تخت و آیدا با ترس کنارش رفت سعی در آروم کردنش داشت

  .دامون نمرده بود مگه نه؟ قول داد فردا شب بیاد خواستگاریم

 .خشک شده وسط اتاق ایستاده بودم

 .باور نمی کردم، دامون من زنده ست می دونم

 .فتم و با عصبانیت یقه اش رو کشیدمنزدیک رامش ر 

 .دامون زنده ست خودم می دونم اون من رو تنها نمی زاره -

 .طاقتم تموم شد و اشکام بی اختیار می ریختن تو صورتم

پلیس مخفی بود یا همون مامور، علمیات داشت یه پروژه ی خطرناک دستش بود. صدبار  -

د و گفت من خیلی محکمم بابا نمی خواد بهش گفتم قبول نکن ولی عاشق کارش بود خندی

بترسی. نفوذی وارد بخش عملیات شد و یکی از جاسوساشون الکردار کشتش می دونی چرا؟ 

  .چون تونسته بود جلوی موفقیتشون رو بگیره و همه ی اطالعات رو بده به سرگرد

 :عربده ی بلندی زد و گفت

 .می فهمی؟ کشتنش دامون رو کشتن -

 :نم گذاشتم و گفتمدستم رو روی ده
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 .دروغ نگو رامش -

 :با هق هق گفتم

 .بگو دامون زنده ست بگو دیگه -

 :سرم رو روی سینه اش گذاشت و گفت

 .گریه نکن عزیزدلم-

 :پسش زدم و با جیغ گفتم

 .من دامون رو می خوام من رو ببر پیشش -

 .همیشه دامون بود که بغلم می کرد سرم رو روی سینه اش گذاشت

 .ن رو می خواستم نه بغالی رامش و گریه های آیدا رومن دامو

 .ببرم پیش دامون -

 .اشکام کل صورتم رو خیس کرده بود

 داداش می بری من رو؟ -

 :لباش رو روی هم فشار داد و گفت

 .آماده شو -

 .نگاهی به حوله ی تنم کردم و از پله ها باال رفتم

 .وسط اتاق خشکم زدوارد اتاق شدم پاهام رو دنبال خودم می کشیدم. 

دامون بود همین جا! درست وسط همین اتاق جایی که ایستادم بغلم کرد و گونه ام رو بوسید و 

 .گفت شب بخیر



                 
 

 

 فاطمه عرب ساق آبادی|  تحمل کن دلم رمان

 

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

378 

 

 .نفس تنگی داشتم به سختی نفسم رو رها کردم بوی عطرش تو هوا پخش شده بود

 .بی حس افتادم رو تخت

 "دانای کل"

زیز ترینش را. نمی توانست نفس بکشد و نمی توانست باور کند، سخت بود برایش مرگ ع

 .صورتش به سرخی می زد. با دستش گلویش را مالید تا نفسش آزاد شود

 .زمزمه های دامون و زیر گوشش حرف زدن ها همه و همه یادش آمد

 .جیغی از ته دل زد و موهایش را چنگ زد

 .که تنها اشک بریزدواقعیت بود... تنها عشقش را از دست داده بود. یک حس زود گذر نبود 

 .دستاش هایش می لریزد. حرفی به یادش آمد

 "تو تموم اون دوسالی که ازت دور بودم عذاب وجدان داشتم، قول می دم دیگه ترکت نکنم"

 .میز عسلی را بر روی زمین پرت می کند و شیشه های شکسته اش دستش را می برند

 .ی شوددرد قلبش دل آویز تر نبود؟ خون از دستانش جاری م

برایش مهم نیست، عشقش را می خواهد که در را باز کند و با همان لبخند پر مبحوتش او را در 

 .آغوش بکشد

 :گونه اش را ببوسد و بگوید

 .جنگلی خودمی -

 .در اتاق به وضح باز شد و هیکل نگران و شکست خورده ی رامش نمایان شد

 .زد ودی میچشمش به خواهر نیمه جونش می افتاد که رنگش به کب
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 .با فریاد اسم آیدا را صدا می زد

 .آیدا با وهمه وارد اتاق می شود و صورتش را چنگ می زد

 .با گریه سمت کمد لباس های ساحل می رود و حوله اش رو باز می کند

 .رامش صورتش را می چرخاند، طاقت نگاه کردن به خواهر نیمه جونش را ندارد

ند جاریشان کند. خواهرش درد کمی نداشت عشقش را از در دل هق هق می کند اما نمی توا

 .دست داده بود

وارد بیمارستان می شوند. سه روزی هست که ساحل نمی خواهد چشمانش را باز کند. بیهوش 

 .بر روی تخت بیمارستان افتاده است

ی مادر دامون با بی طاقتی خاک مرده را بر روی سرش می ریزد و زیر لب قربان پسر رفته اش م

 .رود

عزیز مادر جانم فدات بشه، چشمانت رو باز کن چرا انقدر زود رفتی هان؟ مگه طاقت گریه های  -

ساحل رو نداشتی ببینش سه روز مثل یه چوپ افتاد رو تخت بیمارستان، مگه تو االن نباید 

 .کنارش باشی و دلداریش بدی که بلند شه

 .سعی در بلند کردنش دارد دست های رامش بر دور کمر مادر دامون می نشیند و

 .خاله بسه، ساعت دوازدهه شگون نداره شب باالی سر مرده گریه کنی -

 .خودش که می داند مرگ فرزند برای مادر کم دردی نیست

 :شبنم در حالی که بی حال پاهایش را می کشد با عجز ناتوانی و دلسوزی می گوید

 .دالهی بگردم برای دل این دختر، بچه ام نابود ش -
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 .رامش مادر من رو ببر پیش ساحل -

 .رامش تنها سرش را تکان می دهد و در ماشین را باز می کند

خنده ای به دل کسی نمی آید شبنم فرزندش دور دونه اش را از دست داده است و رامش تنها 

 .رفیقش را

 .ساحلی که قصد باز کردن چشم هایش را ندارد

 .امون نمانده است. شونه هایش خمیده و دلش غم سوزچیزی از غرور مردانه ی بابای د

 .از آن طرف احمد سعی در آرام کردن محمد دارد دلش برای دخترش هم می سوزد

 ...طعم خوشبختی زیاد در دل ساحل نمی ماند. دوسال دوری و حاال

 .با گنگی چشمانش را باز می کند. همه جا را تار می بیند

 :با لحن ضعیفی می گوید

 .آب -

 :پرستاری که در اتاق هست به سرعت سرش را سمت ساحل می چرخاند و می گوید

 .به هوش اومدی برم به دکتر برم -

 .و با عجله از اتاق بیرون می رود

 .ساحل نمی داند چه اتفاقی افتاده است و دلیل بیمارستان بودنش چیست

 :دکتر وارد اتاقش می شود و بعد از معاینه ی ساحل می گوید

 .جسیمت بهتر شده و مشکل روحی داری فردا مرخص میشی حال -

 .دست دکتر را می گیرد و لبان خشک شده اش را باز می کند
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 من برای چی اینجام؟ -

 :دکتر دستش را روی پیشانی ساحل می گذارد و جواب می دهد

 .از همراهت بپرس -

 .سپس از اتاق بیرون می رود و بعد رامش و شبنم وارد اتاق می شون

 .احل با دیدن لباس های مشکی تنشان واقعیت یادش می آیدس

 .واقعیتی که رفتن دامون را در گوشش فریاد می زند و داغش را تازه می کند

 .شبنم جلو می آید و خم می شود و ساحل را در آغوش می کشد

 .دورت بگردم مادر، الهی طعم خوشبختی رو بچشی -

 .می دهد او را سفت به خودش فشار می دهدساحل احساس می کند شبنم بوی دامون را 

 .شبنم بوسه ای روی پیشانی ساحل می زد و موهایش را نوازش می کند

 !در خیال فکر کرده مادر شوهر ساحل می شود اما نشد

 .رامش نمی تواند گریه های خواهرش را تحمل کند و از اتاق بیرون می رود

 .ت مگه نه؟ واسه من که زنده ستساحل جان گریه نکن عروس گلم، دامون زنده س -

 :لبخندی تلخ می زد و با بغض مادرانه ادامه می دهد

دیشب اومد تو خوابم، می گفت مراقب ساحل باش اون هنوز جسمش ظریفه. اشکش رو در  -

 .نیاردید

هق هق اش بلند می شود سرش را روی سینه ی شبنم می گذارد و به آرامی شبنم موهایش را 

 .نوازش می کند
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 .گریه نکن مادر، بی طاقتم نکن -

 .اشک هایش روان می شود و بر روی گونه هایش می افتاد

 .در این سه روز پیر شده اند محمد و شبنم رامش و خانواده اش

 :ساحل به آرامی می گوید

 .می خوام برم پیش دامون -

 .شبنم اشک های ساحل را پاک می کند و کمکش می کند از روی تخت بلند شوند

 "ساحل"

لباس های نفرت انگیز بیمارستان رو از تنم در آوردم و بدون هیچ نگاهی به خودم همراه خاله 

 .شبنم از اتاق بیرون زدم

 .بوی الکل بیمارستان و ناله های مریض ها حالم رو بد می کرد

 .من دامونم رو می خواستم، من هنوز آرزو داشتم

 .رو نگاه کنمپیش دامون باشم و با عشق عسلی شیرینش 

اشک هام بی محبا روی صورتم می ریختن. نگاهی به پرستارانی که با دلسوزی در موردم حرف 

 .می زدند کردم

 .حتی حوصله ی حرف زدن رو هم نداشتم

 .سوار ماشین رامش شدیم. بی حال سرم رو روی صندلی گذاشتم

 .دامون -

 .جان دلم -



                 
 

 

 فاطمه عرب ساق آبادی|  تحمل کن دلم رمان

 

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

383 

 

 من عشقتم دیگه؟ -

 :ه بغلم می کرد جواب دادخنده ای کرد و در حالی ک

 .تو جونمی، عمرمی عشقمی -

  .اشک هام کل صورتم رو خیس کرده بودن

 من چه طوری تحمل کنم نبود دامون رو؟

 .من باور نمی کنم... دامون زنده ست داره نگاهم می کنه، پوزخند مسخره ای به خودم زدم

 :رامش از توی آینه نگاهم کرد و گفت

 .دورت بگردم رسیدیم -

 .در ماشین رو به آرومی باز کردم

 .نفس کشیدنم دست خودم نبود. بوی سرد قبرستان حالم رو بد تر کرد

  .دو زانو روی زمین افتادم، نمی خواستم باور کنم

 :جیغی زدم و با گریه گفتم

 .رامش دامون زنده ست مگه نه؟ ببینش داره نگاهم می کنه -

 :بلند تر ادامه دادم

 .به خدا طاقت ندارم من بدون تو نمی تونمدامون بیا دیگه،  -

 .دست های رامش دور کمرم حلقه شد و سعی در بلند کردنم داشت

 .بلند شو ساحل، باید با واقعیت کنار بیایی -
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 .زیر بغلم رو گرفت و بلندم کرد

 .سمت قبری که نمی خواستم باورش کنم رفتم

 .وی خاکا به حرکت در آوردمخاک بود هنوز، خودم رو پرت کردم روی قبر. دستم رو ر 

 دامون اینا همش شوخیه مگه؟ تو کنارمی مگه قول ندادی باهم اسم بچه مون رو انتخاب کنیم؟ -

 :با لحن آروم تری ادامه دادم

قول دادی هر شب بغلم کنی بخوابی و صبح که بیدار میشیم من با موهای فر و شلخته ام سرم  -

 .آلودگی بهت غر بزنم روی سینه ی تو باشه و با خواب

 .بغضم رو فرو کردم تو خودم، من نمی تونستم من دامون رو دوست داشتم

 .نمی تونستم کنارش نباشم

 :سرم رو روی خاک گذاشتم و با همون لحن ادامه دادم

 .دامون، من حالم بده. بیا پیشم -

 :اوج گرفت و روی خاک رو نوازش کردم و تو دلم شروع کردم به حرف زدن هق هقم

دامون... زدی زیر قولت، من تو رو می خوام چرا بهم نگفتی پلیس مخفی هستی؟ یعنی انقدر  -

 برات بی ارزش بودم؟

  .خاک رو توی مشتم ریختم و پاچیدم تو صورتم

 .رو از دست داده بودمجیغ بلندی زدم من تحمل نداشتم می فهمید؟ من عشقم 

من چه طوری بدون دامون زندگی کنم؟ یعنی دیگه نیست؟ نیست که بغلم کنه و زیر گوشم حرف 

 بزنه؟ من با لوسی صداش بزنم دامون و جواب بده چی می خوای جان دامون؟
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ناخنام رو فشار دادم تو دستم. خاله شبنم بازو هام رو گرفت و قصد داشت بلندم کنه. پسش زدم 

 طوری می خوان من رو از دامونم جدا کنن؟ چه

دامون برگرد خب؟ من منتظرت می مونم مثل اون موقع برگرد و بگو همش یه شوخی بود،  -

 .دامون تروخدا چشمات رو باز کن

 .چشمام تار می دیدن و سوزش داشتن

 .گریه واسه چشمام خوب نبود، اونم بدون عمل

  شتر خوش می گذره؟چه طوری بدون من رفتی؟ اونجا بهت بی -

 :زجه زدم

 .دامون -

 .بلند شو قربونت برم، جون رامش اینجوری نکن ساحل -

 .با عصبانیت دستش رو پس زدم و برگشتم سمتش

 نکنم؟ مردی که دوستش داشتم زیر این خاکای لعنتی خوابیده چه طوری گریه نکنم...؟ -

ه هاش که وقتی می خندید دلم لبخند هاش رو می خواست عسلی شیرین پر عشقش، یا خند

 .دو تا چال می افتاد رو گونه اش

دامون کی بهم تقلب برسونه سر امتحان هان؟ کی ازم امتحان نگیره و به جاش نقاشیش رو  -

بکشم و با خنده بهم نمره بده؟ دامون تروخدا بلند شو... باهام شوخی نکن من قلبم می شکنه 

 .ها

 .ی کردنچشمام از اشک سوزش داشتن و اذیتم م

 :گالی رز آبی و قرمز رو با بغض پر پر کردم و آروم لب باز کردم
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بدون من بهت خوش می گذره؟ خیلی نامردی ها من رو معتاد آغوشت کردی حاال خودت  -

رفتی؟ دامونم عزیزم من دلم می خواد چشمام رو باز کنم و سرم رو بین بازوی های تو ببینم جوری 

 .داشته باشمکه قدرت بخیر کردن صبح رو 

بوسه ای روی خاک زدم؛ مرد من اینجا خوابیده بودم سردش نبود؟ بارون بیاد چکار می کنه؟ 

 دامون از بارون بدش میاد... دامون حوصله ات سر نمیره؟ دلت برام تنگ نمیشه؟

 .با صدای صوت تالوت قرآن سرم رو باال گرفتم

 .وند روی خاک رو مرتب می کردپیرمرد ریشی داری در حالی که آیه های قرآن رو می خ

صدای هق هق گریه های خاله شبنم بلند شد. عمو محمد لبش رو گاز گرفت و اشکش رو پاک 

 .کرد

 .سخت نبود؟ پسرشون رو از دست داده بودن

 .از دور مامان و بابا رو دیدم که همراه آیدا و خانواده ی دامون می اومدن

 .من دل بسته ام به دامون، مهم دامونم بود دامون برام مهم نبود که همه فهمیده بودن

 .لبام رو روی هم فشار دادم و توی بغل گرم بابا کشیده شدم

 :با مهربونی زیر گوشم گفت

 .گریه نکن بابا، بسه. دامون هم دلش می گیره ها -

 .با گریه لب باز کردم هر چی درد داشتم رو ریختم تو چشمام

 .بابا -

 .ی یه دونه امجان بابا دخترم یک -

 .روی پیشونیم بوسه ای زد و به مامان اشاره کرد بیاد کنارم
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 .لبخندی غمگین بهم زد و عمو محمد رو سمت سایه ی درخت برد

 .با صدای جیغ آیدا سرم رو سمش چرخوندم

 .خاله شبنم غش کرد-

ش عمو محمد با نگرانی سمتش دوید و سر خاله رو روی پاش گذاشتم و گالب رو روی صورت

 .ریخت

خاله بعد از چند دقیقه چشماش رو باز کرد. مامان از تو کیفش شکالتی به خاله داد که قندش 

 .نیوفته

 .زجه های خاله بلند شد

 .لبم رو گاز گرفتم و دستم رو روی دهنم گذاشتم

 دخترم همسرت بودن؟ -

 :نگاهی به پیرمرد که قرآن می خوند کردم و جواب دادم

 .خودش یکی کرده بود نه، ولی قلبم رو با -

 :لبخندی تلخ زد و گفت

 .خدا بهت صبر بده دخترم -

 با چشمای اشکی نگاهش کردم چرا؟

 چرا باید یکی مثل دامون انقدر زود از دنیا بره؟

 .بغضم تلنبار شده بود رو دلم، نفسم رو نمی تونستم آزاد کنم

  .چیزی تو گلوم گیر کرده که هیچ جوره پایین نمی رفت
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 .ته ای گذشت، کسی مثل قبلش نشده بودچهار هف

  .منم برگشته بودم به لنزای مشکیم

 .سرم رو با بغض توی بالشت فرو کردم

 .نفس عمیقی کشیدم که تقه ای به در خورد و رامش با لبخند آرومی وارد اتاق شد

 خودش از همه شکسته تر شده بود رفیقش بود دردش کمتر از من نبود؟

 .لبام گرفت و دهنم رو باز کردم و بدون آب قورتش دادم قرص آرام بخش رو جلوی

 .نان این شب هام فقط آب بود، چیزی از گلوم پایین نمی رفت

 دورت بگردم خوبی؟ -

 .زبونم نمی چرخید که حرفی بزنم، تنها سرم رو تکون دادم

 .روی تخت دراز کشیدم و پشتم رو کردم به رامش

 .انداخت روم و عقب گشت و از اتاق بیرون زدبوسه ای روی پیشونیم زد و مالفه رو 

 .با تنها چیزی که آروم می شدم قرآن بود

 .قرآن رو باز کردم و شروع کردم به خوندن

بلد نبودم، هرچی که به چشمم می اومد رو می خوندم همین که دلم اندکی آروم می گرفت بس 

 .بود

 .قرآن رو بستم و سرم رو روی بالشت جا به جا کردم

طرش هنوز تو اتاق بود، یا من حس می کردم. از روی تخت بلند شدم و سمت کمد لباساش بوی ع

 .رفتم
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 .در کمد رو باز کردم و دونه دونه لباساش رو بو کردم

 .با همین عطرش دلم رو برد

  .با لذت و اشک روی گونه پیراهنش رو بوئیدم

 .چشمم خورد به کتاب قلبت را می بوسم

 .نشستخنده ای تلخی روی لبم 

 .دامون امشب باید هفتاد تا صفحه از این رو بخونی -

 :با اعتراض گفت

 .کار دارم بچه -

 :با ناز روی پاش نشستم و گفتم

 مهم تر از من؟ -

 :گوشه ی لبم رو بوسید و گفت

 .هفتاد تا صفحه می خونم -

 .با اشک کتاب رو بوسیدم، دامون این رو خونده بود

 .کتابخونه گذاشتم سفت کتاب رو بغل کردم و توی

 .کت آبی نفتیش رو برداشتم و به خودم فشردم روی تخت نشستم
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 .سرم رو روی بالشت گذاشتم و کت رو بغل کردم و خوابیدم

 .با نوازش دستی روی صورتم چشمام رو باز کردم

 .خواب بودی دخترم -

 .لبخندی تلخ زدم و نشستم رو تخت

 .نه عمو محمد -

 .چرخید سمتملبش رو گاز گرفت و 

شبنم بهم گفته بود دامون خیلی بهت عالقه داره من همون اوایل یه چیزای فهمیده بودم مثال  -

مثل اون موقع که تازه دانشگاه قبول شده بودی و دامون از خوشحالی تو پوستش نمی گنجید. 

 .شک کرده بودم بهش

 :لبخندی زد و آب دهنش رو قورت داد و گفت

 .عروسم بشی خیلی دلم می خواست -

 :سرم رو با گریه روی سینه اش گذاشتم و لب زدم

 .من دلم واسه دامون خیلی تنگ شده عمو -

 :روی موهام بوسه ای زد و با مهربونی گفت

 .تو دلت باهاش حرف بزن، کنار خودت حسش کن -

 .این کارا رو نکرده بودم؟ شبا با بغل کردن لباساش خوابم می برد

 .عمو -

 .جان عمو -
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 یه چیزی رو بهتون بگم دعوام نمی کنید؟ -

 :با مهربونی تو چشمام نگاه کرد و گفت

 .نه بابا بگو -

 :با من من گفتم

 .من... یعنی چیزه ما... با دامون یعنی من و دامون... می دونید؟ من... به دامون محرم شدم -

 :با تعجب نگاهم کرد و پرسید

 کی؟ -

 .خیلی وقت پیش -

 :بونی گفتبغلم کرد و با مهر

 .شبنم بشنوه خوشحال می شه، عروس ما به حساب میایی تو -

 وقتی دامون نیست به چی دل خوش کنم؟

 :لبم رو با زبونم تر کردم و گفتم

 می خوام برم پیش دامون، می برید من رو؟ -

 .آره بابا، لباسات رو بپوش -

 .عمو از اتاق بیرون رفت و از روی تخت بلند شدم

 .ساعت کردم هشت و نیم شب بودنگاهی به 

مانتو شلوار مشکی رنگی پوشیدم و بدون برداشتن گوشیم یا حتی نگاه کردن به خودم از اتاق 

 .بیرون زدم
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 :آیدا لبخندی زد و گفت

 جایی میری؟ -

 :بی حوصله جواب دادم

 .میریم پیش دامون -

 .لبش رو گاز گرفت و بعد از اینکه گونه ام رو بوسید رفت

  .خارج شدم و سوار ماشین عمو شدم از خونه

 .با یه تیک آف روند سمت محلی که دامون من خوابیده بودم

سرم رو روی شیشه گذاشتم و به گذشته ام فکر کردم. گذشته ای که دامون توش بود و نفس می 

 .کشید

 .رسیدیم بابا -

 .ارن دامونشون برگردهکالفه نگاهی به اطراف کردم شاید تو این دنیا صدها ساحل باشن که آرزو د

 .از ماشین پیاده شدم و آستین مانتوم رو کشیدم پایین

 .با پاهای لرزون سمت قبر زندگیم رفتم

 .کنارش نشستم و دستی روی سنگ قبر تمیزش کشیدم

 .من میرم گالب و گل بخرم بابا -

 :سرم رو تکون دادم، سرم رو روی قبرش گذاشتم و لب باز کردم

 .دیگه از دستم راحت شدی بهت خوش می گذره؟ -

 .ندایی از درونم فریاد می زد دلم برات تنگ شده
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 .روی قبر بوسه ای زدم و نوشته ای روی سنگش رو خوندم

 صدها فرسنگ ازت دورم دلبر

 .رفته ای و صدها چشمان خیس دل تنگ هستند

 !مادرت جگرش می سوزد از نبودنت

 .غم خواری برای پدرت غم ست

 .ب بریز رو قبرش، من برم این خرما و شکالت رو پخش کنمبیا بابا تو گال -

 .سرم رو بدون حرف تکون دادم

 .در گالب رو باز کردم و ریختم رو قبر

 "دلم به لرزه در اومد وقتی به زبان می آوردم "قبر

 .با دستم گالب رو پخش کردم رو سنگ و گالی رز رو پر پر کردم

 .اسمش رو با گال روی قبرش نوشتم

 .بانیت گل رو بهم ریختم و با گریه سرم رو روی قبر گذاشتمبا عص

دامون به خدا طاقت ندارم، حالم خوب نیست. دردم رو به کی بگم هان؟ نیستی ببینی  -

 .خواهرت حامله ست و هیچ ذوقی نداره

 .دخترم امروزم اومدی -

 .سرم رو باال گرفتم و به عمو امید نگاهی کردم

 :دادم با بغض نگاهش کردم و جواب

 عشقم اینجاست نیام؟ -
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 .دست لرزونم رو آوردم باال و اشاره ای به قبر کردم

 این تو اذیت نمیشه؟ حیوون تو قبر هم میاد؟ -

 .نکن با خودت اینجوری بابا، خدا خودش بزرگه -

 :عمو محمد کنارم نشست و رو به عمو امید گفت

 .ممنونم که هروز اینجا قرآن می خونید -

 .ون رو ببخشه ما ممنونش میشیمخدا گناهام -

 .بعد از حرفش بدون هیچ حرف دیگه ای رفت

 .نگاهم که به اسمش افتاد بغضم ترکید

 .سرتیپ دامون الهی

 .یه درجه از سرگرد باال تر بود

 .بریم بابا، مامانت نگران میشه -

 :بوسه ای روی قبر دامون زدم و زمزمه کردم

 .ی از دستم خالص بشی عشقمبازم میام پیشت، اینجا هم نمی تون -

 .خنده ای غمگینی کردم و سوار ماشین شدم

 :گوشی عمو محمد زنگ خورد و جواب داد

 بله؟ -

 .واقعا؟ بله چشم االن راه می افتادم -
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 :برگشت سمتم و با عصبانیت گفت

 .قاتل دامونم رو پیدا کردن، خودم با دستای خودم می کشمش -

 .د و سمت کالنتری رفتدستش رو از زور عصبانیت مشت کر 

 .از ماشین پیاده شدم و گوشیم رو تحویل نگهبان کردم و وارد شدم

 :رو به عمو گفتم

 کدوم اتاق باید بریم؟ -

 .سه -

 .وارد اتاق سه شدیم که سرگردی که اونجا بود اشاره کرد بشینیم

انفرادی قرار دارن خب ما خوشبختانه تونستیم قاتل سرتیپ دامون الهی رو پیدا کنیم و االن تو  -

 .و فردا قراره برای اعدام بفرستیمش

 :با عصبانیت گفتم

 می تونم ببینمش؟ -

 .البته بفرماید، جناب سرگرد ارادت خاصی به ما داشتن-

با حرص دنبال سرباز دم در راه افتادم وارد اتاق تاریکی شدم و سرباز اشاره کرد بشینم رو 

 .صندلی

 .جوونی رو آوردنبعد از چند دقیقه مردی 

 :دستاش رو بسته بودن، به سرباز اشاره کردم

 .میشه اینجا بمونید؟ من می ترسم -
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 .سرش رو تکون داد و کنار در ایستاد

 .با نفرت نگاهی به مرده کردم و دستم رو بردم باال و سفت زدم تو صورتش

 :با عصبانیت و بغض داد زدم

ن رو کشتی هان لعنتی جواب بده آشغال نمی بخشمت کثافت آشغال، به چه حقی دامو -

  .عوضی

 .پوزخندی زد و بدون حرف نگاهم کرد

 :توفی توی صورتش پرت کردم و داد کشیدم

 .با صدای خودم می کشمت، به وهللا ی علی داغت رو به دل عزیزت می شونم -

 .دامونم رو گرفتی همین بال رو سر عزیزت میارم

 :با لحن محکمی گفت

 این آقا دامونی که میگی کیته، ولی سزای کارشون مرگ بود خانم فهمیدی؟من نمی دونم  -

 .جیغ کشیدم و دستام رو روی گوشام گذاشتم

 .خفه شو عوضی، خفه شو -

 .هر غلطی دلت می خواد بکن -

 :یقه اش رو گرفتم تو مشتم و داد زدم

 .انتقامم رو ازت می گیرم -

 :با بغض ادامه دادم

 رو بکشی هان؟ نگفتی یکی دلتنگش میشه؟ چطور دلت اومد دامون -



                 
 

 

 فاطمه عرب ساق آبادی|  تحمل کن دلم رمان

 

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

397 

 

 :اشکام صورتم رو پر کردن، در کمال تعجب جواب داد

 .معذرت می خوام -

 :با گریه جواب دادم

 معذرت می خواهی؟ کشتیش حاال با یه عذر خواهی می خوای ببخشمت؟ -

 :سرش رو گرفت باال و گفت

 .اگه با کشتن من دلتون خنک میشه من رو بکشید -

 :وزخندی زد و ادامه دادپ

 .هرچند فردا قراره اعدامم کنن چه شما راضی باشید چه نباشید -

 .اگه چند دقیقه ای دیگه تو اون اتاق می موندم رضایت می دادم

من درد مرگ عشقم رو کشیدم و سخت بود که یکی دیگه هم تجربه کنه ولی من نباید حق 

 دامونم رو می گرفتم؟

 .دستتش رو گرفتمسمت عمو محمد رفتم و 

 :حس می کردم دامون کنارمه، لبخندی به روم زد و گفت

 بریم بابا؟ حرفات رو زدی؟ -

 .سرم رو تکون دادم و بی حوصله کنارش قدم بر داشتم

 .نمی خواستم تو کالنتری بیشتر بمونم شاید راضی می شدم

 .با حس حالت تهوع دستم رو جلوی دهنم گرفتم

 .شدنفس عمیقی کشیدم که رفع 
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 .سوار ماشین شدم و چشمام رو بستم

 .دستام رو تو هم قالب کردم و لب رو گاز گرفتم

دخترم گریه نکن، دامون بی قرار میشه اینجوری می بینتت. فکر کردی نمی بینتت طاقت نداره  -

 .ها

 .دستم کشیدم و اشکام رو پاک کردم

 .از ماشین پیاده شدم و بی حوصله وارد خونه ی دامون شدم

 .ی تونستم از اینجا و این اتاق دور بشمنم

 .بدون اینکه لباسام رو در بیارم خودم رو روی تخت پرت کردم و سرم رو تو بالشت فرو کردم

 .دست انداختم و گوشیم رو از عسلی برداشتم، رمزش رو زدم و وارد گالریم شدم

 .روی اولین عکسی که اون روز لب ساحل گرفته بودم زوم کردم

وی گونه اش چسبونده بود، روزی که از لنزای مشکی دورم کرد و برگردوندم به دنیای لبام رو ر 

 .قبلم

 :با خنده صورتم رو چسبوندم به صورت دامون و گفتم

 .من و عشقم نگاه کن تروخدا ببین چه جذابه -

 .دامون خنده ای کرد و گونه ام رو بوسید

 .گردنم بود کردم بی طاقت فیلم رو قطع کردم و نگاهی به گردنبندی که

 .گردنبند مستطیلی شکی که وسطش بی نهایت داشت

 .لبم رو گاز گرفتم و گردنبند رو بوسیدم



                 
 

 

 فاطمه عرب ساق آبادی|  تحمل کن دلم رمان

 

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

399 

 

 .برگرد ساحل -

 .موهام رو زدم باال و پشتم رو کردنم به دامون

 :با دستای لرزون قفل گردنبد رو بست و رو گردنم بوسه های ریزی زد و گفت

 .عسلم خیلی خوشگل شدی -

 .پس زدم و وارد حموم شدماشکام رو 

 .من نمی تونستم، من طاقت دوری از دامون رو نداشتم

 .دردش واسم مهم نبود، مهم دامونی بود که حاال کنارم نبود

 .نگاهی به خودم تو آینه ی حموم کردم

 !لبای ترک خورده و خشک شده و چشمای باد کرده ی سرخ و لنز مشکی

 .لبم لرزید برای ترکیدن بغضم

 .یغ رو برداشتم، درد داشت؟ واسم مهم نبودت

 :چشمام رو بستم و زیر لب گفتم

 .دامون دارم میام پیشت، بخند خوشحال باشه -

 .تیغ رو کشیدیم خون از وسط دستم می زد بیرون

 .خنده ای بلندی کردم، لبم رو از دردش گاز گرفتم

 .چشمام سیاهی رفت و بی حال گوشه ی حموم افتادم

 .مام رو روی هم گذاشتمبا خستگی چش
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 .صدای بلند رامش رو در حالی که نمی تونستم حرف بزنم شنیدم

 .چکار کردی با خودت ساحل؟ لعنتی -

 .دستاش رو دور کمرم حلقه کرد و با عجله بلندم کرد

 .خوشبختانه تا چند دقیقه ی آینده به هوش میان -

 .ی باز کردن چشمام رو نداشتمصدا های نازک و ظرفیت مانندی به گوشم می رسید. حوصله 

 یعنی انقدم بد شانسم که زنده موندم؟

 .نمی خواستم چشمام رو باز کنم و به حرف های رامش که با نگرانی بیان می شد گوش کنم

 .دستام خشک شده بودن، نفس عمیقی کشیدم و به فکر رفتم

 .ممن دامون رو می خواستم ناخواسته اشکم فرو ریخت و چشمام رو باز کرد

 :رامش با نگرانی دستش رو روی گونه ام گذاشت و گفت

 .خوبی؟ دورت بگردم من -

 .حرفی نزدم و توی جام غلطی زدم

 .حوصله نداشتم باهاشون حرف بزنم

 .زیر لب به خودم فحش دادم که بختم انقدر بده

 .عزیزدلم نکن با خودت اینجوری -

 :با لحن عصبی تری ادامه داد

میاری؟ چی فکردی که اون تیغ لعنتی رو کشیدی رو دستت هان؟ می  نگفتی بالی سر خودت -

 خواستی زبونم الل مامان رو بکشی؟



                 
 

 

 فاطمه عرب ساق آبادی|  تحمل کن دلم رمان

 

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

401 

 

 :صورتم رو چرخوندم سمتش و خیلی آروم گفتم

 .معذرت می خوام -

 .لبخندی زد و گونه ام رو بوسید

 دیگه این کار رو نکن باشه؟ -

 .بزرگ سفید رنگی گرفت جلوم سرم رو بدون حرف تکون دادم، آیدا وارد اتاق شد و خرس

 !اشکم روان شد رو صورتم، خرس صورتی که دامون برام خریده بود

 .کجا بود؟ من اون رو می خواستم بوی دامون رو میده

 .کنترلی در پنهان کردن اشکام نشدم

 گریه می کنی ساحل؟ -

 :با بغض لب باز کردم و جواب دادم

 خرس صورتی گوشه ی اتاق رو چکارش کردی؟ -

 :با تعجب گفت

 .خب اینم خرسه دیگه -

 :اخمی کردم و با لحن جدی ای گفتم

 .دامون واسم خریده بود -

 :اشکم رو ریخت رو گونه ام، آیدا لبش رو گاز گرفت و گفت

 .ببخشید، باشه میرم برات بیارم -
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 :دستش رو گرفتم و گفتم

 .نمی خواد، ولش کن -

 .فتمپتو رو کشیدم رو صورتم و دستم رو گاز گر 

 .دستم رو تکون داده بودم درد گرفته بود

 :با درد داد زدم

 .رامش بگو بیان یه آرامش بخش بهم بزنن -

 .با عجله از اتاق بیرون رفت و آیدا نزدیکم شد

 :دستش رو روی پیشونیم گذاشت و با نگرانی گفت

 دستته؟ -

 .توی سرمم تزریق کرد سرم رو با درد تکون دادم. پرستاری وارد اتاق شد و آرام بخشی

 .چشمام رو بستم و پتو رو کشیدم رو سرم

 .دامون بیا بغلم کن دیگه، بیا بغلم کن و گونه ام رو ببوس و کاری کن دردم یادم بره -

 .تو دلم زجه زدم و تمنای خدا شدم

 .چشمام رو بستم و خوابیدم، خواب هر دردی رو دعوا می کرد

 .و باز کردمبا صدای باز شدن در اتاق چشمام ر 

 :پرستار با لبخند وارد اتاق شد و گفت

 .بیدار شدی خوشگل خانم؟ صبر کن صبحونه ات رو بیارم -
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 :بی حوصله جواب دادم

 .نمی خوام -

 .ضعف می کنی مشکل میشه برات -

 :دستش رو گرفتم و با التماس گفتم

 کی مرخص میشم؟ - 

 .ساعت دوازده -

 .نگاهی به ساعت کردم ده و نیم بود

 :پوفی زیر لب کشیدم و صدا زدم

 .آیدا -

 .بعد از چند دقیقه خاله شبنم وارد اتاق شد

 .گونه ام رو بوسید و با چشمای سرخ شده نگاهم کرد

 چکار کردی با خودت مامان؟ نگفتی دل دامون طاقت نداره؟ -

 :با عصبانیت گفتم

است بهش بگید بیاد بغلم کنه چرا می گید طاقت نداره هان؟ االن اینجاست؟ کنارمه؟ اگه اینج -

 و آرومم کنه پس چرا نیست؟

 .اشکش روی صورتش ریخت و روی پلکام رو بوسید

 .گریه نکن فدات بشم مادر، نکن قوی باش -

 :بی حال روی صندلی نشست و گفت
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فکر می کنی درد پسر واسه مادر کم نیست؟ داغش دلم رو می سوزونه. می دونی وقتی بچه  -

کشیدم که بزرگ بشه و واسه موفقیتش چقدر خوشحال شدم، وقتی شبا دیر بود چقدر زحمت 

می اومد خونه دل نگرانش می شدم سه روزی بود نرفته بود خون بزنه. نگرانش شدم از دکترش 

 ...پرسیدم که گفت

 :بینیم رو باال کشیدم و گفتم

 .می دونم خاله -

 .سرش رو باال گرفت و نگاهش رو دوخت تو چشمام

  نی؟ فهمیدی پسرم جگر گوشم ایدز داره؟می دو -

 .سرم رو روی سینه اش گذاشتم و لبم رو گاز گرفتم

 .حالم بد بود، دلم می خواست جیغ بزنم و جوری دامون رو بغل کنم که با خودم یکی بشه

 :مشتم رو روی سینه ام زدم و با درد گفتم

 همی دردم رو؟این بی صاحب دلتنگه، دامون رو می خواد درک می کنی؟ می ف -

 :اشکش رو پاک کرد و با مهربونی گفت

 .گریه کن دخترم، نریز تو خودت حالم بده منم نمی تونم عزیزم رو از دست دادم -

 .نگاهی به چشمای اشکیش کردم

 .با انگشت شصتم اشکاش رو پاک کردم و دردش رو به جونم خریدم

 :ش بار روی سرم گذاشت و گفتبوی دامون رو می داد نفس عمیقی کشیدم که دستش رو نواز 

 .یادگار دامونمی، نمی تونم تنهات بزارم -
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 .گردنبندی رو از جیب مانتوش در آورد و گرفت جلوم

 .با اشک به گردنبند خیره شدم

 تو وسایل شخصی دامون بود که همراهش بوده، تو واسش خریده بودی؟ -

 .گردنبند رو تو مشتم گرفتم و نزدیک سینه ام کردم

 .قول دادی بهم ندادی؟ قول دادی همیشه کنارم بمونی و هیچ وقت تنهام نزاری دامون

 .پس چی شد؟ به خدا نمی تونم بدون تو گریه کنم اغراق نمی کنم واقعا نمی تونم

 لعنتی من چه جوری با اون همه خاطره کنار بیام؟

 :گوشی خاله زنگ خورد و خاله بینیش رو به آرومی باال کشید و گفت

 .بگو -

 باشه میام طبقه پایین؟ -

 :قطع کرد و گفت

 .دارا حالش بد شده من برم پیشش -

 :لبام رو روی هم فشار دادم و پرسیدم

 چند ماهشه؟ -

 .قبل از ازدواج با محسن باردار بوده، االن شش ماهشه -

 :سرم رو تکون دادم و ناخودآگاه گفتم

 .ه یکی بهم بگه خوشحالم می کنهدامون می گفت دایی شدن رو دوست دارم حس اینک -
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 .لبم رو گاز گرفتم و سرم رو کردم زیر پتو

 .نفس عمیقی کشیدم تا راه نفس کشیدنم آزاد بشه

 .نگاهی به سرم تو دستم کردم، با عصبانیت سرم رو کندم و لباسای خودم رو پوشیدم

 .پنبه ای از روی میز بغل تخت برداشتم و رو خون دستم گذاشتم

 .رون زدم و بدون هیچ حرفی مخفیانه از بیمارستان بیرون زدماز اتاق بی

 .نزدیک خیابون ایستادم که ماشین رامش جلوم نگه داشت

 .با عصبانیت پیاده شد و دستم رو گرفت و پرتم کرد تو ماشین

چرا بی خبر میری ساحل؟ لعنتی به فکر دل مامان باش. بسه به خدا خسته شدم فکر می کنی  -

 اسه من سخت نیست؟رفتن دامون و

 :اشکام رو پاک کردم و با گریه گفتم

تو با دامون کلی خاطره های عاشقانه داری؟ وقتی رفتم بیمارستان دیدی چقدر به خاطرم نگران  -

تو به چی فکر  شد؟ وقتی اون شب اون ضیغه رو خوند می دونی عالقه ام بهش بیشتر شد هان؟ 

ا رو سر خودم میارم؟ لعنتی من دوست داشتم وقتی کردی؟ فکر می کنی دارم الکی این بال ه

اونجوری با مهربونی می خندید و نگاهم می کرد رو فکر می کنی یادم میره؟ یا حتی وقتی بغلم 

 می کرد؟

 :گوشه ی شالم رو با حرص کشیدم و گفتم

دیدی اون خنده هاش رو؟ باهاش روی یه تخت خوابیدی؟ که وقتی بیدار بشی ببینی داره با  -

 اون عسلی شیرینش نگاهت می کنه؟

 .با خشونت توی بغلش کشیدم و سرم رو روی سینه اش گذاشت
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دورت بگردم من ساحل جان رامش گریه نکن، باشه تو درست میگی ولی نمی گی دل من و  -

 دامون طاقت نداره وقتی اینجوری گریه می کنی؟

 :اشکم رو پس زدم و لب باز کردم

 رامش؟ -

 .عزیزدلمجان رامش، بگو  -

 :سرم رو باال بردم و با چشمای اشکیم خیره شدم به چشماش و با لحن مظلومی گفنم

 من رو می بری پیش دامون؟ -

 :بوسه ای روی گونه ام زد و گفت

 میریم عزیزدلم، چیزی الزم نداری؟ -

 .سرم رو بدون حرف تکون دادم. ماشین رو روشن کرد و روند سمت گلزار

 .تم و چشمام رو بستمسرم رو روی شیشه گذاش

 .چشمام رو باز کردم که نگاهم خورد به چهره ای خودم تو آینه ی پنجره

 .دامون از لنزای مشکی دورم کرد و حاال دل بستم به اینا

 .نمی تونم واقعا، نمی تونم برم جلوی آینه و یاد حرفای دامون در مورد چشمام نیوفتم

 :ون در نظر گرفتن واکنش رامش گفتمطی یه حرکت ناگهانی برگشتم سمت رامش و بد

 رامش یه چیزی بخوام ازت بخوام نه نمیاری؟ -

 .بگو عزیزدلم -

 :لبام رو با زبونم خیس کردم و گفتم
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 .می خوام سیگار بکشم، شاید بتونم کمی آروم بشم -

 .با عصبانیت سرش رو چرخوند سمتم که گردنش صدای عجیبی داد

 .یشی باهاشساحل سیگار خوب نیست، آروم نم -

 :با یک دندگی نگاهش کردم و گفتم

 .تو این چهارهفته آروم شدم؟ نمی تونم لعنتی. اصال نمی خوام -

 .با عصبانیت دستم رو روی لبه ی شیشه گذاشتم و لبم رو جویدم

 .باشه بیا -

 .سرم رو به سمتش چرخوندم و نگاهی به سیگار توی دستش کردم

 :فتبا بی میلی از دستش گرفتم و که گ

 .بیا جلو روشنش کنم -

 .سیگار رو گرفتم جلوی فندکش و سرش رو آتیش زد

 .بوی سیگار رو دوست داشتم، همیشه دامون با یه ژست فوق العاده ای پک می زد سیگار رو

 .برای خودشم یه دونه سیگار روشن کرد و بین لباش گذاشت

  تردید داشتم که بکشم یا...؟

 .رامش -

 .جانم -

 میده؟ عیب نداره بکشم؟ چه مزه ای -
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 :پکی به سیگارش زد و دودش رو فوت کرد بیرون و گفت

 .شاید آرومت کنه نمی دونم -

 .با دو دلی سیگار رو نزدیک لبم کردم و پکی زدم

با خفه شدن دهنم رو باز کردم و به سرفه افتادم. رامش همون جوری که رانندگی می کرد شیشه 

 .شاره کرد بخورمی آبی جلوی دهنم گرفت و ا

 .با سرفه دهنم رو باز کردم و قلوپی از آب خوردم

 .نفس عمیقی کشیدم و سیگار رو از ماشین پرت کردم بیرون

 ...باره اولت عادیه، دیدی دام -

 .حرفش رو ادامه نداد و در سکوت رانندگی کرد

 :لب باز کردم و بی حوصله گفتم

 .تهشم زیر پاش با یه مغروری له می کردشیادمه، همیشه ژست عادی سیگار می کشید و  -

 .سرش رو برگردوند سمتم و لبخندی غمگین زد

 :از ماشین پیاده شدم و گفتم

 .می خوام تنها باشم -

 .سرش رو تکون داد و ماشین رو خاموش کرد

 .با قدم های لرزون سمت سنگ قبر رفتم

 :دو زانو افتادم رو زمین، چشمام رو بستم و گفتم
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دبگه، نمی تونم طاقت بیارم چرا خدا گرفتت واسه خودش؟ نگفت من اینجا دل کم آوردم  -

  تنگت میشم؟

  .روی قبرش بوسه ای زد و سرم رو روی قبر گذاشتم و دستم رو روی سنگ گذاشتم

خوش می گذره بهت؟ خیلی نامردی دامون. بیا بغلم کن دیگه، اصال من چشمام رو می بندم تو  -

 بیا بغلم کن باشه؟

ه های اشکم روی گونه ام روان بودن. از جام بلند شدم و سمت در گلزار رفتم. سرم رو از تو قطر 

 :شیشه بردم تو و گفتم

 رامش میری چندتا بوته ی گل و یه بیلچه بخری؟ -

 چرا؟ -

 :اشکام رو پاک کردم و جواب دادم

 .می خوام خوشگل کنم عشقم رو -

 .سرش رو تکون داد و ماشین رو روشن شد

 :نگهبان رفتم و گفتم سمت

 ببخشید من اجازه دارم دور قبر کسی گل بکارم؟ -

 :لبخندی مهربونی زد و گفت

 .بکار عمو جون فقط مواظب باش -

 .سرم رو تکون دادم و تشکری کردم

 .دلت نمی گیره دامون؟ می خوام برات گل بکارم نگاهشون کنی یاد من بی افتی -
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 .گریه نکن ساحل، بسه -

 .رگشتم و پالستیک رو ازش گرفنمسمت رامش ب

 .با لبخند تلخی دور تا دور سنگ رو کندم

 .چال کرده بودم مثل گودال. بوته های گل رز سفید زرد آبی قرمز و همیشه بهارهای رنگی رنگی

 .همه رو کاشتم تو زمین و با آبپاشی که رامش از نهگبان گرفته بود آب دادم به همشون

، باهاش حرف بزنید نزارید دلش برام تنگ بشه من بی طاقت خب مواظب عشقم باشید ها -

  .میشم

 .منظره ای جالبی ایجاد شده بود با اون بوته های کوچیک گل

 :روی اسم دامون بوسه ای زدم و گفتم

 .فردا دوباره میام پیشت باشه؟ بغلم کنی ها -

 .آب دهنم رو قورت دادم تا اشکم سرازیر نشه

 .مشتم ریخنم و پاچیدم تو صورتم مشتی از خاک رو توی

 .دست رامش رو گرفتم و بوسه ای از راه دور برای مرد قشنگم فرستادم

 .بی طاقت برگشتم سمتش و روی قبرش رو بوسیدم

 .خیلی زود دلم برات تنگ میشه ها -

 :خنده ای گریه داری کردم و ادامه دادم

 .من انگار عادت کردم همیشه بغلم کنی، خداحافظ مرد قشنگ -

 .از در گلزار بیرون زدیم و سوار ماشین شدیم
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 چیزی نمی خوای برات بگیرم ساحل؟ -

 :سرم رو تکون دادم و گفتم

 .می خوام بخوابم -

 :لبخندی مهربون زد و گفت

 .بخواب خواهری -

 .صندلی رو واسم خوابوند و ماشین رو روشن کرد

 .با خستگی و درد چشمام خودم رو به آغوش خواب سپردم

 .دامون -

 .جان دامون، قشنگ من -

 :با شیطنت نگاهش کردم و گفتم

 چقدر دوستم داری؟ -

 :دستش رو انداخت دور کمرم و سرش رو فرو کرد تو گودی گردنم و جواب داد

 .اندازه اش بی وصفه، فقط دوست ندارم دیوونه اتم هستم -

 .رو گردنم بوسه ای ریزی زد و سرش رو بلند کرد و چشمکی زد

 :وشحالی گفتمبا خ

 .دامون -

 .بلند شو ساحل، عزیز دلم داری خواب می بینی -
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 دامون رفتی؟ -

 .با ریخته شدن آب تو صورتم چشمام رو باز کردم

 .با گنگی نگاهی به اطراف کردم، سرم وحشتناک درد می کرد

 رامش کجاییم؟ -

 .خوابت برد تو ماشین آوردمت خونه خودت -

 .خت اتاق خودم بودمنگاهی به اطراف کردم روی ت

 .تو این چهار هفته جرعت پا گذاشتن توی این اتاق و خاطره هاش رو نداشتم

 .با وحشت دست رامش رو گرفتم

 :التماس وار نگاهش کردم و گفتم

 .تروخدا من رو از این اتاق ببر بیرون -

 :متعجب گفت

 چرا؟ -

 .صدا ها توی سرم اکو می شدن و با تکرار می رفتن بعدی

 .دارم امشب خانمت کنم قصد -

 ساحل هرچی من میگم تو هم زیر لب تکرار کن باشه عزیز دلم؟ -

 .درد داری خانمم؟ ببخشید همش تقصیر منه -

 .دلبری نکن خانمم -
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 .با وحشت جیغی زدم و با گریه به رامش نگاه کردم

 .توان تکون دادن پاهام رو نداشتم. رامش دست انداخت دور کمرم و بلندم کرد

 .کوله ام رو روی پام گذاشتم و سرم رو روی صندلی گذاشتم

 "یه روز قبل"

دامون من نمی تونم اینجا زندگی کنم، بیا پیشم خب؟ قول میدم هر ماه بیام پیشت و فراموشم  -

 .نکن باشه عشقم؟ چشمام رو می بندم بیا بغلم کن

 .بوسه ای رو سنگ قبرش زدم و سوار ماشینم شدم

 .و سمت اتاقم رفتم وارد خونه شدم

 .چشمم خورد به بلیط روی میز

 .بی حوصله وارد حموم شدم و زیر دوش رفتم

دستی گوشه ی لبم لباسام رو از تنم در آوردم و آب رو داغ کردم. حموم هم بوی دامون رو می داد. 

 .کشیدم و تن پوشم رو تنم کردم

 .ختکن لباسام رو پوشیدم و خودم رو روی تخت پرت کردمتوی ر 

 .حالم بد بود، همش دلشوره ی عجیبی داشتم که ممکن بود هر لحظه اتفاق بدی بی افته

 .بی حوصله بلیط رو برداشتم و از پله ها رفتم پایین

 .با هر قدمی که بر می داشتم واکنش های همه تو ذهنم عقب جلو می شد

 .له شبنم و عمو محمد و رامش و آیدا روی مبل نشسته بودند و حرف می زدندمامان و بابا و خا

 .حرف که نه، فقط نگاه می کردن به تلوزیون و هر از گاهی یه حرفی می زدند
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 :بلیط رو گرفتم باال و با لحن جدی ای گفتم

 .من بلیط گرفتم واسه فردا، من نمی تونم اینجا زندگی کنم اونم بدون... بدون دامون -

 .بابا با نگرانی بلند شد و کنارم ایستاد

 چی شده بابا، کجا می خوای بری؟ -

 .استانبول -

 .حرفم رو زدم و از سالن خارج شدم. وارد حیاط شدم. روی چمنا دراز کشیدم

 .یه روزی دامون اینجا بود، کنارم روی همین چمنا نشست

 .یادمه... اون روز قهقه همون باال بود

 .زدم و خیره شدم به آسمون اشکم رو پس

 :نگاهی به ستاره ها کردم و لب باز کردم

 دامون من اونجاست؟ میشه بهش بگید بیاد بغلم کنه؟ کنارم باشه؟ -

 .دورت بگردم من ساحل، چرا اینجوری اومدی تو حیاط سرما می خوری -

 .رامش پتویی روم انداخت و کنارم نشست

 واقعا می خوای بری استانبول؟ -

 .رو تکون دادم سرم

 چرا؟ -

 نمی تونم تو این هوا نفس بکشم، رامش درکم کن. به نظرت می تونی بدون آیدا زندگی کنی؟ -
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 :قاطع گفت

 .نه، حتی یه شب هم نمی تونم کنارش نباشم -

 :لبخندی غمگین زدم و گفتم

 من چی؟ فکر می کنی من بدون دامون می تونم؟ -

 :سرم رو روی پاش گذاشت و گفت

 .و عزیزم، هرجا خوش می تونی زندگی کنه بروبر  -

 .ممنونم رامش -

 .چشمکی زد و گونه ام رو بوسید

_ 

 .سرم رو روی شیشه گذاشتم و نگاهی به غذای جلوم کردم

 .دو ساعت دیگه می رسیدیم استانبول

حوصله نداشتم، دلم می خواست برگردم پیش دامونم... پیش کسی که عاشقانه یه مدت کنارم 

 .لحظه های خوب زندگیم رو برام خاطره ساخت و رفت صفحه ی بعدی و همین طور بعدیبود و 

 .تیکه ای از مرغ رو با چنگال جدا کردم و به لبم نزدیک کردم

 .با بی میلی عقب کشیدم و هنذفریم رو گذاشتم تو گوشم

 .چشمام رو بستم و در سکوت به آهنگ گوش کردم
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  .گرمی خواب به سراغم اومد

 .خانم؟ دخترم؟ بیدار شو رسیدیم -

 .با بی حالی چشمام رو باز کردم و نگاهی به پیرزن کنارم کردم

 .تشکری کردم و کوله ام رو انداختم رو شونه ام و از هواپیما خارج شدم

 .چمدونم رو برداشتم و سمت خروجی فرودگاه رفتم

 .دستم رو واسه تاکسی بلند کردم

 .رو حساب کردم و رفتم تونزدیک هتلی پیاده شدم. کرایه 

 .از صندوق شماره اتاقم رو گرفتم و وارد اتاقم شدم

 .چمدون رو گوشه ی اتاق گذاشتم

 .خودم رو پرت کردم رو تخت و چشمام رو بستم

 .من بدون دامون هیچ جا نمی تونم زندگی کنم

 .اشکم رو پس زدم و شالم رو از سرم در آوردم

 .مانتوم رو باز کردماز روی تخت بلند شدم و دکمه های 

 .وارد حموم اتاق شدم و بعد از گربه شور کردن خودم بیرون اومدم

 .بند تن پوشم رو بستم و وارد آشپزخونه شدم

 .قهوه ای ریختم تو لیوان و نزدیک پنجره رفتم

 .پرده ها رو کنار زدم و خیره شدم به آسمون
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 .جرعه ای از قهوه ام رو خوردم و لبم رو جویدم

 :گ گوشیم بلند شد. با دیدن شماره ی رامش جواب دادمصدای زن

 .جانم -

 جانت بی بال، خوبی عزیز دلم؟ -

 .ممنون -

 رسیدی؟ -

 :نگاهی به اطرافم کردم و جواب دادم

 .آره، تو هتلم -

 به دوستم زنگ زدم گفت فردا بری خونه رو ببینی، می خوای بگم بیاد دنبالت نزدیک هتل؟ -

 .م، باالخره باید یکمی اینجا ها رو یاد بگیرمنه داداش خودم میر  -

 .باشه خواهری، اگه خونه رو پسندیدی فقط سندش رو امضا کن -

 .باشه ممنونم داداش -

 .کاری نکردم که عزیزم -

 .من خسته ام داداش، برم یکمی بخوابم -

 .برو عزیزم، مراقب خودت باش -

 .فعال -

 .میز و روی تخت دراز کشیدمقطع کردم و لیوان قهوه ام رو گذاشتم رو 
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 .قاب عکس دامون رو از توی چمدونم رو برداشتم و سفت بغلش کردم

 .اشکم ریخت رو چشمای عسلی دامونم

 .چرا نمی تونم بی خیالت بشم دامون؟ دلم خیلی برات تنگ شده -

 کنارم تو قلبم بمون باشه؟ -

 .چشمام رو بستم بدون اینکه چیزی برای شام بخورم خوابیدم

 .با صدای آالرم گوشیم چشمام رو باز کردم

 .با دستم چشمام رو مالیدم و از روی تخت بلند شدم

 .وارد اتاق مهمان شدم و روی تخت گذاشتم

 .کنارم روی تخت نشست و دستش رو نوازش وار روی پیشونیم گذاشت

 قربونت برم بگو چی شده؟ چی آزارت میده؟ -

 .م رو تو سینه اش مخفی کردملبام رو روی هم فشار دادم و سر 

 .به تقلید از کاری که با دامون کرده بودم گوشه ی پیراهنش رو چنگ زدم و ناله کردم

 دورت بگردم من حالت بده؟ -

 .من دامون رو می خوام -

 .جرعت بلند کردن سرم رو نداشتم، می خواستم االن دامون اینجا باشه و باهام شوخی کنه

 .مهمونم کنهیا همون لبخند گرمش رو 

 .من برم برات آب قند بیارم -
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 .به سرعت از اتاق بیرون رفت و سرم رو فرو کردم تو بالشت

 .گوشیم رو برداشتم و روی عکسامون زدم

 .عکس های که هرکدوم با کلی عشق گرفته بودیم

 .برگ ها رو زیر پام خورد می کردم و خرش خرش صدا می زد

 .تکیه داده به درخت آخ الهی فداش بشماین دامونه می بینیدش چه خوشگل  -

 .آخرین ویدیومون... جیغی از ته دل زدم

 .رو چشمک دامون استوپ زدم

 من فدای اون چشمکت بشم، میشه برگردی پیشم؟

 .با دستم کوبیدم تو سینه ام، نفسم باال نمی اومد صورتم به سرخی می زد

 :با خس خس گفتم

 .را...رامش -

 .که خودمم به زور می شنیدماونقدری صدام آروم بود 

 .اشکام می ریختن رو صورتم

 .با دستم گلوم رو مالیدم تا راه نفسم آزاد بشه

 .در اتاق باز شد و رامش با لیوان آب قند وارد اتاق شد

 .با نگرانی لیوان رو پرت کرد رو زمین و سمتم دوید

 .دست انداخت دور کمرم و بلندم کرد
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 .بدنم می لرزید

 .من، فدای تو بشم نفس بکش دورت بگردم -

 .خواستم دم رو از طریق ریه هام بفرستم داخل که بی حس شدم

 .فدات بشم من، ببین نفس بکش آفرین خواهرگلم -

 :نفسم رو به سختی آزاد کردم و گفتم

 .آ...ب -

 .باشه نفس بکش تو -

 .با عجله از اتاق بیرون رفت و چند لحظه ی بعد با لیوانی آب برگشت

 .به خوردم داد و کمرم رو مالید تا نفس کشیدنم راحت بشهآب رو 

 .بخواب عزیز دل من، چشمات رو ببند به هیچی فکر نکن -

 .چمدون رو توی دستم گرفتم و رامش رو بغل کردم

 .آروم باش خواهری، فقط همین -

 .چیزی نگفتم و بی حوصله گونه اش رو بوسیدم

 .آیدا نزدیکم شد و پیشونیم رو بوسید

 .وش بگذره بهت گلمخ -

 .لپم رو زدم به لپش و رفتم سمت هواپیما

 .خودم اینجوری خواسته بودم که کسی نیاد. ولی رامش خودش اومده بود
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شاید بقیه ازم دلخور بودن یا هرچی ولی من نمی تونستم تو هوای که دامون نیست نفس بکشم 

 .هو گوشه گوشه ی اون شهر هرکدوم از خاطره هامون یادم بی افت

 .بیلط رو دادم به نگهبان و وارد هواپیما شدم

 .نگاهی به شماره صندلیم کرد با چشمم دنبالش گشتم

 کنار پنجره ردیف آخر بود. کالفه پوفی .شیدم

 .وارد سرویس بهداشتی شدم و کارم رو انجام دادم

 .قهوه ساز رو روشن کردم و از توی یخچال خامه شکالتی رو برداشتم

 .در گذاشتم رو میز و مشغول خوردن شدم نون تست رو

 .با صدای زنگ گوشیم از روی صندلی بلند شدم و گوشیم رو از روی تخت برداشتم

 .با دیدن شماره ی ناشاس خواستم جواب ندم که گفتم شاید دوست رامش باشه

 .بله -

 .سالم آریام دوست رامش -

 :سرم رو تکون دادم و گفتم

 بله؟ -

 .هتل، آماده باشید میام دنبالتون دم -

 :با لحن سردی جواب دادم

 .نیازی نیست خودم میام -

 .آدرس رو نمی دونید خانم سپهری -
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 .بله، آماده شدم بهتون زنگ می زنم -

 .من االن تو البی هتل منتظرم -

 .فعال -

 .قطع کردم و از توی چمدونم بلیز مردونه مشکی و جین مشکی در آوردم

 .و عکس دامون گذاشتم رو کوله ام کاله مشکیم رو سرم کردم

 .کوله ام رو انداختم رو شونه ام و از اتاق بیرون زدم

 .سوار آسانسور شدم و وارد البی شدم

 .کنجکاو نگاهی به اطراف کردم

 .دنبال یه چهره ای ایرانی بودم که صدایی از پشتم اومد

 ساحل خانم؟ -

 .برگشتم سمت صدا، پسری همسن رامش بود

 :دمبا شک پرسی

 آریا؟ -

 :سرش رو تکون داد و دستش رو پشت کمرم گذاشت و گفت

 .بفرماید سوار ماشین بشید -

 .سوار ماشین آبی رنگ آریا شدم و سکوت کردم

 .ساحل لطفا من رو به عنوان داداشت ببین، من تنهام تو ترکیه. بودن یه ایرانی کنارم خوبه -



                 
 

 

 فاطمه عرب ساق آبادی|  تحمل کن دلم رمان

 

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

424 

 

 .چیزی نگفتم و بی حوصله با دستام کلنجار رفتم

 .از دامون و عالقتون بهم خبر دارم، تسلیت میگم -

 :نگاهش کردم. با بغض گفتم

 دوست دامون بودی؟ -

 .آره، دامون پنج سال پیش نزدیک چهار ماهی تو ترکیه بود -

 یعنی دامون من اینجا هم زندگی کرده بود؟

 تنها زندگی می کرد؟ -

 .آره، االن می خوام ببرمت خونه اش -

 :امه دادمکثی کرد و اد

 .البته اگه تمایل داشتی -

بهتر از این نبود؟ درسته پنج سال پیش دامون اینجا بوده ولی همین که فکر کنم دامون تو اون 

 .خونه بوده برام لذت بخش بود

 .مشکلی نیست -

منم خونه ی بغلیت زندگی می کنم، کاری داشتی می تونی به عنوان یه داداش روم حساب باز  -

 .کنی

 .برادر داشتم و به دنیا نمی دادمشمن یه 

 .ولی نیاز به یه دوست داشتم تو این شهر

 .ممنون -
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 :لبخندی زد و گفت

 .خواهش آبجی کوچولو -

 .چیزی نگفتم و لبم رو برای خندیدن کج کردم که بیشتر شبیه پوزخند بود

 .بعد از چند دقیقه رسیدیم. از ایستادن ماشین فهمیدم

 .پارتمان کردمپیاده شدم و نگاهی به آ

 اینجاست؟ -

 .آره، اون یکی هم خونه ی منه -

 :سرم رو تکون دادم و گفتم

 تو این پنج سال کلیدش خونه اش دست تو بوده؟ -

 .آره، سپرده بود به من، گه گاهی می رفتم برای آب دادن به گال و سر زدن به سگش -

 .سرم رو تکون دادم و وارد خونه شدم

 .ند شدصدای پارس سگی بل

 .آریا دوال شد و سگ رو بغل کرد

 هی پسر چطوری؟ -

 .سگه صورتش رو لیسی زد و پارسی کرد

 .دامون عالقه ی زیادی به سگا داشت 

 .بریم تو ساحل -
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 .وارد ورودی اصلی خونه شدم و نگاهی به سر تا سر خونه کردم

 .ه بودمگه میشه من اینجا رو دوست نداشته باشم؟ دامون من اینجا زندگی کرد

 .حتی اگه خونه ی قدیمی و کهنه ی بود بازم انتخابش می کردم

 .یه روزی دامون اینجا نفس می کشید

 .لبخند تلخی زدم و گردنبند رو فشار دادم

 برم چمدونت رو از هتل بیارم؟ -

 .سرم رو تکون دادم

 .پس تو اینجا باش من برم چمدونت رو بیارم و یکمی هم خوراکی واسه یخچال بخرم -

 .باشه -

 .عقب گشت و از خونه بیرون رفت. خونه تمیز بود و نیازی به گردگیری نداشت

 .وارد اتاقی شدم که حدس زدم اتاق دامون بوده

 .روی تختش دراز کشیدیم، نفس عمیقی کشیدم

 .بالشت رو بو کردم، مسخره نبود؟ بعد از این همه سال می خواستم بوی دامون روش باشه

 .بم که صدای در اومدخواستم بخوا

 .ترسیده پاورچین پاورچین نزدیک پنجره رفتم که چشمم خورد به آریا

 .نفس آسوده ای کشیدم. از اتاق بیرون رفتم و چمدونم رو ازش گرفتم

 .چه زود رفتی -
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 .از فرعی رفتم -

 :سرم رو تکون دادم و گفتم

 .ماشین می خواممن با اینجا زیاد آشنا نیستم، از یه طرف برای حمل و نقل  -

 .رامش فکر اونجاش رو هم کرده -

 :سوالی نگاهش کردم که خودش رو پرت کرد رو مبل و گفت

ماشینت رو فروخته و با یکمی پول ریخته تو حسابت، و واسه بیرون رفتن به من بگو آشنات  -

 .می کنم

 .سرم رو تکون دادم و پالستیک ها رو از جلوی در برداشتم

 .کاری داشتی زنگ بزن من برم خونه ام، -

 .سرم رو بی حوصله تکون دادم و وارد آشپزخونه شدم

 .از توی یکی از پالستیک ساندویچی برداشتم و مشغول خوردن شدم

 .توی حیاط رفتم و نگاهی به سگه کردم

 .با دیدنم پارسی کشید و دوید جلوم

 .با دلسوزی دستی روی سرش کشیدم

 .گذاشت خودش رو لوس کرد و سرش رو روی پام

 .برام سوال بود چه طوری انقدر راحته باهام

 .مطمعنا باید االن پارس بکشه از دیدن یه آدم غریبه

 .وارد خونه شدم و چمدونم رو توی اتاق دامون گذاشتم
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 .کالفه لباسا رو توی کمد چیدم و نگاهی به ساعت کردم

ن و سنگ قبر دامون رو یک و نیم بود، حال بدی داشتم. دلم می خواست االن برم پیش دامو

 .بوسه بزنم و باهاش درد و دل کنم

 .چشمام رو بستم و اشکام رو پس زدم. حس تنگی خواب رو به جونم انداخت

 .چرخی توی جام زدم و نگاهی به اتاق کردم

 دامون اینجایی؟ مگه نمی گن روح مرده جمعه ها همیشه هست پس کجایی؟ -

 :دستام رو روی چشمام گذاشتم و گفتم

 من چشمام رو می بندم تو بیا بغلم کن خب؟ -

گریه هام امونم رو بریده بودن، قاب عکسش رو از روی میز عسلی برداشتم و صورتش رو غرق 

 .بوسه کردم

 بیا پیشم خب؟ -

 .شیشه ی عطرش رو برداشتم و زدم به قاب عکسش

 .دامون من همیشه بوی خوبی می داد

 .ار دادمنفس عمیقی کشیدم، لبام رو روی هم فش

 .عطر دامون عطری که دیوونه ام می کرد با بوی شیرینش

 .با گریه عطر رو بو کردم. گوشیم رو برداشتم

 .نگاهی به ساعت کردم هفت و نیم بود

 .نمی دونستم اونجا ساعت چنده ولی با دلتنگی شماره ی خاله شبنم رو گرفتم
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 :بعد از چند بوق جواب داد

 .ساحل جان مادر -

 :رتم رو پاک کردم و با لحن لرزونی گفتمبا دستم صو

 .خاله -

 .جان خاله، بگو عزیز دلم -

 :عصبی اشکام رو پس زدم و گفتم

 .دلم برای دامون تنگ شده، کسی نیست بهش بگم فقط می تونم با شما درد و دل کنم -

 :با لحنی که معلوم بود داره گریه می کنه گفت

 ه میشه این مهربونی تو رو نادیده بگیره؟فدای تو بشم من، دامونم دلتنگته. مگ -

  .از روی تخت بلند شدم و توی بالکن رفتم

من خیلی دلم براش تنگ شده، دلم می خواد دوباره دوباره بغلم کنه و مثل اون موقع ها کنارم  -

 .باشه

 .سرم رو به طرفین تکون دادم عینکم رو زدم به چشمم

چشمام رو یادمه... مگه میشه فراموش کنم اون همه چشمام می سوخت، نگرانی دامون برای درد 

 مهربونی رو؟

منم دلتنگم مادر، پسرم شیر پسری بود واسه خودش. همیشه دارا سر رنگ چشمای دامون  -

باهاش دعوا می کرد و قهر می کرد دامون نازش رو می کشید و سعی می کرد آشتی کنه، هیچ 

 .وقت طاقت نداشت کسی از دستش دلخور باشه

 اقت نداشت، من از دستت دلخورم دامون بیا بغلم کن و معذرت خواهی کن باشه؟ط
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 :دستم رو لبه ی نرده های مشکی گذاشتم و گفتم

 .حالم بده، دلم می خواد از یه بلندی خودم رو پرت کنم پایین -

 .نگاهی به ارتفاع بالکن کردم

 .نکن ساحل باشه مادر؟ دلتنگش باشه ولی این کار رو نکن -

 .شیم رو پرت کردم رو زمین و پام رو گذاشتم اونور بالکنگو

 .چشمام رو بستم و نفس عمیقی کشیدم

 .فقط با بلند کردن پام می تونستم خودم رو پرت کنم پایین

 .پام رو بلند کردم و اسم دامون رو صدا زدم

 .دستم کشیده شد و پرت شدم تو بغل کسی

 .سرم رو باال گرفتم و خیره شدم به آریا

 .ا عصبانیت دستم رو بردم باال و کوبیدم تو سینه اشب

 .چرا نزاشتی بمیرم هان؟ لعنتی ولم کن بزار به درد خودم بمیرم -

 :سفت بغلم کرد و گفت

 .تو دست منی ساحل، رامش تو رو سپرده به من -

 .سرم رو روی سینه اش گذاشتم و هق هق کردم

 امون رو ندیدم می فهمید چقدر سخته؟من دامون رو می خوام. چهار هفته ست که د

 .بدون آغوشش شب رو صبح کردم. بدون لبخند و چال گونه ی قشنگش
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 .عسلی شیرینش... شیطنت هاش

 .دست آریا نوازش بار روی سرم به حرکت در اومد

گریه نکن ساحل، می دونم دامون مرد خوبی بود ولی االن رفته ببین... تو نباید گریه کنی  -

 .همه می شنوهدامون می ف

 :با التماس گفتم

 می فهمه؟ -

 .سرش رو تکون داد

اگه می فهمه چرا نمیاد پیشم هان؟ من قاتلش رو بخشیدم دامون بخشیدن رو بهم یاد داده  -

 .بود

 هیش، می دونم. ساحل محکم باش باشه عزیزم؟ -

 .بوسه ای روی موهام زد و ازم جدا شد

 .لباسات رو بپوش بریم بیرون -

 .له خودم رو روی تخت پرت کردم و پتو رو کشیدم رو سرمبی حوص

 .نمیام -

 .از باال پایین شدن تخت فهمیدم کنارم نشسته

 .میایی خب؟ می خوام بستنی معروف ترکی رو بهت بدم -

 .نمی خوام -

 :پتو رو از روم کنار زد و گفت



                 
 

 

 فاطمه عرب ساق آبادی|  تحمل کن دلم رمان

 

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

432 

 

 .واست خوبه ساحل -

 .لبخندی زد و چشماش رو روی هم گذاشت

 .ایین، آماده شدی بیامن میرم پ -

 .از اتاق بیرون رفت، روی تخت نشستم

 .گوشیم رو که تو بالکن افتاده بود رو برداشتم و تماس از دست رفته رو دوباره گرفتم

 .صدای نگران و گریه دار خاله شبنم پیچید تو گوشی

 ساحل خوبی مادر؟ چرا یه دفعه قطع کردی؟ -

 :لبم رو گاز گرفتم و گفتم

 .خوام معذرت می -

 .بدون هیچ حرف دیگه ای قطع کردم

 .تیپ مشکی ای زدم و رفتم پایین

 .آریا روی کاناپه نشسته بود و تی وی می دید

 بریم؟ -

 .سرم رو بدون حرف تکون دادم. دنبالش راه افتادم و از خونه بیرون زدم

 :حوصله ی تو ماشین نشستن رو نداشتم دستام رو کردم تو جیبم و گفتم

 .پیاده میرم من -

 .بلدی؟ صبر کن منم بیام -
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 .از ماشینش خارج شد و کنارم ایستاد

 .با پام سنگ ریزه های زیر پام رو جا به جا کردم و راه افتادم

 .به کافه ی رو به روم نگاه کردم

 چرا اومدم اینجا؟ -

 خب کجا بریم؟ -

 .هیچ جا -

 .شی فروشی کردمراه افتادم سمت اونور خیابون و نگاهی به مغازه ی نقا

 .واردش شدم و دور تا دورش رو نگاه کردم

 .مرحبا آریا بی -

 .نگاهی به پشت سرم کردم. فروشنده داشت با آریا سالم می کرد

 .چیزی نگفتم و سمت تابلوی نقاشی ها رفتم

 :رو به آریا گفتم

 میشه یه لحظه بیایی؟ -

 :رو به فروشنده گفت

 .ساو -

 :برگشت سمتم و گفت

 .جانم -
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 میشه بهش بگی عکس دامون رو بکشه؟ -

 .پکی به سیگارش زد و سرش رو تکون داد

 داری عکسش رو؟ -

 .از توی گوشیم یکی از عکسش رو نشونش دادم

 .گوشیم رو گرفت و سمت فروشنده رفت

 :عکس رو نشونش داد و مرده گفت

 .افاندن، مراکت می -

 .شی مردهآریا با لبخند چیزی گفت و عکس رو ارسال کرد تو گو

 :از مغازه خارج شدیم و گفتم

 چی گفت؟ -

 .فردا ساعت پنج آماده ست -

 :سرم رو تکون دادم و با دیدن کارتینگ گفتم

 دلم می خواد عصبانتیم رو سر چیزی خالی کنم بریم؟ -

 .سرش رو تکون داد و دستش رو برای تاکسی تکون داد

 .سوار ماشین شدیم و نگاهی به خیابونا کردم

 .این شهر بدون دامون به چشمم نمی اومدقشنگی 

 خوبی؟ -
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 .بدون حرف نگاهی به آریا کردم

 .نمی دونم، اگه حال خوب وجود داره که من ندیدم شاید آره -

 :لبخندی زد و دستم رو گرفت و گفت

 .نگران هیچی نباش، به این فکر کن که دامون چون پسره خوبی بوده خدا بردتش پیش خودش -

 امون چی؟سهم من از د -

 شاید یه اتفاق بدتر می افتاد، به اینش فکر کردی؟ -

 :پوزخندی زدم و گفتم

 بدتر از این؟ -

  اگه دو می مردی و دامون زنده می موند چی؟ -

 .من نابود می شدم، نمی تونم ناراحتی دامون رو تحمل کنم -

 .سرش رو تکون داد و سرم رو روی سینه اش گذاشت

 .رو داره، تحمل ناراحتی تو رو نداره االنم دامون همین حس -

 تو هم پلیسی؟ -

 .آره، ولی از کارم منع شدم -

 :کنجکاو نگاهش کردم که گفت

تو ماموریت عاشق یه دختر شدم که خالفکار بود تحویل اداره ندادمش و تو ماموریتم فراریش  -

 .دادم

 االن چی؟ -
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 .لبخند تلخی زد و لبش رو جوید

یا، پلیسا گرفتنش ولی دیگه واسم مهم نبود چون عاشقم نبود داشت نقش فرار کرد رفت اسپان -

 .بازی می کرد

 !طعم نداشتن عشق رو چشیدی پس -

 :سرش رو تکون داد و گفت

 .به خاطر همین می تونم درکت کنم آبجی -

 .چیزی نگفتم و با ایستادن تاکسی از ماشین پیاده شدیم

 .سمت کارتینگ سواری رفتیم

 .یط گرفت و یکیش رو پرت کرد سمتمآریا دوتا بل

 .برو هر کدوم رو که می خوای سوار شو -

 .کارتینگ قرمز رنگی که کفش از همه ی کارتینگای دیگه پایین بود رو انتخاب کردم

 .با هیجان سوارش شدم و کاله امنیت رو سرم کردم و جلیقه اش رو پوشیدم

 .دادمپام رو روی دنده گذاشتم و چند دقیقه ی گاز 

 .مثل موشک شروع کرد به رفتن کردم

 .از ترس جیغی کشیدم و فرمون رو گج کردم

 .از بین الستیکا رد شدم و سمت محوطه ی شنی رفتم

 .با رد شدن ماشین هرچی شن بود می رفت تو هوا

 .پام رو روی گاز گذاشتم و با حرص روندم
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 .صبانیت ماشین رو نگه داشتماز کنار آریا که با سرعت صد برابر من بود رد شدم و با ع

 .سرم رو روی فرمون گذاشتم و اشکم رو پس زدم

 لعنتی، چرا یادم اومدی؟ باید یادم می اومد؟

 .سه سال پیش هم بعد رفتنش سوار کارتینگ شدم

 .می ترسیدم و همش ماشین رو نگه می داشتم که خوردم به ماشین رو به رویی

ی وقتی کالهش رو با نگرانی پرت کرد رو صندلی و از چون کاله سرش بود نفهمیدم دامونه، ول

 .ماشین پیاده شد شناختمش

 .با نگرانی اسمم رو صدا زد و وقتی دید سالمم پوزخند مسخره ای زد و رفت

 .لبام رو روی هم فشار دادم و سرعتم رو کم کردم

 .با سرعت آرومی سمت پارکینگ رفتم و از ماشین پیاده شدم

 .ی برام نمونده بود، حس حالت تهوع داشتمدیگه دل و دمق

 .دستم رو روی شکمم گذاشتم و دوال شدم

 .چیزی نخورده بودم که باال بیارم

 .با حرص آستینم رو کشیدم دور دهنم و نگاهی به آریا که از کارتینگ پایین می اومد کردم

 :نزدیکم شد و گفت

 خالی نشدی؟ -

 :با پوزخند جواب دادم

 .رده، دلم می خواد با دستام یکی رو مثل لباس بچلونم و خفه اش کنمحس بدم فروان ک -
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 :دستاش رو با خنده باال برد و گفت

 .من تسلیم -

 .چیزی نگفتم و کاله رو از سرم در آوردم و با عصبانیت پرت کردم تو کارتینگ

 .شروع به راه رفتن کردم و به غر غر های آریا گوش ندادم

 .خب هی پسر صبر کن منم بیام -

 :کنارم رسید و گفت

 پسر با تواما؟ -

 :لبش رو کج کرد و گفت

 کر شدی؟ -

 :با عصبانیت غریدم

 .ساکت شو آریا حوصله ندارم -

 .دستام رو توی جیبم گذاشتم و سوار تاکسی شدم

 :رو به آریا گفتم

 .بگو کجا بره -

 :سوار شد و رو به راننده گفت

 .وان فی -

 .ت خونه رفتراننده سرش رو تکون داد و سم
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 :از ماشین پیاده شدم و رو به آریا گفتم

 .کرایه رو تو حساب کن من پول ترکیه ندارم، بعدا باهات حساب می کنم -

 :اخمی کرد و گفت

 .دیگه نشنوم این حرف رو، با یه مرد اومدی بیرون دست تو جیبت نباید بکنی -

 .سرم رو تکون دادم و وارد خونه شدم

 .و وارد حموم شدم از پله ها باال رفتم

 .آریا همه چی واسه خونه خریده بود و نیازی نبود برم خرید کنم

از اینکه کسی به غیر خانواده ام و دامون واسم چیزی بخرن متنفر بودم و نمی خواستم زیر 

 .دینشون باشم برای همین قبول نمی کردم

 .باید وقتی لیر دستم اومد همه رو بهش پس بدم

 .آوردم و توی وان نشستم لباسام رو در

 .پوزخندب به خودم زدم و حواسم رو پرت کردم

 .حال بدم رو هیچی نمی تونست خوب بسه به غیر دامون

 .و این شهرنه سیگار 

 .یکمی خودم رو آب تنی کردم و بیرون زدم

 .حوله ام پوشیدم و موهام رو خشک کردم

 .شدم و قهوه ای واسه خودم ریختم. با فنجون قهوه سمت اتاق دومی رفتموارد آشپزخونه 

 .توش پر بود از کتابای شعر و کاغذ قلم
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 .وسوسه ی عجیبی بود برام که بشینم و دو سه ساعتی رو با کاغذ و قلم بگذرونم

 .بدون اینکه المپ رو روشن کنم روی صندلی پشت میز نشستم و چراغ خواب رو روشن کردم 

 .به اندازه ی کافی بود. جرعه ای از قهوه ام رو خوردم و فنجون رو روی میز گذاشتم نور

 .کاغذی برداشتم و شروع کردم به نوشتن

 .خیلی از بغل کردن ها و خنده ها از عشق نیست... از مرز دیوانگی ایه

 .قلبشان را در تالطم موج های دریا جا می گذارند و به دنبال عشق می روند

  ؟ مگر می شود؟بدون قلب

 من که در پس بی تابی او آب شدم،

  اما به او بگوید اگر روزی کسی آمد

 ...که اندازه ی من دوستش داشت طعم شیرین عشق را برایش تلخ نکند 

  اگرچه کسی به اندازه ی من

 دوستش نخواهد داشت مگر نه؟

 .یسمبرای دومین بار خوندمش، شاید می تونستم کتابی از دلنوشته هام بنو

 قلم رو توی دستم جا به جا کردم و نوشتم؛

 شیدای کوی جهان پای

 .مجنون می خواهد 

 قدرت بخیر کردن صبح
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 .مجنون می خواهد 

 بیدار شدن در عطر موهایش

 .مجنون می خواهد

 دلدادگی اش تا مرز دیوانگی

 .مجنون می خواهد

 .لبم رو جویدم و نگاهی دوتا شعری که نوشته بودم کردم

 .کتاب ها رو باز کردم واسه نیما یوشیج بودیکی از 

 .با لذت کتاب رو می خوندم

 .با خوندن شعری قطره ی اشکم رو پس زدم و کتاب رو بستم

 .بهم گفت همیشه کنارمه، ولی بهم خبر دادن واسه همیشه رفته و اونم بدون من

 .کالفه موهام رو زدم پشت گوشم و از اتاق بیرون زدم

 .لباسام رو تنم کردم و  وارد اتاق خودم شدم

 .موهام رو جلوی آینه بی حوصله خرسی بستم و رفتم طبقه ی پایین

 .روی کاناپه نشستم و تی وی رو روشن کردم

 .چیزی نداشت که به درد من بخوره

 .بدون خوردن شام کوسن رو زیر سرم گذاشتم و چشمام رو بستم

 .ساحل -
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 .ز کردمبا ذوق نگاهی به دامون کردم و دستام رو با

 :سفت بغلم کرد و گفت

 .خیلی دلم برات تنگ شده -

 :اشکام رو پاک کرد و گفت

 .دیگه گریه نکن باشه، من دلم طاقت نداره -

 .گونه ام رو بوسید و چشمکی بهم زد

 .دامون -

 .با وحشت از جام بلند شدم و دستی به پیشونیم کشیدم

 .اهی به خودم کردمعرق های سرد روی پیشونیم رو پاک کردم و ترسیده نگ

 .آب دهنم رو قورت دادم و دامون بود با لباسای سفید

 شک داشتم یعنی خوابم واقعا بود؟

 .یعنی واقعا دامون اومد اون حرف ها رو بهم زد

 .با حس خوب دستام رو دورم پیچیدم

 .دامون بغلم کرده بود، از روی کاناپه شدم که همزمان گوشیم زنگ خورد

 :امان جواب دادمبا دیدن شماره ی م

 .جانم -

 جانت بی بال مادر، خوبی؟ کجایی؟ -
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 .ممنون شما خوبید؟ بابا؟ خونه ام -

 خوبم مادر باباتم اینجا نشسته، گریه کردی؟ -

 :سرفه ای کردم و گفتم

 .نه از خواب بیدار شدم -

 .بابات گفت االن اونجا صبحه زنگ نزن ولی دلم طاقت نیاورد مادر، ببخشید -

 :بال اجبار زدم و گفتملبخندی 

 .نه بیدار شده بودم عزیزم -

 چیزی الزم نداری؟ خوبی دیگه؟ -

 :با اطمینان گفتم

 .خوبه ام االن می خوام برم دانشگاه ثبت نام کنم -

 .خوبه کاری داشتی به اون دوست رامش بگو -

 .آره دیدمش -

 .ز کنه که لیر داشته باشیرامش پولت رو واریز کرده به حساب آریا بگو بهش واست حساب با -

 .باشه مامان خودم انجام میدم -

 :با نگرانی پرسید

 ساحل دلم تحمل نداره، خوبی واقعا؟ -

 .به خدا خوبم عزیز دلم -
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 .خداروشکر، بیا گوشی رو بدم به بابات -

 سالم دختر گلم، خوبی بابا؟ -

 :لبخندی زدم و جواب دادم

 .سالم بابا، ممنون -

دیروز از نگرانی هیچی واسه من درست نکرده مجبورم از رستوران سر کوچه غذا  این مامانت از -

 .بگیرم

 .می دونستم برای خندون من این حرف رو زده

 .شما هم نگیر خودش مجبور میشه درست کنه -

 :خنده ای کرد و گفت

 سختت نیست اونجا؟ -

 .نه بابا، راحتم نگران نباشید -

 لی خواستی زنگ بزن بابا باشه؟خوبه، کاری داشتی یا پو -

 .باشه ممنون -

 .فعال بابا -

 .گوشی رو قطع کردم و از جام بلند شدم

 .کمرم رو دوال کردم که تقی صدا داد

 .لنگون لنگون وارد آشپزخونه شدم و صورتم رو شستم

 .بعد از اینکه صبحانه ی خوردم وارد اتاقم شدم
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 .و گریه ی اول صبحی به چشمم نیومده بودشاید خوابی که دیده بودم روم اثر گذاشته 

لباسام رو پوشیدم و ساعتم رو دستم کردم. مدارک انتقالی که رامش برام گرفته بود رو انداختم تو 

 .کوله ام و هرچی الزم بود رو برداشتم

 .با برداشتن کوله ام از اتاق بیرون زدم و سمت در خروجی خونه رفتم

 .ریا رو زدمدر رو قفل کردم و زنگ خونه ی آ

 :بعد از چند دقیقه در رو باز کرد گفت

 .بیا باال -

 :با عجله گفتم

 نه میشه من رو ببری یکی از دانشگاه های اینجا؟ -

 .بیا باال تا آماده بشم -

 .منتظرت می مونم -

 .تکیه دادم به در و لبم رو جویدم

 .آدامسی از توی کوله ام برداشتم و مشغول خوردن شدم

 "دپنج روز بع"

 .با خستگی از دانشگاه بیرون زدم و سوار ماشینم شدم

 .سمت انتشارات یعیت رفتم

 .وارد شدم و سمت منشی رفتم

 :به ترکی گفت
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 خانم سپهری؟ -

 :سرم رو تکون دادم و گفت

 .برو اتاق ریس -

 .ساو -

 :وارد اتاق شدم و روی صندلی نشستم مردی مسن لبخندی زد و گفت

شعرای شما بررسی شدن و در درگاه چاپ هستن انشاءهللا یک ماه  ساحل جان تبریک می گم -

 .دیگه از انتشارات ما به چاپ می رسه

 .با تعجب و خوشحالی بهش نگاه کردم

 :ایرانی حرف می زد. تعجبم رو که دید خنده ای کرد و گفت

 .اوه یادم رفت خودم رو معرفی کنم من بابای آریا هستم -

م آریا رو ریز ریز کردم که تو این پنج روز هیچی بهم نگفته بود هرچند سرم رو تکون دادم و تو دل

بار اولم بود که پدرش رو می دیدم سه روز پیش یه مرد دیگه ای به عنوان معاون بود که باهاش 

 .صحبت کردم

 .ممنون آقای لطفی -

 .باعث افتخارمه که یه ایرانی تونسته تو استانبول کتابش رو به چاپ برسونه -

 :ها به لبخندی بسنده کردم و گفتمتن

 .ممنون، لطفتون رو فراموش نمی کنم -

همچنین شما می تونید هرچی شعر دارید به انتشارات  من کاری نکردم، استعداد شما بود.  -

 .یعیت بیارید و بعد از بررسی چاپ کنید
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 :لبخند خجولی زدم و گفتم

 .ممنونم -

 .دخترم الهه شام دعوتت کرده خونمون -

 .آریا از مادرش برام گفته بود

 .نه ممنون من معذب میشم اینجوری راحت ترم -

 .از بس این آریا گفته آبجیم فالن و بیسار الهه کنجکاو شده ببینتت -

 .سرم رو تکون دادم و از روی صندلی بلند شدم

 .تشکری کردم و از اتاق خارج شدم

 اره بیایی تو خوابم و بغلم کنی؟دامون نیستی ببینی کتابم داره چاپ میشه؟ میشه دوب

 .از انتشارات بیرون رفتم و سوار ماشین شدم

 .گوشیم زنگ خورد و شماره ی آریا افتاد روش

 چی شد آبجی؟ -

 .رفت واسه چاپ -

 :با خوشحالی گفت

 .خوشحالم برات، شب آماده شو خودم میام دنبالت -

 چرا نگفتی پدرت تو انتشاراته؟ -

 .حاال دیگه -
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 .رزهرما -

 .خب دیگه آبجی، من برم جیدا منتظرمه -

 :با اخم گفتم

 .ازت ناراحتم -

 چرا عزیز دلم؟ -

 .دعوتم می کردی خونه ات می خواستم جیدا رو ببینم واسه نامزدیت درسته نیومدم ولی باید  -

 :خنده ای کرد و با مهربونی گفت

 .م هم هستیمببخشید انقدر درگیر جیدا بودم فراموش کردم امشب من و خانم -

 .باشه فعال -

 .قطع کردم و روندم سمت خونه

 .تونسته بودم با زبان ترکی و این شهر کنار بیام

 .دیگه تقریبا با کمک آریا یاد گرفته بودم

 .از ماشین پیاده شدم و وارد خونه شدم

 .با تشنگی سمت آشپزخونه رفتم و بطری آب رو سر کشیدم

 .پله ها باال رفتمدکمه های بلیزم رو باز کردم و از 

 .روی تخت نشستم که صدای زنگ گوشیم بلند شد

 .کالفه پوفی کشیدم خواستم جواب ندم که خاله شبنم بود
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 .الو -

 :با خوشحالی گفت

 .بچه ی دارا به دنیا اومد، نوه ام به دنیا اومد -

 :لبخندی زدم و گفتم

 .اگه بتونم هفته ی دیگه میام ایران -

 :راحتی گفتمکثی کرد و با لحن نا

 .خیلی دلم می خواست بچه ی تو و دامونم رو ببینم... خدا قسمتش نکرد -

 :دستم رو روی شکمم گذاشتم و با لبخند جواب دادم

 .من حامله ام -

 :با تعجب پرسید

 چی؟ -

 :بدون هیچ ترسی گفتم

 .بچه ی دامون تو شکممه -

 :با خوشحالی و گریه گفت

 .خدایا شکرت، ممنونم ازت -

 .روز جواب آزمایشم رو گرفتم هفته ی اولمهدی -

 .من برم به مامانت و محمد و بابات خبر بدم -
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 :با خوشحالی ادامه داد

 .چقدر خوشحال میشن - 

 .چیزی نگفتم و صدای بوق آزاد پیچید تو گوشی

جلوی تابلوی نقاشی دامون که آریا از مرده گرفته بود رفتم و دستم رو روی شکمم گذاشتم و با 

 :خند گفتملب

 توت فرنگیت داره به دنیا میاد میایی بغلش کنی؟ -

 :گفتم

 .داستان قهرمانیت رو واسش تعریف می کنم و می گم بابات خیلی شجاعه -

 .نمی دونم چرا ولی حس کردم لگد زد

 :خنده ای تلخی کردم و رو به عکسش گفتم

 حسودی می کنه بهت، هر شب بغلش کن خب؟ -

 :ماشکم رو پس زدم و گفت

 .اگه دختر بود اسمش رو میزارم دریا اگه پسر بود دامون -

 :شکمم رو نگاه کردم و گفتم

 .بابات همیشه کنارمونه، بغلت می کنه و برات داستان تعریف می کنه -

 .هق هقی کردم و پیراهن دامون رو تو بغلم گرفتم و بوسه ای روش زدم
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 :دستم رو روی شکمم گذاشتم و گفتم

  میشی یا بابات؟ شبیه من -

 "پایان"

آخر قصه مون تلخ نیست، عشق همیشه بهم نمی رسونه! عاشقا رو میگم ولی تو قلبشون 

 .همیشه بغلش می کنن و غرق بوسه می کنن

 

 یک رمان مرجع رمان 

درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می خواهید که رمان ها و شعر 

لب نرم افزار موبایل ساخته و منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و هایتان در قا

 با ما تماس بگیرید.

 پیشنهاد می شود
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