
""دلتنگی

.قلبم می لرزد..

.چشمانم را نم اشک می گیرد..

.شقیقه هایم نبض می گیرد..

.و من در َپِس..

.هر واکنشی..

.دلم می گیرد..

.قلبم ماالمال..

.از..

.دلتنگی ست..

.با این وسعت از دلتنگی هایم..

!چه کنم...؟

"ه#س_حسن_زاد

ی سترمان : دل تنگی هایم ابد

: سمیرا حسن زادهبه قلم



.خالصه..

خواننده ی پاپی به نام آران که در پوسته مغرور، سخت، محکم، 
...صالبتی که به اندازه ی یک کوه دارد

...ولی در هسته نرم، لطیف، مهربان،  عاشق پیشه

سالگی در درون قلبش جای گرفته ولی کسی از  ۲۳عشقی که از 
...سال از قدمت آن عشق می گذرد ۱۲آن خبر دار نیست؛ و 

عشقش رازیست بین او و خدایش و دوستی که همراه روز های 
...دل تنگی اش بوده است

روجایی تنها که بعد از مرگ پدر و مادرش درعمارت بزرگ تیرداد 
 آراز و آراد و آران هست هایشانپیروز که سه پسر سه قلو که نام 

که یک گروه موسیقی  به نام آرا سه دارند؛ زندگی می کند...روجا 
برای پدر ومادر خانواده همچو دختر و برای دو پسر خانواده 

همچو خواهر است و حال وقتی راز آران برمال شد واکنش ها چه 
...خواهد شد

باهم می رویم تا در رخدادهای زندگی این جوانک عاشق قدمی 
...زنیم

 ...شما را به این قدم زنی دعوت می کنم

...کنیدشما هم دوستانتان را دعوت 



.سخنی با شما..

گلمسالم به تک تک دوستان 

 

خیرمقدم می گم به همه خواننده های رمان دل تنگی هایم ابدی 
.ست،خوش آمدید

...این رمان اولین تجربه نویسندگی من  هستش

امیدوارم بتونم با رمان دل تنگی هایم ابدی ست نظرتون رو به 
...این رمان کامال عاشقانه جلب کنم

هرآنچه تو این رمان هستش از جمله مکان، نام شخصیت ها، گروه 
موسیقی و همه و همه زاده ذهن نویسنده ست و شرح حال و 

هیچ توهین نسبت به یک شخص واقعی و گروه و مکان خاصی 
نیست همه غیر واقعی و از تخیالت ذهن نویسنده ست و هر گونه 

.تشابهی کامال اتفاقی و تصادفی هستش

تک تک دل نوشته های داخل رمان آثار خودم هستش...کپی با 
...(#س_حسن_زاده) مانعی نداره

هدوستار همیشگی شما: سمیرا حسن زاد

تقدیم به عشق ابدی ام؛ همسر عزیزم، و تک ثمره ی بوستان 
...عشقم پسر نازنینم؛ عاشقانه دوستون دارم



مقدمه

""بنام خالق عشق

ما انسانها از چند حس اصلی برخورداریم؛ من جمله: حس بینای، 
..چشاییحس شنوایی، حس بویایی، حس المسه، حس 

حس های دیگری هم داریم که از قلبمان دستور می گیرند؛ حس 
ترس، حس خوشحالی، حس اضطراب، حس خشم عصبانیت و 

...خیلی از حس های قلبی دیگر

هرکدام از حس ها در هرکس از حجم بیشتر یا کمتر برخوردار 
...است

در این بین حسی داریم که وقتی وارد قلبمان می شود ، همه ی 
.حس های که درون آن است را در گیر خودش می کند

!آن هم چیزی جز حس عاشقی نیست



! حس عاشقی ، حس عجیبی ست، یک حس بکر و ناب!!

این حس می تواند کسی را که در عرش هست به یک آن به فرش 
.برساند وبالعکس...

!حس قدرتمندی ست که اگر درگیرش شدی 

!از خودت غافل می شوی!!

!تو می شوی بیمار  و عشق می شود درمان آن!!

!تومی شوی دریا و عشق می شود ساحل آن!!

!تو می شوی درد و عشق می شود مرفین آن!!

!تو می شوی رگ و عشق می شود خون جریان شده در آن!!

!آری!!



!چنین است عشق!!

یکی از حسهای که در عاشقی بیشتر در گیرش می شوی و حسش 
.می کنی 

!حس دل تنگی ست!!

!حس دل تنگی، برای یک عاشق حس جانکاهی ست!!

!چنین نیست؟

فصل یک》《

.به یاد او..

به اتمام که رسید دوباره پلی شد.دوباره و دوباره های پی در پی 
دیگر، نمی دانست که تا به حال چند مرتبه به آن قطعه گوش فرا 

داده بود! ولی این را  خوب می دانست که آن قطعه جزء الینفکی 
...برایش بود؛ رها نا پذیر، جدا نشدنی

آن قطعه برایش، تداعی دهنده ی روجایش بود؛ روجای زیبا و 



!ظریف جثه اش، معشوقه اش

همان روجای عزیز دردانه اش، همانی که شیفته و حیرانش گشته 
.بود

همانی که دیر بازی ست، که در تب عشق اش سوخته و آتش 
.گرفته بود

همانی که تارو پودش را همچو شمع هر لحظه در حال آب کردن 
!گسترده بود

ولی او اگر روجایش  بود به همین آب شدن؛ قطره قطره از بین 
.رفتن؛ ذره ذره نیست و نابود شدن را هم، با جان و دل پذیرا بود

!فقط او می بود

می بود تا آران در ره عشق او جان فشانی کند؛ در ره عشق او 
.رسم دل تنگی به جا آورد

فقط او می بود تا آران عاشق در ره عشق او عاشقی کند! 



!فقط او می بود

ولی صد افسوس که نبود؛ زمان دور رو درازی بود که دل ربای 
کرده بود و خودش باخبر نبود؛ و فقط این قطعه را ارمغان داده 

...بود به آنی که دل و دینش را از کف داده بود بخاطر او

دل باخته اش این قطعه در نبود او،  برای دوباره ادامه حیاتش، 
.حکم آب را برایش داشت

او بود و این قطعه و ثانیه ها و دقیقه ها و ساعت ها و روزها و 
سال ها، با این قطعه خو گرفته بود؛ رشد و پرورش یافته بود و 

پوست کلفت کرده بود؛ و روزگارش را با هزار مشقت فراوان 
!سپری کرده بود.

باری دیگر که پلی شد، با تمام هوش حواس بند بند قطعه را 
.جانانه مهمان گوش های همیشه مشتاق اش کرد

""آهنگ دلم تنگته از سطان جاوید عشق و احساس معین



》《با حس عجیبی، باحال غریبی دلم تنگته

》《پر از عشق و عادت، بدون حسادت، دلم تنگته

》《گله بی گالیه، بدون کنایه، دلم تنگته

》《پر از فکر رنگی، یه جور قشنگی، دلم تنگته

》《تو جای که هیشکی واسه هیشکی نیست و همه دل پریشن

》《دلم تنگه تنگه، واسه خاطراتت که کهنه نمی شن

》《دلم تنگه تنگه،برای یه لحظه کنار تو بودن

》《یه شب شد هزار شب، که خاموش و خوابن چراغای روشن

》《منه دل شکسته، با این فکر خسته، دلم تنگته

》《باچشمای نمناک،ترو ابری وباک، دلم تنگته

》《ببین که چه ساده، بدون اراده، دلم تنگته

》《مثل این ترانه، چقدر عاشقانه، دلم تنگته...دلم تنگته...

》《یه شب شد هزار شب، که دل غنچه ی ماه قرار بوده باشه

》《تو نیستی که دنیا به سازم نرقصه به کامم نباشه

》《چقدر منتظر شم، که شاید از این عشق سراغی بگیری

》《کجا کی کدوم روز،منو با تمام دلت می پذیری

》《منه دل شکسته، با این فکر خسته، دلم تنگته

》《باچشمای نمناک، تر و ابری و باک،دلم تنگته



》《ببین که چه ساده، بدون اراده، دلم تنگته

》《مثل این ترانه، چقدر عاشقانه دلم تنگته....دلم تنگته....

:عجیب آن بندی که می گفت

》《دلم تنگه تنگه برای یه لحظه کنار تو بودن

بد به دلش می نشست! این قطعه برایش خارق العاده بود، بند بند 
.روح جانش را به سلطه خود می گرفت

چشمانش را گشود، بودن در این اتاقک بزرگ هواپیما، معلق بودن 
.در این آسمان بی کران را اصال دوست نداشت

.دوست داشت االن پیش دردانه اش بود و رفع دل تنگی می کرد

هنگامی که تهران را با آن عظمتش اندازه چوب کبریت در کف 
دستش دید، لبخندی بر لبانش نقش بست  که نشانگر اتمام این 

.جدایی بود..

هدستش را از گوش هایش کَند و به همراه ام پی تری پلیرش 
.داخل کیف سامسونت قهوه ای رنگش ُسر داد..



مچ دست چپش را موازی چانه اش کمی باال آورد و به ساعت 
رولکس هدیه تولدش، که از جانب آراز بود نگاهی انداخت؛ عقربه 
ها ساعت ده و نیم را نشان می دادند و این یعنی او کم تر از دو 

.ربع دیگر به دیدار محبوبش نایل می گشت

خلبان شروع کرده بود به رسم ادب و سنت، به صحبت های 
معمولی که تمام خلبان ها هنگام اتمام سفر می زنند و امید آن 

دارند که از سفری که با او همراه بودنند راضی و خشنود باشند و 
گفته های رایج دیگر، ولی آران نه به آنها گوش می داد نه می 

توانست که توجه کند، او خوشحال بود و فقط به دو ربع دیگر 
فکر می کرد که پنج روز و دوازده ساعت  انتظارش را کشیده 

.بود..

بعد از گذر مدت زمان نسبتا کوتاهی هواپیما روی باند نشست و 
او بدون اندکی درنگ ، با گام های تند و محکم از در آن خارج شد، 

نگاهش را به آسمان سوق داد، حجم دودی که الیه ی بر سقف 
.آسمان این کالن شهر بود مانع از دیدن ستاره ها می شد

در حین پایین آمدن از پله ها و رفتن به سمت ایستگاه به این می 
اندیشید، که آسمان استانبول جای که از آن جا می آمد، بلعکس 

آسمان تهران دیدنی و تماشای بود. آن جا با این حساب که 
محبوبش را در کنارش نداشت، ولی شب ها ستاره ها را داشت! 



حتی همان ستاره که روجا نامش بود( روجا در زبان گیلکی 
درخشان ترین ستاره شب، آخرین ستاره که تا سپیده صبح می 

درخشید، ستاره صبح را روجا گویند) با آن ستاره رفع دلتنگی می 
کرد به نظاره اش می نشست و در دل حسرت آن می خورد که ای 

کاش در حضورش هم می توانست، چنین بی پروا خیره عزیز 
دردانه اش شود؛ ولی افسوس که این جسارت را نداشت و دوازده 

سالی می بود که دلش در حسرت این بی پروای به جوش آمده 
...بود

هیجان را در تک تک سلول های تنش حس می کرد. کارهای 
متداول بعد از ورود مسافرین و تحویل گرفتن چمدانش که به 

اتمام رسید، به سمت درب خروجی بی قرار روان شد، بعد از 
گذشتن از چند سالن و پله های برقی، از دور درب شیشه ی 

کشویی فرودگاه را دید، هرلحظه که به آن نزدیک تر می شد حس 
.بی قراری در وجودش تشدیدتر می شد

از درب کشوی رد شد، به محوطه فرودگاه رسید، چشم چرخاند و 
از دور او را دید، با آن چشمان نافذش شروع کرد به کاویدن 

ستاره اش، ستاره ی زمینی اش، همانی که پرتو درخشندگی اش، 
...در این سیاهی شب چشمانش را می زد

از همان جا جثه ظریف و نحیف او را، با عنبیه چشمانش همچو 
...تلسکوب رصد می کرد



به سوی اش روان شد، تا بیش تر از این ستاره اش، سرمای اول 
...هفته اسفند ماه را به جان نخرد

 به ده قدمی اش که رسید؛ نفسهایش را با ولع کشید، لذت بخش 
بود که در هوای دردانه اش دم بکشد، وقتی که بازدم او در 

...هوایش جاری شده بود

تند تند نفس می کشید ، تا هر آن چه از دردانه اش پخش در 
.هوایش بود را نصیب خود کند

دخترک غافل از حضور آران، تکیه بر صندوق عقب ام وی ام 
مسی رنگ دوست داشتنی اش، مشغول نگاه کردن به پروفایل 

...های مخاطبانش بود

کم کم نزدیکش شد، بوی ادکلن بولگاری من بلکش که به مشام 
دخترک رسید، سر از آن گوشی کذایی برگرفت و باز هم در دلش 

...آران را به خاطر انتخاب این رایحه تحسین کرد

به محض دیدنش گوشی  را در جیب پالتوش ُسر داد و همانند 



 همیشه با سنگینی و  وقاری که در خودش وجود داشت لب زد:

...- سالم، خوبی؟ رسیدن بخیر

همچو همیشه، با تکان آرام سرش به پایین، پاسخش را داد و 
بدون هیچ حرف دیگری در عقب را باز کرد و کیف و چمدان 

کوچکش را درون آن جای داد و در حالی که در دلش هزاران پاسخ 
برای دردانه اش داشت و حسرت گفتن شان در دلش مانده بود، به 

سمت رل ماشین رفت و هم زمان با هم درون ماشین جای 
...گرفتند

 عادت نداشت در ماشین کسی بنشیند و کس دیگری  جز خودش، 
رانندگی کند! حتی المقدور از نشستن در ماشین دیگران اجتناب 
می کرد و اگر مجبور می شد سوار ماشین آراز و آراد، روجا و یا 

کاوه شود، خودش پشت رل می نشست و به این مسئله همه ی آن 
...ها به وضوح آگاهی داشتند

آران وقتی صدای قطعه مورد عالقه اش را در سیستم پخش 
ماشین روجا شنید؛ احساس سرخوشی مضاعفی در تار و پودش 

...تزریق شد

دردانه اش بدون این که بداند، چرا او بیش تر اوقات این قطعه را 



گوش می دهد، برای او این شرایط را محیا کرده بود که حتی در 
حضور خودش هم از این قطعه بهره مند شود و این شرایط 

...برایش بسی مسرت و لذت بخش بود

.استارت زده و به راه افتاد

حس های متناقضی در آن فضا جوالن می داد! یکی بی خیال 
نظاره گر خیابان ها و رهگذرانش بود و دیگری در کنار در دانه 

...اش، غرق در آرامش و شعف در حال بال و پر گشودن بود

یکی خستگی و خواب به آن غلبه کرده بود و او سعی در مبارزه 
تن به تن با آن را داشت تا مغلوب آن نشود و دیگری هوش حواس 

از سرش پرانده چه رسد به خواب، وقتی که دلبرکش، در کنارش 
...عرض اندام می کرد

یکی به روز سختی که در آموزش گاه گذرانده بود و خستگی از 
کَت و کولش می بارید می اندیشید و دیگری به این که بعد از پنج 
...روز و دوازده ساعت دیدار یارش نصیبش شده بود فکر می کرد

عجب حال و هوای ناجوان مردانه ای در آن اتاقک آهنی وجود 
!داشت



طبق منوال همیشه وقتی که از سفر می آمد، قبل از این که به 
عمارت برود، می رفت به کافی شاپ کاوه تا قهوه تلخ محبوبش را 

در آن جا نوش جان کند، ولی همه این ها بهانه ای بیش نبود! او 
دوست داشت، به این طریق بیشتر در کنار دردانه اش باشد و رفع 

...دل تنگی کند

درد را باید پیش کسی ببری که توانای درمانش را داشته باشد و 
او هم کوله باری از دل تنگی هایش را کنار محبوبش می آورد و 

محبوبش هم، حتی بدون این که بداند با آن حضور همیشه آرام و 
ساکتش دردش را درمان می کرد؛ دخترک بی خبر، از این جوانک 

...دل باخته، عجب رو دستی می خورد

به مکان مورد نظر که رسیدنند گوشه ی پارک کرد؛ هم زمان باهم 
پیاده شدند، آران عینکش را به چشمانش زد تا شناسایی اش کمی 
کم تر شود؛  دکمه قفل ریموت ماشین را به آرامی لمس کرد و بعد 

به سمت در ورودی کافی شاپ با گام های کوتاه، دوشادوش هم 
.حرکت کردنند

در را باز کرد، کنار کشید تا ابتدا روجا و سپس خودش وارد 
.شوند

از دور کاوه را که سرش شلوغ بود،  پشت پیش خوان دید، از 



همان جا که ایستاده بود، با تکان آرام سرش به سمت پایین سالم 
داد و از پله های که گوشه سمت چپ در کافی شاپ قرار داشت، 
به اتفاق روجا از آن ها باال رفتند و به طبقه باال که جای دنجی و 
.به گونه ی سوئیت شخصی او و کاوه به حساب می آمد رسیدنند

هر کدام در جای همیشگی خود روی کاناپه های راحتی رو به روی 
هم نشستند؛ آران عینک و ریموت و گوشی اش را روی میزی که 

...وسط قرار داشت گذاشت

بیش تر وسایل دکوراسیون سوئیت را رنگ های خاکستری و 
سفید در بر گرفته بود؛ دخترک طبق عادت همیشه خود به ماهی 

های مختلف و رنگارنگی که در آکواریوم بزرگی که در سمت چپش 
قرار داشت نگاه می کرد و جوانک نا محسوس به او خیره گشته 

.بود

بعد از گذر مدت زمان نسبتا کوتاهی، دخترک همین که صدای قدم 
های گارسون را شنید، تکان آرامی در جایش خورد و با قرار 

گرفتن قهوه هایشان روی میز با متانت مخصوص خودش تشکری 
کرد و بعد از رفتن گارسون نگاهی به ساعت مچی اش انداخت؛ 
عقربه ها ساعت دوازده را نشان می دادند و برای او این ساعت 

یعنی خواب و استراحت! ولی افسوس که باید کنار این جوانک که 
.در دلش او را آدم برفی می نامید می نشست و قهوه می خورد



حرصش گرفته بود، دلش تخت گرم و نرمش را، بالنجک مخملی 
بغلیش را، و خرس پشمالو اش، که هدیه یسنا بود را می خواست؛ 

در این مکان بودن را اصًال نمی خواست، خسته بود و در این جا 
بودن، برایش بسی سخت و طاقت فرسا بود؛ حس می کرد از 

جنگل مژه گانش وزنه ی چند کیلوی آویزان کرده اند و او قدرت 
مقابله با آن ها را نداشت، در آن سو جوانک دل باخته، در کنار 

.معشوقه اش آسوده خاطر گشته بود

حال و احوال شان درست نقطه مقابل هم بود! بین شان دنیای 
عجیبی بود، بین دنیایی شان زمین تا آسمان اختالف وجود 

داشت؛ یکی غمگین و ناراضی، دیگری خوشحال و راضی، ولی از 
این که نمی توانست، بی پروا روجا را نگاه کند حسرت می خورد، 

این دیدار بدون بهره مندی از رخ محبوب حقش نبود، نمی 
توانست نگاهش را کنترل کند، افسار چشمانی که به آن سو 

کشیده می شد از دستش در رفته بود؛ روجا را می دید که با 
آرامش مطلق به قهوه اش زل زده و گه گاهی هم تابی به ابروانش 
می آورد، همین که حس کرد روجا سرش را باال می آورد، سریع از 

او چشم چید و فنجان قهوه اش را در دست گرفت و به سمت 
پنجره ی سرتاسر شیشه ی که با پرده های خاکستری زینت داده 

شده بود رفت و پشت روجا قرار گرفت و پهلو و کتف سمت 
چپش را به آن تکیه داد و از آن جا زوم تک گل زندگی اش شد... 

برای او گلش پشت و رو نداشت هر دو را با جان و دل پذیرای 
قلبش می نمود؛ قهوه تلخش را جرعه جرعه می نوشید و جالب 



بود که هیچ تلخی نمی چشید هر آن چه به مذاقش می رسید، در 
کنار دردانه اش شیرین و عسل بود، بعد از گذر چندی قهوه اش 

که تمام شد به سمت میز رفت و فنجان خالی شده از قهوه اش را 
روی آن قرار داد، به محض اینکه خواست راست شده تا بایستد؛ 

!خمیده از چیزی که دید قلبش به لرزه افتاد

دلبرکش چشمانش را بسته بود و در خواب عمیقی فرو رفته بود، 
...تا به خودش بیاید، چند ثانیه به آن حالت ماند

روجای نازنینش تماشای شده بود...! فرصت را غنیمت شمرد؛ به 
سمت راحتی رفت و در جای قبلی اش نشست... بی پروا و 

گستاخانه محو ستاره زمینی اش شد و سپس غرق شد در آرزوی 
که به واقعیت تبدیل شده بود، هر چه قدر که نگاهش می کرد 

سیر نمی شد...! با خود به آن می اندیشید که چه روز سختی را 
!گذرانده که خواب به آن چشمان به رنگ شبش غلبه کرده...

نگاه می کرد و نگاه می کرد و نگاه می کرد، نمی دانست چندی 
ست که محو او شده بود، به خودش تکانی داد و از جایش 

.برخاست و به سمتش رفت و کنارش نشست. ..

کنون در ده سانتی اش نشسته بود! صدای نفس های آرام دلبرکش 
را می شنید.... احساس می کرد هر لحظه دمای بدنش باال می 



رود! گرمای عجیبی در جسمش حس می کرد، از قبیل آن گرماهای 
!که چیز های لذت بخشی در پی خود دارند...

سرش را کمی نزدیک تر کرد...تاکنون روجا را از این فاصله نزدیک 
ندیده بود! به این آرامشش غبطه می خورد. او هیچ گاه در این 

دوازده سال که دلداده بود دیگر نتوانسته بود به این راحتی و با 
!آرامش خواب آسوده ی داشته باشد...

چشمانش همچو میکروسکوپ ریزبین شده بود؛ با دقت تمام 
اجزای رخ او را می کاوید! هیچ چیز از زیر نظرش رد نمی 

شد...ابروهای پر مشکی، دماغ مناسب ، لبهای سرخش، آن پیشانی 
بلند که بهترین جای  برای ُمهره بوسه هایش می توانست باشد؛ آن 

پوست برنز شده ی خدادی اش، ستاره زمینی اش دیدنی ترین 
موجودی بود که تاکنون روئیت کرده بود... دوست داشت ساعت 

!ها همان جا بنشیند و محو تماشای او شود

حس خوبی داشت و این حس خوب را تا حدودی مدیون کاوه 
بود؛ کاوه، دوست دانشگاهی اش بود... از همان ابتدای دانشگاه با 

هم رفیق شده بودنند...خصوصیات اخالقی شان تا حدودی نزدیک 
...هم بود؛ ولی کاوه کمی نرم تر از او بود

وقتی فهمیده بود، کاوه از لحاظ مالی کمی در مضیقه است با 



هزار زحمت فراوان توانسته بود راضی اش کند تا در راه اندازی 
این کافی شاپ کمکش کند و خدا را شاکر بود که به سال نکشیده، 
زحمت هایشان به بار نشسته بود... به گونه ی شریک کاری هم به 

...حساب می آمدند سرمایه از او، کار از کاوه

 این طبقه سوئیت شخصی او و کاوه به حساب می آمد؛ البته 
کاوه بعد از مرگ دل خراش همسرش به این جا نقل مکان کرده 

...بود

هرچه قدر که فکر می کرد جای دنج تر از این جا پیدا نمی کرد! 
این جا خلوت گاهش بود... غیر از زمان های که روجا در کنارش 
بود و دلش آرام بود؛ این جا دومین جای بود که بعد از بودن در 

کنار او از آرامش نسبی برخوردار بود...اکثر اوقات فراغتش را این 
جا در کنار کاوه می گذراند...هرگاه که به اتفاق روجا به این جا 
می آمد کاوه شرایطی را برایش فراهم می کرد که او را مدیون 

خودش می کرد، تا وقتی که آن دو این جا حضور داشتند؛ در 
طبقه پایین می ماند و مزاحمت برایشان ایجاد نمی کرد و امشب 
شبی بود که بیش تر از دفعات پیش این دین بر گردنش سنگینی 
می کرد؛ چون حال خوب اکنونش را مدیون رفیق با مرامی چون 

کاوه می دانست...تنها کسی که از احساسش نسبت به روجا 
...خبردار بود

دستانی که هوس لمس آن گونه ها را داشتند را در نطفه خفه کرد؛ 



چشمانش را بست و نفس عمیقی کشید آن را درون ریه هایش 
حبس کرد...دوست داشت تک تک رشته های ریه هایش از روجا پر 

شود! دلش نمی خواست آن نفس را به هوا پس بدهد! بعد از 
چندی که نفس کم آورد و اکسیژن الزم شد؛ چشمانش را به آرامی 
باز کرد و بازدمش را در رخ روجا رها کرد با تکان آرامی که روجا 
خورد سریع به خود ُجنبید و از او دور شد؛ در تراس را باز کرد و 

...داخل آن شد

آن قدر داغ و تنش گرم بود که هوای سرد اول اسفند در آن تاثیری 
نداشت!  تنش گر گرفته بود! از همان جا نگاهی به داخل کرد 

روجایش هم چنان غرق در خواب و آرامش مطلق بود! فقط او 
...بود که داشت از درون الو می گرفت

!" داغم...

!کوره ی آتیشم...

!من اکنون از گدازه های آتشفشان سوزنده ترم...

!التیابم زبانه کشیده...

... تو ای بانی

...تو ای باعث

...نمی خوای

...نگاهی هرچند از ترحم



...به من که

  الو گرفته ام بیندازی...؟!

"#س_حسن_زاده

به سمت نرده های آهنی که دور تا دور تراس قرار داشت رفت؛ 
دستش را روی آن ها قفل کرد و سنگینی اش را روی آن ها وارد 

کرد...سرش را باال گرفت و چند بار پی در پی نفس عمیق کشید و 
آن ها را درون سینه اش حبس کرد تا بلکه هوای خنک شان  از 

التهاب درونش اندکی بکاهند؛ ولی افاقه نداشت! التهاب درونش 
زبانه کشیده بود و قصد جانش را کرده بود! به آسمان نگاه کرد در 

...دل نالید

!" خدایا تا کی؟

!تا کی باید این حال و روزم باشه؟

!کمکم کن

!کمکم کن؛ تا حرف های تلنبار شده توی قلبم رو به اون بگم

!دیگه، کم آوردم

!دوازده سال مدت کمی نیست

!دوازده ساله دارم آتیش می گیرم

!هر روز و هر شب می بینمش



ولی نمی تونم صاف تو چشاش نگاه کنم و بگم تو حسرت عشقت 
!دارم جون می دم!یه نظر به من کن...

؟روجا!

" تو که بی انصاف نبودی!

...صدای در سرش زنگ زد

!"کاش روجایش چنین آرام و مهربان، بکر و ناب نبود...

"کاش در برابرش این چنین ساکت و دل ربا نبود...!

از نرده جدا شد؛ دستی به صورتش کشید در همان حال آرام 
...زمزمه کرد

" خدایا کاش هام رو دونه دونه پس می گیرم خدا رو شکر که 
"همه این ها رو  داره و من عاشقش شدم...خدایا شکرت...

در این نوزده سالی که روجا در کنار آن ها زندگی می کرد تا به 
حال صدای مخالفت و اعتراض او را ندیده و نشنیده بود... 

همیشه آرام و تابع بود و با مهربانی های بی دریغش همه را راضی 
...و خشنود می کرد



روجا نمی دانست که همین خصوصیات نابی که نهفته شده در 
درونش بود کاری کرده بود که او هر دم بیش تر از بیش شیفته و 
حیرانش بگردد و اکنون این حال و روزش باشد که در تب عشق 

!او بسوزد و بسازد و دم نزند...

..." می خواهم به آسمان نگاه کنم

!نه به ستاره اش...

!نه به مهتانش...

!نه به ابر های آرام و نرِم به حرکت درآمده اش...

...من فقط

!می خوام به آسمان نگاه کنم...

...می خواهم گله گی هایم را ببرم

...و

!همه را بر سر او آوار کنم...

؟به گمانت گوش می دهد...



...یا تک تک آن ها را

...باز بر سر منی که در سایه اش روزگار می گذرانم

 آوار می کند...!

"#س_حسن_زاده 

شاید دو ربعی گذشت که صدای باز شدن در را شنید... به آن سو 
برگشت؛ با چهره با نمک و خواب آلود روجا رو به رو شد که در 

.بین درگاه در ایستاده بود... روجا آرام زیر لب زمزمه کرد..

..._ آران سرده سرما می خوری

کمی این پا آن پا کرد...از این چرت و خواب غافلگیرانه اش 
.خجالت کشیده بود...نگاه شرمنده اش را به آران دوخت..

!_ ببخش...اصال نفهمیدم کی خوابم برد...

صرفه آرامی کرد تا کمی به خود بیاید...! صدایش کمی خش دار 
...بود

 



..._ عیب نداره

... ماندن بیش تر از این را جایز ندانست

 

..._ بریم

روجا که داخل شد؛ پشت سر او وارد سوئیت شد؛ به سمت میز 
رفت، خم شد و از روی آن وسایلش را برداشت... عینک دودی 

مخصوص شبش را به چشم زد و مابقی را در جیب پالتوش ُسر 
.داد..

از پله ها پایین آمدنند وقتی دید کسی جز تعداد معدودی از 
کارکنان در کافه نیستند؛  ریموت را از جیب پالتواش در آورد و به 

...سمت روجا گرفت

..._ برو بشین... االن میام

..._ باشه

به سمت پیش خوان رفت؛ کاوه به محض دیدنش ایستاد و قدمی 
به سمتش آمد مردانه با هم دست دادنند... کاوه به عادت همیشه 

با دست دیگرش چند ضربه آرام و پی در پی روی شانه ی آران زد 
:و در همان حالت گفت



؟- سالم پسر...رسیدن بخیر... چه طوری

 لبخند رضایت مندی به لب آورد...خوب بود...خودش که از حال 
...اکنونش راضی بود و خشنود

!- سالم با مرام خوبم...یعنی عالی ام...

...کمی مکث کرد

._ کاوه... ممنون

...خنده ی آرامی کرد

؟_ واسه چی حاال ممنونی

..._ خودت می دونی...فعال برم... منتظرمه



...چشمکی زد

..._ باشه..  . فردا یه سر بیا

:آران در حالی که از او دور می شد گفت

..._ ببینم چی می شه

..._ باشه... خدا حافظ

بعد از گفتن خداحافظ با گام های بلند و سریع از کافه خارج شد 
و به سمت ماشین رفت و در جایش نشست و به سمت عمارت 

...راند

در بین راه هیچ کدام حرفی نمی زدنند. همیشه این گونه بود؛ 
سکوت مطلق بین آن دو بود و بس...مگر این که گاهی روجا 

حرفی یا سوالی داشته باشد تا این سکوت را بشکند ولی گویا 
.امشب او هم تمایلی به شکستن این سکوت مفرد نداشت

...تو" سکوت 



...تنها شکستنی ست که

...صدایش

...بد به دلم می نشید

"#س_حسن_زاده 

به عمارت رسیدنند... با ریموت در را باز کرد. به سمت پارکینگ 
...حرکت کرد و آن جا پارک کرد... هر دو با هم پیاده شدنند

 پدر و مادرش به ویالی لواسان پیش جمعی از دوستان پدرش 
رفته بودنند. اولین پنج شنبه هر ماه قرارشان همین بود. چمدانش 
را برداشت به سمت آسانسور رفتند؛ به محض باز شدنش، هر دو 

داخل شدنند و دکمه طبقه سوم را فشرد، روجا دل جویانه 
...نگاهش کرد

 

؟_ آران شام خوردی

لذتی را که سوال روجا به دلش تزریق کرده بود را به ظاهر نیاورد 
و به گفتن اهوم، اکتفا کرد ولی از همان اندک توجه روجا خرسند 
شده بود. آسانسور که ایستاد به اتفاق هم از آن خارج شدنند؛ به 
سمت در اتاق هایشان که در کنار هم قرار داشت رفتند. روجا به 



...محض رسیدن و باز کردن در اتاقش رو به آران کرد

 

..._ شب بخیر

به نشانه پاسخ سری تکان داد؛ روجا داخل اتاقش شد و به محض 
ورودش به سمت تختش رفت؛ پالتو و شالش را در آورد و گوشه 

ی از آن گذاشت و با الباقی لباسهایش، درون تختش خزید؛ سپس 
بالنجک صورتی دوست داشتنی و نرمش را در آغوش کشید و به 
دقیقه نکشید که چشمان سیاه همچو شبش مغلوب خوابی عمیق 

...شدند

..." می خوابم

...ولی نمی دانم

...که در رویاهایت همیشه بیدارم

"#س_حسن_زاده

بعد از وارد شدن روجا به اتاقش، او هم وارد اتاقش شد و در را 
پشت سرش بست به سمت اتاق بیست متری لباسهایش رفت؛ 

چمدان و کیفش را گوشه ی گذاشت و پس از خارج کردن پالتو و 
تعویض لباس هایش با یک شلوارک راحتی به سمت کیف 

سامسونتش رفت و آن رابه آرامی گشود...جعبه مکعبی شکلی که 



به رنگ قرمز بود را از درون کیفش برداشت و آن را دوباره در 
جای قبلی اش گذاشت؛ کشوی مد نظرش را به سمت خود کشید 
و بازش کرد؛ صندوقچه اش را دید، به آن می گفت محرم اسرار! 

چفت قفلش را باز کرد؛ نگاهش معطوف چیزهای که درون آن 
جای داده بود شد؛ دلش برای آن ها هم تنگ شده بود! در هر 

سفرش و هر سال روز عشاق برای روجایش هدیه می گرفت و 
چون جرئت این را نداشت که به او هدیه هایش را بدهد؛ همه آن 

ها را درون محرم اسرارش جای می داد؛ حال بیشتر فضای، محرم 
اسرارش را گردنبندهای که همه از جنس طالی سفید و همه 

طرحی نو و زیبا از ستاره ی در آسمان، برای ستاره زمینی اش می 
!خرید در بر گرفته بود...

تمنای در قلبش فریاد زد؛ آیا روزی می رسید که آن ها را تک به 
؟تک در گردن روجا با دستان خودش بی آویزد...

جعبه کوچک را باز کرد؛ به گردنبندی که داخلش قرار داشت خیره 
گشت؛  این را هم همانند بقیه گردنبند ها دوست داشت...از زنجیر 

ظریفش که از جنس طالی سفید بود گرفت؛ آن را تا موازی 
صورتش باال آورد و در هوا معلق گردانند...به پالکش که با تبحری 
خاص و با مهارت طراحی شده بود؛ نگاهی کرد؛ دو ستاره درون 
هم... بوسه ی به آن زد و سپس در کنار مابقی گردنبند ها درون 

صندوق اسرارش جای داد و سپس بعد از این که چفت قفلش را 
...زد؛ در جای قبلی اش آن را برگرداند



به سمت پالتو اش رفت؛ از جیب کوچکش عکسی که از روجا 
داشت را برداشت؛ به سمت تخت دونفره اش روان شد درونش 

طاق باز دراز کشید و بوسه ای عاشقانه روی آن عکس نهاند؛ 
قطعه عکس روجایش را روی سینه ی برهنه اش، روی قلبش 

...گذاشت

..." تصویر زیبایت

...در نبودت

...کمی از دل تنگی هایم را می کاهد

...ببین روزگارم

...به کجا کشیده

...حقیقت است

...این

...واقعیت

...من خودت را می خواهم

...خودت را به من بسپار

"#س_حسن_زاده  

عمارت تیرداد سه طبقه بود؛ طبقه اول را آشپزخانه، سالن غذا 



خوری، اتاق نشیمن و سالن پذیرای، طبقه دوم را اتاق خواب 
تیرداد و همسرش و اتاق کارش و چهار اتاق مهمان و اتاق سینما 

خانوادگی خصوصی شان قرار داشت... و طبقه سوم را اتاق آران 
و آراز و آراد و اتاق استودیو ضبط و تمرین موزیک هایشان و اتاق 

روجا قرار گرفته بود و بهار خوابی که قسمت شیروانی عمارت 
.وجود داشت؛ تشکیل داده بود..

اندوهگین بود! به اندازه یک دیوار فاصله بین او و روجا وجود 
داشت ولی فاصله ی قلب هایشان فرسنگ ها از هم دور بود...! 

وقتی به این فاصله می اندیشیدتمام تنش به رعشه در می آمد! از 
خود گله بسیار داشت؛ از این که نمی توانست این فاصله را از بین 

ببرد، خود را محکوم به این تنهای می دانست، هر بار که خواسته 
بود راز قلبش را در برابرش بر مال کند کم می آورد و نمی توانست 

ادامه دهد و جالب این جا بود که به برمال شدنش  نمی رسید 
همین که به نزدیکی اش می رفت؛ قبل از شروع کردن به حرف 

!هایش قالب تهی کرده و از او دور می شد...

ذهنش از پی این همه افکار مخدوش شده بود چشمانش را بست 
تا شاید اندکی خواب ذهن پریشانش را به استراحت و سکون 

...میهمان کند

* * *



گوشه ی پارک کرد. عینک آفتابی اش را به چشمانش زد و کاله 
گپش را بر سر گذاشت؛ آن را تا جای که می شد جلو تر کشید! در 
آینه ماشین نگاه اجمالی به خود کرد. خوب به نظر می رسید؛ تا 

حدودی موفق شده بود تغییری در چهره اش ایجاد کند! امروز 
جمعه بود بی شک  انبوهی از طرفدارانش در کافه حضور داشتند؛ 

ولی حال اکنونش به گونه ی نبود که بتواند یک ساعت از وقتش 
را به عکس گرفتن و امضاء دادن به آن ها اختصاص دهد...! پیاده 
شد؛ از نبودن کسی جلوی کافی شاپ خوشحال شد. به سمت در 
پشتی کافه که به طبقه باال ختم می شد رفت. کلیدش را داخل 

قفل انداخت و چرخاند؛ در با صدای تیکی باز شد. داخل شد و در 
را پشت سرش بست. به سمت کاناپه رفت عینکش را به همراه 

گوشی و ریموت ماشین روی میز قرار داد و تن خسته اش را 
میهمان نرمی و راحتی کاناپه کرد. سرش را به دیواره کاناپه تکیه 

داد و چشمانش را بست تا آرامش به سراغش بیاید؛ ولی افاقه 
نداشت!  اندکی بعد بی نتیجه چشمانش را گشود حالش را چیزی 
جز کسی که این بال را بر سرش آورده بود نمی توانست رو به راه 
کند...! احساس خفگی می کرد. هودی اش را از تن بیرون کشید و 
کاله گپش را از سرش برداشت. هر دو را گوشه ای از کاناپه پرت 
کرد! تمام حرص و عصبانیتش را روی موهایش ریخت و آن ها را 

...با عصبانیت چند مرتبه پی در پی به عقب راند

این دیگر چه برنامه ی بود؟! چرا دنیا روی خوش را نشانش نمی 
داد؟! کی می رسید که با فکری آسوده سر بر بالین می گذاشت و 



با خیالی جمع به کارهایش می رسید؟! ملودی آهنگ محبوبش در 
فضای اتاق پیچید.گوشی اش را از روی میز برداشت...آراز بود با 
خبری که صبح داده بود به اندازه کافی اعصابش را متشنج کرده 

بود! حوصله ی بحثی دیگر را نداشت. برای پاسخ دادن آن قدر 
تعلل کرد که تماس بی پاسخ قطع شد! به چند دقیقه نکشید که 

شماره آراد در صفحه نمایش گوشی اش نمایان شد! بی میل نوار 
سبز روی صفحه نمایش گوشیش را کشید... صدای آرام و همیشه 

...مهربان آراد در گوشش پیچید

؟_ سالم پسر، چه خبر خوبی

._ سالم

!_ همین

...اندکی خشونت چاشنی کالمش کرد

!_ چیزی دیگه ی ندارم...

!_ باشه عیب نداره... چرا می زنی خوب؟

؟چه خبر، ترکیه خوش گذشت

؟کارت تموم شد

کالفه بود و این کالفگی در کالمش جریان داشت و آراد آن را 



...حس کرد

..._ آره

!_ چرا جواب زنگ های آراز رو نمی دی؟

...با دست چشمانش را مالید

!_ یعنی تو نمی دونی؟

_چرا... می دونم ولی این قدر که تو بزرگش کردی! گرد و خاک به 
پا کردی! بزرگ نیست برادر من... این تور یه امتیاز برای 

ماست...شروع برداشتن یه پله ی بزرگ... چرا باید این همه جوش 
بزنی؟! من که دلیلش رو نمی دونم! به خاطر این که بهت نگفته 

!شاکی شدی؟

حق با برادرش بود و خودش هم به این امر واقف بود... او از 
خودش دل چرکین بود! برادرش آراز صبح با او تماس گرفته و 

بازگشتش را خوش آمد گفته بود و به خیال این که خودش زودتر 
از آراد این خبر خوش را به او بدهد کاری کرده بود که آران را با 

اعصابی پریشان و مخدوش بدون خوردن صبحانه روانه سوئیت 
کند! جای که بعد از روجا آرامش را در آن جا جستجو می 



...کرد...صدای آراد او را به خود آورد

؟_ آران؟! هنوز پشت خطی

دستی به صورتش کشید و ریش خط انداخته و کم پشتش را با 
...آن صاف و صوف کرد

._ هستم...کارت و بگو می خوام قطع کنم

_ آران...آراز قصد بدی از این کار نداشته خودتم می دونی... ولی 
این که این همه عصبانی شدی! واکنش نشون دادی! بهش توپیدی 

نمی دونم چه دلیلی می تونه داشته باشه؟! ما همیشه کارهای 
 کنسرتمون با آراز بوده مگه غیر از اینه؟!

...به کاناپه تکیه داد

._ نه

!_ پس دلیل عصبانیتت چیه؟

حوصله نداشت کالفه بود...آراد چرا بی خیالش نمی شد...همان 
حرف های که صبح بار آراز کرده بود بسش بود...دوست نداشت 



دوباره از سر کالفگی و اعصبایت حرف های برزبان جاری بسازد 
...که این برادرش را هم ناراحت و خاطرش را آزرده کند

_ آراد االن حوصله ندارم بعدًا با هم حرف می زنیم از طرف من از 
آراز هم معذرت خواهی کن... صبح خیلی توپم پر بود اصًال 

!نفهمیدم چی گفتم بهش...

...صدای خنده ی آراد به گوشش رسید

_ به من چه پسر خوب! خودت زدی َدم صبحی َپر یکی رو چیدی 
حاال عذر خواهی کردن ازش گردنه منه! نه جون داداش راه نداره 

...خودت از دلش در بیار به من ربطی نداره

...کارش درآمده بود

؟_ باشه خودم از دلش در میارم... کاری نداری

 معترض شد...چه اصرار به خاتمه دادن این مکالمه داشت این 
...برادر سرسختش



!_ چه عجله ای داری واسه قطع کردن؟! هنوز که حرف نزدیم

...سعی کرد غم در صدایش را مخفی کند و عادی باشد

_ آراد باشه برای بعد، االن اصال حالم خوش نیست...! بزار واسه 
...بعد... فردا استودیو می بینم تون فعًال

..._ باشه عیبی نداره! فعًال داداش

تلفن همراهش را گوشه ی میز گذاشت؛ صدای باز و بسته شدن در 
سوئیت را شنید؛ بدون این که برگرد هم می توانست حدس بزند 

کسی که پشت سرش به سمتش می آید؛ چه کسی می توانست 
...باشد

 دست کاوه روی دوشش نشست... فشار آرامی بر آنها وارد کرد و 
...لبخندی بر لب آورد

_ سالم... چی شده رفیق من، از صبحونه یازده صبح روز جمعه 
!در جوار یارش گذشتی و این جا اومده؟



...سرش را کج کرد و نگاه رنجورش را به کاوه دوخت

_ حوصله شوخی هات رو ندارم؛ در حالی نیستم که بشینم به 
...شوخی هات بخندم

حال پریشان رفیق روزهای سختش را دید سریع رو به رویش 
...نشست و متعجب پرسید

_ این چه حالی داری؟! چی شده آران؟! چه اتفاقی افتاده؟! نگرانم 
!کردی...

:چشمانش را مالید و با حالی نزار گفت

_ می خواستی چی بشه! برای بار هزارم به بی عرضه گی خودم 
پی بردم  که هر چی می کشم از این بی عرضه گی خودم و بس، 

!نه چیز دیگه...

کاوه از شنیده هایش گیج و منگ شد...متوجه منظور آران نشده 
...بود



 

!_ واضح بگو، چی شده؟! روجا طوریش شده؟

...بی درنگ پاسخ داد

..._ نه بابا خدا نکنه اون طوریش بشه، مسئله یه چیز دیگه ست

!_ خوب مسئله چیه؟

...نگاهش را معطوف او کرد و لحن کالمش آرام و خسته بود

_ این چند روزی که نبودم! آراز با مدیر برنامه هامون بدون این که 
منو در جریان بزارن؛ ترتیب یه تور یک ماهه برای اروپا رو دادن! 

به خیال این که منو سوپرایز می کنن و منم بعد از شنیدنش 
خوشحال می شم چیزی به من نگفتن! مثل این که به آراد هم تا 

دیروز چیزی نگفته بودن! حاال هم همه کاراشو انجام دادن؛ اولین 
!کنسرتمون اولین روز عیِد و دو روز هم قبل عید باید بریم...

... نفس آسوده ی کشید و به کاناپه تکیه داد



_ همین...؟! آران به خاطر این جوش می زنی؟! خوب این که بد 
...نیست! یه پیشرفت خوبی برای تو و گروه تون به حساب می آد

متعجب نگاهش کرد...کاوه دیگرچرا... او که از دردش خبر 
!داشت...

 

_ این حرف رو هر کی غیر از تو به زبون می آورد... می گفتم نمی 
دونه درد من چیه؟! تو که از درِد من خبر داری! می دونی من 

بدون دیدن روجا نمی تونم َدُوم بیارم! من تا حاال بیش تر از هفت 
روز ازش دور نبودم! تا حاال هرچی کنسرت داشتیم همه تو ایران 
بوده و دو سه روِز رفتم و برگشتم... حاال چه جوری بتونم یه ماه 

دوریش رو تحمل کنم؟! هر لحظه اش مثل جون کندن برای من 
می گذره! من جونم بند نفس های هست که در روز چند ساعتی 

پیش اون می کشم، من چه جوری این یه ماه و بدون نفس 
!بمونم؟

 تازه متوجه شده بود قضیه از چه قرار است؛ او خوب می 
دانست که برای آران روجا یک الهه ست، یک الهه ای که هر روز 

باید او را می دید و طواف می کرد و از حضورش جان دوباره می 
گرفت و اگر جز این می بود حس می کرد آن روزش جز روزهای 

بوده که در عمرش روز پوچ، آن ها را می نامید! کاوه  در این چند 
سال به وضوح پی به آن برده بود که برای رفیق همچو برادرش 
...هر روزی که بدون دیدن روجایش بگذرد پوچ و بی معنی ست



فکرش مشغول شد...حتما این مشکل راه چاره ی داشت...بعد از 
...اندکی تفکر و چاره اندیشی خرسند بشکنی زد

_ مگه نمی گی اولین کنسرت تون عیده؟ به بهانه تعطیالت عید 
...خوب اونم با خودتون ببرین

..._ نمی آد

...اخمی در هم کشید

!_ از کجا می دونی؟! شاید پیشنهاده تون رو قبول کرد

... با اطمینان خاطر زمزمه کرد

_ مطمئنم قبول نمی کنه...خودت که می دونی بعد اون تصادفی 
که چند ماه پیش برای بابا اتفاق افتاد؛ قلب بابا آسیب دید و 

مجبور شد عمل کنه؛ دکتر فعًال براش پرواز های هواپیمایی رو 
منع کرده... به خاطر همین این چند ماه من به جاش کارهای هتل 
ترکیه رو پیش بردم؛ وقتی بابا نیاد محاله روجا بیاد اون از کنار 



!بابا ُجم نمی خوره

؟_ مطمئنی

..._ مطمئنم

؟_ خوب، حاال می خوای چی کار کنی

کالفه از این همه اندیشه و دغدغه، خشمگین و اعصبانی از 
جایش برخاست و به سمت پنجره رفت...پرده آن را با حرص کنار 
زد و در حالی که نگاهش معطوفه  منظره رو به رویش بود؛ با ُتن 

...صدای نسبتا بلند و مملو از خشم غرید

_ منه بی عرضه چی کاری می تونم بکنم...؟! همیشه مهره سوخته 
منم! کاوه همه چی آماده ست...!نمی شه کارهای کنسرت رو کنسل 

کرد...! خبر به روزنامه ها هم امروز فرداست که درز کنه...!روجا 
صد در صد نمی آد...! باز من می مونم و این دلم که یه گوشه باید 

!از دل تنگی جون بدیم و  بپوسیم...

با دستش موهایش را به عقب راند؛مکث کوتاهی کرد، با صدای که 
...آغشته به بغضی کهنه و دیرینه بود زمزمه کرد



_ کاوه دارم می ُبرم! پاهام نای ایستادن نداره! به معنای واقعی کم 
...آوردم

حال منقلب او را که دید؛ تکیه اش را از کاناپه کَند و برخاست و 
به سمتش آمد؛ کنارش ایستاد و دستش را روی شانه اش 

...گذاشت

_  تا کی؟ آران تا کی می خوای این طوری پیش بری؟ تا کی می 
خوای بی تکلیف بمونی؟! پسربجنبون... این همه سال کشیدی؛ 

!خسته نشدی؟

 خسته بود...خیلی هم خسته بود...درمانده و با صدای تحلیل 
...رفته آرام زمزمه کرد

_ کاوه، روزی صد بار این هارو خودم از خودم می پرسم. همش 
هم به یه نتیجه می رسم، ترس...! کاوه می ترسم! از عکس العمل 

روجا، بابا و مامان، آراد و آراز، از همه شون می ترسم؛ بابا و 
مامان روجا رو به چشم دخترشون می بینن، از هفت سالگی 

بزرگش کردن؛ بهش وابسته شدن! بابا  خودش رو مسبب اون 
اتفاقی که برای پدر و مادر روجا افتاد می دونه، به خاطر همین 

...همیشه خودش رو مدیون روجا می دونه



... او را به سمت خودش چرخاند و در نی نی چشمانش زل زد

!_ اون ها عمرشون همون قدر بوده؛  این به بابات ربطی نداره

... مغموم نگاهش کرد

_ ولی بابا همچین نظری رو نداره! روجا نور چشمی بابا شده... 
عزیز دل مامان... خواهر یکی یه دونه ی آراد و آراز... اما برای من 

!چی؟

...چند ضربه به تخته سینه خودش زدو  باحالی زار لب زد

_ برای من چی کاوه! برای من عشقم، نفسم، جونم، عمرم، همه 
!چیزم از این دنیا شده...

به این جای حرفش که رسید مکث کرد... اعتراف کردن، در برابر 
کاوه هم سخت بود! چه رسد در برابر اعضای خانواده اش...! دلش 

به حال خودش می سوخت؛ نه راه َپس داشت و نه راه پیش! او 



بود و دل تنگی هایش... او بود و غم های که به تعدادشان روزانه 
افزوده می شد... حس می کرد شخصی روی غم هایش تقویت 

کننده ی قوی پاشیده که غم هایش این چنین شاخ و برگ گرفته 
!اند...

...کاوه که تعلل کردن او را دید ضربه ی آرامی به شانه او زد

!_ آران؟

از عالم خود در گیریش بیرون آمد و نگاه پرسش گرانه اش را به 
...او دوخت

_ آران، چرا بهش از احساسی که نسبت بهش داری، چیزی 
نمیگی؟! من نمی دونم این همه سال واسه چی دس دس کردی؟! 

مرگ یه بار شیون یه بار، برو بگو خودت رو راحت کن...بزار 
خالص شی...خالص شی از این بی تکلیفی که هر روز و هر شب 

!دچارشی...بسه دیگه خود خوری...واقعًا خسته نشدی؟

ضعف پاهایش را که دید به سمت کاناپه رفت. با جسم رنجور و 
خسته اش به آن پناه ُبرد و سرش را به پشتی آن تکیه داد... 

چشمانش را بست... دوست داشت بعد از این همه سال برای کسی 
از رنجی نهفته در قلبش که هر لحظه او را از پا در می آورد سخن 



بگوید به معنای واقعی خسته شده بود و چه کسی می توانست 
...امین تر و راز دار تر از کاوه کسی را پیدا کند

!"تو ای رفیق...

...آمده ام

...من آمده ام

...باز

...با غم هایم

...با گالیه هایم

...با حرف ها تلنبار شده ی درون قلبم

...و تو ای رفیق

...تو ای یار و غار قدیمی من

...من می گویم تو باز بشنو

...بشنو از رنج هایم

...بشنو از دردهایم

...جای تک تک شان می سوزد

!درمانی برای سوزش های وجودم داری...؟

...من در پی یک راه هستم

...یک چاره



...به یاری ام برس

!که بد به یاریت نیازمندم...

"#س_حسن_زاده   

به سمتش رفت و روبه رویش روی کاناپه نشست، تعلل آران را 
دید ولی حرفی نزد... دوست داشت شنونده باشد؛ حس می کرد 

آران بعد از این همه سال حرف های مگویش را بر زبان جاری 
خواهد کرد به چند ثانیه نکشید که صدای ُپر بغض آران را 

شنید...به حدی صدای آران سوزناک بود که حس می کرد کسی با 
خنجری ُبرنده به جان قلبش افتاده است؛ دوست نداشت رفیق 

محکم و پر صالبت همچو کوه اش را این چنین مغموم و 
...اندوهگین ببیند

..." می بندم

!چشمانم را می گویم...

...می بندمشان

...به روی چیزهای که



...ندیدن آنها

...برایم آرزوست

"#س_حسن_زاده 

!_ کاوه اگه بگم حالم از خودم بهم می خوره باور می کنی؟

باور کن حالم از خودم بهم می خوره! به خاطر همین خودم رو 
...الیق این غم و غصه ها می دونم

من بد کردم...! می دونی چیه من درحق خودم مرتکب بدترین 
...اشتباه شدم

!اصال نفهمیدم کی شد؟

!اصال نفهمیدم کی عشق روجا تو قلبم جونه زد؟

ولی وقتی فهمیدم بعد اون با روجا سرد برخورد کردم، جوری که 
...همه فکر کردن من از اون بدم می آد

!کاوه به و�ّ این طوری نبود؟

کاوه من مجبور بودم، مجبور بودم که ازش دوری کنم! اگر  این 
!کار رو نمی کردم به روجا خیانت می کردم...

اون منو مثل برادرش دوست داشت؛ همون طوری که آراد و آراز 
رو دوست داشت... ولی من اون رو به چشم خواهر دوست 

نداشتم...! حس می کردم االن که فهمیدم چه احساسی بهش دارم، 
دست دادنم...بغل کردنم... بوسیدنم...هیچ کدوم برادرانه نبود؛ یه 



.احساسی به نام عشق و لذت تو تک تک اون ها نهفته بود..

.کاوه با هزار جون کندن همه این ها رو از خودم دریغ کردم..

در حالی که داشتن همه اون ها برام آرزو بود...برای داشتن تک تک 
...شون شوق و اشتیاق داشتم

من تو اوج جوانی، تو بیست و سه سالگی پا روی خواسته های 
!قلبم گذاشته بودم... حس می کردم با دوری از روجا بهتر می شم

کاوه همش خیال بود...توهم بود! از عمارت نزده بیرون، دلم براش 
تنگ می شد و مثل چی پشیمون می شدم و به عمارت بر می 

گشتم؛ دلم رو به حضورش فقط گرم کرده بودم؛ همین که کنارم 
بود... همین که می تونستم گاهی دزدکی نگاش کنم ، برام کافی 

...بود

هر بار رابطه آراد و آراز رو با روجا می دیدم، دلم می خواست با 
یه خنجر بیفتم به جون قلبم، اسم روجا و هر چیزی که به اون 

ربط داره رو از قلبم در بیارم؛ شرمنده می شدم از حس برادرهام 
...نسبت به روجا که مثل خواهر دوستش داشتند

ولی من چی کار کردم؟! نتونستم مثل اونا خالصانه، برادرانه روجا 
رو دوست داشته باشم! با چه روی برم پیش شون اعتراف کنم؛ 

...اولین ُمهری که به پیشونیم می خوره، ُمهره َدله گی ست

!کاوه دلم بد هرز رفت

اگه برم اعتراف کنم؛ بابا و مامان به چشم پسر ناخلف و بی 
!اعتمادشون، نگام می کنن

!آراد و آراز به چشم نامرد بی غیرت نگام می کنن



از همه مهم تر خود روجا، به چشم یه سو استفاده گر، یه بی 
!خاصیت که تسلیم هوای نفسش شده منو نگاه می کنه

کاوه به خدا این ها هیچ کدوم صحت نداره...من نه نا خلف و بی 
اعتمادم، نه نامرد و بی غیرتم و نه یه بی خاصیت که تسلیم هوای 

.نفسش شده؛ کاوه به خدا من هیچ کدوم این ها نیستم

من یه عاشقم! یه عاشق که وقتی فهمیدم حسم نسبت به روجا 
چیه، عقب کشیدم... ازش دوری  کردم، باهاش سرد برخورد کردم؛  

به حدی که روجا االن از کنار من بودن امتناع می کنه؛ رو حرفم 
حرف  نمی زنه، نمی تونه تحمل ام کنه، اگه کنارِم بی رغبِت فقط 

...به خاطر حسابی که از حرفام می بره تحملم می کنه

ولی به خدا من اگر دوری کردم فقط به این دلیل بود که بعد ها 
.انگ سو استفاده گر به پیشونیم کسی نزنه

حاال برم چی بگم؛ بگم بابا مامان، من عاشق دخترتونم! بگم آراد 
آراز من عاشق خواهرتونم! بگم روجا من برادارانه دوست ندارم 

!عاشقانه دوست دارم

تکیه اش را از کاناپه گرفت و به جلو متمایل شد و آرنج دستانش 
را روی زانو هایش قرار داد، سرش را با دستانش قاب گرفت؛ نگاه 

...غمگینش را به کاوه انداخت

_ چی کار کنم کاوه؟! من چه کاری از دستم بر می آد؟! با این 
!برخورد ها چی کار کنم؟



کاوه که االن میدان را برای حرف زدن مناسب می دید، دل جویانه 
...نگاهش کرد

!_ چرا این همه خودت رو اذیت می کنی؟

تو کار خالف شرعی انجام ندادی، تو عاشق شدی، عاشق دختر 
خدمتکار تون شدی که از بچگی با شما زندگی کرده... احساسی 

که خونوادت نسبت به اون دارن به خودشون مربوطه و احساسی 
که تو نسبت به اون داری به خودت مربوطه! این طوری که تو 
سختش می کنی سخت نیست...! این طوری که تو بزرگش می 

کنی بزرگ نیست...! خواهرت که نیست، نا محرمه خود دین هم تو 
رو از این بابت ماخذه نمی کنه چه برسه به اطرافیان...! پس چرا 
باید ازش دوری کنی؟ نزدیکش شو... خودت رو بهش نشون بده... 
کاری کن اونم تورو دوست داشته باشه... همون طوری که خودت 

...عاشق شدی اونم عاشق خودت کن

...معترض شد...چینی بر پیشانی اش انداخت

_ کاوه من هیچ وقت این کارها رو نمی کنم... من اهل چاپلوسی 
کردن نیستم. کاوه من همینم، سردم، مغرورم، اگه خود خواه و 

گستاخم همینی ام که هستم! اهل دغل بازی نیستم. اگه قرار به 
...خوش اومدن باشه، منو باید این طوری ببینه، این طوری بخواد



اخمی در هم کشید...گاهی کارهای آران واقعًا اعصابش را بهم می 
...ریخت

!_ اینی که هستی رو خودت ساختی...! خودت باعثش شدی...

...شانه ی باال انداخت

_ ولی االن شده جزئی از وجود من، شخصیت من شده...کاوه من 
به این شخصیت خو گرفتم...نمی تونم جور دیگه باشم! چاپلوسی 

...کردن کار من نیست

... جدی شد، بدجنس شد...تیر خالص را رها کرد

!_ خوب می خواهی چی کار کنی، هان؟

!می خوای ازش دوری کنی که چی بشه؟

ببخشید که رک میگم، ولی باید به این جای قضیه هم فکر کنی... 
اگه یکی دیگه اومد دلش رو ُبرد... اگه یکی دیگه اومد اون رو 

عاشق خودش کرد... تکلیفت چیه این وسط، هان...؟! می خوای 
!اون موقع چی کار کنی؟



حرف کاوه مثل تیری زهر آگین بود که مستقیم به قلبش اصابت 
کرد... او هیچ گاه اجازه همچین چیزی را به روجا نمی داد، قاطع 

...و ُبرنده فکرش را بر زبان جاری کرد

_ اون حق این کار رو نداره... من همچین اجازه ی رو به اون نمی 
!دم

_ مگه عشق وقتی اومد تو قلب تو اجازه گرفت که واسه اون 
!بگیره! اگر هم عاشق شد دست خودش که نیست کار دلِش...

اندوهگین شد؛ جانش برای لحظه ی به یغما رفت...ضعف و 
ناتوانی بر بالین شانه هایش نشست و مرغ پریشانی در قلبش 

...شروع به بال و پر زدن کرد

!_ می خوای با این حرفات تن منو بلرزونی؟

جدی شد و مصمم...باید این گونه می شد وگرنه آران به خودش 
...نمی آمد... کالمش کوبنده شد و ُبرنده



..._ دقیقًا

...چشمانش از این همه صراحت کالم کاوه گشاد شد

!_چرا آخه؟

_ چون از فردا خبر ندارم؛ نمی دونم فردا چی پیش می آد؛ آران 
نمی خوام آسیب ببینی! چه روحی، چه جسمی هر دوش برام 

سخته...بجنبون... به حرف این یا اون گوش نده؛ خودت... فقط به 
...خودت و به دلت فکر کن

بغضی کهنه گلویش را می سوزاند و راه خوب نفس کشیدنش را 
...بسته بود

_ نمی تونم سخته! گفتنش راحته... من جلوی روجا می رم، زبونم 
قفل می شه؛ شروع نکرده زبونم بند می آد، دردم یکی دوتا نیست 

!که، یه سر دارم هزار سودا

 غمگین بود غمی که از غِم رفیقش به خانه دلش النه دوانده 
...بود



_ بالخره که چی؟! یه روز باید بگی پس هرچه زودتر بهتر، عشق 
چیزی نیست که مثل خواستگاراش ایراد روشون بزاری مخالفت 
کنی، این یه قلم و فاکتور بگیر، وقتی عاشق شد، کاری از دستت 

...بر نمی آد، پس بجنبون

صدای ملودی تلفنش او را از پاسخ دادن به کاوه منع کرد و نگاهی 
به صفحه نمایش گوشی اش کرد... مادرش بود بی درنگ  نوار 

سبز را لمس کرد تماس برقرار شد و صدای نگران مادرش در 
...گوشی پیچید

!_ الو... آران...مامان جان کجای؟

..._ سالم خوبی مامان؟ پیش کاوه ام

!_ اون جا چی کار می کنی؟

..._ قوربونت برم قرار بود چی کار کنم؟! اومدم بهش سر بزنم

.نفس آسوده ی که سیمای کشید از گوش های آران دور نماند ..



..._ خیالم راحت شد

...در پس این حرفش هین کش داری کشید... و لب زد

؟_ اصًال حالت رو نپرسیدم! چه طوری؟ خوبی مامان جان

._ خوبم

..._ رسیدن بخیر پسرم

..._ ممنون

_ همین االن با تیرداد رسیدیم... روجا گفت که صدای داد و 
بیدادت صبح تو عمارت پیچیده بوده؛ بعدم که سریع پا شدی از 

عمارت زدی بیرون...! چون نگرانت شده بوده یه ساعت بعدش به 
آراد زنگ زده وقتی فهمیده حالت خوبه، دیگه به ما خبر نداده که 
با اون حال از عمارت زدی بیرون...االن که رسیدم تازه به من گفته 

!چه اتفاقی سر صبحی افتاده...! االن پس خوبی؟! کی می آی؟



در دل دهن دلقی حواله ی روجایش کرد... مهربان بود در برابر 
...مادرش همیشه مهربان بود

..._ خوبم قوربونت برم، یه ساعت دیگه  پیشتم

_ خدارو شکر، باشه پس یه ساعت دیگه می بینمت... دلم برات 
...تنگ شده مواظب خودت باش

..._ باشه فعًال

..._ فعال عزیزم

تماس را قطع کرد، کاله گپش را همانند قبل بر سر گذاشت و 
عینک و ریموتش را هم هنگام برخاستن برداشت هودی مشکی 

...رنگش را هم روی ساق دست چپش انداخت

...کاوه هم به تبعیت از او از جایش برخاست

!_ داری می ری؟

 گام هایش را به سمت در برداشت و کاوه هم پشت سرش به راه 



...افتاد

..._ آره، مامان اینا از لواسون برگشتن، برم ببینم شون

_ باشه، سالم برسون... مواظب خودتم باش. آران مواظب زنگ 
!خطرهای هم که بهت دربارشون گفتم باش

...برگشت و نگاه قدردانش را به کاوه دوخت

..._ باشه... کاوه ممنون، اگه تو رو نداشتم غم باد می گرفتم

ضربه آرامی به شانه اش زد آران بیشتر از این ها برایش ارزش 
داشت...او که اکنون کاری نکرده بود...این کار او در مقابل کارهای 

...که آران برایش انجام داده بود اصًال قابل قیاس نبود

_ نه بابا منو تو که این حرف هارو نداریم. اون قدر مشغول حرف 
!شدیم، اصًال فرصت نشد یه قهوه واست بیارم

با این حالی که داشت... قهوه  نمی خواست او دوتا گوش می 
خواست  برای شنیدن درد دلش و کاوه با سخاوتمندی چیزی را که 



...می خواست بی منت در اختیارش گذاشته بود

_ نه بابا این چه حرفیه دستت درد نکنه، می دونی که من خودم 
یکی از طرفدارهای پایه یک قهوه هاتم... باشه برای بعد، همین که 
پای درد و دل هام می شینی و گوش میدی بزرگترین لطف رو در 

؟حقم ادا میکنی کاری نداری

 لبخندی به لب آورد خوشحال بود که گاهی میتوانست برای آران، 
...رفیقی برادر وار شود و به کار او بیاید

..._ نه داداش

..._ پس فعًال

..._ فعًال

..."چه قدر خوب می شد

...اگر

...از فرداهایت خبری داشتی



...بی شک

...من

...خطی قرمز

...روی

...تک تک

...ثانیه های که

...بی تو برایم رقم زده اند

...می کشیدم

...و

...سطر به سطر

...خط به خط

...ردیف به ردیف

...لحظه هایم

...را

!مملو از نامت می کردم...

#س_حسن_زاده   



* * * 

ریموت در را زد و سپس بعد از باز شدنش داخل شد و به سمت 
پارکینگ راند؛ به خاطر برودت هوا و فصل زمستان انبوهی از 

درختان بید که بیشر فضای محوطه باغ را در بر گرفته بودنند از 
نبود برگ لخت و عریان گشته بودنند! فقط کاج های که مش 

رحمان زحمت کشیده و آن ها را به اشکال مختلفی از حیوانات در 
آورده بود اندکی به چشم می آمدنند و شمشادهای که کناره های 
باغچه کاشته شده بودند؛ کمی به فضای محوطه ی عمارت رنگ 

...سبز طبیعت را بخشیده بودنند

 گوشه ی از پارکینگ پارک کرد؛ پیاده که شد؛ مش رحمان به 
...محض دیدنش به پیشوازش آمد

..._ سالم آقا کوچیک... رسیدن بخیر خوش اومدین

...در برابر این مرد مهربان، مهربان بود و آرام

..._سالم... ممنون مش رحمان خسته نباشی

..._ زنده باشی آقا



این مرد مهربان و زحمت کش را دوست داشت؛ از وقتی که به یاد 
داشت مش رحمان و خانواده اش این جا زندگی می کردنند؛ دو 

دختر داشت که یکی ازدواج کرده بود و دیگری مجرد بود و هر دو 
در عمارت به کارهای آشپزخانه و عمارت رسیدگی می کردنند و 

دامادش هم راننده شخصی اهل عمارت و کارهای خرید آشپزخانه 
...را بر عهده داشت

از پله های که دو طرف در ورودی عمارت قرار داشت باال رفت، 
درکوب برنجی که نمادی از شیر بود را با چند ضربه ی آرام به 

صدا در آورد؛ طولی نکشید که شیوا دختر کوچک مهین خانوم در 
...را گشود

..._ سالم، خوش اومدین

...سری تکان داد و ممنون زیر لبی گفت و داخل شد

 صدای مادرش را از همان جا شنید؛ مهین خانوم را مخاطب قرار 
داده بود و درباره ی مزون ناهید خانم با او حرف می زد؛ از راهرو  

ورودی که گذشت؛ وارد سالن شد از همان فاصله نسبتا کوتاه ُتن 
...صدایش را رسا کرد و به گوش مادرش رساند



..._ سالم

 سیمای و مهین خانم به سمتش برگشتند؛ سیمای به محض 
دیدنش سریع حرف هایش را نتیجه بندی کرد و رو به مهین خانم 

...ادامه داد

_ یادت باشه ساعت پنج آقا فرید رو بفرستی، از ناهید سفارشم 
...رو بگیره

..._به رو چشام سیمای خانوم

دستش را روی شانه های گوشتی و پرپیمان مهین خانم گذاشت 
...تبسمی زیبا بر لب کاشت

..._ دستت درد نکنه...می تونی بری

با اجازه ی به لب آورد و پاسخش، تبسم کش آمده و تکان آهسته 
...سر سیمای شد



نزدیک آران شد؛ او را در آغوش کشید؛ آران در همان آغوش 
سیمای، در همان حال به مهین خانم سالم داد و مهین خانم هم به 
گفتن "سالم پسرم...  رسیدن بخیر" اکتفا کرد و این مادر پسر دل 

...تنگ را تنها گذاشت و به سمت آشپزخانه رفت

...دستان قطورش را دور مادر نازنینش پیچید

؟_ چه طوری قوربونت برم خوبی

... از بودن پسر عزیز کرده اش در کنارش خشنود بود

؟_  سالم شیر مرد خودم، من خوبم تو چطوری پسرم

..._ منم خوبم

...لبخندی زد و با چشمانش خط و نشانی برایش کشید

_ خدا رو شکر که خوبی، نگرانم کردی! از ترس قلب تیرداد چیزی 
نمی تونستم بروز بدم؛ وقتی روجا آروم بهم گفت چه خبر شده 

داشتم از نگرانی می ُمردم؛ دیگه نفهمیدم تیرداد رو با چه بهونه ی 



...فرستادم یکم بخوابه تا استراحت کنه

برای اطمینان خاطر کردن مادرش از حالش، با شرمساری میانه 
...حرف او پرید

..._ نگران نباش خوبم

..._ االن که پیشمی دیگه نیستم

 کمی ازش فاصله گرفت؛ به مردمک چشمانش زل زد و چشمک 
...ریزی زد؛ کمی هم لبخند چاشنی لحن کالمش کرد

_ حاال چی شده بود که اون جوری گرد و خاک به پا کرده بودی؟! 
!آراز زنگ زده بود، گله گی می کرد...

فاصله گرفت و به سمت کاناپه رفت. درون آن جای گرفت و لم 
...داد

!_ چیز خاصی نشده... باز که آراز چغولی کرده؟



...اخمی در هم کشید و معترض نامش را برزبان جاری کرد

_ آران...! چغولی چیه؟! درست نیست این حرف رو درباره برادرت 
!بزنی...

به سمت کاناپه رفت و رو به روی آران، روی کاناپه ی دیگر  
نشست؛ سیمای که مایل نبودن آران از حرف زدن درباره اتفاقات 

امروز را فهمید؛ سریع بحث را عوض کرد و به جای که دوست 
...داشت کشاند

؟_ حاال اینارو ول کن... ترکیه چه خبر؟ خوب بود

...راضی بود از این تغییر بحث

..._ آره خوب بود

...سیمای با شیطنت ابروی باال پراند

؟_ چی کارا کردی



بی خبر از همه جا شروع کرد به توضیح دادن درباره ی کارهای 
...انجام شده اش در ترکیه

_ هیچ جلسه رفتم و شرایط هتل رو برای پذیرای توریست های 
...عید برآورد کردم و

...سیمای با لبخندی کش آمده به میانه حرفش پرید

!_ منظور من که کار نبود...

...متعجب پرسید

!_ پس منظورتون چیه؟

سیمای که دیگر لبخند کش آمده اش تبدیل به خنده ی بی صدا 
:شده بود و با شیطنت گفت

؟_ منظور من از دختراشه... از دختراش چه خبر

آران که به شوخی های مادرش عادت داشت و می دانست پشت 



این شوخی ها حرف دل مادری نهفته است که در لفافه سخن می 
گوید و به این روش غیر مستقیم بهش می فهماند که یعنی 

وقتشه...کیس مناسب رو هنوز پیدا نکردی؟! واکنشی نشان نداد و 
...با زیرکی تمام پاسخ داد

..._ خبری ندارم

معترض شد کی این پسرش قرار بود از دختری برای او خبری 
بیاورد...مادر بود و دل نگرانی هایش برای فرزندش تمامی 

...نداشت

_ مامان جان تو هتل این همه دختر، حتی یکی شون نظرتو جلب 
!نکرد؟

..._ نه

سیمای با نه قاطع آران دیگر جرات نکرد که چرایش را بپرسد؛ 
برای بار هزارم باز دریافت بود که این جوانکش همچنان از دختر 
جماعت فراری بوده و دعاهایش هنوز برآورد نشده است... او آن 

قدر که نگران آران بود! نگران آراز  نبود؛ از شیطنت های گاه و بی 
گاه آراز خبر داشت؛ یک بار یک ازدواج ناموفق داشته و توافقی از 

همسرش طالق گرفته بود و آراد هم که دو سه هفته دیگر بعد از 



یک نامزدی طوالنیه چند ساله سر خانه و زندگی خودش می رفت 
و فقط آران بود که بر خالف آن دو سمت هیچ دختری نمی رفت 

هیچ! بلکه کسانی هم که به سمتش می آمدند را با نگاه برزخی 
اش روانه دیار برو پی کارت می کرد و هر زمان دلیل این کارش را 

از آران جویا می شد...از او جوابی جز این که از دختران آویزان 
!خوشش نمی آید پاسخی دیگر دریافت نمی کرد...

...غمگین به سمت دیگر موضع مادرانه هایش رفت

؟_ پسرم ناهار خوردی

جرات نداشت بگوید ناهار که هیچ! صبحانه ام نخوردم...! بخاطر 
...همین حرفش را به نحوی دیگر بیان کرد

؟_ ناهار حاضر

_ آره مامان حاضِر... با روجا منتظر تو بودیم اونم پیش پای تو 
...گوشیش زنگ خورد رفت باال

...به آرامی از جایش برخاست



_ من برم لباس هامو عوض کنم...یه آبی به دست و صورتم بزنم 
...میام

... سیمای هم به تبعیت از او برخاست

_ باشه پسرم برو کاراتو کن بیا، برگشتنی تو راهت روجا رو هم 
...صدا کن

از خدا خواسته باشه ی گفت و سیمای به سمت آشپز خانه رفت تا 
به اهل آن جا خبر دهد که میز را بچینند و او به سمت پله های  
طبقه ی باال گام برداشت تا به اتاقش رسیده و سرو سامانی به 

...خودش بدهد

به محض این که به پاگرد طبقه سوم رسید هم زمان روجا هم از 
اتاق خودش خارج شد و بدون اینکه در آنرا ببندد دستش روی 
دستگیره در بود و با مخاطب پشت تلفنش که او نمی دانست 

!کیست صحبت می کرد

_ باشه بابا، یک ساعت همین رو میگی، منم صد بار گفتم خودم 
...بهتر از تو می دونم، باشه خبرت می کنم



اخم هایش را در هم کشید صداهای در سرش شروع به مانور 
دادن از این سو به آن سو کرده بودند! حرف های کاوه در سرش 
زنگ می زدند! گفته بود اگر روجا عاشق شود کاری از دستش بر 

نمی آید! ترس و واهمه در وجودش رخنه کرده بود! چه کسی می 
توانست مخاطب آن سمت گوشی روجا باشد؟!  روجا یک ساعت 

با چه کسی صحبت کرده بود...؟! به چند ثانیه نکشید که پاسخ 
سوالش را از زبان خوِد روجای معترض شنید و نفس آسوده اش 
را با پفی کش دار در هوا رها کرد و دستی به صورت رنگ پریده 

...اش کشید

_ یسنا باشه کشتی منو...یه ساعته یه بند همین ها رو میگی کار 
دارم! باشه دیگه! گفتم که فردا با فربود حرف می زنم خیالت 

!راحت شد؟

در را بست و از آن فاصله گرفت. همین که برگشت آران را دید که 
با قدم های آهسته به سمتش می آید سریع حرف هایش را جفت 

:و جور کرد و شتاب زده به یسنا گفت

_ یسنا فردا با فربود حرف می زنم قول، خوب کاری نداری 
.خداحافظ



تماس را قطع کرد و نماند ادامه حرف های یسنا را بشنود؛ در 
...جایش ایستاد آران که نزدیکش شد آهسته لب زد

..._ سالم

سری تکان داد و به سمت در اتاقش رفت؛ همین که خواست در آن 
...را باز کند تا داخل شود با سوال روجا برگشت و نگاهش کرد

؟_ آران خوبی

آران سعی کرد لحن کالمش را  معمولی کند صرفه اش را در 
...گلویش انداخت و سپس با صدای صاف شده پاسخ داد

..._ خوبم

...روجا این پا آن پا کرد...بعد از اندکی تعلل زمزمه کرد

..._ صبح صدات رو شنیدم



...وقتی دید آران بدون حرف نگاهش می کند شرم گین ادامه داد

_ آران عذر می خوام که به سیمای جون مسئله صبح رو 
گفتم...نگرانت شدم...!هر چند آراد گفت مسئله ی نیست ولی بازم 
نگرانیم بر طرف نشد! نمی دونم چرا دلشوره امونم رو بریده بود! 

از ترس قلب عمو بهش چیزی نگفتم فقط به سیمای جون گفتم که 
!بهت زنگ بزنه تا مطمئن شه... بازم عذر می خوام

دوست داشت بگوید من قربون خودت و دلت برم؛ دلت خبر از دل 
من نداره که همه ی حال بد صبحم، همه ی داد و بیداد های 
...امروزم همه به خاطر تو بود و بس...چرا به خودم زنگ نزدی

 همه ی این ها را فاکتور گرفت و به گفتن "عیب نداره" بسنده 
...کرد

._ دستت درد نکنه... بازم عذر می خوام

 سری به نشانه مشکلی نیست تکان داد و  داخل اتاقش شد. در را 
پشت سرش بست و به در تکیه داد. چشمانش را بست... آه پر 
سوزی کشید دلش به حال خودش می سوخت... گل گلدانش 

کنارش بود و او نمی توانست عطر وجودش را جانانه ببلعد و در 
آغوش بکشدش و جای جای صورت گلش را مهره بوسه هایش 



بکاراند؛  تنها سهم او از گل گلدانش فقط این بود که از دور نا 
محسوس به نظاره اش بنشیند و آه بکشد از درد ها و دلتنگی های 

که این عشق بردلش نهانده! چه کار باید می کرد سهم او از این 
...عشق دل تنگی بود و بس

..." سیرم

...سیرم از حسرت های خورده ام

...مرا با این

...حسرت خوردگی ها

...نه نیازی به

...آب است

...نه نیازی به غذا

...من تا خرخره

...از حسرت های

...جا خوش کرده در وجودم

...که

...از تو به من رسیده است

!ُپرم...

"ه#س_حسن_زاد



* * * 

تهران هم همانند او روی خوش را نمی دید! شلوغی را دوست 
نداشت! شلوغی تهران هم همانند دل تنگی های او تمامی نداشت! 

شلوغی یکی از بارز ترین نماد های این کالن شهر شده بود...! او به 
.جای تهران هم از شلوغی این شهر خسته شده بود..

 هودی توسی بر تن کرده بود و کاله گپی بر سر، عینک مارک 
پرادای محبوبش را هم بر چشم، آن را در سفرش به کیش که 

کنسرتی سه روزه در آن جا برگذار کرده بودنند خریده بود.  
محبوب ترین برندش در عینک های آفتابی بود. کلکسیونی از بیش 

ترین مدل های این برند را داشت و یکی از طبقات قفسه اتاقش 
...را به آن ها اختصاص داده بود

عینک و کاله برای اندکی تغییر چهره جزئی از او شده بودنند! او 
کم کسی نبود... او آران بود! مهم ترین فرد اصلی گروه آرا سه... 

آرانی که طرفدارانش به او لقب پرواز را داده بودنند! خواننده ی 
که صدایش از جنس یخ بود. تارهای صوتی اش از حنجره اش 

اصواتی خارج می کردنند که همان اصوات پراوزی داشتند به کُنج 
قلب های طرفدارانش... در آن کنج، النه ی دنجی در قلب آن ها 

...برای خودش جا باز کرده بود



هنوز روزی را که تصمیم به تشکیل این بند را گرفته بودنند را به 
یاد داشت! ایده اولیه از آراز بود... به همین خاطر هر سه 

تحصیالت دانشگاهی خود را در زمینه موسیقی ادامه داده بودند 
و وقتی که احساس کردنند علم کافی را از موسیقی آموخته اند؛ 

در سن بیست و چهار سالگی شروع به راه اندازی این گروه 
کردنند؛ هرکدام وظیفه ی را بر گردن گرفتند...کارهای اداری و فنی 
با آراز، کارهای میسترینگ و تنظیم آهنگ با آراد و کار خوانندگی و 

تک نوازندگی ویلن و انتخاب ترانه  و ملودی اولیه با آران، حال 
یازده سال از قدمت این همکاری می گذشت و آن ها در کنار هم 

...برای تک تک موفقیت های این بند زحمت کشیده بودند

آن زمانی که تصمیم قطعی را گرفته بودنند؛ در به در دنبال مکانی 
دنج می گشتند که آن را استودیو خصوصی و دفتر کارشان قرار 
دهند؛ دنبال جای می گشتند که به گفته آراز یک تکه زمین بزرگ 

باشد بدون هرگونه مانعی برای رسیدن فرکانس ها به گوش 
هایشان که سر آخر به آپارتمان چهار طبقه ی رسیدنند که پدرشان 
 برای روز تولد بیست و یک سالگی شان به آن ها هدیه داده بود!

طبقه اول را به استودیو محل کارشان اختصاص دادنند و سه 
طبقه مابقی را که طبقه اولش را آراز، طبقه دومش را آراد و طبقه 

...سومش را آران محل سکونت شان برگزیدند



آراز همان سال تشکیل بندشان و آراد هم دوسال بعد از آراز به 
واحد خودشان نقل مکان کردند و فقط آران بود که دلش و قلبش 

پای بند عمارتی بود که دل کندن از آن برایش همانند جان کندن 
سخت و دشوار بود؛ او بودن در آن عمارت را به هیچ چیزی 

ترجیح نمی داد؛ چون دلیل نفس هایش آن جا زندگی می کرد و 
بخاطر همین هیچ تالشی برای رفتن به واحد خودش و شروع 

...زندگی مجردیش نمی کرد

..." دور بودن

...از تو

...آخرین

...چیزی هست که

...از

...خدا

...می خوام

"#س_حسن_زاده 

نمی توانست منکر این شود که آراز بیش تر از او و آراد برای این 
بند موسیقی شان زحمت کشیده است. هنوز سخن وری های آن 
روز های آراز را خوب به خاطر داشت که وقتی که تصمیم شان 



متری شان را به آکوستیک(  ۸۰۰قطحی شد که طبقه اول آپارتمان 
استودیو صدا) تبدیل کنند. آراز دیگر مخ آن ها را از حرف های 

چون" آکوستیک یه اتاق نیست که فقط جلوی ورود و خروج صدا 
رو از اتاق مون بگیره!"...و به دفعات تکرار می کرد که " باید کاری 

کنیم اتاق مون به یه منبعی قابل اعتماد برای کارامون شه" 
...حتی وسواسیتی که برای خریدن وسایل آن جا به خرج می داد 
هم کالفه شان کرده بود و به مکررات می گفت " بچه ها اول باید 
فضای کارمون رو که مهم ترین منبع صوتی مونه خوب در بیاریم 
بعد بریم وسایل گرون قیمت بخریم" و بعد از این که مخالفت او 

و آرا   را می شنید می گفت" ما االن بریم گرون ترین و بهترین 
مونیتور هارو بخریم چه فایده ی داره؟ بی ارزش می شه وقتی با 

فضای کارمون که مهم ترین منبع صوتی مون به حساب می آد 
کمتر سروکله داشته باشیم؛ ما باید انعکاس هارو از بین ببریم بعد 

"به فکر تجهیزات مدرن و بروز واسه وسایل هامون باشیم

هنوز آن یک هفته را به یاد داشت که آراز مجبورشان کرده بود که 
یک هفته بی وقفه و با کمترین خواب ممکن آکوستیک را راه 

اندازی کنند؛ آراز کار هیچ کسی را قبول نداشت خودش و چند 
دوست دیگرش که ِخبره این کار بودنند؛ یک هفته کار کردنند و  او 
و آراد هم پا به پای آن ها کمک کردنند تا آکوستیک به شرایط ایده 

...ال برسد

هنوز عملیات آینه گیری شان برای دیدن توییتر و عالمت زدن 
همان نقاط و پوشاندن همان نقاط با پنل های جذب کننده را به 



یاد داشت و هم چنینن مبارزه ی که با امواج ایستا داشتند...یا 
پیدا کردن جای مناسب برای مونیتورها و یا مبارزه ی که با اکوها 

که از دیفوزیون ها استفاده کرده بودنند که مکملی مناسب برای 
...جذب کننده ها بود...همه و همه را خوب به یاد داشت

آن یک هفته بیش تر از همه آن ها آراز زحمت کشیده و ریز به ریز 
همه چیز را با دقت فراوان در ذهنش بررسی کرده و نقاط قوت و 

ضعف آکوستیک را مورد محاسبه قرار داده بود. آراز بود که آن 
طبقه را به استودیو ای که بتوان صدای صاف و بدون نویز ضبط 

.کرد تبدیل کرده بود

با یادآوری همه ی این ها، باز هر چه قدر هم که فکر می کرد؛ یک 
ماه دوری از روجا چیزی نبود که همه ی این ها باعث شود از او 
دل چرکین نباشد! برادر ُقلش نا خواسته بزرگترین ظلم را در حق 
او کرده بود...!

س_حسن_زاده#

بخش اول

دلتنگی هایم ابدیست:رمان

سمیرا حسن زاده:به قلم

۹۷/۶/۲۵



""دلتنگی

...قلبم می لرزد

...چشمانم را نم اشک می گیرد

...شقیقه هایم نبض می گیرد

...و من در َپِس

...هر واکنشی

...دلم می گیرد

...قلبم ماالمال

...از

...دلتنگی ست

...با این وسعت از دلتنگی هایم

!چه کنم...؟

"ه#س_حسن_زاد

رمان: دلتنگی هایم ابدیست

به قلم: سمیرا حسن زاده

(بخش دو)



به نزدیکی درب ساختمان که رسید نگهبان در را برایش باز کرد؛ با تک 
بوقی از کنار ش رد شد و سمت پارکینگ حرکت کرد... کنار مازراتی سفید 

...رنگ آراد پارک کرد

کالفه شده بود! باریدن برف، ترافیک سنگین، تور یک ماهه کنسرت، 
جدای از روجا، همه با هم دست به دست هم داده بودنند که اعصاب 
متشنج او را متشنج تر بکنند و باعث شوند او روزش را با اعصابی 

!مخدوش و پریشان آغاز کند...

از بوگاتی مشکی رنگش که پیاده شد؛ به سمت آسانسور روان شد؛ 
آسانسور که رسید داخل شد و دکمه طبقه اول را فشار داد؛ به محض 

ایستادنش از آن خارج شد و به سمت در آکوستیک حرکت کرد از همان 
جا صدای برادرانش را می شنید که درباره اتفاق دیروز باهم حرف می 

زدنند؛ با شنیدن حرف های آراز برای بار صدم پی به این ُبرد که چغولی 
کردن یکی از خصوصیات بد و همیشگی او هست که ترک آن برایش از 

!ترک هروئین برای یک فرد معتاد سخت تر است...

 _ بابا نمی دونم این بشر به کی رفته!؟

!هرچی از دهنش در اومد دیروز بارم کرد بعد تو می گی بخیالش شو؟

...برو بابا

دوست نداشت در جایش مانده و به ادامه حرف هایشان گوش دهد... 
فال گوش ایستادن در قاموس وجود او نبود؛ به همین خاطر قدم هایش 
را به داخل آکوستیک هدایت داد و به محض شنیدن قدم هایش آراد که 



پشت سینتی سایزر نشسته بود و آراز که در کنارش ایستاده بود به 
...سمتش برگشتند

...آراز با دیدنش لبخندی به پهنای صورتش کاشت

!_ همه رو شنیدی؟

...با تحاکم موجود صدایش جدی و قاطع لب زد

..._ من مثل تو نیستم آراز

...سرمست از اخالق یخ برادرش ابروهایش را باال پراند

..._ آفرین خوب می کنی که مثل من نیستی

خنده بلندی سر داد و باعث شد لب های آراد هم از خنده اش به لبخندی 
...بی صدا کش بیاید و ضربه ی آرامی به آراز بزند

_ هیچی تو به آدمی زاد نرفته! نه به  یه ساعت قبل که مخ منو از گله 
!گیهات از دست آران خورده بودی ، نه به این خنده های مسخرت...



 بلند تر از قبل به این لودگی خودش خندید... آران بود دیگر! چه باید می 
کرد ؟� می رفت یقه اش را می گرفت و می گفت" بی جا کردی هر چی 

به اون مخت میاد به زبون میاری نامرد"... اون شاید گله می کرد ولی 
آران برایش عزیزی بود بی همتا...! شاید به جرات می توانست بگوید او 
را از ُقل دیگرش یعنی آراد بیشتر دوست داشت و بهش وابسته بود ولی 

...اخالق یخی آران باعث می شد که این حسش را به رویش نیاورد

... از جایش برخاست و به سمت آران رفت او را برادرانه به آغوش کشید

..._ چه خبر ترکیه خوش گذشت؟رسیدن به خیر

 چند ضربه پی در پی به پشت کتف آراد زد و از او جدا شد به سمت 
...کاناپه رفت و روی آن نشست

..._ آره بد نبود

به تبعیت از او به سمت راست او که سمت دیگر کاناپه الی که در 
...استودیو قرار داشت رفت و روی آن نشست

؟_ خدارو شکر... کی باید دوباره بری

... به پشتی کاناپه تکیه داد



_ نمی دونم شاید قبل از رفتن به تور کنسرتمون دوباره یه سر بزنم، نمی 
دونم بستگی به کارهای همتی داره اگه خوب پیش بره دیگه نیازی نیست 

...که دوباره بابا منو بفرسته

...پاهایش را روی هم انداخت

_ انشا�ّ که اون طوری که می گی پیش بره دیگه نیازی نباشه دوباره 
...بری و خسته راه شی

 

 در همان جای قبلی اش ایستاده بود و به مکالمه آن دو گوش می داد 
معترض شد...اخمی ساختگی بر چهره کاشت و کمی جدیت به لحن 

...کالمش بخشید

!_ الو...! مثل این که یه ُقل تون این جا هستااا... نمی بینین بنده رو؟

با دستش  از باالی سرش تا نیم تنه اش اشاره کرد ...سپس با شیطنت 
...ابروی پراند

!_ خوب نگاه کنین...

خوب به خصوصیات اخالقی آراز واقف بود... می دانست که آراز به این 



می اندیشد که نکند او از حرف های نشنیده ی آن ها ناراحت شده باشد. 
...به همین خاطر هی لودگی می کرد تا دل او را به دست بیاورد

از کسی کینه به دل نمی گرفت مخصوصًا از آراز...! هر بار حرف شان می 
شد آراز با خنده  آن ها را ختم به خیر می کرد. ولی او با اعصبانیت هر 

چه که به ذهنش می آمد را به زبان می آورد و سر آخر بعد از چند 
ساعت، از تمام گفته هایش پشیمان می شد و چون معذرت خواهی 

برایش سخت بود با نشان دادن صلح به روش خودش مسئله را ختم به 
خیر می کرد؛ اکنون هم به همان روش خودش، می خواست صلح را 

...برقرار کند

؟_ کنسرت اول کجاست

آراز که پی به بخشودگی اش از جانب آران برد سریع آمد آن سمت دیگر 
...کاناپه کنار آراد نشست و با خرسندی پاسخ داد

_ شهرهای که علی باهاشون هماهنگ کرده و رفتن به اون جاها قطحی 
شده فرانکفورت آلمان و دوسلدورف و برلین و آمستردام و استکهلم و 
گوتنبرگه به احتمال خیلی زیاد از فرانکفورت استارت زده شه کار... دو 
روز دیگه جواب قطحی معلوم می شه به احتمال خیلی زیاد هم هفته 

بعد یه مصاحبه اختصاصی هم با مجله (همیشه هست) داشته باشیم؛ تا 
قبل از اون مصاحبه باید تمام کارهامون تموم بشه تا جواب قطحی رو 
بتونیم تو اون مصاحبه اعالم کنیم و طرفدارهامون رو از ساعت دقیق 

...کنسرت و شهرها و تاریخ هاشون مطلع کنیم



._ باشه خبر از تو..

.تکانی در جایش خورد...نگاه بخشید به آران و لبی به حرکت در آورد..

_ آران فقط باید تیم رو آماده کنیم. گروه افرادش باید مشخص شه. 
نوازنده ها رو باید آماده کنیم. من به آراز گفتم تیمی که تو کنسرت مون 

؟تو شیراز باهامون بودن رو واسه این کار انتخاب کنیم تو نظرت چیه

...سری به نشانه تایید تکان داد

..._ منم با نظرت موافقم اون تیم هماهنگیش خوب بود

...نگاهش را تغییر زاویه داد و روی آراز تنظیم کرد

..._ پس آراز با تک تک شون هماهنگ کن

_ باشه هماهنگ می کنم. تو نگران اون جاهاش نباش همه چیز رو بسپر 
به من... من با علی همه رو راست و ریست می کنیم فقط می مونه 

کارهای پاسپورت ویزای بچه ها که اونا دست خودت رو می بوسه آراد 



...جان

_ باشه اون با من نگران نباشین همه شون رو با حمید هماهنگ می کنم. 
فقط من بدون یسنا نمی تونم بیام؛ نمی خوام دوهفته دیگه بعد عروسی 

...مون، یه هفته از زندگی مشترک مون نگذشته تنهاش بزارم

 نگاهش را روی آران لمیده بر روی کاناپه زاویه بخشید و منتظر نگاهش 
...کرد

آران شانه ی انداخت...اوچه کاری با امدن یسنا داشت...بدو نبود یسنا در 
.آن تور یک ماهه فرقی برایش نداشت..

..._ از نظر  من مشکلی نداره

:رو کرد سمت آراز... آراز  با خنده و مسخره بازی گفت

_ ای بال نگرفته! می خوای یسنا رو بیاری نمی گی دل ما هم می خواد! نا 
!مرد نکنه می خوای ُپزش رو به ما بدی؟

...اخمی در هم کشید



!_ بس کن آراز ُپز چیه؟

... با بدجنسی نگاهش کرد

..._ یعنی ُپز نیست؟! خوب منم دلم می خواد

_ خوب برو  یکی رو واسه خودت جور کن؛ از این همه دختر رنگارنگ تو 
!زندگیت خسته نشدی؟

...انفجار خنده ی بلندنش را رها کرد

_ مگه مغز خر خوردم! این همه رو بدم یکی رو صاحاب شم که چی 
!بشه؟

...جدی شد... نگران بود...نگران این برادر خوش گذرانش بود

_ از بس که شیرین عقلی برادر من...! مگه من مغز خر خوردم که این 
!کارو کردم؟



...شلیک خنده بلندتر آراز در فضا پیچید

_ یعنی نمی دونستی؟! تازه فهمیدی؟!... پسر ما معروفیم این همه خاطر 
خواه دارم می خوام چی کار یکی از بینشون رو ور دارم باقی رو بندازم 
دور، هر کدوم یکی از کارامو راه می ندازند همون غلطی که با یلدا چند 

...سال پیش خوردم واسه هفت پشتم بسه

_ چند سال دیگه خنده هاتم می بینیم آراز خان فکر کردی اینا تا کی 
باهات هستن! هان...تا کی؟! اونا خودت رو نمی خوان! اونا شهرتت رو 

!می خوان دیونه...

...بی قید شانه انداخت...برایش چه فرقی داشت

 _ خوب بخوان مگه شهرت من، از من سواست اونم جزئی از منه!

آران می دانست این دو برادر اگر تا فردا هم  حرف بزنند... باز به نتیجه 
گیری مطلوب نمی رسند. چون آراد موضع خود را می گیرد و آراز هم 

همچو او موضع خودش را... به همین دلیل از روی کاناپه برخاست و به 
سمت سینتی سایزر رفت؛ همین که به سمت آن دست برد صدای آراد او 
را مانع از ادامه کارش کرد و باعث شد به سمتش برگشته و او را منتظر 

...نگاه کند

_ خاطرت جمع از افکت بیش از اندازه استفاده نکردم...ریورب استفاده 



افراطی نداشتم... اکوالیزر رو زیاد باال نبردم...عرض میدانش هم کافیه... 
مشکالت صداشم حله...آخرش هم صدای کل آهنگ رو باال می برم... می 

؟خواستی آمار این هارو بگیری... نه

 آران بالخره لبخند کم رنگی به هوش و زکاوت ُقل دیگرش که این چنین 
دقیق و سنجیده به خواسته های او توجه کرده  و به آن ها عمل کرده 

...بود آورد

... آراد که لبخند کم رنگ او را دید با خرسندی لب زد

!_ چه عجب ما امروز یه لبخند تو رو دیدیم

ضربه آرامی به کتف او زد و بدون این که در جوابش چیزی بگوید به 
سمت قهوه ساز رفت و دکمه آنرا فشرد اندکی بعد قهوه اش آماده شد؛ 
...فنجان مخصوص اش را با آن پر کرد و به سمت اتاق اش حرکت کرد

 بدون شک اگر اکنون برمی گشت و به پشت سرش نگاه می کرد با قیافه 
ی زبان در آورده آراز... و آرادی که ابروهایش را باال پایین می پراند و با 
این کار سعی بر بازداشتن آراز از این کار بچه گانه اش بود رو به رو می 

...شد

داخل اتاقش شد... به سمت میز کارش رفت... روی صندلی چرخدار 
چرمی اش که به رنگ مشکی بود به نرمی نشست...قهوه اش را روی میز 



گذاشت و تکیه اش را به صندلی اش داد و دستانش را زیر سرش قرار 
داد... دوباره ذهن اش از پس این همه مشکالت مخدوش شده بود! از این 

که کاری از دستش بر نمی آمد! حس بدی داشت... حس سنگی را که بی 
میل درون رودخانه ی انداخته شده و جریان آب آن را بی رحمانه با 

خودش می ُبرد را داشت...! برایش خالف جریان آب حرکت کردن، سخت 
و دشوار بود. او مجبور بود...! مجبور بود که تن بدهد به این اجبار! باید 

جریان آب حرکت کند تا ببیند چه چیزهای در انتظارش است...! شاید 
روزنه ای، مانعی سر راهش قرار می گرفت و او را از این مخمصه ای که 

...درون آن قرار گرفته بود نجات می داد

دستش را از زیر سرش برداشت به جلو متمایل شد... قهوه اش را از روی 
.میز برداشت و شروع کرد به جرعه جرعه نوشیدن آن..

برای دیزاین اتاق هایش و وسایل های آکوستیک از رنگ های تیره و تار 
.استفاده شده بود...شیک بود و دل فریب..

هفته بعد باید ِترک جدیدشان را روانه بازار می کردنند و او بد قولی به 
طرفداران شان را اصًال دوست نداشت... آراد خاطرش را جمع کرده 

بود...گفته بود همه چیز حل است... به گفته های آراد اطمینان داشت...در 
دل حسرت آن را داشت که ای کاش کسی هم می آمد و به دل تنگی های 

...او می گفت نگران نباش حل است دل تنگی هایت ابدی نیست

اما چه کند که زندگی اش پر شده بود از کاش های که از واقعیت خیلی 
دور بود...! گویا کاش هایش با واقعیت خصومتی داشتند که هیچ گونه 



...به هم نمی رسیدند و باعث می شدند هر روز به تعدادشان افزوده شود

..." کاش

...کاش هایت

...با کاش هایم

...یک

!کاش، می خواستند...

...حداقل در آن

...با هم

!پیوندی محکم می بستند...

...انبوه لحظه های من

...از کاش های که

...به من بخشیده ی

...ُپرست

...اگر از کاش هایم

...لبریز شدم

..همه اش

! تقصیر توست...

"س_حسن_زاده 



قهوه اش که تمام شد آن را روی میز گذاشت...دلش برای قهوه های مش 
قاسم هم تنگ شده بود! مش قاسم نبود...دو هفته مرخصی گرفته بود و 

به همراه همسرش به زیارت کربال رفته بود...پول سفرشان را خودش 
داده بود...مش قاسم گفته بود که همسرش آرزوی زیارت رفتن به کربال 
را دارد...از او شنیده بود که از دست خودش رنجیده که نتوانسته است 

تاکنون آرزوی خاتونش را بر آورده کند...آران نتوانسته بود بعد از شنیدن 
حرف های مش قاسم بی خیال آن ها شود...!هنگامی که حقوق مش 

رحمان را می داد درون پاکت، عالوه بر حقوق ماهانه اش...دو برابر آن را 
داخل پاکت گذاشته و به دستش داده بود. فردای آن روز که مش قاسم 

آمده و گفته بود که" آقا اشتباه کردین ...اضافه تر پول دادین" آران 
بالحنی آرام و مهربان به مش قاسم گفته بود "خاتونت رو به آرزوش 

برسون" مش قاسم بعد از قدر دانی طوالنی که کرده بود مهربان از او 
پرسیده بود" لطفتون رو چه طوری جبران کنم" آران هم آهسته گفته 

بود" برام دعا کن؛  دعا کن تاریخ انقضا داشته باشن..." مش قاسم متوجه 
منظورش نشده بود! جرات پرسیدن سوال از او را هم نداشت به همین 

خاطر بدون پرسیدن سوالی گفته بود " تا ابد خودم و خاتونم برای قبول 
"شدنش دعا می کنیم...

از شنیدن این جمله از زبان مش قاسم مشعوف شده بود...او سربسته از 
مش قاسم برای دل تنگی هایش تاریخ انقضا خواسته بود و مش قاسم 

خاطرش را جمع کرده بود که تا ابد برای برآورده شدن خواسته اش دعا 
...دخواهند کر

* * * 

خسته بود! از پله های آموزش گاه پایین آمد و به سمت پارکینگ قدم 
هایش را سوق داد...یسنا از او قول گرفته بود که قبل از خرید لباس 



عروسش او هم آن را ببیند و نظرش را درباره آن بدهد... به خاطر همین 
مجبور شده بود قرارش را با فربود کنسل کند...به او گفته بود که 

خواهرش از دیشب مخش را خورده و از بس گفته فردا باید لباس 
عروسش را دیده و نظر دهد مخی برایش باقی نگذاشته است...فربود 
خنده ی بلندی سر داده بود! چون او خواهر سه پیچ خود را به آشکارا 

.می شناخت..

_ عیبی نداره تو مشکل اون وروره رو حل کن تا بعد به مشکل من 
.برسیم..

! _ پس تو هم موافقی که خواهرت زیاد حرف می زنه؟

.به نشانه تایید سری تکان داده بود..

!_ اون قدر که فکرش رو هم نمی کنی...

به نزدیکی ماشینش رسید و دکمه ریموت را فشرده... پشت رل نشسته و 
.و پس از روشن کردنش از پارکینگ آموزش گاه خارج شد..

بعد از گذر مدت زمان نسبتًا کوتاهی دست برد و سیستم پخش ماشینش 
را روشن کرد، صدای آهنگ محبوب آران در اتاقک آهنی ماشینش طنین 

انداز شد...از پریشب آن را از حالت تکرار در نیاورده بود و روی همان 
.آهنگ باقی مانده بود..



برایش عجیب بود آرانی که لقب آدم برفی به او داده بود، چه چیزی در 
این ِترک دیده بود که بیشتر اوقات به آن گوش می داد؟! گاهی به ذهنش 

می آمد که شاید این آهنگ او را یاد عشقی می اندازد...! ولی بعد از 
اندکی تفکر پوزخندی به فکر خود می زد و خودش جواب خودش را می 

.داد..

"آدم برفی و عشق! خنده داره...!" تا به حال ندیده بود که آران بیش تر از 
چند کالم با دختری حرف بزند! او همیشه از دختران فراری بوده است! 

آدم برفی اش به گونه ای با جنس مونث برخورد می کند که کسی جرات 
نمی کند به نزدیکی اش برود و یا در برابرش ناز و قمیشی بیایید...! اگر 
در برابرش چنین دخترانی قرار بگیرند؛ او بی رو در واسی بدون حرفی 
از کنار آن شخص گذشته و به جای دیگری می رود و طرف مقابلش را 
!هاج و واج با ذهنی پر از عالمت های تعجب و سوال تنها رها می کند...

آران بود دیگر...! چه می توانست به آن آدم برفی، سرد و قطب یخی 
!گفت...

 برایش جای سوال داشت که با چنین خصوصیات اخالقی او چگونه می 
!توانست این آهنگ را چنین خالصانه و گرم گوش دهد...؟

از هیچ کسی به اندازه آران حساب نمی برد...آن تحاکمی که آران در 
صدایش داشت،  سنگ را می شکست؛ چه برسد به حساب بردن های او... 

او در مقابل آران، ساکت بود و مطیع...جرات مخالف با او را نداشت! در 
این چند سالی که در کنار این خانواده زندگی کرده بود؛ هیچ گاه هیچ 



.کدامشان کمتر از گل به او نگفته بودنند حتی آدم برفی..

اخالق سرد و جدی آران همیشه باعث برانگیختن سوال های ذهنش می 
.شد و هیچ گاه جز این که آران است دیگر! پاسخی برایشان نمی یافت..

 این قاطعیت آران، کاری می کرد که همیشه از او دوری کند...چون با 
!آران بودن برایش، خسته کننده ترین کار ممکن بود...

چند ماه پیش که تیرداد تصادف کرده بود و آن سانحه دل خراش برایش 
رخ داده بود؛ به خاطر کارهای عقب افتاده ی  هتل ترکیه اش مجبور 
شده بود یکی از فرزندانش را راهی آن جا کند و آن شخص چه کسی 

.قابل تر از آران می توانست باشد..

وقتی که این پیشنهاد را به آران داد...خودش با چشمان خودش تغییر 
رنگ چهره ی آنی او به سفیدی و ضعف و پریشانی حالش را به چشم 

!دیده بود

فردای آن روز وقتی که آران می خواست عازم سفرش شود، آراز مراقب 
پدرشان در بیمارستان و آراد خانه نامزدش بود و به خاطر نبودن آن ها 
روجا به آران پیشنهاد داده بود که او را به فرودگاه می رساند...آران از 

خدا خواسته نه گذاشته و نه برداشته بود و  باشه ی تند و سریعی گفته 
 بود و باعث شده بود که روجا در دلش بگوید" نذاشت حرفم تموم شه...!"



نمی شد که با ماشین خودش به فرودگاه برود و آن را در پارکینگ آنجا 
بگذارد...روجا به درستی می دانست که نشستن در ماشین دیگران هم 

برای آران چقدر سخت است به خاطر همین آن پیشنهاد را داده بود؛ ولی 
همان پیشنهاد کاری کرده بود که آران هنگام برگشتش از سفرش و سفر 
های بعدیش، بدون این که زنگ بزند و یا رو در رو از او بخواهد! پنج یا 
شش ساعت قبل از سفرش به او پیامی می فرستاد با محتوای این که 

فالن ساعت پرواز دارم! نه حرفی در پیش و نه حرف دیگری در پسش...! 
روجا بود که  از حرص پای بر زمین می کوبید و معترض می شد..."آدم 

برفیِ خود خواِه مغرور، طلبکاره از من! مگه من راننده شخصیتم این 
جوری ازم میخوای بیام دنبالت؟!" چه می توانست کند نه جرات مخالفت 
داشت و نه دل آن کار را...! نمی دانست که چرا زبانش همیشه در برابر آن 

خود خواه مغرور غالف است و هیچ مخالفت و اعتراضی در برابرش 
نمی تواند از خود نشان دهد! او با همه این گونه مصالحت آمیز برخورد 

.می کرد ولی با آران اندکی بیشتر از بقیه چنین بود..

به سر خیابان خانه پدری یسنا که رسید قامت کوچک او را دید...او را 
خاله ریزه صدا می زد...در مقابل پایش ترمز زد...یسنا به محض نشستن 

.سیل گله گیهایش را، روانه اش کرد..

!_ یه سر به من نزنی...

!حالم رو نپرسی...

!خانم شده ملکه انگلیس و منم شدم دربون کاخش...

!اون قدر که تو کالس می زاری واسه دیدن یکی! اون بیچاره نمی زاره...

تو خجالت نمی کشی؟! به تو هم میگن رفیق...! ناسالمتی ما دوستیم...! 
من باید هفت خان رستم رو رد کنم تا تو یه وقت نا قابل برای من تو 



برنامه هات باز کنی؟! دستت درد نکنه! دست مریزاد! واقعًا دست 
!مریزاد...

یسنا که گله گیهایش به اتمام رسید سکوت و لبخند روی لبهای روجا را 
.که دید جری تر شد و حرص و اعصبانیت تمامش را از فرا گرفت..

!_ کوفت زبون نداری؟

.طرحی پررنگ از لبخند بر رخش کاشت..

_ چه قدر تو توپت پر بود! حاال خالی شدی؟! چه خبرته خاله ریزه این 
!همه گله داشتی

خاله ریزه که صدایش می زد را دوست داشت روجا برایش همچو خواهر 
 نداشته اش بود...

!_ آره خدای نمی گفتمشون می ُمردم... به خدا غم باد می گرفتم...

._ مشخص بود تا حاال سکته نکردی خیلیه..

 _ برو بابا خدا نکنه...



_ واقعا خدا نکنه... اگه تو سکته کنی؟ این آراد بیچاره از کجا یکی مثل 
!تو رو پیدا کنه؟

.سری به نشانه تایید تکان داد..

._ آره واقعا آراد مثل من عمرًا دیگه پیدا کنه..

.نگاه از او گرفت به رو به رویش نگریست و خباثت به خرج داد..

_ آره واقعا! تنها خل و چل این دنیا فقط توی...آراد از کجا یکی مثل تو 
خل و چل و خنگ، که از قضا خاله ریزه وراجِ مخ خور هم هست پیدا  
!کنه...! خدا نکنه طوریت شه داداش بیچاره من بی خل و چل می مونه...

به این جای حرفش که رسید؛ نگاهش را به سمت یسنا کشاند و او را با 
.چشمانی تنگ شده و حرصی نهفته در آن ها که خیره اش بود دید..

_ حاال چرا حرص می خوری؟! اون زبون دو متریت کو که نیومده داشتی 
!با اون منو قورت می دادی؟

.رو گرفت به سمت پنجره و دلخور شد..



_ برو بابا دوست هم دوست های قدیم! اون از ناز کردنت واسه اومدن و 
دیدن لباس عروسم...! این هم از این حرف های مسخره ات...! باشه عیب 

!نداره....

 لبخندی به لبش آورد و در دلش گفت"دارم واست روجا جون..." سریع آن 
لبخند را از پهنای لبهایش جمع کرد تا روجا آن را نبیند...حتم داشت که 
اندک زمانی دیگر روجا برای دل جویی از او پیش قدم خواهد شد... به 
دقیقه نکشید که چیزی که در ذهن می پروراند به واقعیت مبدل شد و 

.روجا به سمتش خم شد..

_ باشه بابا تو راست می گی... تو که می دونی من چه قدر دوست دارم؛ 
!حاال چرا ناز می کنی رو بر می گردونی؟

وقتی دید یسنا پاسخش را نمی دهد و کالمی بر زبانش جاری نمی سازد؛ 
.چند بار پیاپی نامش را بر زبان آورد..

._ یسنا...یسنا...یسنا..

به محض این که نزدیک تر شد تا صورت او را به سمت خود برگرداند با 
صورت خندان و ابرو های که از شیطنت باال پایین پرانده می شده یسنا 
روبه رو شد...! از حرص او را به سمت در ماشین با ضربه آرامی ُهل داد 

و در جای قبلی خودش جای گرفت و سپس دنده را جابه جا کرد و به راه 



:افتاد...با حرصی مشهود در چهره و صدایش لب زد

_  کوفت...! کم بخند... مسخره! می گم ُخلی ناراحت می شی...! ُخلی 
دیگه چی می شه گفت؟! به خدا مثل روز واسم روشنه که آراد خل تر از 

.تو عمرًا دیگه گیرش بیاد..

حرص خوردن روجا را که دید بلندتر خندید...حرص خوردن هایش را 
.دوست داشت..

_ آخ چه کیفی داره حرص در آوردن تو... حرص بخور دارم کیف می 
.کنم..

.روجا جری تر شد..

._ ُخلی از بس که ُخلی..

.بی قید شانه ی انداخت..

._ مگه بده؟ ُخل بودن هم خودش یه خصلته..

.خم شد و لپ سمت راست روجا را بوسید..



_ تو که ُخل تراز منی... مگه تو منو نمی شناسی که از دستم ناراحت می 
!شی؟

!_ ناراحت نشدم... خسته ام

؟_ چرا چی شده مگه

.راضی نبود مشکل داشت!اخمهایش در هم رفت..

_ بابا از صبح با بیست نفر سر و کله زدم! یه حرف و واسه تک به 
تکشون، توضیح دادم ! گاهی اوقات با خودم فکر می کنم صدامو ضبط 

کنم و هر کی اومد درباره پیانو و هر سازی که ازم پرسید و راهنمایی 
.خواست اون سی دی رو بهش بدم و بگم برو گوش بده بعد بیا..

؟_ مگه فربود امروز نبود

.دستی به چشمانش کشید و آن ها را مالید..

_ چرا بود...اونم بدتر از من خستگی و کارهای خودش رو داشت! ترم 
جدید از اردیبهشت شروع می شه...تا تکمیل اعضا، کار هر روزمون فعال 

همینه معرفی و تست گیریِ هرکی برای هر ساز و یادگیری اولیه هرکدوم 



.واسه هر سازی که توش استعداد دارن... همه کارها دیگه برام تکراریه..

. چینی بر پیشانی اش نهاند..

!_ تکراریه ازشون دل نمی کنی تا منو ببینی؟

.تبسمی کرد.

_ نه بابا دیوونه تا دوهفته بعد آموزشگاه باِز...تا اون موقع باید اعضارو 
تکمیل کنیم! هر هنر جویی که میاد رو باید از هزار تا مانع ردش کنیم تا 

مورد قبول فربود بشه...! خیلی سخت گیره خیلی...! یه هنر جو رو به 
!زور قبول می کنه...

._ چند ساله خوب کارش اینه..

_ می دونم ولی این همه هم تو کار سخت گیری و غرق شدن خوب 
.نیست..

.غمگین شد خاطرات همچو فیلمی کوتاه از ذهنتش رد شدند..

_ قربون داداشم بشم... بعد اون اتفاق دیگه فربود عوض شده! خودشو با 
کار غرق کرده...! دلم برای داداشم کباب می شه...اون اتفاق داداش مثل 



!دسته گلم رو َپر َپر کرد...

روجا که دوست نداشت ناراحتی یسنا را ببیند سریع بحث را به جای 
کشاند که حتم داشت که بی شک  خنده را بر لب های او میهمان خواهد 

.کرد..

؟_ حاال یکم از لباست بگو ببینم چه جوریه

با ذوق و اشتیاق همانند کودکی پنج ساله که از عروسکش برای دوستش 
تعریف و تمجید می کند شروع کرد به تعریف و تمجیدکردن از لباس 

:عروسش...کف دستانش را بهم کوفت و با لذت گفت

_ وای ندیدیش که روجا...! اون قدر خوشگله...! اون قدر نازه...! اون قدر 
.ماهه که نگو..

.خنده بی صدای کرد..

_ این که همش به اون قدر ختم شد...! گفتم تعریف کن چه شکلیه نگفتم 
!که اون قدر هاشو برام به صف بکش

._ خوب حاال نمی گم تا خودت بیای ببینیش..



._ باشه بابا نگو بالخره که می بینمش..

یسنا کوفتی نثارش کرد و تا رسیدن به مزون هر دو در سکوت به آهنگ 
.گوش سپردند..

."رفاقتی که..

.بحث و جدال..

.در بین شان..

.نباشد که..

.رفاقت نیست..

.یک رابطه.. 

.تو..

.خالی ست..

.همین و بس..

"س_حسن_زاده

* * * 

نگاهش معطوفه برف های که خود را سخاوت مندانه به سنگ فرش های 
.کف باغ تقدیم می کردند بود..



 زمستان را دوست داشت. با همه سردی اش گاهی گرم ترین خاطره ها 
.را برایش رقم زده بود..

دو هفته از بازگشتش از ترکیه می گذشت و بیش از نود درصد کارهای 
تور برنامه ریزی و رو به اتمام بود... ِترک جدیدشان را روانه بازار کرده 

بودند و بازتاب های خوبی از طرفدارانشان دریافت کرده بودند و این کار 
باعث شده بود انگیزه شان برای ادامه دادن به این حرفه بیش از پیش 

.شود..

غیر از حال دلش، همه چیز خوب بود...! حجم انبوهی از فضای قلبش را، 
کوله باری از غم و غصه فرا گرفته بود... غمی که هنوز به سفر نرفته در 

دلش جا خوش کرده بود...! وای به حالش وقتی که با تمام وجودش باید 
جدایی و غم نبودن روجا را به اجبار  تحمل می کرد و به جان می 

خرید...! وقتی فکرش این چنین بند بنده وجودش را از هم فرو می 
پاشیده! بی شک با تجربه کردن این جدایی منهدم شدن ریشه ی 

.وجودش حتمی بود..

باز شدن در ورودی عمارت توجه اش را به خود جلب کرد. ماشین آراد و 
.سپس ماشین فربود پشت سرهم وارد شدند..

از محوطه ی نگاهش که محو شدند؛بعد از گذر اندک زمانی کوتاه، به 
سمت پاتختی رفت...تلفن همراهش را از روی آن برداشت و به قصد رفتن 

.به سالن و پیوستن به بقیه از اتاقش خارج شد..



به راهرو رسید؛ از همان جا صدای خنده های جمع را به وضوح می شنید 
و صدای آراز نسبت به بقیه حضار جمع بیشی داشت! قدمی برداشت و 

داخل شد...با ورودش به سالن همه ی نگاه ها به سمتش برگشت و اولین 
شخصی که او را مخاطبش قرار داد آراز بود که لبخند پت و پهنی به 

.پهنای صورت داشت..

!_ به سالم دادش آرانِ آدم برفی خودم، از خواب زمستونی پاشدی؟

بدون نشان دادن واکنشی از خود به سمت بقیه حضار آن جمع رفت و با 
تآن ها دست داد و سپس به سم

. مبل تک نفره ی رفت و درون آن جای گرفت..

آراز طبق منوال همیشه، شروع کرده بود به بذله گویی و خنداندن 
حاضرین جمع از هر دری سخن می گفت و متکلم اصلی جمع بی تردید 

!جز او کس دیگری نبود...

نگاه گذرای به جمع کرد. پدر مادرش کنار هم... آراد و یسنا به گونه ای لم 
داده در آغوش هم و فربود  و روجا هم هر کدام روی مبل تک نفره مجزا 

.ولی کنارهم قرار داشت، نشسته بودند و با هم گرم صحبت بودند..

هیچ گاه نزدیکی و رفاقت آن دو به مذاقش خوش نمی آمد... او هر آن 
چه که به روجا مربوط می شد را، برای خود می دانست... نمی خواست 



حتی پشه ی مذکری در نزدیکی او پرسه بزند! چه برسد به فربود پسر 
.عمه اش که روزگار با او بدترین حالت ممکن تا کرده بود...

زخمی که فربود از بازی زمانه خورده بود؛ درد آور بود و تحملش سخت 
.و دشوار..

." بعضی از زخم ها..

.لمسش نکرده..

.تجربه اش نکرده..

.حسش نکرده..

.جایشان می سوزد..

.وای بر روزی که..

.هم لمسش کنی..

.هم تجربه اش کنی..

.هم حسش کنی..

.وای بر آن روز..

"س_حسن_زاده

روی تخت اش دراز کشید...امروز هم با شوخی های آراز...گالیه های 
فربود از سر نزدنش به او...نگرانی های پدر و مادرش بابت بهتر برگزار 

کردن جشن عروسی برادرش...ذوق و خوشحالی آراد و یسنا که کمتر از 
ده روز دیگر به طور کامل سر خانه و زندگی شان می رفتند و صحبت 



های فربود و روجا که بیشترش درباره آموزش گاه موسیقی که داشتند، 
.گذشت..

تنها او بود که حال احوالش در ریسمان گره خورده ی دلتنگی گیر افتاده 
!بود...

 کاش کسی بود...! کاش کسی بود و ریسمان دلتنگی اش را گره گشایی 
.می کرد..

 کالفه پوف کش داری کشید...تمامی نداشتند...! نه غم و غصه هایش...! 
!نه دلتنگی هایش...

 خودش را روی تخت کشید و خم شد ام پی تری پلیرش را از روی 
پاتختی برداشت...سپس بعد از این که آن ها را  در روی گوشش گذاشت، 

روی آهنگ محبوبش پلی کرد...چشمانش را به آرامی بست...روجای را 
تصور کرد که در آغوشش همچو ماهی می لغزید و او را به عرش عشق و 

.لذت می رساند ..

." رویا می بافم..

.من در غم هجران تو..

.رویا می بافم..

.این عشق..



.ریسندگی را هم..

.به من آموخت..

.گمان..

.نمی کنی..

.آموخته هایم..

.از این عشق..

.از گنجایشم..

!کمی فراتر است...؟

.به دادم کی می رسی..

"س_حسن_زداه

* * *

با شنیدن کالِم شهره خانم که گفت "روجا تموم شد االن دیگه می تونی 
خودت رو تو آینه ببینی..." تشکری به لب آورد و از جایش برخاست و به 

سمت آینه تمام قدی که گوشه سالن آرایشگاه قرار داشت رفت...نگاهی 
اجمالی به خود انداخت! زیبا به نظر می رسید... زیاد اهل آرایش غلیظ 

نبود. شهره خانم را به خاطر آرایش ملیحی که به صورتش نشانده بود و 
سشوار شالقی که بر موهای بلندش که تا کمرش می رسید کشیده بود و 

.آن ها را بی قید روی شانه هایش رها کرده بود، تحسین کرد..



توجه اش معطوف لباس ماکسی بلندش که به رنگ آبی کاربنی بود شد. 
 برای انتخاب آن، نظر سیمای و آران چندان هم بی دخیل نبود...

او و سیمای همواره هنگام خرید لباسهایشان عالوه بر پیشنهاد و سیلقه 
هم، بی تردید سلیقه و نظر آران را هم در نظر می گرفتند! آران برای آن 
دو خط قرمزهای معین کرده بود که رد شدن از آن خط قرمز ها باعث 
می شد کاله شان برود توی هم و تجربه یک دعوای اساسی نصیبشان 

!شود...

هیچ گاه عمو تیردادش به خودش جسارت دخالت در کارهای آن دو را 
نداده بود... ولی در عوضش پسر رشیدش کارش از جسارت و دخالت 

گذشته بود! برای آن دو قانون تعیین می کرد و خود آن ها را به تصویب 
!می رساند و اجرا هم می کرد...

تیرداد چه می توانست به آن شخصیت جدی و در حین حال مهربان 
پسرش چیزی بگوید! چه می گفت وقتی که به درستی می دانست هر 

حرفی که جوانکش می زند...انجام هر کاری که طلب می کند...مصلحتی 
برای همسر و دختر عزیز کرده اش دارد که آران بی تعارف و جسور  

خواسته هایش و حرفهایش را برای آن دو ردیف می کند...!تیرداد هم در 
.مقابل آن کوه یخ مطیع بود و اطاعت کننده..

روجا فلش بکی داشت به گذشته...آران همیشه قبل از همه مراسم ها یه 
سخنوری طوالنی برای او و سیمای تدارک می چید و بیش تر مخاطب 
خودش را مادرش قرار می داد و غیر مستقیم به او هم می فهماند که 



هحواست به خودت باشد...حکایت آن می شد ک

!به در می گفت تا دیوار هم بشنود...

حساسیت آران نسبت به سیمای را درک می کرد و این ُحسن رفتار آران 
را تحسین می کرد...ولی حساسیت و دخالت آران در امور کارهای خودش 

 را، به خصوص پوشش لباس هایش را هیچگاه درک و هضم نمی کرد!

آراز و آراد با آن همه صمیمیتی که او با آن دو داشت هیچ گاه این چنین 
جسارتی را نکرده بودند...فقط آن آدم برفی زندگی اش بود که مدام در 

مسائل شخصی اش که به او ربطی نداشت مداخله می کرد و برایش 
.حکم صادر می کرد...کالم سیمای رشته ی افکارش را از هم گسیخت..

._ به به دختر خوشگلم  ببین چی شده! ماه بودی ماه تر شدی..

روجا لبخند دلنشینش را به لب های مناسب و کمی گوشتی اش آورد و 
.باعث نمایان تر شدن برجستگی گونه های گل انداخته اش شد..

!_ خبر از خودتون ندارین که چی شدین...

.چشمک ریزی زد..

._ می خواین با دیدن پرنسسی مثل شما عمو تیردادم رو غش بدین..



.سیمای خنده ی آهسته ی کرد و با خباثت ابرو پراند..

._ ای بال نگرفته؛ از کجا فهمیدی؟! قصدم دقیقًا همین هستش..

 روجا در حالی که لبخندی بر لب داشت نوچ نوچی کرد... 

._ دیگه دیگه، من دیگه شما رو نشناسم که روجا نیستم..

.یک دور مختصر به دور خودش چرخید..

_ حاال بدون شوخی... روجا چه طورم؟...خوبم؟...زیاد که تو چشم 
.نیستم؟!... هوم...از نگاه آران بگو..

.صورتش را کمی جمع کرد و نالید..

_ ای خدا زمونه رو ببین...دوستام از شوهراشون حساب میبرن من از 
؟پسرم...! از نظر آران چه جوریم...هوم

روجا چشمانش را تنگ کرد و انگشت اشاره اش را بین دندان های جلوش 
قرار داد و حالت تفکر را به خود گرفت و با موذی گری تمام َادای آران را 



.در آورد..

_ ِاممم...اگه بخوام از زبون آدم برفی بگم... باید بگم مامان زیاد آرایش 
کردین...لباستونم زیادی تنگه...آستیناش چرا حریره...اون چاک کوچولو 
کنار پاتون اصًال واسه چیه، این چه لباسیه خریدن؟!...یه چادر سرتون 

کنین بهتره...نبینم با مردهای فامیل هم برقصین...غیر از بابا  و آراز و آراد 
.حق ندارین با کس دیگه ی برقصین..

.چشمانش را به تبعیت از او تنگ کرد و با خباثت لب زد..

_ ای بال نگرفته...به پسر من میگی آدم برفی آره؟...حاال که رفتم بهش 
گفتم و لوت دادم حساب کار دستت می آد...بهش میگم تازه َاداشم در 

.میاری..

.روجا شانه هایش را بی قید باال انداخت..

._ سیمای جونم برو بگو...من که از اون نمی ترسم..

.چشمکی تحویلش داد..

_ آره معلومه اصًال نمی ترسی...! همونه حرفی نزده رو هوا می شنویش 
.و اجراش می کنی..



رنگ نگاهش تغییر کرد...به سمت آینه برگشت...لباسش را در تنش صاف 
.و صوف کرد..

_ دست خودم نیست...آران یه ُابهتی تو صداش داره که نمی شه حرفاش 
رو نادیده گرفت...شما که مادرشی این همه ازش حساب می برین...! 

...دیگه چه برسه به من که هفت جد باهاش غریبه ام

سیمای به سمت او قدمی برداشت...از بازویش به آرامی گرفت و او را به 
سمت خودش چرخاند...معترض شد...این چه کالمی بود که روجا بر زبان 

.جاری کرده بود..

_ بازم از این حرف ها زدی روجا!...غریبه چیه؟! تو نور چشمی منو 
تیردادی...! تو چراغ خونه مونی...!برامون مثل دختر خودمونی...!برای 
پسرها مثل خواهر نداشته شونی...!اینو می دونی که آران مثل خواهر 

نداشتش دوست داره...نگاه به بد قلقی هاش نکن، تو دلش چیزی 
نیست...همون قدر که به من گیر میده؛ تو کارهای تو هم مداخله می 

.کنه..

.فشار آرامی به بازوی روجا آورد..

؟_این رو می دونی دیگه...آره



.به نشانه دانستن سری تکان داد..

._آره می دونم..

_خوب زود مانتوت رو بپوش...یکم دیگه آقای آدم برفی می آد...اگه 
.معطلش کنی کاری می کنه از سرما یخ بزنی..

.تو گلوی خندید و با شیطنت چشمک ریزی زد..

!_ چشمم روشن...سیمای جون شما هم

.بی قید شانه ای باال انداخت..

_ چی کار کنم...از بس تو آراز گفتین، تو دهن منم انداختینش...خدا کنه 
.پیش خود بچه ام سوتی ندم..

چشمانش گشاد شد...نه! واقعًا دیگر سیمای جونش هم راه افتاده 
بود...مگر می شد جوانکی همچو آراز داشته باشی و اخالق و کردارش بر 

 تو اثری نکند... 



._نه دیگه مطمئن شدم؛ راه افتادین...نترس سوتی نمی دین..

.سوتی را از قصد کش دار ادا کرد..

بعد از گذر مدت زمانی کوتاه، آران با سیمای تماس گرفت و آمدنش را به 
آن ها اطالع داد..سیمای و روجا بعد از خداحافظی از آرایشگاه خارج 

شدند و به سمت ماشین قدم هایشان را تند برداشتند...همین که رسیدند 
سالمی گفتند و روجا در صندلی جلو و سیمای در صندلی عقب 

.نشستند..

در جواب سالم شان سالمی آهسته گفت و زیبای روجا را که دید در دلش 
آه کشید...کارش درآمده بود...نگران این بود که نکند این زیبای روجا 
توجه کسی را در عروسی به خود جلب کند...حسرت خورد برای زیبا 

.رویی که کنارش نشسته بود ولی توجهی به او نمی کرد..

نفس گیر شده بود...از این نفس گیری او، ضربان قلبش خودش را بی 
مهابا به دیواره های قلبش می کوفت...قلبش بی تابی می کرد و دلش 
فریاد می کشید از تعللی که این جوانک می کرد و سختی به جان می 

.خرید..

نیمه راه به میدان مورد نظر که تیرداد در آن جا منتظرشان بود رسیدند 
.سیمای پیاده شد و سوار ماشین تیرداد شد..



نزدیک سی و هفت سال از قدمت عشق بین آن دو می گذشت ولی از 
عاشقانه های آن ها ذره ی کاسته نشده بود که هیچ، بلکه محبت و 

.عشقشان هر روز بیشتر از دیروز می شد..

ماشین را گوشه ای از پارکینگ کنار ماشین پدرش پارک کرد...همین که 
روجا خواست پیاده شود، سرفه ی آهسته ی در گلویش انداخت و با این 
که از اول مسیر سعی اش را کرده بود تا حرفی نزند؛ ولی نتوانست قید 

نگرانی هایش و بی خیال دل آشوبی هایش شود با قاطعیت و آرام ترین 
.لحن ممکن لب زد..

._ روجا حواست به اطرافت باشه..

.کمی مکث کرد و آرام و شمرده شمرده ادامه داد..

._ بازم میگم فقط با آراز و آراد و بابا برقص..

در مقابل این جوانک با ُابهت به تمام عیار، زبانش همواره برای اعتراضی 
.قاصر بود...مطیع بود و آرام..

._ باشه..

باشه را به زبان جاری ساخت ولی در دلش به تو چه ای نثارش کرد و از 



.حرص گوشه ی لبش را جوید..

 همین که پیاده شد به سمت سیمای و تیرداد رفت و هم گام با آن ها 
.وارد محوطه باغ شد..

هنوز کسی نیامده بود...آن ها امروز میزبان این عروسی به حساب می 
.آمدنند..

کمتر از ده روز دیگر زمستان رو به اتمام بود! ولی باز هم سردی و برودت 
!هوا را می توانستنی با گزگز اندک استخوان هایت حس کنی...

یک ساعتی از شروع جشن عروسی می گذشت...عده ی داخل تاالر و عده 
ای دیگر هم بیرون در محوطه باغ تاالر از جشن لذت می بردند...مراسم 
با نگاه های پر از تحسین و پر التهاب آران بر روی روجا...پافشاری های 

فربود برای مجبور کردن روجا برای قبول کردن درخواست رقصش و ابرو 
های گره خورده آران برای بازداشتن و ممانعت روجا از این کار و شیطنت 

های آراز با دختران حاضر در عروسی به خصوص ساره، دختر آقای 
سپهری رفیق صمیمی پدرش که اندکی هم با هم سر و سری داشتند، 

.گذشت..

 خنده های مملو از خوشحالی برادر داماد شده اش را دید و حسرت 
.خورد...آرزو کرد...آرزوی وصال یارش را..



 رقصیدن برادرش با عشقش را دید...آه کشید...تجربه خواست...رویا 
ساخت...پیست دو نفره و رقصی عاشقانه در آمال و آرزوهایش نقش 

.گرفت..

بوسه های عاشقانه آراد و یسنا را دید...حسرت خورد...عشق بازی 
خواست... دلش توت فرنگی خواست...نچشیده حتم داشت که غنچه های 

یارش مزه توت فرنگی می دهند...برای خودش صحنه ساخت و رویا 
پردازی کرد...از عشق سخن گفت...بوسه خواست، بوسه ی پر التهاب با 

مزه توت فرنگی...سی و پنج سال سن داشت...یک بوسه عادی از یک 
دختر هم در پرونده لب هایش ثبت نشده بود...برای او تجربه لذت از یک 

.دختر همه در روجای عزیز دردانه اش خالصه می شد...همین و بس..

." گم شدم..

.در آرزوهایم..

.در حسرت هایم..

.در تمنا های قلبم..

!چرا به دادم نمی رسی...؟

"س_حسن_زاده

* * *



!بالخره روزی که نباید می رسید! به سرعت برق و باد فرا رسید

.آران به اتفاق اعضای گروه عازم شهر فرانکفورت شدند..

فرانکفورت یکی از بزرگ ترین شهر "ایالِت هس" در مرکز آلمان 
بود...رودخانه ماین جلوه ی زیبایی به این شهر بخشیده بود و جنگلی که 

در بخش جنوبی آن شهر قرار داشت این زیبایی را دو چندان کرده 
!بود...ولی با همه زیبایی اش برای او جهنمی بیش نبود...

روز سومی بود که در این شهر بودند و مصادف می شد با اولین روز سال 
نو در ایران، بی تابی و دلتنگی غالبش شده بود...با اعصابی متشنج بعد از 

اتمام کنسرتشان از بقیه جدا شده و در خیابان های شهر شروع به قدم 
.زدن کرد..

از عابران پیاده آدرس مرکز خریدی را جویا شد و اکثریتشان به مرکز 
خرید مایل سایل اشاره کردند...برای تاکسی زرد رنگی دست تکان داد و 

.به زبان انگلیسی از او تقاضا کرد که او را به آن مرکز خرید ببرد..

امسال اولین سال در طول زندگی اش بود که لحظه سال تحویل در کنار 
روجایش نبود! از فکر به این قضیه قلبش فشرده شد...!دستانش 

لرزید...!سینه اش از آه های پی در پی انبار شد...!چشم بست...! افاقه 
نکرد...! او جدایی را مزه مزه می کرد و تلخی آن راه گلویش را بسته بود 

.و احساس خفقان می کرد..

 به مقصد مورد نظر رسید...آن جا فروشگاه های گوناگونی وجود 
داشت...در آن خیابان عریض با وجود مغازه های زیاد، اتومبیل عبور نمی 



کرد...در غرب زایل، خیابان گوته واقع شده بود که مغازه های شیک، 
جالب و منحصر به فردی وجود داشت...داخل یکی از آن ها شد...داخل 
ویترین چشمش به انگشتری زیبا که توجه اش را به خودش بد جوری 
جلب کرده بود، خورد...دلش برای دیدن آن انگشتر بر روی انگشت های 

خوش ترکیب و ظریف روجا َپر کشید...به فروشنده آن را نشان داد و با 
.همه عشق و عالقه اش بعد از پرداخت پول، آن را برای دلبرکش خرید..

همین که در دستش گرفت و خیره اش شد، رویا ساخت...تصور 
کرد...صحنه ساخت...در آن ها لمس کرد آن انگشتان  باریک و خوش 

ترکیب را که هوس بوسه ای از عشق بر روی آن ها، بد به جانش افتاده 
.بود..

." دستانِ..

.نرم..

.و..

.لطیفت را..

.به پنجه های..

.من بسپار..

.برایم..

.لمس کردنشان..

.آرزوست..

"#س_حسن_زاده



به هتل برگشت و فردای آن روز با گروه عازم شهر "دوسلدورف" 
شدند...دوسلدورف یکی از زیباترین و تمیز ترین شهرهای آلمان به حساب 

.می آمد و گردشگران بی شماری را به خود جذب می کرد..

روز سومی می شد که در این شهر بودند و شام به یکی از رستوران های 
لوکسش، از جانب نماینده ای که در آن شهر کارهای آن ها را پیش می 

برد؛ دعوت شدند...همه با هم به آن جا رفتند...رستوران در نزدیکی 
"کونیگزآله" که یک بلوار در مرکز دوسلدورف بود، قرار داشت؛ به خاطر 
کانال آبی که از آن عبور می کرد؛ فضای سبز مجاور کانال زیبایی چشم 

.گیری به آن محیط بخشیده بود..

شام را با خنده و شوخی های بچه های گروه خوردند...بعد از اتمامش به 
اهتل برگشتند و فردای 

.آن روز عازم شهر "برلین" شدند..

برلین که از نظر فضای سبز از رکورد دارهای جهان به حساب می آمد؛ 
زیبای قشنگی به آن شهر بخشیده بود...بعد از گذشت پنج روز از آن جا 

.عازم شهر "آمستردام" شدند..

آمستردام پایتخت کشور هلند و در غرب این کشور قرار داشت و به گونه 
.ی سیزده بدرشان را در آن شهر سپری کردند..

پانزده روز از سفرشان می گذشت؛ ولی آران نه صدای از روجا شنیده بود 
و نه تصویری از آن دیده بود...با مادر و پدرش هر یک روز در میان حرف 

.می زد و گاهی هم به هر روز می رسید..



روجا با برادرهایش تماس برقرار کرده بود و سال نو را تبریک گفته بود 
.به آن ها...ولی تبریک به او را با یک پیامی کوتاه بسنده کرده بود..

حال قلبش، حال احوالش کاسه خون بود...خودش را با همان عکسی که 
از روجا داشت مشغول می کرد...می بوئید...می بوسید...غمگین می 

.شد...بغض می کرد...ولی جسارت گریه کردن را هم نداشت..

دو روز بعد عازم شهر"استکهلم" شدند...استکهلم پایتخت کشور سوئد و 
بزرگ ترین شهر این کشور بود...این شهر که بر روی چهارده جزیره که با 

پل پیوند داشت، بنا شده بود...به خاطر آب راه های زیاد موجود در 
استکهلم، آن شهر را ونیز شمال می نامیدند، اگر چه سطح زندگی در 

سوئد باالتر از کشورهای دیگر اتحادیه اروپا بود؛ اما به راحتی می 
توانست کاال و محصوالت بسیار جالبی را با قیمت های مناسب خریداری 

.کرد..

یسنا آراد را با خرید های گوناگونش کالفه کرده بود؛ از رومیزی های 
دستبافت و چینی آالت و قهوه خوری و انواع عتیقه جات گرفته، تا 

انواع مختلف پوشاک و لوازم آرایش خریداری کرده بود...کاری کرده بود 
که آراز، آراد را دست انداخته و بارها با  گفتن "بخور حقته" عذاب داده 

.بود..

بعد از یک هفته حضور در استکهلم عازم شهر "گوتنبورگ" 
شدند...گوتنبورگ دومین شهر سوئد بود؛ از نظر جاذبه های گردشگری و 

تفریحات مختلف، تنوع زیادی داشت...از نظر تاریخی و فرهنگ هم بسیار 
غنی و جالب توجه بود...برای آران این شهر فضای آرامش بخش تری 



نسبت به استکهلم داشت...اگر روزی قصد سفر به سوئد را می کرد؛ 
ترجیح می داد شهر گوتنبورگ را مقصد سفرش قرار دهد و تجربه سفری 

آرام و جنبه ی دیگر سوئد را به اتفاق روجا در این شهر به تماشا 
بنشیند...دوست داشت در این شهر کوچک و زیبا که بهترین و فوق العاده 

ترین شهر برای پیاده روی و قدم زنی بود...دست در دست روجا پیاده 
رویی کند و با عشق قدم هایشان را طی کنند و با هم سوار بر دوچرخه 

های که بیش تر اهالی آن جا سوار آن ها می شدند شوند...باهم رکاب 
بزنند...سخن از عشق برای هم بگویند و نغمه های عاشقی بسرایند...ولی 

افسوس!...افسوس که همه رویا بود...! وهم بود...! خیال بود...! برای 
.تحقق یافتن تک به تک رویاهایش امیدش به خدایش بود..

شاید دلیل دیگری که این شهر را برایش چنین دوست داشتنی کرده بود؛ 
این بود که این شهر آخرین مقصد از کنسرتهایشان به حساب می آمد و 

او کمتر از یک هفته ی دیگر، رخ دوست داشتنی و نازنین روجایش را می 
.توانست ببیند..

." دلم..

.برایت..

.لک زده..

.ای هم نفس..

"س.حسن زاده

* * *



بالخره تور کنسرتشان که بیش تر از بیست و پنج روز به طول انجامید؛ 
.به اتمام رسید و عازم تهران شدند..

ثانیه ها را از پی هم با سرخوشی می شمرد...دیدار یارش نزدیک بود...با 
حضور دیگر اعضای خانواده اش به خودش اجازه پیام فرستادن به روجا 

برای آمدن برای بردنش را نداد...با چند ماشین "آزرای" که اسپانسر به 
.استقبال آن ها و اعضای گروه فرستاده بود به عمارت برگشتنند..

وقتی که رسیدنند بازار بوسه گرم بود هرکی هرکس را در آغوش می 
کشید و می بوسید...تنها کسی که بوسه اش را می خواست و بوسه ای  

از او دریافت نکرد، روجا بود...نگاهش التماس کرد...لب هایش فریاد 
زد...بازوان قطورش طلب آغوش کرد...بی ثمر ماند همچو همیشه بی ثمر 

!ماند...

بوسه ای برادرانه آراد را بر شقیقه ی روجا دید قلبش فشرده شد...بوسه 
!ای برادارنه و آغوش تنگ شده آراز را دید،  شرم کرد...

از آن همه بازار بوسه های روجا، تنها چیزی که نصیب او شد سالم خوش 
!اومدی آران بود

نه دستی...! نه آغوش گرمی...! نه بوسه ی آرامی...! سهم او همین سالم 
!خوش اومدی آران بود و بس...همین



شام شان که به اتمام رسید همه روی کاناپه های سالن دور هم نشستند. 
صحبت ها و بذله گویی های آراز دوباره شروع شده بود و آراد و یسنا 

هم از ماه عسل به یاد ماندنیشان سخن می گفتند...تنها کسانی که در آن 
جمع حضور جسمی داشتند ولی حضور ذهنی نه، او و روجا بودند! ذهن 

او غرق روجا بود ولی ذهن روجا درگیر کجا بود را نمی دانست! حس می 
کرد روجا، روجای همیشه نیست! او تمام روجا را از بر بود و نمی دانست 

که چه چیزی باعث شده که روجا کالفه به نظر بیاید؟! با تماسی که با 
گوشی اش برقرار شد و اخمی که به ابرو هایش آورد و با اجازه ی کالفه 
ای که به جمع گفت...شکش را به یقین پیوست! دیگر مطمئن بود یه جای 

!کار می لنگد...

دلشوره دمارش را بریده بود...توجه همه به بذله گویی های آراز بود...از 
جایش برخاست و آن جمع را ترک کرد...خارج شدن روجا را از در جلوی 

.عمارت دید؛ به سمت در پشتی رفت و از عمارت خارج شد..

به محوطه باغ رسید...صدای روجا را از داخل آالچیق شنید؛ به آن سمت 
روان شد...دلشوره جانش را به صخره خود گرفته بود...گام های 

نامیزانش را به پشت درخت تنومندی که نزدیکی آالچیق بود رساند و در 
پشت تنه آن خودش را مخفی کرد...گوش هایش را تیز کرد تا بتواند 

حرف های روجا را با مخاطب پشت گوشی بشنود...دلش نوید چیزی بدی 
را به او می داد...عادت نداشت به فال گوش وایستادن ! ولی روجا همه 

معادالت ذهنی و عادت های او را از بین می برد...صدای آرام و جدی 
.روجا را با مخاطب پشت تلفنش شنید..

_ تو گوش کن...این الکی نیست مهم ترین تصمیم هر دختری تو 



.زندگیشه..

.اندکی سکوت و دوباره..

_ چرا فکر می کنی این تصمیم گرفتنش این قدر راحته؟!...شاید برای تو 
این طوری باشه ولی برای من نیست؛ برای من مهم ترین تصمیم 

.زندگیمه..

.سکوت و اندک زمانی بعد..

_ می دونم تو راست میگی من امروز قرار بود، تصمیم نهایم رو به تو 
بگم ...ولی به خدا نمی تونم تصمیم بگیرم؛ بین عقل و قلبم 

.موندم...انتخاب کردن سخت ترین کار ممکن شده برام...درکم کن ...

.کمی مکث و دوباره..

._ درسته ولی من ازت وقت گرفتم..

.اندک سکوت و دوباره..

._ دوهفته کم بود...به خدا نتونستم تصمیم قطحی رو بگیرم..



.کمی مکث کرد و این بار با مهربانی ادامه داد..

._ فربود گوش کن..

به محض شنیدن نام فربود تمام شاخک های بی قراری اش به یکباره 
راست شدنند...آشوب، دلهره، پریشانی همه به یکباره غالبش 

شدند...سگرمه هایش در هم رفت و برای شنیدن الباقی صحبتهایشان 
.کنجکاوی اش بیش از پیش شد..

_ فربود گوش کن...تو درست میگی من باید تا حاال تصمیم رو گرفته 
بودم؛ ولی ازدواج تصمیم گیریش با بقیه تصمیماتی که تو زندگیت می 

گیری فرق داره! حرف امروز فردا نیست! من بهت قول میدم تا فردا بهت 
تصمیم نهایم رو بگم قول میدم... تصمیمی که گرفتم به ضرر تو 

!نیست...مطمئن باش فربود...

 با تن صدای که ندیده می توانست تشخیص دهد که لبخند بر روی لبانش 
.نقش بسته لب زد..

_ فربود قول میدم...من تصمیم نهایم رو فردا، به پیشنهاد ازدواجی که 
.بهم دادی میدم...باشه؟... قول دادم دیگه..

_ باشه ساعت هشت جای همیشگی...تو هم مواظب خودت باش...تا فردا 



.خداحافظ..

  به محض اتمام تلفنش به سمت عمارت رفت...

ندید...ندید آرانی را که ماتش زده بود...ندید آرانی را که در جایش 
خشکش زده بود...او شنیده هایش را باور نداشت...هضم آن ها برایش 
سخترین کار ممکن بود...قبول کردن شان برایش غیر ممکن بود...نمی 
توانست تمرکزش را جمع کند و حرکتی انجام دهد...یا حتی عکس العملی 
انجام دهد...بعد از گذر واپسین دقیقه های سخت و ُبغ رنج، توانست از 
حالت ُبهت زده گی اش خارج شود و حرکتی انجام دهد...از شدت حرص 
و عصبانیتی که تمام وجودش را محصور کرده بود مشت های پی در پی 
و بی امانش را به تنه درخت کوبید! حرف روجا به یادش آمد و مشتی 
کوبید! به زبان آوردش و مشتی دیگر کوبید! مدام پشت سر هم تکرار می 
کرد که"تصمیمی که گرفتم به ضرر تو نیست"...این جمله را پی در پی 
تکرار می کرد و می کوبید! از خشم و فشاری عصبی که به او وارد شده 
بود، دردی در دستش حس نمی کرد...درد و رنجی که قلبش را به نشانه 
گرفته بود او را داشت از پا در می آورد...این دیگر چه بود...این دیگر چه 
خوش آمد گویی زهر آگینی بود که بدو ورودش نصیبش شده بود! این را 
دیگر کجای دلش جا می داد...!

: دلتنگی هایم ابدیسترمان

به قلم: سمیرا حسن زاده

(بخش دو)



""دلتنگی

.قلبم می لرزد..

.چشمانم را نم اشک می گیرد..

.شقیقه هایم نبض می گیرد..

.و من در َپِس..

.هر واکنشی..

.دلم می گیرد..

.قلبم ماالمال..

.از..

.دلتنگی ست..

.با این وسعت از دلتنگی هایم..

!چه کنم...؟

"ه#س_حسن_زاد

رمان: دلتنگی هایم ابدیست

به قلم:سمیرا حسن زاده

(بخش سه)



."ای زندگی بنواز..

.یکی گوید خوب می نوازی..

.یکی تحسینت کند..

.یکی امیدت دهد..

.یکی حمایتت کند..

.ولی من جز این که بگویم..

!مرا شکستی...

.جز این..

.چیز دیگری نمی توانم بگویم..

!مرا شکستی...

.به معنای واقعی مرا شکستی..

.ای زندگی..

.پیروزیت مبارکت باد..

!مرا بد شکستی...

"#س_حسن_زاده 

ُپر شده بود! ترس هایش یکی پس از دیگری به جانش افتاده 
بودند! از تنهایی، از بی کسی و از بی نفسی می ترسید! از روزی 

که روجایش غیر از او مال دیگری باشد، می ترسید! از این که 
روجایش در آغوش دیگری شب را به سحر برساند، می ترسید! از 



این که ُمهر بوسه های دیگری در جای جای صورت و تن روجا 
نقش بگیرد، می ترسید! او به معنای واقعی از بی روجا بودن می 

!ترسید

کاوه به او اخطار داده بود! گفته بود عاشق شود نمی تواند 
مخالفتی کنی! گفته بود که اگر عاشق شود کار از کار گذشته!کاوه 
گفته بود و او همه آن ها را نشنیده گرفته بود! کاوه گفته بود که 
قبل از آن که دیر شود از احساست به روجا بگو...نکرد...! نگفت...! 

!کوتاهی کرد و این حال و روز اکنونش شد...

عزمش را جزم کرد، نمی گذاشت...او نمی گذاشت! رگ های 
پیشانی اش از شدت فشار عصبی که بر آن ها وارد کرده بود 

برجسته شده بود...از درخت تکیه برگرفت...باید می رفت...دست 
روی دست نمی گذاشت تا روجا غیر از او مال دیگری شود! باید 

می رفت! باید می رفت و سنگ هایش را با روجایش باز می 
.کرد..

گام برداشت...همین که قدم اول را گذاشت؛ به قدم دوم نرسید که 
تمام وجودش همچو َپر کاهی شد و به زمین با ضرب اصابت 

.کرد... چشمانش بسته شد و سیاهی مطلق را تجربه کرد..

." نبودنت مرگ است..

.بیا و کاری کن..



.من را با مرگ..

.گالویز نکن..

.من که تقصیری ندارم..

.این تو هستی که..

.با نبودنت..

.مرگ را..

.به من..

.ارمغان می دهی..

"#س_حسن_زاده 

* * *

امروز فشارهای بسیاری را متحّمل شده بود! شب تا صبح را به 
همراه همه اعضای خانواده در بیمارستان سپری کرده بودند و از 

ظهر هم کنار سیمای در بیمارستان مانده و به او دلداری داده 
بود...حال خودش کمی از سیمای نداشت؛ ولی خوب او مادر 

بود...مادر فرزندی که پسرش در گوشه ی از تخت بیمارستان با 
آرامش خوابیده بود...دکتر امیدوارشان کرده بود؛ گفته بود که یک 
یا دو روزه دیگر به هوش خواهد آمد...جواب همه آزمایش هایش، 
سیتی اسکنش و همه و همه خوب و رضایت مند بود...ولی باز هم 

با این حساب مادر بود...نبود؟!. ..سر باند پیچی شده آران را می 



دید و قلبش می گرفت. بی هوشی پسرکش را می دید مرگ را 
حس می کرد! دستان زخمی و باند پیچی شده جوانکش را می 
دید و دلش مردن می خواست! ذهنش پریشان بود. چه چیزی 

باعث شده بود که جوانک رشیدش این چنین آزرده خاطر شود و 
به این حال و روز بیافتد؟! چرا این پسرکش این قدر با دیگر 

پسرهایش فرق داشت؟! چرا مادری نبود که محرم اسرار جوانکش 
باشد؟! چرا پسرش او را محرم اسرارش نمی دانست؟! چشم بست 

و آه کشید! ناله فغان سر داد! زجه زد! دستانش بند تسبیح 
.شد...دعا کرد و خدا را در تک تک دانه های تسبیح فریاد زد..

."ای خدا..

؟می شنوی...

.زجه زدن..

.از..

.دردهایم را می گویم..

؟می شنوی...

.درمانشان کن..

!جان در بدن ندارم...

.درمانشان کن..

"#س_حسن_زاده 



* * * 

  دل آشوبی امانش را بریده بود...دو هفته از پیشنهادی که خیلی 
غیره منتظره از فربود داده شده بود می گذشت و هنوز به او 

جوابی نداده بود...هرچند که از اول جوابش معلوم بود ولی 
فرصت دقیق فکر کردن را از خود نگرفت و دو هفته فربود را در 

.خماری جوابش گذاشت..

گوشه ی پارک کرد...نه فربود و نه کس دیگری از شرایط آران 
خبری نداشتند...نباید این مسئله به گوش کسی می رسید و بعد 
.خبرنگاران آران را تو دایره سواالتشان گیج و سردرگم می کردند..

از ماشین پیاده و داخل رستوران شد...صدای اخطار تلفن 
همراهش را شنید! نگاهی به آن کرد...ده درصد چیزی نبود...از بس 

که درگیر شرایط جسمانی آران شده بود فراموش کرده بود 
.گوشی اش را شارژ بذارد..

به سمت میزی که فربود پشت آن نشسته بود رفت...سعی کرد به 
حالت عادی بازگشته و فربود متوجه نگرانی اش برای آران 

نشود...لبخندی دلنشین به لبهایش آورد...خوب به نظر می 
رسید...هر چه نزدیک تر می شد کالفگی و مساعد نبودن حال 

.فربود برایش قابل روئیت تر می شد...نزدیکش شد..



؟_ سالم...خوبی؟...زیاد که منتظرت نذاشتم

!یک ربع که زیاد نبود بود...

_سالم...خوبم ...منم یه ربعی میشه که اومدم...تو چطوری؟ 
 خوبی؟

خوب نبود! اصًال خوب نبود! ولی باید  خوب می بود...تبسمی به 
.لب آورد و سری تکان داد..

._ آره خوبم..

.با دست اشاره ای به صندلی روبه روی خودش کرد..

؟_ چرا نمی شینی

مطیع صندلی را کمی عقب تر کشید و روی آن نشست...منوی که 
.فربود به سمتش گرفته بود را گرفت..



؟_چی می خوری

.زحمت باز کردن منو را به خود نداد..

._هر چی تو بخوری...فرقی نمی کنه..

؟_ماهی خوبه

.غذای محبوبش بود سری به رضایت تکان داد..

._آره خوبه..

ده دقیقه ی زمان برد تا سفارش هایشان را بیاورند و در این حد 
فاصل هیچ یک الم تا کام سخنی بر لب نیاوردند...هر کدام در 

افکار خودشان غرق بودند...غذا هایشان را که آوردند روجا بیش 
تر با غذایش بازی کرد تا این که آن را بخورد ولی فربود هر آنچه 
نگرانی و پریشانی داشت را بر سر آن ماهی بی جان خالی کرد و 

.تمامش را خورد..



غذایشان که به اتمام رسید؛ فربود سفارش پاناکوتا داد...گارسون 
 دسر هایشان را روی میز گذاشت و رفت...

سکوت کافی بود...نگاهش را گیر روجا کرد و منتظر به او چشم 
.دوخت...مضطرب بود و این اضطراب در صدایش قابل لمس بود..

._ روجا منتظرم...قرار بود جوابت رو بهم بگی..

از بدو نشستنش بر روی آن صندلی منتظر بود...انتظار پرسیدن 
این سوال را پیش تر از این می کشید، تا با جوابش قائله را ختم 

بخیر کند...تعلل را جایز ندانست در گوی سبز کم رنگ چشمان 
.فربود که گاهی به عسلی هم می زد خیره شد...آرام لب زد..

._من نمی تونم باهات ازدواج کنم...جواب من منفیه..

چشمانش را تنگ کرد ...این همان جوابی بود که ته ته قلبش اندکی 
آن را می خواست و به آن می اندیشد ولی نه با این صراحت کالم 

!روجا...

_چرا؟.. چرا نمی تونی با من ازدواج کنی؟...من حق دارم دلیل 
.مخالفتت رو بدونم..



این خواسته ی بجای بود او این حق را از او نمی گرفت و او را از 
.این حق محروم نمی کرد..

_درسته حق داری...منم قصد ندارم که ازت پنهون نگه اش دارم و 
.این حق رو ازت بگیرم..

کمی در جایش جا به جا شد چشمان قهوه ای رنگش را که گاهی 
.به سیاهی می زد را مهربانتر کرد و به صدایش آرامش بخشید..

_من و تو دوست های خوبی هستیم؛ ولی شریک زندگی خوبی 
.نمی تونیم باشیم..

.این دیگر چه جوابی بود..

_این چه حرفی روجا!...وقتی دوست های خوبی هستیم؛ چرا 
!نتونیم شریک زندگی خوبی برای هم باشیم؟

چرا نشود...همه چیز در این دنیا ممکن هست چه رسد به کاسه 
.کوزه احساسات او..



_من تو رو به عنوان دوست و رفیقم، دوست دارم...نگاِه من به تو 
.این همه سال، دوستانه بوده...نمی تونم نگاهم رو تغییر بدم..

غمگین شد دلش به حال خودش سوخت...تو این دایره زندگی 
روجا هم پسش زده بود...درسته خیلی له له ازدواج با او را نمی 

.زد ولی مخالفت روجا را نمی خواست..

_ روجا زمان همه چیز رو حل می کنه...وقتی که من و تو این همه 
سال تونستیم دوست های خوبی برای هم باشیم بی شک بعد از 
ازدواج می تونم شریک زندگی خوبی برای هم باشیم و زندگی 

.آرومی برای هم بسازیم..

_اشتباه می کنی فربود...شریک زندگی با دوست خیلی فرق 
داره...من نمی تونم! دست خودم نیست! تو این دو هفته هر چه 
قدر سعی ام رو کردم نتونستم به تو غیر از نگاه دوستانه نگاه 

دیگه ی داشته باشم...من نمی تونم به تو به عنوان همسر آینده ام 
نگاه کنم... این یه سمت قضیه ست یه سمت دیگه اش خودتی 

.فربود..

شنیده هایش گنگ بود و او با این ذهن پریشان نمی توانست آن 
.ها را در پس ذهنش حالجی کند..



._یعنی چی روجا؟! متوجه منظورت نمیشم...واضح تر بگو..

دستی به موهایش کشید و آن هارا زیر شال کرمی رنگش روانه 
.کرد...اهل الپوشانی کردن نبود در برابر این دوسته برادر وارش..

_ فربود خوِد تو هم منو دوست نداری...!خوِد تو هم نمی تونی به 
من جور دیگه نگاه کنی...! نمی دونم چی باعث شده که بین دختر 
های اطرافت منو انتخاب کنی؛ ولی من از گذشته ات...از شکستی 

که تو زندگیت به وسیله غزل خوردی...از عالقه وافری که بهش 
داشتی...افسردگی که بعد از این که ترکت کرد دچارش شدی...از 

اعتیاد به الکی که بعد از اون نصیب خودت کردی...از همه و 
همشون خبر دارم...فربود من اشک های که تو در نبود اون ریختی 
رو دیدم...خودم پاکشون کردم...فربود همین ها فردای روز چوب 

می شه از طرف من تو سر خودت...فربود تو هنوز خودت با 
خودت کنار نیومدی...پنج سال از او اتفاق می گذره ولی هنوزم 

باز غزل رو دوست داری...هنوز با خاطره هاش زندگی می کنی...با 
این که غزل بهت خیانت کرد و رفت با یکی دیگه پولدار تر از تو 
ازدواج کرد؛ ولی تو هم چنان گاهی اوقات چشمت رو به کارش 
می بندی و براش آهنگ می خونی...از دل تنگی براش گریه می 

کنی...فربود من همه این هارو تو این پنج سال از تو دیدم...الکلی 
که بعد از اون بهش رو آوردی رو دیدم...تو معتادش شدی...خودم 

.کمکت کردم ترکش کنی..



کمی به جلو متمایل شد و دل جویانه نگاهش کرد و لحن کالمش 
.نرمتر از پیش شد..

_ فربود من تو خیلی از اون شرایط های که داشتی کنارت 
بودم...گاهی آرومت کردم...گاهی با حرفام غرورت رو جریحه دار 

کردم...ولی این ها دلیل نمی شه که من و تو چون دوست های 
خوبی بودیم می تونیم شریک زندگی خوبی هم باشیم...ازدواج 

کردن حق توئه...تو باید غزل رو از دلت، از عقلت، از زندگیت 
بندازی دور؛ ولی نه با ازدواج کردن با من، تو اول باید با خودت 

کنار بیای بعد برای ازدواج دنبال یکی بری اّما به جز من...جز منی 
که همه ضعف هات رو به چشم دیدم...دنبال کسی بری که از حالی 
که بعد رفتن غزل گرفتارش شدی خبر دار نباشه که فردای روز با 

کوچکترین اختالف سریع تک به تک اون ها رو تو سرت 
نکوبه...فربود من خوبیت رو می خوام...مطمئن باش رد کردن این 
پبشنهاد هم به نفعه توئه هم به نفعه من... بیش تر از من به نفعه 

.خودته..

ساکت بود...تمام حرف های روجا را قبول داشت...او خسته شده 
بود...! او به دل گرمی های روجا عادت کرده بود و به حمایت 

کردن های او وابسته شده بود...خودش هم به آشکارا می دانست 
که از دست مشکالتش به روجا پناه برده است...از خود خواهی که 

در حق روجا کرده بود، حالش از خودش بهم می خورد...! او 
چگونه توانسته بود با دانستن همه ی این ها با زندگی و آینده 



رفیق روزهای سخت و دشوار زندگی اش بازی کند! شرمنده 
بود...نمی دانست این را چگونه بر زبان جاری سازد...با شرمساری 

سرش را پایین انداخت و این شرمساری در کالمش قابل لمس 
.بود..

_ شرمنده...روجا شرمنده که تو رو هم می خواستم درگیر 
.مشکالت خودم بکنم..

.لبخند زد نمیخواست فربود را در این حال ببیند..

_شرمنده نباش... چرا باید شرمنده باشی؟ فربود ازدواج کردن 
حق توئه باید زود تر از این ها به فکرش می افتادی...حاال هم 

چیزی نشده منو تو مثل همیشه دوست های خوبی برای هم می 
.مونیم..

.پاک و بی آالیش  بودن روجا را دید! شرمنده تر از قبل شد..

_ نمی دونم چی بگم...ممنون روجا...ممنون که همیشه حمایتم 
.کردی..

معترض شد و اخمی به ابروهایش کاشت...کف دستانش را به 



.نشانه سکوت باال گرفت..

._ِا ِا ِا  این چه حرفیه؟ دیگه نگو... واقعًا خجالت می کشم..

هر دو بخنده افتادند...بالخره بعد از یک ساعت و نیم در کنارهم 
بودن؛ خنده بر لب های هر دوی آن ها آمد!بعد از خوردن دسر  از 

رستوران خارج شدند و از هم خداحافظی کرده و هر کدام به 
سمت ماشین خودشان رفتند...فربود که نزدیک به در ورودی 
.پارکینگ پارک کرده بود زودتر از روجا از پارکینگ خارج شد..

یک ربعی از حرکتش نمی گذشت که با تکان ماشین به جلو و 
عقب و خفه شدنش به یکباره به طور کامل ایستاد...نگاهی کرد و 

اخطار قرمز رنگ باک بنزین را که دید، دریافت که بنزین  تمام 
کرده است! به شانس بدش ناسزای گفت و دست برد از داخل 

کیفش همراه اش را برداشت... یادش آمد که اندکی شارژ 
داشت...شماره آراز را گرفت دعا دعا می کرد که گوشی اش 

خاموش نشود...با اولین بوقی که خورد صفحه گوشی اش به یک 
باره سیاه و خاموش شد...به شانس خودش همینطور پشت سر 

هم بد و بیراه بود که نثار می کرد... از این بدتر نمی توانست 
!باشد. حاال چه کار باید می کرد؟

کوچه ای تنگ و تاریک...! ماشینی بی بنزین... ! موبایلی خاموش...! 



همه چیز دست به دست هم داده بود که او را به مرز ترس و 
دلهره ای که به جانش افتاده بود بکشاند...! جرات پیاده شدن از 
ماشین و در خواست کمک در این کوچه ی تنگ و مخوف را هم 
نداشت...اکنون در این زمان دلش گریه می خواست! آن هم یک 

.گریه اساسی..

."گریه ام..

.تاوان..

.خنده هایست..

.که بی جا کردم..

"#س_حسن_زاده 

* * *

چشمانش را به آرامی از هم باز کرد... اتاق بیمارستان را تشخیص 
داد...چشم چرخاند و مادرش را پشت پنجره در حالی که به 

تماشای منظره بیرون ایستاده بود و تسبیحی در دست داشت، 
دید! به شدت احساس تشنگی می کرد هرچه به آرواره هایش 

فشار می آورد تا در خواست آب کنند تالش اش  بی نتیجه می 
ماند! تمام زورش را جمع کرد و چیزی شبیه آب از تارهای صوتی 

اش خارج کرد! سیمای به محض شنیدن صدایش به سمت او 
برگشت...چشمان باز آران را که دید با خوشحالی خدارو شکری 



.گفت و با عجله به سمتش آمد..

_ آران! پسرم...خوبی مامان؟ تو که منو نصف جون کردی...خوبی 
؟قربونت برم

خس خس می کرد و  حرف زدن برایش کمی سخت بود...گلویش 
.خشک بود و سفت شده بود..

._ خوبم...خوبم قربونت برم..

جان دوباره گرفته بود و خوشحالی تمامش را در کام خود غرق 
.کرده بود..

_خدارو شکر. بزار به دکترت خبر بدم که بهوش اومدی شاید نباید 
االن آب بخوری؛ االن میام مامان جان...تیرداد و آراز هم همین 
.بیرون هستن به اونا هم خبر بدم بدجور نگرانت هستند پسرم..

.به نشانه تایید سری تکان داد..

 سیمای از اتاق خارج شد...



در جایش نشست... سرش درد می کرد...دستی روی قسمتی از 
سرش که درد می کرد کشید؛ متوجه باند پیچی سرش شد؛ نگاهی 

به باداژ پیچیده شده دستش کرد! کم کم همه چیز همچو یک 
.سناریو به یادش آمد..

خدا خدا می کرد که روجا سر قرارش با فربود نرفته باشد...دعا 
دعا می کرد هنوز جوابی به او نداده باشد...گفته بود تصمیمش به 

ضررش نیست...از فکر کردن به این موضوع شقیقه هایش نبض 
می گرفت و تمام جانش از ترس و واهمه به لرزه می افتاد...اصًال 

.امروز چند شنبه بود...اصًال او اینجا چه می کرد..

در با ضرب باز شد اول آراز و بعد بقیه پشت سرهم وارد 
شدند...آراز به سمتش آمد و او را محکم به آغوش کشید و با 

صدای که به خاطر بغضی که در گلویش النه دوانده بود مقطع 
:خارج می شد لب زد

!_آران این چه وضعیه واسه خودت ساختی...

قطره اشکی که از چشم آراز بر روی گردنش چکید و آن را َتر کرد 
را حس کرد؛ ولی به روی او نیاورد...او کاری کرده بود که اعضای 
.خانواده اش به این حال و روز بیفتند...از خود گله بسیار داشت..



وقتی دید که آران پاسخی نمی دهد از او فاصله گرفت و لبخند 
.به لب آورد..

_فهمیدم که حالت خوبه... اگه جواب می دادی می فهمیدم که 
.حالت خوش نیست..

.دکتر قدمی به سمتش برداشت و نزدیکش شد..

_خوب آراز جان شما بیا این ور تا من داداشت رو معاینه کنم؛ هم 
.خیال شما و بقیه رو جمع کنم و هم خیال خودمو..

 با بهوش آمدن برادر ُقلش دوباره به حالت همیشگی خود برگشته 
.بود..

_ ای به چشم، بفرما این شما و اینم آدم برفی ما، فقط کاش دست 
کش داشتین و بعد معاینه اش می کردین...نگران دستاتونم که یه 

.وقت از سرمای این آدم برفی یخ بزنه..

دکتر، از دست توی نثارش کرد و تیرداد، آراز بس کنی حوالش کرد 
و سیمای، آراز کش داری گفت...دکتر معاینه اش که تمام شد با 

خوش رویی رو به جمع شد و نگاهش را در بین آن ها به گردش 



.انداخت..

_ خدا رو شکر خوبه، فقط تا فردا صبح برای اطمینان خاطر تو 
.بخش می مونه و انشا� فردا صبح مرخص می شه..

تیرداد سرمست شد...خدا می داند که از دیشب تا به حال چه 
.زجری را کشیده بود و تا مرز سکته پیش رفته بود..

._تشکر دکتر، بابت زحماتی که کشیدین واقعًا ازتون ممنونم..

_این چه حرفیه انجام وظیفه بود؛ اگه اجازه بدین از حضورتون 
.مرخص بشم..

همگی ممنونی گفتند و دکتر از همه خداحافظی کرد و از اتاق 
 خارج شد...

.به محض خارج شدن دکتر، دلجویانه آران را نگاه کرد..

_ پسر با خودت چی کار کردی؟!...چی شده بابا...چرا این طوری 
!شدی؟



 

نمی دانست چه پاسخی به پدرش بدهد. مادرش به یاری اش 
.رسید و رو کرد سمت پدرش..

_تیرداد جان...االن وقتش نیست؛ بزار برای بعد، االن آران باید 
.استراحت کنه..

تیرداد باشه ی خسته ای  زیر لب گفت و به سمت کاناپه رفت و 
.روی آن نشست..

سوالی که همچو خوره بعد از بهوش آمدنش به جانش افتاده بود 
.را به لب آورد..

!_روجا کجاست؟

_تا سه چهار ساعت پیش این جا بود. مثل این که با فربود قرار 
داشت. چون به کسی نگفته بودیم حالت اینجوری شده. دیگه 

نتونست قرارش رو کنسل کنه رفت. ولی گفت دوباره بر می گرد و 
.ساعت ده یا یازده اینجا می آد مامان جان..



قلبش به تپش افتاد...مضطرب شد...پس تا کنون یک روزی دربستر 
بیمارستان میهمان بود است...چرا و چگونه به اینجا آمدنش مهم 

.نبود...اکنون غیر روجا هیچ چیز برایش مهم نبود..

؟_االن ساعت چنده

.آراز نگاهی به ساعت مچی اش کرد..

._یازده و ده دقیقه..

باید کاری می کرد...باید سنگی که می خواست با روجا باز کند را 
باز می کرد...باید از او می خواست به مالقاتش آمده و تک تک 

حرف هایش را می شنید و به اعتراف به عشقش گوش می 
.سپرد...تعمل نکرد..

؟_موبایلم کو

.سیمای اشاره ی به کمد کرد..



._تو جیب شلوارته..

._مامان لطفا موبایلم رو بده..

سیمای به سمت کمد رفت و از جیب شلوار او موبایلش را 
.برداشت و به دستش داد..

همین که گوشی به دستش رسید به سرعت هر چه تمام تر با روجا 
تماس گرفت. با شنیدن مشترک مورد نظر خاموش می باشد...با 

.نگرانی رو به بقیه کرد..

._خاموشه..

_حتمًا شارژ موبایلش تموم شده...بزار یه زنگ به مهین خانم بزنم 
.شاید به عمارت برگشته باشه. تو نگران نباش مامان جان..

با مهین خانم تماس گرفت و مهین خانم به مادرش اطمینان داد 
که روجا به آن جا برنگشته...! دلشوره به جانش افتاد...اضطراب و 

.دلهره امانش را برید..



:تیرداد بی درنگ خطاب به آراز لب زد

 _ یه زنگ به فربود بزن ببین کجاست؟ از روجا خبر داره؟

بدون تعلل دست برد و از داخل جیب شلوار نایکش موبایلش را 
در آورد...به محض باز کردن قفلش تماس بی پاسخ روجا را روی 

صفحه نمایش گوشی اش دید. به ساعت تماسش نگاه کرد؛ دو 
ساعتی می شد که تماس گرفته بود...متعجب به جمع حاضر نگاه 

.کرد..

_ روجا دو ساعت پیش به من زنگ زده گوشیم سایلنت نبوده...چه 
!طور شده زنگ تماسش رو نشنیدم؟

تیرداد که دیگر نگرانی و پریشانی اش را نمی توانست کنترل کند، 
:با صدای نسبتا بلندی گفت

._ به فربود زنگ بزن..

نگاهی به آرانی که همچو اسفند رو اتیش شده بود انداخت و 
:دستپاچه لب زد



._ باشه االن زنگ می زنم...

تا آراز جوابی دهد حرص و عصبانیتش را بر سر موهایش که 
بلندی آن تا گوش هایش می رسید خالی کرد و آن ها را با خشم 

به عقب هدایت می داد. گوشه لبش را به دندان گرفته بود و آن را 
با حرص می جوید. مزه خون در دهانش را حس کرد و خم شد از 
کنارش دستمال کاغذی برداشت و آن را تمیز کرد... صدای متعجب 

آراز را که گفت جواب نمیده را که شنید دلهره درمارش را برید... 
دیگر وقت نشستن و منتظر ماندن نبود؛ ضرب العجلی از جایش 

برخاست و با خشونت ُسرم را از دستش کَند...!سیمای پریشان به 
.سمتش آمد..

!_ آران داری چی کار می کنی؟!...چرا ُسرمت رو در آوری؟

ُپر بود...همچو ببری درنده لبریز بود از خشم و عصبانیت! کاسه 
.صبرش سر رفته بود و استقامتش به منتهایش رسیده بود..

_ چی کار کنم مامان! روجا گوشیش خاموشه و فربود جواب نمی 
ده !ساعت یازده و نیم و ما از روجا خبر نداریم و معلوم نیست 

کجاست...؟!مامان توقع داری دست تو دست بزارم دارز بکشم رو 



.تخت، انگار که نه انگار..

.این روی جدیدی از آران بود که می دید..

_باشه مامان چرا عصبانی می شی؟ االن می ریم  پیداش می 
.کنیم...تو نگران نباش... تازه به هوش اومدی...خطرناکه برات..

.رو کرد سمت تیرداد..

_ تیرداد یه زنگ به تهمینه بزن. شاید روجا با فربود اون جا 
.رفتن... آخه آراد و یسنا هم اون جا هستند..

در دلش دعا دعا می کرد که خدا کند حرف مادرش درست از آب 
در آید و روجا آن جا باشد و جای هیچ نگرانی نباشد...منتظر به 

مکالمه پدرش با عمه اش گوش فرا داد... به محض این که پدرش 
گفت "اون جا نیست"بدون این که به بقیه ی مکالمه ی پدرش 

.گوش بسپارد رو کرد سمت آراز..

؟_ماشین آوردی



._آره..

دستش را به سمتش داراز کرد و کالمش کوبنده و برنده شد...از 
.روجایش بی خبر بود بی خبر..

._سویچت رو بده..

متعجب شد!چینی به ابرویش آورد...همین مانده بود که آران با 
این وضعیتش رانندگی کند...هنوز یک ساعت نمی شد که به هوش 

!آمده بود

_کجا می خوای با این حال و روزت بری؟! نمی تونی رانندگی 
.کنی! خودم می رم...تو استراحت کن..

.نگاه تیز ش را به او کرد و غرید..

_آراز واسه من تعیین تکلیف نکن! واسه من تصمیم نگیر که چی 
کار کنم یا نکنم من حالم خوبه...لباسم رو عوض می کنم باهم می 

.ریم..



برادر زورگویش را می شناخت به خودش دخالت بیش تر را نداد 
و بعد از این که آران لباسش را عوض کرد و تعهد داد و  برگه 

ترخیص گرفتند از بیمارستان خارج شدند و به سمت ماشین رفته 
و سوار آن شدند...حاال کجا باید می رفتند آن ها که نمی دانستند 

.در کجا باید جویای خبری از روجا باشند.. 

!_خوب حاال کجا بریم؟

._ برو خونه ی عمه..

._دیدی که بابا گفت اون جا نیست.. 

خبر نداشت...بی خبری از روجا او را تا مرز جنون می رساند و 
برادرش بی سوالی راه انداخته بود...شیری شد در قالب یک برادر 

.و غرید..

._ آران برو با من بحث نکن..

!_باشه بابا چرا داد می زنی...



گوشی اش را به دست گرفت و سریع شماره آراد را گرفت...صدای 
:متعجب آراد توی گوشی پیچید

!_آران توی...؟

._آره خودمم..

؟_خدارو شکر، به هوش اومدی

!وقت این حرف ها نبود روجا نبود...روجایش نبود

؟_ آراد کجای

_یه نیم ساعتی می شه که از خونه عمه اومدیم.خونه خودمم یه 
.دوش بگیرم می آیم مالقاتت..

؟_روجا اون جا نیست

!_نه...روجا این جا چرا باید باشه؟! چه طور مگه؟چیزی شده؟



بدون این که پاسخ سوالش را بدهد بی درنگ سوالش را با سوالی 
.دیگر  پاسخ داد..

؟_ فربود خونشون بود

.از این سوال جواب های برادرش گیج و سردرگم شده بود..

!_نه نبود. آران اینا چیه می پرسی چی شده؟

آران دست انداخت و از تنها کسی که در این حال تنها امیدش بود 
:از او پرسید

؟_یسنا چی اون از روجا و فربود خبر نداره

:آراد این بار با صدای نسبتا بلندی گفت

_آران بهت میگم اینا چیه می پرسی؟ چی شده؟ جون به لبم 
!کردی



:مصمم گفت

._آراد گفتم از یسنا بپرس..

از این ُغرش گوش خراش، دستپاچه سریع سوال آران را از یسنا 
پرسید... با شنیدن این که یسنا هم از روجا خبر ندارد تمام 
امیدش تحلیل رفت...! ضعف تمام وجودش را فرا گرفت و 

درمقابل پشت سرهم پرسیدن که چی شده  از زبان آراد تنها 
توانست بگوید "با مامان تماس بگیر . اون بهت می گه" تلفن را 

قطع کرد و شماره فربود را نه یک بار بلکه بیست بار گرفت ولی 
جوابی نشنید...به خانه عمه اش که رسیدند...همین که خواست 

پیاده شود و به سمت در خانه شان برود زنگ موبایلش به صدا در 
آمد...نگاه به صفحه نمایش آن کرد شماره پدرش بود... بی درنگ 

:پاسخ داد

._الو بابا..

.صدای مضطرب پدرش در گوشی پیچید..

_آران...یسنا به دوست فربود زنگ زده پیداش کرده...باهاش حرف 



زده موبایلش تو ماشینش جا مونده بوده به خاطر همون جواب 
تماس هامونو رو نداده...با فربود حرف زدم می گه تا ساعت نه 

.پیش روجا بوده...بعد اون ازش جدا شده..

.چیزی در َپس توی ته ذهنش شروع به جوالن دادن کرد..

؟_کجا رفته بودن

حال تیرداد هم خوش نبود...آن را به وضوح در صدای پریشانی 
.که میلرزید قابل شنود بود..

_گفت نزدیک آموزشگاه شون یه رستوران اسمش(...) اون جا 
رفته بودن...فربود گفت نزدیک اون جاست االن میره یه سر می 

.زنه. آران برین اون وری خبری شد زود بهم بگین..

._باشه..

از صدای پدرش مشخص بود که حال او هم کم از حال خودش 
ندارد... گفته های پدرش را به آراز نقل قول کرد و آراز به آن 

.سمت راند ...



چه بالی داشت به سرش می آمد...می سوخت! تمام استخوان 
.هایش می سوختند و به گزگز افتاده بودند..

اکثر خیابان های نزدیک رستوران را گشتند...حتی ماشین های 
داخل پارکینگ رستوران را هم بررسی کردنند؛ که شاید در بین آن 

ها ماشین روجا را بتواند پیدا کنند ولی فایده نداشت...!روجا 
قطره ی توی دریا  شده بود و پیدا کردنش به همان اندازه سخت و 

!دشوار...

مغموم رو کرد سمت آراز...صدایش در نمی آمد...بغضی جا خوش 
.کرده در گلویش کامش را تلخ کرده بود..

._آراز کوچه پس کوچه ها هم برو...شاید اون دور و ورا باشه..

.لرزش صدایش از گوش های تیز آراز دور نماند..

در یکی از کوچه های خلوت که وارد شدند نگاهش به ماشین 
روجا افتاد که گوشه ی به طور کج پارک شده بود...مسرور از پیدا 

.کردن گمشده اش رو کرد سمت آراز..



._ آراز اونا اون جاست. برو کنارش پارک  کن ..

همین که آراز کنار ماشین روجا نگه داشت سریع بودن این که در 
را پشت سرش ببند پیاده شد و به سمت  ماشین روجا رفت...در 
قفل بود! تلفن همراهش را از جیبش در آورد و چراغ قوه اش را 

روشن کرد...نور آن را داخل ماشین انداخت؛ نبود! کسی آن داخل 
 نبود! روجایش داخل آن ماشین نفرین شده نبود!

به معنای واقعی وارفت! به ماشین تکیه داد و به آرامی در حالی 
که به دیواره ماشین کشیده می شد ُسر خورد و بر روی زمین 

.نشست..

 بهت و نگرانی قالبش شد...این چه حالی بود که آران داشت!

!_ آران...چی شد؟! تو ماشین نیست؟

جواب نداد...نای حرف زدن نداشت... به معنای واقعی باخته بود! 
درمانده شده بود! کاسه صبر و استقامتش به منتهایش رسیده 
بود! حال باید چه کار می کرد...؟! اگر روجایش گیر گرگ ها و 

شغال های این شهر می افتاد؛ چه کاری از دست او بر می 
آمد...؟!دلش گریه می خواست! به گونه ی که دستانش را روی 

چشمانش بگذارد و یک دل سیر برای بیچاره گی خودش ناله فغان 



سر دهد...! بغض راه گلویش را بسته بود... به زحمت به آرواره 
.هایش فشار آورد و با عجز نالید..

_ نیست...نیست آراز...نیست... چه اتفاقی واسش افتاده؟ دارم از 
.دلشوره و نگرانی می میرم..

.نگاه مفلوکش را به آراز انداخت..

_ آراز گیر گرگ های آدم صفت افتاده باشه؛ من چی کار کنم؟ چه 
!جوری پیداش کنم؟! اصًال کجا باید دنبالش بگردم؟

حالش کم از او نداشت...ولی حال زار آران را که می دید نگرانش 
.می شد..

_ پاشو انشا� که چیزی نیست...پاشو سوار شو بریم آگاهی...باید 
گم شدنش رو به اونا اطالع بدیم؛ اونا راحت تر از ما می تونن 

.پیداش کنن.. 

 به سختی از زمین برخاست و به سمت ماشین رفت...تنها امیدش 
فعال همین کار بود...او باید دلبرکش را می یافت...حتی شده زیر 
سنگ باشد، او را باید می یافت! سهم او از این زندگی روجایش 



.بود..

 هر دو که نشستند؛ آراز به راه افتاد...ده دقیقه ی می شد که به 
.راه افتاده بودند؛ با نگرانی آران را نگریست..

_ آروم باش. چند ساعته که تازه به هوش اومدی...به خودت فشار 
.نیار... انشا� که پیداش می کنیم..

خودش هم از گفته خودش مطمئن نبود؛ ولی چه می توانست 
.بگویید! نگرانی و پریشانی حال برادرش آزارش می داد..

موبایلش به صدا در آمد...نگاهی به شماره افتاده شده انداخت. 
!پدرش بود. دستپاچه شد...به پدرش چه باید می گفت؟

؟_آراز باباست. حاال بهش چی بگم

_آران هیچی بهش نگو...وضعیت قلب اون در حالت عادی نگران 
کننده ست چه برسه که االن بفهمه ماشین روجا رو بدون این که 

خودش رو پیدا کنیم؛ پیدا کردیم... بهش بگو هنوز به رستوران 
.نرسیدیم..



به نشانه باشه سری تکان داد...همینکه خواست تماس را برقرار 
کند تماس قطع شد...گوشی را کمی باالتر گرفت و با درماندگی لب 

.زد..

._قطع کرد..

:آراز باعجله گفت

._خودت زنگ بزن تا نگران نشده..

شماره پدرش دوباره در صفحه نمایش گوشیش نمایان شد بدون 
.تعلل نوار سبز را کشید..

؟_ آران بابا کجایین

.حرف های  آراز را یک بار سریع در ذهنش دوره کرد..

._ تو راهیم..



صدای بشاش پدرش به اشخاصی که نگران حال عزیزشان باشد 
!شباهتی نداشت

._ برگردین.... فربود روجا رو آورد..

انرژی که آن لحظه به جانش تزریق شد وصف نشدنی بود...حس 
کرد از نو زنده شده است و  نفسی دوباره گرفته!قلبش ماالمال از 

.خوشی و سرمستی شد...جان گرفت! جان دوباره..

!_روجا پیدا شده

.آراز خدا رو شکری به لب آورد..

!_بابا مطئنی؟

_آره بابا، االن پیشم نشسته. مثل این که بنزین تموم کرده بوده، تو 
.یه کوچه گیر افتاده بوده... گوشیش هم شارژ نداشته خبر بده..

؟_حالش خوبه



._آره خوبه..

.بی درنگ لب زد..

._ اومدیم..

._بیاین منتظرم..

._باشه خداحافظ..

._خداحافظ..

اکنون که از خوب بودن حال روجا مطمئن شده بود؛ در پِس 
ذهنش خط و نشانی نبود که برای روجا نکشیده باشد! روجا با 

ندانم کاریش کاری کرده بود که مرگ را با بند بند وجودش حس 
کرده بود...اکنون که خیالش از بابت پیداشدنش راحت شده بود، 
ذهنش فقط درگیر آن بود که اگر پیدا نمی شد چه خاکی باید به 

سرش می ریخت؟! نه حواسش به حرف های آراز بود! نه به 
کوچه! نه به خیابان! نه به گذر زمان! فقط ذهنش درگیر بود و 

فقط این جمله را در ذهنش پی در پی تکرار می کرد"دستم بهت 



.برسه روجا"..

 گوشه ی از پارکینگ کنار ماشین آراد پارک کرد...آران بدون تعلل 
سریع از آن پیاده شد و با عصبانیت پله ها را دو تا یکی طی کرد 

و به در رسید. چند بار پی در پی با عصبانیت با کوبیدن درکوب را 
به صدا در آورد... بی احتیاطی روجا او را تا مرز جنون و دیوانگی 
برده بود... این همه اعصبانیتی که در درونش غلیان می کرد دست 

خودش نبود...باید جای خالی می شد و چه دیواری کوتاه تر از  
.دیوار روجا، کسی که مسبب اصلی این حال افشانش بود..

در باز شد... قامت کشیده  آراد پشت در نمایان شد...سالمش را 
بدون پاسخ رها کرد و با خشمی که همه جانش را فرا گرفته بود 
وارد سالن شد...روجا را بین مادر پدرش دید...اعصابش به حدی 

متشنج و به جوش آمده بود که اصال نمی دانست که چه بگوید و 
چه کار کند...فقط می خواست خودش را خالی کند! این فکر که 
اگر گیر یکی از شغال های خیابان می افتاد، چه بالی به سر او 

می آمد! تنش را به لرزه می انداخت خشمگین بود او اکنون خوِد 
:خوِد کوه اتشفشان بود با خشم غرید

؟_کجا بودی

روجا دستپاچه از واکنش و تحاکم صدای آران سیخ در جایش 



.ایستاد و به تته پته افتاد..

._هیچ جا...ماشینم بنزین تموم کرده بود...خیابون مونده بودم..

نمی توانست ذهنش را متمرکز کند!ذهنش فقط به گرگ های شهر 
!در گیر بود...همین و بس

 دستانش را تهدید وار تکان می داد و همچو قبل همچو شیری 
.خشمگین می غرید..

_ اگه گیر یه نامرد می افتادی... اگه بالی سرت می آوردن...اگه 
می بردنت یه جای که دست هیچ کدوممون بهت نمی 

!رسید...میخواستی چی کار کنی هان؟ هان...؟

 هان دوم را که بی شباهت به نعره ی گوش خراش نبود گفته بود! 
صدای بلند آران تن روجا را به لرزه انداخته بود. ترس به جانش 

رخنه کرده بود و قلبش آزرده شده بود...نگرانی هر کس برایش را 
درک می کرد جز آرانِ آدم برفی را...خوشش نمی آمد در مقابل این 

جمع  که هر کس به گونه ی در آرام کردن جو موجود و آران 
بودنند . این گونه ماخذه شود! کنار یسنا، این گونه خار شدن را 

.دوست نداشت..



آران عصبی تر از قبل بدون این که به آرام باش های بقیه اهمیتی 
 دهد ادامه داد...

_ روجا از کی؟! ...از کی روجا؟!...از کی این طوری بی فکر 
شدی؟!...گوشیت خاموش می شه...ماشینت بنزین تموم می 

کنه...شب با یکی قرار شام می زاری...ساعت یازده می شه کسی 
ازت خبر نداره...اصًال چه لزومی داشت برای قرار، شب بری؟ روز 

و ازتون گرفته بودن؟ ...اصًال واسه چی رفتی کی به تو اجازه 
.داد؟ هااان..

.از خشم دستی به پشت گردنش کشید..

_ از کی این قدر بی مسئولیت شدی؟! از کی این قدر خودسر 
!شدی؟! هان...

روجا دیگر کاسه صبرش به سر آمده بود... او که نمی دانست آران 
در نبود او چه چیزهای  که به فکرش نرسید، آران ترس را با تمام 

وجودش حس کرد، لمس کرد...روجا که نمی دانست همه این داد و 
غال ها او فقط به خاطر نگرانی و دلتنگی بود که آران برای او 

داشت...روجا که خبر نداشت آران یک ماه از ندیدن او چه 
زجرهای را کشید... او که خبر نداشت شنیدن پیشنهاد ازدواج 



فربود آران را به آن حال و روز انداخته...او خبر نداشت که گفتن 
این که جوابش به ضرر فربود نیست چه گونه فشار او را به بازی 
گرفته و او را روانه بیمارستان کرده بود... او که خبر نداشت آران 

از این که اکنون نمی داند روجا چه جوابی به فربود داده است 
چه حال بدی را دارد...روجا خبر نداشت...از هیچ کدامشان خبر 

نداشت...بخاطر همین این برخورد تند از آران برایش قابل هضم 
نبود...گفته های آران به حدی برایش سنگین و غیر قابل هضم بود 
که نفهمید که کی کنترلش را از دست داد و با صدای نسبتًا بلندی 

.جواب داد..

_ خوب یادم نبود گوشیم رو شارژ بزنم. تا ساعت هفت غروب 
همگی بیمارستان پیش تو بودیم...نگران حال تو بودیم... اصال 

حواسم به گوشیم نبود... نگاهی بهش نکردم که بفهمم شارژ داره 
یا نه...بدتر از اون باک بنزینم بود خوب چی کار کنم اتفاقِ پیش 

میاد دیگه...مگه حال تو حواس برامون گذاشته بود که من 
.حواسم به باک بنزینم باشه..

.آران پوزخندی به لب آورد..

._ هه...جالبه حال من حواس واست نذاشت..



.صدایش بلند بود...کالمش تیز بود و برنده...تلخ بود همچو زهر..

_آره حالِ تو...اصال به تو چه که تو کارام دخالت می کنی! 
مسئولیت من گردن عمو تیرداد هستش...اون موظف اعتراض 

کنه...حرفی بزنه...حتی یه َچک بخوابونه زیر گوشم...ولی تو چی؟! 
تو هیچ حقی نداری...من این حق رو به آراز و آراد هم بدم به تو 

.یکی نمی دم..

جان داد...او له شد زیر این آدم به حساب نیامدنش در برابر این 
.دلبرک غرورش همه به یغما و غارت رفت..

هردو همچو ببری خشمگین شده بودند و می غریدند و برای هم 
چنگال تیز می کردند. به حدی عصبی بودنند که به گفتن های"بس 
کنین بچه های تیرداد. ..آروم باشین های سیمای... باشه خوب دیگه 

های آراد...کافیه دیگه بس کنین های آراز..."هیچ توجهی نمی 
کردنند...! حرف های روجا به حدی برای آران سنگین تمام شده بود 

که تمرکزی روی اعمال و رفتارش نداشت...سرش از این همه 
.حرص و عصبانیت احتمال انفجار مهیبش هر آن وجود داشت..

روجا بعد از این همه سال میدان اعتراض و گله گی هایش به 
پهنای بزرگی برایش باز شده بود دوست داشت فقط از آن ها 

بگوید و خودش را خالی کند! عصبی تر از قبل با ُتن صدای نسبتًا 



:باالی گفت

_ به تو هیچ ربطی نداره. آخه به توچه که راه به راه تو کارام 
دخالت می کنی؟! به خودت اجازه می دی واسه چی پوشیدن و 

چی نپوشیدن من نظر بدی! واسم حکم صادر کنی! اصال به توچه 
که من می خوام کجا برم... هان؟! اصًال به تو چه؟ تو چی کاره ی 

؟منی؟ به تو چه هان

دیگر کاسه صبرش به سر آمده بود و هیچ تمرکزی روی خودش و 
گفته هایش نداشت حرف روجا بد کامش را زهر کرده و قلبش را 

:شکسته بود با صدای بلندی که بی شباهت به نعره نبود لب زد

_به من ربط داره بفهم...! همه چیز تو به من ربط داره اینو بفهم...! 
چی می پوشی...چی نمی پوشی...کجا میری کجا نمیری...باکی 

میری با کی نمیری...همه شون به من ربط داره بفهم...اینو تو 
.مخت فرو کن...آخه لعنتی من عاشقتم...چرا اینو نمی فهمیییی..

:اندکی مکث کرد و فریاد زد

._ اینو بفهم..



مبهوت از چیزی که شنید در جایش بی حرکت ایستاد...تیرداد 
سکوت کرد...سیمای هین کشداری گفت و دستانش را روی دهانش 

قرار داد...آراد از تعجب  شاخ در آورد و یسنا از تعجب چشمانش 
.گرد شد...آراز لبخند به لب آورد  و در دل نا کسی نثار آران کرد..

تحمل جو متشجی که درست کرده بود را بیش از این نداشت و با 
گفتن" بفهم" آرامی از سالن خارج شده و به قصد رفتن به آالچیق 

 عمارت را ترک کرد...

روجا اندکی زمان نیاز داشت تا به خودش بیاید! از حالت گنگی 
که گرفتارش شده بود که رها شد. نگاهش را چرخاند و با سیمای 
که دستانش روی دهانش قرار داشتند و عمو تیردادی که بی هیچ 

عکس العملی، گوشه ی را نگاه می کرد و آراد و یسنایی که از 
تعجب زل زده به چشمان هم بودنند و آرازی که لبخندی ملیح بر 

لبانش نقش بسته بود و او را می نگریست مواجه شد...جو 
موجود برایش به حدی سنگین بود که تحمل کردنش برایش 

سخت ترین کار ممکن بود! فرار را به قرار ترجیح داد و با گام های 
تند  به قصد رفتن به اتاقش سریع از آن سالن که عاری از هر 

.اکسیژنی برایش بود خارج شد..

." گریزانم..

.من از جنگ میان قلب ها..



.گریزانم..

.گریزان..

"#س_حسن_زاده 

* * * 

ُشک زده شده بود...چیزی که شنیده بود را باور نداشت...نگاهی به 
تیرداد کرد بی صدا ایستاده بود! فشار آرامی بر بازویش وارد کرد 

.و با مهربان ترین لحن صدایش زد..

._ تیرداد..

.تیرداد در حالی که نگاهش سمتی دیگر بود با مهربانی پاسخ داد..

._ جانم..

!_ درست شنیدم! همون چیزی که من شنیدم رو تو هم شنیدی؟

 روی کاناپه نشست...آرام بود...شاید باید آرام می بود تا 



.میتوانست این مسئله را هضم کند..

._ آره عزیزم درست شنیدی..

.باور کردنش برایش واقعا سخت بود..

!_ یعنی آران عاشق روجا شده؟

.تیرداد سردرگم پاسخ داد..

._ چه بدونم عزیزم، یه همچین چیزی گفت..

 به سمتش رفت و کنارش نشست... به محض نشستنش رو کرد 
.سمت آراد و آراز..

؟_ شما دو تا می دونستید

.آراد که حجم شنیده هایش برایش غیر ممکن بود با بهت لب زد..



_ نه به جون مامان، من روحم هم از این موضوع با خبر نبود... 
!منم مثل شما االن فهمیدم

.منتظر به آراز چشم دوخت، آراز با لبخندی بر لب پاسخ داد..

._ به جون آراد منم خبر نداشتم..

.چشمکی زد و با شیطنت ادامه داد..

_ ولی مامان، این پسرت عجب نا کسی بوده! یه جوری رفتار می 
کرد با روجا که من یکی فکر می کردم زیاد دلخوشی از اون نداره 

و ازش خوشش نمی آد! حالش رو وقتی که از روجا خبری 
نداشتیم  با چشای خودم دیدم... مثل روغن رو آتیش جلز و ولز 

می کرد! ولی فکر نمی کردم نگرانیش، به خاطر این باشه که 
.عاشقشه..

. روی کاناپه بغل دستی مادرش نشست..

_ اگه من بودم؛ همون روز اول بهش می گفتم و خودمو خالص 
.می کردم..



 انفجار صدای خنده اش فضای بزرگ سالن را گرفت...سیمای هم 
.لبخندی به لب آورد..

_ یعنی دعاهم مستجاب شد! چه قدر من نگران آران بودم! چه 
قدر من این دختر اون دختر نشونش دادم و بهش معرفی کردم! 
.اصًال یه درصد هم فکر نمی کردم اون عاشق روجا شده باشه..

تیرداد در سکوتی عمیق فرو رفته بود. ذهنش در گیر بود! نمی 
توانست رضایتمندی از این اتفاق را کتمان کند، ولی دل نگرانی 

عجیبی تمامش را فرا گرفته بود! از بی سرانجام ماندن عشق 
پسرش واهمه داشت... او در وجود پسرش شعله های قد کشیده 

ی عشق را...اضطراب احوالش را... خستگی قامتش را...بعد از 
اعتراف به عالقه اش به روجا دیده بود! از پایان تلخ عشقی که بر 
پیکر او چیره اگر می گشت بیم داشت... دگرگون و پریشان گشتن 
.جوانک رشیدش جزو آخرین های بود که در این دنیا می طلبید..

او روجا را هم دید... سردرگمی و آشفتگی که به یکباره جانش را 
در بر گرفت را هم دید...پدرش نبود؛ ولی از پدری چیزی برایش 

کم نگذاشته بود ! شرایط بغ رنجی که روجا ناخواسته گریبان 
.گیرش شده بود به آزردگی خاطرش می افزود..



از جایش برخاست... به سمت پنجره های بلند و بزرگ سالن رفت؛ 
پرده را کنار زد...دید...!جوانک عاشق پیشه اش را، پریشان حال 

دید...حال او خنجری شد بر قلبش و آن را به نشانه ی ضربه های 
پی در پی اش گرفت... حالش خوش نبود... جوانک رشیدش بی 

قرار بود... بی قراری را در قدم رو های که در داخل آالچیق می زد 
:به وضوح روئیت کرد...بدون این که به عقب برگرد آرام گفت

._ آراز بابا برو پیش آران، تنهاش نذار..

.باشه آراز را شنید به سمتش برگشت..

._آراز...آرومش کن..

حال منقلب پدرش را دید...حسش کرد...خاطرش آزرده شد...از 
.جایش برخاست و با لحنی دلجویانه لب زد..

._ نگران نباش...آرومش می کنم..

این بار مخاطبش را همسرش قرار داد و با ملتمس ترین و مهربان 
.ترین حالت ممکن لب زد..



_ سیمای...پیش روجا برو... باهاش حرف بزن... هنوز تو شوک 
.چیزی که شنیده هستش! آرومش کن..

 با دستش ضربه ی آرامی به صورتش زد و هین کوتاهی کشید و 
.رنجور شد از خودش..

_ وای خدا منو نبخشه از بس درگیر آران شدم اون رو از یاد 
.بردم... تو نگران نباش من االن باهاش حرف می زنم..

.یسنا به محض شنیدن این حرف رو کرد سمت تیرداد..

_ دایی منم برم؟ اصال حواسم نبود! پاک حال روجا رو از یاد 
.بردم..

.از پشت پنجره جوانکش را می نگریست..

._ برو دخترم. برین آرومش کنین..

یسنا به گفتن" باشه، چشم" اکتفا کرد و به همراه سیمای سالن را 



.به قصد رفتن به اتاق روجا ترک کردنند..

آراد که تا کنون سکوت کرده بود ؛ از جایش برخاست...به سمت 
جای که پدرش ایستاده بود رفت و دوشادوش پدرش کنارش 
ایستاد. او هم آران و آراز را نگریست... بدون این که در زاویه 

:نگاهش تغییری صورت دهد آرام زمزمه کرد

_ هنوز تو شوک چیزی که شنیدم هستم؛ هضم این جریان برام 
.سخته..

تیرداد هم بدون تغییر زاویه دادن در نگاهش، در همان حال 
.پاسخش را داد..

_ آران همه معادالت ذهنی منو بهم زده... من تا آخر عمرم اگه آران 
چیزی به زبون نمی آورد، محال بود بهش شک کنم. محال بود اینو 

!بفهمم که نکنه آران عاشق روجا باشه...

سردرگم بود...سردرگم چیزی که شنیده بود و واقعیت داشت ولی 
.در محاالتش به آن فقط می شد فکر کرد..

_ من اصًال نمی فهمم! از کی! از کی بابا این اتفاق افتاده و ما همه 



!ازش غافل بودیم؟

. به سمتش برگشت. جدی بود و  قاطع..

_ آراد یادت باشه؛ این به ما ربطی نداره. این مسئله به خودشون 
.دوتا مربوط می شه..

!_ آخه...آخه روجا مثل خواهر ماست...

_ حسی که تو به روجا داری.نگاهی که نسبت به اون داری، مالک 
نمیشه که، آراز و آران هم همون احساس رو نسبت به اون داشته 

باشن. حس تو به خودت مربوطه، حس اون دوتا به خودشون... 
.این مسئله رو هیچ وقت از یادت نبر..

.رنجور شد...توقع این برخورد از پدرش را نداشت..

._ ولی برای من، کنار اومدن با این موضوع ، خیلی سخته..

تیرداد ضربه آرامی به شانه او زد و کمی نرمی و لطافت به 
.کالمش بخشید..



_ سخت نکن  برای برادرت، به روجا که می گی خواهرته فکر کن؛ 
.نسبت ها قابل تغییرند..

.آراد شانه ی انداخت و دستی به گوشه ی لبش کشید..

._ نمی دونم من عقلم جای قد نمی ده..

.آرام بود و کالمش در حین آهسته بودن ولی باز هم می لرزید..

_ صبور باش. ما همه تماشاچی این بخش از زندگی اون دوتاییم، 
باید ببینیم که هر کدوم چه تصمیمی میگیرن و چه اتفاقاتی رو 

.برای خودشون رقم می زنند..

اندکی فکر وتامل به گفته های پدرش کافی بود که به این نتیجه 
برسد که هر کس برای تعین احساس نسبت هایش خودش مختار 

.است و والغیر..

." دوستت دارم..

.دوستت دارم تا بی نهایت ها..



.همین..

"#س_حسن_زاده 

* * *

صدای برخورد سنگ فرش های کف باغ  بهم را شنید...به سمت 
صدا برگشت؛ قامت بلند و تنومند آراز را در این سیاهی شب در 

حالی که به سمتش می آمد را دید! در دلش غرید" آران خان 
شروع شد... حاال گندی که زدی رو جمع کن"روی چهار پایه ی که 

.با تنه ی درخت درست شده بود نشست..

آراز داخل آالچیق شد و رو به رویش در چهار پایه ی دیگری 
نشست...نگاهش را معطوف برادرش که به گوشه ی دیگر می 
نگریست کرد... به وضح می دانست که حرف کشیدن از این 

برادرش کار آسانی نیست! ولی او آراز بود بالخره راهی برای 
مغلوب کردن حریفش می یافت... لحن کالمش را همچو همیشه 

.که همه چیز را به شوخی و خنده می گرفت کرد..

_ آخه پسر خوب، این چه وضع ابراز عالقه کردن هستش! تو که 
!اول کاری زدی روجا رو تارومار کردی



از طرز حرف زدن آراز شگفت زده شد! تخمین عکس العمل دیگری 
را زده بود!ولی برخورد اکنون آراز تمام پیش داوری های او را بر 
هم زده بود!جوابی نداد، چون جوابی نداشت؛ شرمنده بود و این 

!شرمندگی، رو سیاهش کرده بود

برادرش حرفی نمی زند و واکنشی نشان نمی دهد او آران 
.بود...آران آدم برفی..

_ راستش رو بخوای تقصیر تو نیست. از بس با دختر جماعت 
نپریدی، باهشون نبودی و ازشون فرار کردی ...بلد نیستی بهشون 

.چه طوری ابراز عالقه کنی..

.کمی خم شد و خودش را نزدیک آران کرد..

_ خب به من می گفتی یه دوتا حرف عشقوالنه...چهار تا جمله 
دخترکُش یادت می دادم... روجا رو یک که نه، صد دل عاشق 

 خودت می کردی...

.به حالت قبلی خود برگشت..



_ آخه مگه ُمخت رو خر لگد زده؟! مرد حسابی آدم  اول کاری به 
کسی که دوسش داره می گه لعنتی من عاشقتم؟! این رو از کجات 

آوردی؟ حاال چه قدر واسه گفتن این جمله به سلول های 
خاکستری مغزت فشار آوردی؟ نگو که همه رو بخاطر درست کردن 

!این جمله عاشقانه سوزوندی ؟

می دانست که برادرش به این زودی ها نم پس نمی دهد ...او 
میدانست و ولی در حالش ر تصمیمش در پافشاری اش اثری 
نداشت... بالخره کاری می کرد که برادر یخیِ آدم برفی اش، 

نطقش را باز کند و به حرف بیاید...او هم کم کسی نبود آراز بود 
.آراز..

.دست به سینه شد و با شیطنت لبخندی زد..

_ بگو پس چرا اون طوری تو ماشین جلز و ولز می کردی...خوب 
دیوونه تو که می خواستی صحنه اعتراف عشقی بپا کنی یه ندا 
به من می دادی کمکت می کردم یه صحنه عاشقانه هندی برات 

درست می کردم که اعتراف نکرده، روجا عاشقت می شد خودش 
رو سریع به بیخ ریشت می بست. نه که اون طوری با اون حال به 

.اتاقش فرار کنه..

بعد از شنیدن حرف آخر آراز این همه ممانعتش به عکس العمل 



نشان ندادن دود شد رفت هوا نگاه مغمومش را روانه برادرش 
کرد...آراز آن نگاه را دید و قلبش فشرده شد. باید کاری می کرد! 

!این حال، به آران ُپر صالبت همیشه نمی آمد

_ نگو چرا این ناکس نمی آد خونه مجردیش! منه گاگول رو ببین 
فکر می کردم به خاطر تنها نذاشتن مامان و بابا نمی آد مثل ما 

اون جا زندگی کنه. نگو مسئله یه چیز دیگه بوده! این بال نگرفته 
لیلی تنگش زندگی می کنه اینم مجنون قصه نمی تونه ازش جدا 

.بشه..

آران دیگر واقعًا نمی توانست در برابر حرف های آراز واکنشی 
:نشان ندهد و آرام پرسید

؟_ اون تو چه خبره

آراز که سرانجام نتیجه این همه تالشش را دید؛ دیگر از حالت 
.شوخی و خنده اش در آمد و برادرانه جواب داد  ..

؟_ هیچ خبر مگه قرار بود چه خبری باشه

 برایش توضیح دادن در برابر این برادر عزیزش سخت بود از 



جایش برخاست و به سمت دیواره های کوتاه آالچیق رفت و 
درست نقطه مقابلش را که بیدهای بلند و کشیده به سقف آسمان 

بود را نگاه کرد...هرچه زور می زد حرفی بزند، کالمی بر زبان 
!جاری سازد بی نتیجه می ماند! نمی دانست چه بگوید؟

تعلل کردن برادرش را فهمید...!آن را حس کرد...!مرد بود، هرچه 
قدر هم که بذله گوی و شیطنت می کرد ولی باز هم مرد بود و 
خواندن فکر یک مرد برایش قابل درک و هضم بود...از جایش 

.برخاست...کنار آران قرار گرفت نگاهش را به او زاویه داد ..

_ اگه روجا منظورته که از چیزی که شنیده بود تو شوک رفته 
بود...یکم بعد با حالی داغون اتاقش رفت... اگه بقیه 

.منظورته...مامان که از خوشحالی پر در آورده..

نگاه بهت زده آران و سوالی که با عجله پرسید او را از ادامه دادن 
.به بقیه حرفهایش بازداشت..

!_ راست می گی؟

.با لبخند پاسخ داد..



_ آره به خدا راست می گم... مامان دیگه نمی دونست از 
.خوشحالی چی بگه یا چه طوری از خدا تشکر کنه..

آران با هزار زحمت فراوان به حنجره اش فشار آورد و چیزی 
.مانند بابا از گلویش خارج کرد...

. فهمید برادرش فکرش درگیر واکنش پدرش است..

_ بابا نگرانت بود...حرفی نمی زد...ولی حدس این که اونم از این 
قضیه ناراضی نیست دور از ذهن نبود. حس می کنم اون بیش تر 
تو منگنه مونده بود نمی دونست چی کار کنه... به خاطر همین منو 
فرستاد سراغ تو، مامان رو هم فرستاد سراغ روجا تا طرف هیچ 

.کدومتون رو نگیره. تا هیچ کدومتون ازش دل گیر نباشین..

مطمئن بود آران اکنون به واکنش آراد فکر می کند. بدون این که 
او را با سکوتش مجبور به پرسیدن سوالش کند خودش ادامه 

.داد..

_ و اّما آراد، تنها فردی بود که نه حرفی می زد و نه می شد 
حدس زد که تو سرش چی می گذره! تو با این ها کاری نداشته 

باش...به خودت فکر کن... به راضی کردن روجا فکر کن... من اگه 
جای تو بودم همون روزای اول همه چیز رو لو می دادم...جون 



؟داداش یه چیزی می پرسم راستش رو بگو، باشه

 

آران منتظر نگاهش کرد تا او سوالش را بپرسد... آراز هم شمرده 
.شمرده پرسید..

!_ آران از کی؟!. ..از کی عاشقش شدی؟

آران به روبه رویش برگشت و به رقص برگ ها بر اثر نسیم 
مالیمی که می وزید و آن ها را به این کار وادار می کرد نگاه 

.کرد..

_ دقیق نمی دونم از کی ولی دوازده ساله که این عشق رو با تمام 
.وجودم حسش می کنم و باهاش لحظه هامو می گذرونم..

او را به سرعت به سمت خود برگردانند و  از تعجب چشمانش گرد 
.و سیمایش ُبهت زده شده بود.

 _ دوازده سااال؟!

.آهسته لب زد..



._ آره...دوازده سال..

_ چه طوری تا حاال صبر کردی؟! چه طوری تا حاال تحمل کردی؟! 
اصًال چرا جوری رفتار کردی که همه فکر کنن تو زیاد از روجا 

خوشت نمی آد؟! چرا این همه باهاش سرد تر از بقیه رفتار 
!کردی؟

 شروع کرد به گفتن تک به تک حرف های که دو ماه پیش در برابر 
کاوه به آن ها اعتراف کرده بود. از نگرانی هایش، از شوریده گی 
احوالش، از واکنش اطرافیانش از همه و همه...حرفهایش که تمام 

شد. تنها یک حرف از آراز شنید و آن هم این بود که"آران خیلی 
مردی، من اگه جای تو بودم؛ به اندازه تو مردونگی و صبوری به 

خرج نمی دادم" همین چند جمله آراز در این پریشانی و شوریدگی 
حالش، نیروی قوی بود در برابر نا امیدی و سرگردانی که این همه 

.سال گریبانش را گرفته بود..

." گاهی..

.حرف ها هم..

.می توانند..

.از صد قرِص..



.انرژی زا.

.تمامت را پر کند..

.از حس های خوب..

"#س_حسن_زاده 

* * *

: دلتنگی هایم ابدیسترمان

به قلم: سمیرا حسن زاده

(بخش سه)



""دلتنگی

.قلبم می لرزد.."

.چشمانم را نم اشک می گیرد..

.شقیقه هایم نبض می گیرد..

.و من در َپِس..

.هر واکنشی..

.دلم می گیرد..

.قلبم ماالمال..

.از..

.دلتنگی ست..

.با این وسعت از دلتنگی هایم..

!چه کنم...؟

.گویا..

!دلتنگی هایم ابدیست...

"#س_حسن_زاده



:دلتنگی هایم ابدیسترمان

به قلم:سمیراحسن زاده

(بخش چهار)

هق هق گریه اش دیوارهای اتاقش را به زانو در می آورد! وای اگر 
این ها را آران می دید... به خاطر هر قطره ای که باعث شده بود 
از طوفان چشمان این دخترک روانه صورتش کند مرگ را به جان 

.می خرید و از خدا آن را می طلبید..

بی امان گریه می کرد! بد مخمصه ی گیر کرده بود...هر چه قدر که 
به شنیده هایش فکر می کرد، هق هق صدایش شدید تر و دریای 

چشمانش طوفانی تر می شد! این چه سرنوشتی بود که تقدیر 
برایش رقم زده بود؟! قدرت مقابله با آن را نداشت...توانایی 

ایستادن و گفتن شده است دیگر را از حیطه تخیالت خود خارج 
می دانست... او مغلوب شده بود! مغلوب بازی سرنوشت، شکست 

خورده بود، آن را با تک تک استخوان های ناتوانش حس می 
کرد... استخوان هایش به گز گز افتاده بود...شقیقه هایش نبض 
گرفته بود...امیدش به ته رسیده بود...اّما حال دلش، حال دلش 

گفتن نداشت؛ منزلگاه آشفتگی اش شده بود! خوابگاهی دنج برای 
.پریشانی اش شده بود..



تعقل می کرد...هر آن چه که تعقل می کرد اندیشه هایش به جای 
قد نمی داد! همه شان به مقصد چه کنم؟! حاال چه کنم می 

!رسید...

کسی به در نواخت...صدای سیمای به گوشش رسید...زار زد...این 
را دیگر کجای قلبش جای می داد! چه می گفت! حرفی نداشت! 

حس شخصی را که بی آن که خودش بداند نمک خورده و نمکدان 
شکسته است را داشت...هر چه قدر که می اندیشید، به نمک 

خوردن خود شکی نداشت ولی در نمکدان شکستنش خود را  
مقصر نمی دانست! آخر او کاری نکرده بود...کجای راه را بد رفته 

بود که باعث شده بود پسر مغرور آدم برفی این خانواده شیدایش 
بگردد؟! این اتهام که برای پسرمان نقشه کشیده ای را چگونه از 

!خودش دفع می کرد؟

شنیدن مکرر نام خودش از زبان سیمای، حالش را بدتر می کرد 
وجود یسنا هم آن را وخیم تر...عق زد...به سمت سرویس دوید... 
بازهم عق زد... بی آن که چیزی از محتوای معده اش خارج شود 
عق می زد! به تقدیرش، به شرایط که در آن گرفتار شده بود عق 

.می زد..

در اتاقش را از پشت بسته و قفل کرده بود...کلیدش همچنان بر 
روی قفل در قرار داشت و به همین نیمچه حفاظ دلش خوش بود! 

کسی نمی توانست در را باز کند. کسی نمی توانست وارد اتاقش 



.شود و حال زار اکنونش را روئیت کند..

از سرویس خارج شد...سیمای هم چنان ضربه های پی در پی و 
آرامش را به در اتاقش می نواخت...دقایقی بعد که از در زدن و 
صدا کردنش خسته شدنند، سیمای قبل از رفتن ضربه آخرش را 

 هم به آرامی زد و با مهربانی لب زد...

_ روجا می دونم بهت شوک وارد شده ولی، بعضی چیزا به زمان 
.نیاز داره. امشب استراحت کن ولی فردا باید باهم حرف بزنیم..

از بین آن همه حروف و کلمه و جمله او فقط بایدش را فهمید! 
باید جمله ی سیمای استرس را به جانش انداخت. برای اولین بار 

بعد این همه سال این جا و در کنار این خانواده بودن را نمی 
خواست! دلش مادر پدرش را می خواست... فامیلی می خواست 

که اکنون به آن جا پناه ببرد...دلش برای بی کسی خودش سوخت؛ 
نه خانواده پدری داشت! نه خانواده مادری و نه خود شخص پدر 

و مادرش را، هیچ کدام را نداشت و کنون خودش را بی کس ترین 
فرد روی زمین می دانست! درست بود که از بچگی کنار خانواده 

تیرداد بزرگ شده بود و آن ها را به معنای واقعی خانواده اش می 
دانست ولی االن در این شرایط این جا بودن را نمی خواست! 

چگونه هر روزش را کنارشان صبح را به شب برساند گویا که هیچ 
.اتفاقی نیفتاده است..



صدا های در سرش گوشش را کر می کردند...اکنون در برابر 
دیدگان سیمای او دختری بود که قصد داشت پسرش را از راه به 

.در کند! یا اینکه برای پسرش نقشه کشیده است..

دستی به صورتش کشید و اشک های ملتهبش را از گونه های 
سرخش پاک کرد...در دل نالید"خدایا با این حرف ها چه کار کنم؟! 
راهی پیش روم بذار..." اکنون کاری جز اشک ریختن از دستش بر 
نمی آمد! ذهنش به جای قد نمی داد...تفکراتش به نقطه صفر خود 

رسیده بود...ذهنش خالی بود از هر چاره سازی، فقط زمینی می 
!خواست که دهن باز کند و او را در کام خود ببلعد...همین

آراد و آراز، حتی آران هم به تنهایی آمدنند و او به خود زحمت 
گشودن در را نداد...به گفته هایشان گوش نسپرد...اقدامی برای 

عملی کردن خواسته هایشان نکرد...آران هم همچو سیمای 
اولتامیتیوم فردا را داد باصدای آرامی گفته بود" فردا باهم حرف 

"می زنیم. باشه؟

جوابش را نداده بود...ساعت از دو گذشته بود که دیگر کسی در را 
نزده و از او باز کردن در را نخواسته بود... نه خواب به چشمانش 

می آمد و نه سکون و استراحتی برای ذهنش، به همه چیز می 



اندیشید و به هیچ چیز نمی اندیش ! خودش هم نمی دانست به 
چه چیزی فکر می کند ولی فقط درگیری ذهنی داشت... گریه اش 
دوباره از سر گرفته شده بود! آران کجا بود که آن گریه ها را ببیند 

و زجری که به جانش انداخته را با چشمان خودش ببیند...در 
دوباره به صدا در آمد و این بار کس دیگری بود؛ کسی که بیش تر 

از بقیه از او خجالت می کشید و شرم داشت، تیرداد بود! عمو 
تیردادش بود...روی تخت نشسته بود و عمو تیردادش با عطوفت 

.صدایش زد..

_ روجا...روجای من...در رو باز نمی کنی؟ روجا در رو باز 
کن...هیشکی نیست...همه خوابند... باهات کاری ندارم حرفی هم 
نمی زنم فقط بزار بیام تو ببینمت...مگه همیشه نمی گفتی مثل 

بابام می مونین....پس چی شد! آدم به روی باباش در رو می بنده! 
االن به عنوان بابات اومدم سراغت نه به عنوان بابای آران در رو 
!باز کن نگرانم، نگران دخترم، در رو به روی بابات باز نمی کنی؟

شنید و برای بار هزارم به مهربانی و درک و شعور عمو تیردادش 
دلش ضعف رفت...اگر به  اختیار خودش بود او را بابا صدا می 

زد...عمو تیردادش خود از او خواسته بود که عمو خطابش 
کند...گفته بود(مادر پدر تنها کسی هستند که نه می شه جاشون 

رو کسی بگیره و نه حتی اسمشون رو کسی غیر از خودشون یدک 
بکشه. مادر و پدر مثل خدا یه دونه هستند، مقدس اند. قدر شون 

رو باید دونست حتی اگه اونا رو کنارت نداشته باشی) دلش 
برایش مالش رفت عمو تیرداد عزیزش پشت در اتاقش بود...با 



شتاب از جایش بر خاست و به سمت در قدم برداشت. کلید را در 
قفل در چرخاند و آن را باز کرد و کنار کشید تا تیرداد داخل شود. 
به محض داخل شدنش در را بست و دوباره قفلش کرد. به سمت 
تیرداد برگشت اّما سرش پایین بود. روی بلند کردن آن را و نگاه 

.کردن به او را نداشت..

تیرداد به سمت صندلی میز توالت رفت و روی آن نشست. مدت 
زمان کوتاهی گذشت روجا همان جا همچنان ایستاده بود. تیرداد 

یک دنیا حرف داشت،  سوال داشت؛ ولی قول داده بود که حرفی 
.نزند و سوالی درباره آن ها مپرسد..

._ روجا...دخترم نمی خوای که همش اون جا واستی؟! بیا بشین..

. خسته میشی..

.روجا آهسته به سمت تختش رفت و روی آن نشست..

_ نمی خوای سرت رو بلند کنی؟! نگام نمی کنی؟! گفتم فکر کن 
من باباتم من االن فقط به خاطر تو اومدم. می خوام خیالم راحت 
شه که خوبی و بهتری... هر کاری کردم خوابم نبرد. من کدوم روز 

و بدون دیدن تو یا بدون شنیدن صدای تو خوابیدم که این 
 دومیش باشه! هان دخترم؟



مطیع به آرامی سرش را بلند کرد...تیرداد او را دید و ُمرد...از 
دیدن حال دخترکش جان داد...چشمان باد کرده از حجم زیاد گریه 

او را دید و در دلش پدر سوخته ای نثار جوانکش کرد...قلبش 
رنجید از امانتی که به دستش داده بودند و حال باید اوضاع 

احوال او، چنین آشفته و پریشان می شد! طاقت نیاورد، به 
سمتش رفت و در کنارش نشست، او را پدارنه به آغوش کشیدن 

همانا از سر گیری هق هق گریه های روجا همانا، موهایش را 
نوازش می کرد و بوسه های گرم پدرانه اش را روی آن ها می 

.نهاند..

شیون و فغانش تمامی نداشت! حال که شانه های پهن و بازوهای 
های تنگ شده ی پدرانه ای سخاوت مندانه در اختیارش قرار 

گرفته بود، دل کندن از آن ها برایش سخت و دشوار بود و دلش 
هق هق می خواست...از تنهایش بیم داشت...حال که در اسارت 

آغوش امنی قرار گرفته بود، دوست نداشت از این اسارت رهایی 
یابد... دوست نداشت آن را از دست بدهد...این اسارات را پر تمنا 

.می خواست..

 چه طور! چه طور توانسته بود با وجود عمو تیردادش احساس 
تنهایی کند! عمو تیردادی که از نوزده سال قبل تا به االن نگذاشته 
.بود آب در دلش تکان بخورد...صدای دلنشین و رئوف او را شنید..



_ گاهی یه اتفاقاتی رخ می ده که شرایطی رو برات فراهم می 
کنه که تا ابد عذاب وجدان بگیری. امروز برای بار هزارم این 
احساس و دوباره تجربه کردم. دوباره اگه های زندیگم از سر 

گرفته شد...دوباره کاش های زندگیم پشت سرهم ردیف شد...اگه 
من اون سال به خاطر خودم و سیمای مادر پدرت رو برای تمیز 
کردن و آماده کردن ویالی شمال نمی فرستادم، االن اونا این جا 

بودن...تو مادر پدرت باالی سرت بودن...کاش سیلی اون روز نمی 
اومد که باعث ناپدید شدن اونا بشه و من تا االن عذاب این که به 
خاطر خوشی چند روزه خودم و غافل گیر کردن سیمای به خاطر 
ویالی که برای سالگرد ازدواجمون براش خریده بودم اون دوتا رو 
نمی فرستادم تا زودتر از ما برن و اون جارو واسه سوپرایز کردن 
سیمای، حاضر کنن... روجا زندگی من از اون اتفاق به این ور پر از 

ای کاش و اگر هاست...تنها وجود تو بود که تصلی وجودم 
شد...اگه تو هم با اونا رفته بودی دیگه این عذاب وجدان منو می 

کشت... روجا مثل دخترم برام عزیزی...شاید اگه خدا دختری به 
من می داد به اندازه تو اون رو دوست نداشتم...نمی تونم بگم از 

پسر ها بیش تر دوست دارم ولی به خدا با اونا فرقی برای من 
نداری... همون قدر که االن نگران آران هستم همون قدر هم نگران 

تو هستم...نمی دونم چی بگم! حتی چی ازت بخوام! روجا ذهنم 
از حل کردن این مسئله عاجِز...من دخالت نمی کنم تو این مسئله، 

به خودتون دوتا ربط داره...این رو بدون که تو همه جوره می 
تونی به من تکیه کنی...من همون قدر که طرف آران هستم همون 

قدر هم طرف توام، نمی تونم بگم از این قضیه خوشحال 
نیستم...چون دروغه، برای آران یکی الیق تر از تو نمی تونم پیدا 
کنم و برای تو هم یکی مرد تر و بهتر از آران کسی رو نمی تونم 



.پیدا کنم...ولی بازم نظر جفتتونه که آیندتون رو می سازه..

روجا که حرف های تیرداد همچو همیشه توانسته بود دلگرم و 
.آرامش کند از او جدا شد و به حرف آمد..

_ عمو بقیه چی؟! من چه جوری از فردا بیرون از این اتاق بی 
خیال راه برم و بگم و بخندم که مثل این که هیچ اتفاقی نیفتاده! 
عمو تو برزخ گیر افتادم! نه راه پس دارم و نه راه پیش...! عمو من 

نمی تونم! نمی تونم فردا با سیمای جون حرف بزنم... اون االن 
فکر می کنه من از قصد کاری کردم که آران اون حس رو نسبت به 

من داشته باشه....بدتر از اون من اصًال نمی تونم با آران حرف 
بزنم! من اصًال نمی دونم درباره چی باهاش حرف بزنم! اصًال 

باهاش حرفی ندارم...من تا همین چند ساعت پیش فکر می کردم 
آران از من بدش می آد اما حاال چی من اصال نمی تونم باور کنم 

.که آران....آران..

به زبان آوردن این که آران عاشقش هست هم در مقابل تیرداد 
برایش سخت بود! حال چه گونه می توانست مخالفت کند و 

راست راست در این عمارت راه رفته و به زندگی روز مره قبلش 
ادامه دهد! کار او نبود! تیرداد که تعلل کردنش را دید به حرف 

.آمد..



_ روجا یه بار گفتم دوباره هم می گم تو چه موافقت کنی چه 
نکنی من پشتت هستم...اگه قبول کردی که به آران فرصت بدی تا 
خودش رو بهت نشون بده که هیچ، اگه قبول هم نکردی، فکر این 
رو نکن که من تو رو از این خودم جدا کنم و آران رو بچسبم...اگه 

قبول نکردی و سختت بود این جا پیش آران زندگی کردن، مطمئن 
باش خودم به آران پیشنهاد میدم که مثل آراز و آراد به خونه 

مجردیش نقل مکان کنه ...تا هم تو راحت باشی هم اون از دیدن 
.هر روز تو دلش خون نشه..

باری دیگر مغلوب درک و شعور این مرد بزرگ شد...حرف تیرداد او 
را از رشته افکارش دور کرد و دوباره گوش سپرد به گفته های 

.عمو تیردادش..

_ و اّما مسئله بعدی این که تو فکر می کنی سیمای از دست تو 
دلخوره و چون فکر می کنه تو از قصد و غرض باعث به وجود 
اومدن این عالقه شدی باید بهت بگم کامًال اشتباه فکر میکنی! 
باید بهت رو راست بگم که از من و از هر کس دیگه ی بیش تر 

سیمای از این قضیه خوشحال و راضیه، اون تو رو بهترین 
.انتخاب برای آران می دونه..

شرمش می شد چیزی را که دهنش را درگیر خودش کرده به زبان 
آورد...ولی از سوی دیگری نمی توانست قیدش را زده و درباره آن 

.چیزی نپرسد...صدایش شرم داشت و آهسته بود..



_ عمو اگه جواب من منفی بود چی؟ اگه مخالف این عشق شدم 
چی؟ اون موقع سیمای جون چه طوری بودن من تو این خونه رو 
تحمل کنه که با بودن من تو این عمارت پسرش مجبور به رفتن به 

خونه ی دیگه شده... عمو به نظرتون من خودم رو می تونم 
ببخشم که یه مادر رو از پسرش جدا کنم. اونم آران که مطمئنم 
.سیمای جون جور دیگه نسبت به آراز و آراد اون رو دوست داره..

.او همسرش را از خودش بهتر می شناخت..

_ مطمئن باش که سیمای هم با من هم نظر هستش. من و سیمای 
آران رو نمی چسبیم تو رو ول کنیم! با منطقمون می ریم جلو، ول 

کردن یه دختر تو یه شهر تا جای دیگه تنهای زندگی کنه، نه 
صورت خوشی داره و نه امنیت... ولی پسر می تونه تنهایی هم 

زندگی کنه و هم از خودش در برابر مشکالتش دفاع کنه. در ثانی 
آران جای دوری نمی ره که می خواد خونه مجردیش بره که تو 

.همین شهِر و کمتر از یه ساعت از این جا فاصله داره..

 هرچه قدر هم عمو تیردادش مطمئنش می کرد ولی باز هم نمی 
توانست در طی این چند روز آتی با آران حرف بزند...او دور شدن 
از این عمارت و آران و بقیه را می خواست. با ملتمس ترین لحن 

.ممکن لب زد..



_ عمو تو رو خدا منو از این جا دور کنین. من نمی تونم این جا رو 
تحمل کنم. من نمی تونم تو این جا به نتیجه برسم. این جا تصمیم 

.گیری برام سخته نمی تونم بمونم..

 رو به روی تیرداد چهار زانو نشست و دست او رابین دستانش 
.محکم گرفت..

_ عمو تو رو خدا بزار برم. من رو یه جای بفرست. تو رو خدا عمو 
.منو از این جا دور کن..

سرش را روی زانو های تیرداد گذاشت ضجه و شیونش را از سر 
گرفت...گریه هایش تمامی نداشت...تیرداد حالش به حدی خراب 
بود که نمی دانست چه کار کند... مگر می توانست التماس های 

.دخترکش را بشنود و بی خیال آن ها شود..

._ روجا سرتو بلند کن...روجا نگام کن... دخترم... روجا...ببین منو..

سرش را بلند کرد اشک های او را از صورتش پاک کرد و با 
.مهربانی زمزمه کرد..



_ اول این که دیگه گریه نکن. بعدم کجا می خوای بری؟! کجای 
این شهر واسه یه دختر تنها امنه؟! روجا همچین جای وجود نداره 

تنها جای که می تونم ببرمت تا چند وقت از محیط این جا دور 
باشی تا راحت تصمیم بگیری هتله... می تونم یکی از سوئیت 
هاش رو یه مدت در دسترست قرار بدم تا اون جا بمونی هم 

نزدیکمی هم دیگه نگرانت نیستم. خودت چی میگی راضی 
؟هستی؟ مشکلی با اون جا رفتن نداری

اشک هایش را از پهنای صورتش پاک کرد... لبخند بر لبهایش نقش 
بست...چرا باید ناراضی می بود خرسند از این قضیه از جایش بر 

.خاست و در کنار تیرداد نشست..

_ چرا ناراضی باشم من فقط می خوام یه مدت از این جا دور 
باشم. یکم بگذره با این قضیه راحت تر کنار میام. راحت تر می 
تونم تصمیم بگیرم ولی این جا نمی تونم تمرکز کنم. عمو ممنون 

 که هستین . عمو ممنون که مثل همیشه تنهام نذاشتین...

 او را در آغوش کشید و پدرانه بوسه ای روی شقیقه اش 
.گنجاند..

._ دیگه نبینم این طوری بشینی گریه کنی. آخرین بارت باشه..



. از او فاصله گرفت و کمی عقب کشید..

_ حاال هم پاشو وسایل مورد نیازت رو جمع کن، تا همه خوابن 
ببرمت. چون آران اگه بیدار باشه مطمئنًا نمی زاره همچین اتفاقی 

.بیفته..

روجا با باشه ی تند از جایش برخاست و سریع شروع کرد به جمع 
.کردن وسایل های مورد نیازش یک ربع بعد کارش به اتمام رسید..

._ عمو تموم شد..

.از جایش برخاست..

؟_ سویچت رو برداشتی

.به نشانه تایید سری تکان داد و با تبسمی دلنشین پاسخ داد..

._ مثل همیشه روی خود ماشین تو پارکینگ گذاشتم..

تیرداد دستی به موهایش که ترکیبی از سفید و سیاه بودند کشید 



.و آن ها را به عقب راند..

_ باشه، با ماشین تو بریم بهتره...تو این چند وقتی که اینجا 
نیستی، برات سخت می شه که بی ماشین بمونی... منم با تاکسی 

.یکی از بچه های هتل، به عمارت بر می گردم..

.قدر دان این مرد بزرگ بود..

؟_ سختتون نباشه

تیرداد دست دور شانه های او انداخت و او را به سمت آغوش 
.خود کشید..

_ دخترم سختش نباشه، من سختم نیست؛ یه شب که هزار شب 
.نمیشه؛ اگه هزار شبم بود من گله ای نداشتم..

خود را در آغوش گرم پدرانه تیرداد انداخت و روی نوک پاهایش 
.ایستاد و بوسه ای روی گونه اش کاشت..

._ می دونین دیگه...خیلی دوستون دارم..



.لبخندی به پهنای صورتش آورد..

_ ای وروجک دم رفتن این کار هارو نکن؛ که به جای آران من 
نذارم بری... خودت که خوب می دونی دوری از تو رو اصًال 

.دوست ندارم..

_ برای منم سخته...من تا حاال از شما دور نموندم... در حد همون 
چند روزی که می رفتین ترکیه تا کارهای هتل اون جارو پیش 

ببرین،دوریتون رو تحمل کردم، نه بیش تر از اون...ولی چاره 
.ندارم! باید یه مدت  از این عمارت دور بمونم..

حصار دستانش که به دور شانه های روجا پیچیده بود را تنگ تر 
.کرد..

._ باشه دخترم...شوخی کردم... بدو بریم تا کسی بیدار نشده..

با گفتن "باشه" از او جدا شد و به سمت کیف دستی اش رفت، 
تیرداد هم چمدان کوچکش را برداشت و از اتاق خارج شدنند. در 

را آرام بست تا صدای آن به گوش آران نرسد! آهسته به سمت 
آسانسور رفتند و اّما خبر از آن نداشتند که کسی که به خاطرش 



این چنین آهسته کارهایشان را پیش می بردنند، امشب اصًال وارد 
اتاقش نشده بود و داخل آالچیق نشسته و به گندی که از نظر 
خودش امروز به بدترین شکل ممکن زده بود می اندیشید و از 

جانبی هم ناراحت بود که بعد از این همه سال، به این شکل 
افتضاح راز دلش را به دردانه اش اعتراف کرده و از جانبی دیگر 
هم خوشحال بود که بالخره رازش را فاش کرده و عکس العمل 

های که گرفته بود ورای تصوراتش خوب و تا حدودی خرسندش 
کرده بود...فقط عکس العمل روجا که مهمترین شان بود بد بود که 
آن را به مرور زمان خودش کاری می کرد که درست شود  و قبول 

این عشق برایش آسان ترین کار ممکن شود...به خودش مطمئن 
.بود و نمی دانست سر منشاء این اطمینان از کجا نشات می گیرد.

روشن شدن چراغ پارکینگ را دید. کنجکاو از جایش برخاست و 
به آن سمت قدم برداشت...نگاهی به ساعت مچی اش کرد، عقربه 
ها ساعت چهار و بیست دقیقه را نشان می داد. ..!همین که از پله 
های گوشه ی پارکینگ پایین رفت. مات و مبهوت به صحنه رو به 
رویش خیره گشت...پدرش چمدان در دست و روجا نشسته پشت 

.رل ماشین...کنکاش کردن این صحنه چندان کار سختی نبود..

روجا به محض دیدنش از ماشین خارج شد و نگاه هراسانش را به 
او دوخت...تیرداد مسیر نگاه روجا را در پیش گرفت و به 

جوانکش رسید...زیر لب "چه شانسی داری تو پسر "نثارش کرد و 
.به آرانی که با اخمی درهم کشیده به سمتشان می آمد نگاه کرد..



._ بشین تو ماشین، تا وقتی هم نگفتم بیرون نیا..

دستپاچه از رخداد این حضور نا به هنگام آران، باشه ی گفت و 
.داخل ماشین نشست و در را بست..

سعی می کرد به اعصابش مسلط باشد؛ به نزدیکی پدرش که 
.رسید آهسته لب زد..

!_ بابا تو دیگه چرا؟

پسرش بود! دیگری دخترش بود! چه سختی بود بین این دو قرار 
.گرفتن و رفع و رجوع مشکالتشان..

._ آران روجا مثل دخترمه، نمی خوام حال بدش رو ببینم..

.رنجیده بود...از پدرش رنجیده بود گله پیش چه کسی می ُبرد..

_ کجا می بردیش بابا، می خواستی ازم دورش کنی چرا 
!بابا...چرا...؟



_ آران بعضی چیزا به زمان نیاز دارن...بعضی اتفاق ها مرهمشون 
.زمانه..

برایش سخت و دشوار بود در مقابل پدرش درباره عالقه اش به 
روجا حرفی بزند! ولی چه کاری از دستش بر می آمد پدرش 
.ندانسته کمر به قتلش بسته بود...مغموم بود آهسته لب زد..

._ مرهم من تو این دنیا یه چیزه بابا..

کالفه دستش را به داخل موهایش فرو برد، این پا آن پا کرد و 
.آهسته زمزمه کرد..

._ مرهم همه دردهای من...مرهم همه ی زخمای من..

.به قلبش اشاره ی کرد..

_ مرهم این دل من، همونی که تو ماشین نشسته و شما می 
خواین از من دورش کنین...بابا...مگه من چشم بد بهش تا حاال 

انداختم! از چی می ترسین که شبونه داشتین روجا رو از عمارت 
خارج می کردین...بابا نگاه تون به من اینطوری؟! من همچین 



!آدمی ام...؟

.قدمی به سمتش برداشت..

؟_ کی گفته من همچین چیزی درباره تو فکر کردم

!_ چیزی که دارم می بینم همین رو نشون میده

.دستش را روی شانه جوانکش گذاشت..

_ آران سوءتفاهم شده برات پسرم، من هیچ وقت همچین نظری 
رو درباره تو نداشتم...من به چشم و دل پاک بودن تو هیچ شکی 

ندارم...این رفتن انتخاب روجا بوده...من فقط ازش حمایت 
کردم...من همون قدر که پدر تو هستم ، پدر اونم هستم...نمی تونم 

.زجر کشیدنش رو ببینم و ساکت بشینم سر جام..

مخالف بود...او معترض بود به هر چیز و هرکسی که روجایش را 
.از او دور می کرد معترض بود..

_ بابا این راهش نیست، دوری کردن روجا از من فقط یه دلیل می 



.تونه داشته باشه..

_ دلیلش اونی نیست که تو سرت داری بهش فکر می کنی و 
بزرگش می کنی...من یه بار گفتم بازم می گم من مثل چشام به تو 

اعتماد دارم...ولی روجا براش سخته، این جا نزدیکی تو بمونه 
انگار که نه انگار چیزی اتفاق افتاده راحت به زندگی عادیش 
برسه...آران درکش کن...آمادگی رو به رو شدن با تو رو فعًال 
نداره...تمرکزش سر جاش نیست...نمی تونه درست فکر کنه 

تصمیم بگیره...یه مدت از هم دور بودن برای هر دوتون 
.خوبه...بهش زمان بده تا بتونه تصمیم بگیره..

_ بابا...من چی کار با تصمیم گیری روجا دارم...من که کاری باهاش 
ندارم...فکر کنه تا هر زمانی که دوست داره فکر کنه...اّما نه دور از 

این جا ...عذر می خوام بابا ولی من همچین اجازه ی رو بهتون 
نمی دم که بخواین اون رو از من دور کنین...بابا من همچین اجازه 

.ی رو به خودش هم نمی دم..

 این مصمم بودن آران بد به دلش نشسته بود...این مردانگی و 
جسور بودن پسرش برای عشقش را دوست داشت... ولی نمی 
توانست قولی که به روجا داده را فراموش کند نگاه برنده ی، 

:ساختگی به خود گرفت و با تن صدای نسبتًا بلندی گفت



_ تو همچین حقی رو نداری! مگه تو چیکارشی آران؟! اون می 
.تونه هر تصمیمی که دوست داره بگیره و تو حق اعتراض نداری..

رو به رو شدن در مقابل پدرش را دوست نداشت جوابی نداد و به 
سمت رل ماشین روجا رفت...در را باز کرد و با صدای کنترل شده 

.و بدون این که روجا را نگاه کند زمزمه کرد..

_ روجا پیاده شو...فکر از این جا رفتن رو از سرت بیرون کن...من 
.همچین اجازه ی رو بهت نمی دم..

به سمتش رفت...از بازویه آران گرفت و او را به سمت خود 
.برگرداند و قاطع لب زد..

_ چرا سختش می کنی؟ بزار یه مدت از این جا دور بمونه...! آران 
جای دوری نمی برمش. جاش مطمئن هستش...به نظرت من روجا 

رو جای بدی می برم! مثل این که یادت رفته من دوری از روجا 
چه قدر برام سخته...! پسرم بهش زمان بده بهش فرصت فکر 

.کردن بده..

 الم تا کام حرفی نمی زد...شرمگین نگاهی به عمو تیردادش 
انداخت و در دل بد و بیراهی نثار خود کرد که کاری کرده بود که 

این پدر و پسر در مقابل هم قرار بگیرند و برای هم جنتلمنانه شاخ 



.و شانه بکشند..

جدی خیره پدرش گشت...ایستادن در مقابل پدرش کار او 
نبود...او شاید روجا را بیشتر از هر کسی در این دنیا دوست 

داشت...ولی این دلیل نمی شد که به پدرش بی احترامی و با ُتن 
صدای باالی حرف بزند...به همین خاطر جدی و با ُتن صدای کنترل 

:شده ی گفت

_ بابا از من همچین چیزی رو نخواه...هرجا ببریش پیداش می 
کنم و برش می گردونم دوباره همین جا...برنگشت اون قدر 

کنارش می مونم تا خودش به این نتیجه برسه که برگرده 
عمارت...من کاری باهاش ندارم...می خواد فکر کنه...می خواد با 

این قضیه کنار بیاد...یا هر چیز دیگه ی...تو همین جا تو همین 
عمارت به این نتیجه برسه...دور شدن از این جا رو از سرش 

.بیرون کنه..

._ این خود خواهی محضه..

.او همه چیز روجا را برای خودش می دانست همه چیز..

_ بابا هر چیزی که به روجا ختم شه منو خود خواه می کنه...من 



.همه چیزی که برای اون هست رو برای خودم می خوام..

روجا آمادگی شنیدن این اعترافات را نداشت...تحمل شنیدن ادامه 
حرف آران را در خود نمی دید...می دانست که آران مرغش یه پا 

دارد و محال است که بگذارد او از این عمارت دور شود...به خاطر 
همین از جایش برخاست و بدون هیچ حرفی از بین آن دو گذشت 
و به قصد رفتن به اتاقش از آن ها دور شد...به پنج قدم نرسید که 

.صدای آران را از پشت سرش با فاصله شنید..

؟_ روجا همه چی مثل قبل...باشه

بدون این که پاسخش را بدهد به سمت آسانسور دوید و داخل 
شد...به محض ایستادن آسانسور در طبقه سوم، از آن خارج شد و 

به سمت اتاقش دوید و داخل که شد، در را پشت سرش 
بست...جسم رنجور و خسته اش را میهمان تختش کرد و صدای از 

.ته دلِ هق هق سوزناکش را، به وسیله ی بالشتکش خفه کرد..

."گریه می کنم..

.زجه می زنم..

.شیون و فغانم را نغمه می کنم..

.ناله از سر می گیرم..



.اشک های پی در پی ام را..

.بر روی گونه هایم..

.میهمان میکنم..

.اّما..

.باز هم..

.بی نتیجه می مانم..

.آن قدر ُپرم..

.از..

.گالیه ها..

.که نه گریه در من اثری دارد..

.نه زجه..

.نه شیون..

.نه فغان..

.نه ناله..

.و..

.نه اشک..

.من ُپرم..

.ُپر..



.از چیزی های..

.که مرا..

.لبریز از خود کرده..

"#س_حسن_زاده

.نگاه رنجورش را به آران کرد..

._ نباید این کارو می کردی...باید بهش فرصت می دادی..

.مغموم پدرش را نگاه کرد و به سختی زمزمه کرد..

_ بابا من بدون اون تو این خونه نه هیچ جای دیگه َدووم نمی 
آرم...بابا خواهش می کنم همچین چیزی رو از من نخواه...چون 

هیچ رقمه نمی تونم قبولش کنم و باهاش کنار بیام...روجا این جا 
بمونه تا وقتی خودش نخواد من اصال نزدیکش نمی شم...هیچ 
حرفی ام بهش نمی زنم...فکر کنه تا هر وقتی که می خواد فکر 

کنه...ولی دور از این جا، نه اصًال...ابدًا...! فکرشم از سرش بیرون 
.کنه..

هر چند که نیمه ی از قلبش به خاطر حال روجا پریشان بود ولی 
آن نیمه دیگر قلبش که به خاطر خوش غیرتی جوانکش خرسند 



.بود باعث شد لبخندی به پهنای صورتش بیاورد و بگوید..

_ آران خوشحالم از انتخابی که کردی...روجا بهترین انتخاِب...ولی 
این رو یادت نره که تصمیم نهایی با خودشه...مطمئن باش اگه 
االن خودش پافشاری می کرد واسه رفتن بدون شک از این جا 
دورش می کردم...شک نکن...یه مدت ازش دور باش، تا تصمیم 

گیری و فکر کردن رو برای اون راحت کنی...بزار با خودش و این 
قضیه کنار بیاد...یه نصیحت پدارانه ام بهت می کنم...همیشه پای 
خواسته هات تا جون داری وایستا...از کجا می دونی شاید همون 

چیزی که این همه مدت تو قلب تو لونه کرده، تو قلب روجا هم یه 
آشیونه ی واسه خودش دست و پا نکنه...فقط با زمان بهش 

.فرصت بده معلوم نیست فردا چی پیش می آد..

چند ضربه آرام به شانه ی آران زد و بدون هیچ حرف دیگری از او 
.دور شد..

خسته روی صندلی ماشین روجا نشست و پاهایش را بیرون از 
ماشین روی کفپوش های کف پارکینگ قرار داد...آرنجش را روی 

زانو هایش گذاشت و سرش را بین پنجه دستانش محصور 
کرد...خدا رو شکری بر لب آورد...فکر این که اگر متوجه رفتن 

روجا نمی شد تمام اجزای تنش را به لرزه می انداخت و باعث 
شدت گرفتن ضربان قلبش می شد...خدا را شکر که این بار بخت 
و اقبال با او یار بود و او توانسته بود مانع رفتن روجا از این جا 



شود...اندکی بعد از جایش برخاست و در ماشین را بست چمدان 
.روجا را که کنار ماشین بود برداشت و به سمت آسانسور رفت..

 پشت در اتاق روجا ایستاد! صدای هق هق روجا را شنید...بغض 
کرد...به خودش بد و بی راه گفت...از خود گله مند شد...غمگین 

شد...دستانی که به قصد باز کردن در اتاق روجا پیش می رفت را 
غالف کرد و چمدان را پشت در اتاق روجا رها کرد. با حرص و 

اعصبانیت داخل اتاق خودش شد. در را محکم بست و به سمت 
حمام رفت.آب سرد را باز کرد با لباس زیر آن قرار گرفت...از 

حرص و اعصبانیت به نقطه جوش خود رسیده بود...هق هق 
صدای روجا انعکاسی شده بود در گوش هایش که حالش را 
داغون می کرد...مفلوک شده بود مفلوک از دست خودش و 

.خودخواهی اش..

."خود خواهم..

.آری من خودخواهم..

.هرچیزی که..

.مرا به تو برساند..

.من خود خواه می شوم..

.از اعتراف به خود خواهیم..

.باکی ندارم..



.من خود خواه ترین..

.مرد جهانم..

.چه کنم..

"#س_حسن_زاده

* * *

یک هفته از آن شب متشنج و دگرگون گذشته بود...همه اهل 
عمارت به گونه ی در برابرش سکوت کرده بودنند...سیمای جونش 

و عمو تیردادش همچو قبل با او برخورد می کردند و حرفی 
درباره آران و احساسش نسبت به او چیزی نه می گفتند و نه 

.درباره تصمیم گرفتنش سوالی می پرسیدند..

در این یه هفته آران را از نزدیک ندیده بود...شب ها دیر وقت به 
خانه می آمد و صبح هم زود قبل از بیدار شدنش از عمارت 

بیرون می زد...از این قضیه راضی بود...دیدن آران برایش سخت 
.و مواجه با او برایش سختر بود..

از جایش بر خاست صدای بسته شدن در اتاق آران را شنید...از 
درز پایین در اتاقش سایه پاهای آران را دید...قلبش به تپش 

افتاد...بعد از گذر یک یا دو دقیقه سایه از درز زیِر در محو شد...به 
سمت پنجره اتاقش رفت...آن قدر پشت آن ماند تا خارج شدن 

ماشین آران را با چشمان خود روئیت کرد...نفس آسوده ای کشید 



و به سمت حمام رفت.... پس از شستن دست و صورتش، شانه 
کردن موهایش و بستن آن ها به وسیله ی یک گلیپس نقره ای، از 

.آن جا خارج شد..

کمد لباس هایش را باز کرد؛ مانتو کاربنی رنگی را برگزید، آن را به 
تن کرد؛شلوار جین مشکی و شالی هم رنگ آن انتخاب کرد و 

سپس به استایلش رضایت داد...کیف دستی اش را برداشت و از 
اتاقش خارج شد. پاگرد طبقه دوم که رسید سیمای را دید که از 
اتاقش خارج  می شد و در را پشت سرش می بست؛ به محض 

.برگشتنش در سالم دادن پیشی کرد و بشاش لب زد..

._ سالم سیمای جونم...صبح بخیر..

سیمای هم به تبعیت از او لبخندی به لب های نازکش آورد و گونه 
.چال افتاده اش را سخاوت مندانه به نمایان گذاشت..

._ سالم دخترم...صبح تو هم بخیر..

.تبسمی کرد و با نگاه اشاره ی به اتاق آن ها کرد..

؟_ عمو خوابه



_ آره دیشب تا دیر وقت منتظر بود تا آران برگرده...برگشتن آران 
.رو که دید با خیال راحت گرفت خوابید..

شرمنده بود به اندازه یک دنیا شرمگین...در برابر این زن و شوهر 
.سری افکنده داشت..

._ متاسفم سیمای جون مسبب همه این اتفاق ها منم..

از حرفی که زده بود پشیمان بود...دوست نداشت تا وقتی که 
خود روجا خواستار حرف زدن در این باره نیست حرفی 

بزند...بدون این که جواب روجا را بدهد بحث را به جای دیگر 
.کشید..

_ خوب دختر گلم برنامه هاش رو واسه آخر هفته راست و ریست 
؟کرده

به وضوح متوجه پریشانی های این مادر برای جوانکش بود...دل 
نگرانی های که برای آران تمامی نداشت را به آشکارا لمس می 

کرد...اضطرابی که به راحتی در تمام حرکات سیمای هویدا بود را 
روئیت کرده بود...شرمنده بزرگی این زن و شوهر فهیم و دانا 



بود...در این برزخی که گیر کرده بود را به سختی تحمل می کرد و 
خوبی های این زن و شوهر بر گردنش بیش تر از پیش سنگینی 

.می کرد..

سعی کرد همچو سیمای ماسک بی تفاوتی بر این آشفتگی که بر 
دلش بی مهابا چنگ می انداخت بزند و لبخند ساختگی به لب 

هایش بیاورد و به زحمت از تار های صوتی اش جمله ای خارج 
.کند..

_ مطمئن باشین کارام رو روبه راه می کنم تا بیام...فربود هم می 
خواد بیاد...اگه از همون روز اول هم نتونستم بیام بعد از دو روز 

.با فربود میام..

حرفی که در سرش جوالن می داد را نتوانست بر زبان جاری 
سازد...خوره ی که به جانش افتاده را مخفی نمود و به گفتن 

"انشا� که با ما می آی " بسنده کرد...ولی ذهنش در پس چیزی 
دیگر غوطه ور بود و مشغول... با هم پله ها را یکی پس از دیگری 
می پیمودنند تا به طبقه اول برسند... ولی او فکرش درگیر آن بود 

.که حاال این را چه گونه به آران باید مطرح کند..

فردای آن شب که آن بل بشو به پا شده بود...او و تیرداد آران را 
به گوشه ی از اتاق کار تیرداد کشانده بودنند و تیرداد با جدیت 



تمام، اتمام حجتش را با آران کرده بود...شرط و شروط های برای 
آران تعیین کرده بود که باعث شده بود آران به این نتیجه برسد 

.که پدرش در مقابلش ایستاده نه در کنارش..

تیرداد اعداد را به رسم کالمش آورده بود و در پی اش گفته 
بود..." یک، حرف زدن با روجا تا یه مدت ممنوع...دو، دیدن روجا 
تا زمانی که خودش طالب دیدن نیست ممنوع...سه، نبینم جلوی 

روجا رو بگیری و به زور مجبورش کنی حرف هات رو 
بشنوه...چهار، دخالت کردن تو کارهای روجا تا اطالع ثانوی ممنوع 

اون دیگه بزرگ شده از پس خودش به راحتی بر می آد...پنج، 
آران نبینم به خواسته هام عمل نکنی اون موقع من می دونم و 

تو، روجا رو جای می برم که دستت هیچ وقت بهش نرسه...!انجام 
ندادن هر کدوم از این خواسته هام...یه نتیجه به همراه داره اونم 

"ندیدن روجا تا آخر عمرت...

 آران مبهوت از شنیده هایش نا باور زمزمه کرده بود"شوخی که 
"نمی کنی بابا؟!

تیرداد مسمم بود و جدی..." امتحانش مجانیه...می خوای یکیش 
رو زیر پا بزار تا ببینی من شوخی می کنم یا کامًال جدی حرف می 

"زنم...



آران سرگشته و متحیر تر از قبل گفته بود"پس حق من این وسط 
چیه...چرا باید از چیزهای که عنصر وجودمو می سازند دوری 

"کنم؟!

"حق تو بودن در این عمارت و نرفتن روجا از این جاست...تو باید 
این رو قبول کنی که روجا حق انتخاب کردن تو و نکردنت رو 

"داره و منو سیمای از اون حمایت می کنیم...

آران متحیر پرسیده بود" بابا چرا رو به روم واستادی چرا کنارم 
"نیستی؟!

تیرداد با صراحت تمام بیان کرده بود"همون قدر که تو پسرمی، 
روجا هم دخترمه...من یه دستم تو هستی و یه دستم روجا...من 

نمی تونم قید یکیتون رو بزنم فقط می تونم باهاتون راه 
بیام...اگه روجا با احساسی که بهش داری کنار اومد و خواست 

بهت زمان بده که یه مدت باهات باشه تا اونم این احساس رو تو 
قلبش احساس کنه و برات شریک زندگی خوبی شه که هیچ، همه 
چیز همونی که منو مادرت هم همون رو می خوایم می شه...ولی 
اگه قضیه کامًال بر عکس این جریان شد و اون با احساست کنار 

نیومد و اون رو نپذیرفت، قضیه جور دیگه پیش میره منو سیمای 
علی رغم میل باطنی مون به انتخاب روجا احترام می زاریم و از 

اون حمایت می کنم و این تو هستی که باید قید اون رو برای 
همیشه بزنی...چون رفتن روجا رو از این عمارت هیچ رقمه نمی 



تونم تحمل یا قبول کنم...چون گرگ تو خیابون ُپره...ولی رفتن تو 
از این عمارت هرچند که برای منو مادرت سخته و زجر آوره ولی 
نگران کننده نیست! چون تو پسری و می تونی به تنهای و بدون 

ترس و واهمه تنها زندگی کنی ولی روجا اصًال و ابدًا همچین 
"فرصتی رو نمی زارم براش پیش بیاد...

و آران باز احترام پدرش را نگه داشته بود و بدون هیچ حرفی آن 
جا را ترک کرده بود" ولی در دلش بالخره اونو مال خودم می 

.کنمی "زیر لب زمزمه کرده بود..

قرار گرفتن دست روجا روی دستش او را از فکر گذشته در 
.آورد...هول شده بود و دستپاچه..

._ ِام... چیز...چی بود...ِام..

:روجا متعجب نگاهش کرده و گفت

!_ حواستون کجاست سیمای جون، خوبین؟

.سیمای دستپاچه لب زد..



._ آره خوبم شرمنده حواسم یه لحظه پرت شد..

.این احوال سیمای و این دستپاچگی اش تعجبش را برانگیخت..

؟_ مطمئن! کمکی از دستم بر می آد

سیمای بر زبان "نه" ای جاری کرد و در دلش درخواست مادرانه ای 
کرد" تو رو خدا نگاهی ام به حال پسرم بکن غیر این، چیز دیگه ی 

"ازت نمی خوام...

از جایش برخاست و بوسه ی به گونه ی سیمای نهاند و بعد از 
خداحافظی از عمارت خارج شد و به قصد رفتن به آموزشگاه 

.عمارت را ترک کرد..

آن قدر که غرق افکارش شده بود؛ اصًال نفهمید که کی با روجا 
روی میز صبحانه نشست...اصًال روجا چیزی خورد یا نه...نگرانی 
هایش آن قدر آزارش می داد که زمان و مکان را ِبل کل فراموش 

کرده بود...فقط دعا دعا می کرد که روجا به همراه خودشان به آن 
مسافرت بیاید و قید آمدن با فربود را از ذهن اش دور کند و به 

.طور کامل بی خیال این آمدن با فربود شود..



 این قضایا...دیدن بی قراری های پسرش...بی تابی های 
جوانکش... کاری از دستش بر نیامدنش...چه قدر قرار گرفتن در 

این شرایط ُبغ رنج برایش طاقت فرسا و دشوار بود...از خدا مدد 
می طلبید...تنها امیدش به بزرگی و جالل و جبروت آن بود و 

.بس..

." خدایا..

.من همانی ام..

.که تو از رگ گردنم..

.به من..

.نزدیکتری..

.مرا دریاب..

.که بد به رحمت و جاللت..

.نیازمندم..

"#س_حسن_زاده 

* * *



صدای سالم فربود او را به برگشتن و نگاه کردن به پشتش وادار 
نمود...اولین چیزی که توجه اش را به خود جلب کرد، پیراهن 
کاربنی رنگی که فربود بر تن داشت بود...جواب سالمش را با 

.خوش رویی پاسخ داد..

._ سالم صبح بخیر..

.فربود لبخندی بر لب آورد و لب زد..

._ صبح تو هم بخیر..

 

.اشاره به لباسش کرد..

_ چه تله پاتی جالبی...امروز بی خبر منو تو، توی انتخاب رنگ 
.لباسهامون عجب ستی کردیم..

.لبخند دلنشینی زد..

._ اره مثل این که این طوری به نظر می آد..



.چشمک ریزی زد و باخنده لب زد..

_ خوبه دیگه...می گم بیا ازدواج کنیم می گی نه...ببین تو لباس 
.پوشیدن هم باهم تفاهم داریم..

.شوخی بودن حرف فربود را می دانست..

._ نظرم عوض شد موافقم..

.بدجنس شد و چشمکی حواله اش کرد..

._ نه دیگه نشد حاال من مخالفم..

انفجار خنده اش تو محیط باز پارکینگ پیچید و روجا را هم وادر 
.به لبخندی ملیح کرد..

_ چه خبرا چی کار کردی با هنر جوهات..گفتی بهشون که دو روز 
؟قبل تعطیالت رو نیان

_ نه نگفتم...اگه واسه تو ایرادی نداشته باشه می خواستم که با 



تو برم. وقتی تو هم امسال می آی چه لزومی داره دیگه تعطیل  
.کنم تو که می خوای بری منم باهات بیام البته اگه مزاحم نباشم..

_ نه بابا چه مزاحمتی دختر خوب...منم تنها سفر نمی رم...اصرار 
های مامان مجبورم کرد امسال با رفتن به شمال تو این موقع سال 
موافقت کنم...آخه یه خواب های برام دیده...به روم نمی آره...ولی 

.من می دونم چه خوابی واسم دیده..

.نتوانست کنجکاویش را پنهان کند و با عجله پرسید..

؟_ چه خوابی

چشمانش را تنگ کرد...محال بود که روجا از تیک و تاک های 
.مادرش و زندایی اش خبری نداشته باشد..

!_ یعنی باور کنم که تو بی اطالعی؟

.گنگ نگاهش کرد..

._ آره به خدا...اصًال نمی دونم درباره چی داری حرف می زنی..



.به راستگویی روجا شکی نداشت..

_مثل این که زن عموم یه برادر زاده داره...مامان و زن عموم 
.خواب اون رو برام دیدن..

!_ این یعنی چی متوجه حرفت نمی شم...

.چشمانش گرد شد و پیشانی اش چین افتاد..

_ روجا دختر خوب،آی کیوی تو که این قدر ضعیف نبود! به نظرت 
!خواب یه دختر و واسه یه پسر مجرد دیدن یعنی چی؟

_ واقعًا...به خدا این یسنا به من حرفی نزده! سیمای جون هم 
حرفی نزد...شاید اون هم اطالعی نداره...حاال که مامانت بهت 

!چیزی نگفته تو از کجا فهمیدی؟

._ وقتی با بابا داشتن تو اتاقشون حرف می زدن شنیدم..

.روجا چشمانش را تنگ کرد و معترض شد..



؟_ فربود فال گوش واستاده بودی

.فربود به نشانه تسلیم دستانش را باال گرفت..

_ نه به خدا رفتم از مامانم درباره یه چیزی سوال کنم، در 
اتاقشون باز بود... اسم خودم رو شنیدم بعد این که دیگه براش 
باید آستین باال بزنیِم مامان رو...کنجکاویم بیش تر شد که ادامه 

حرفشون رو گوش کنم ببینم چی میگن و به کجا ختمش می 
.کنن..

.لبخند شیطنت باری زد..

؟_ حاال به کجا ختم شد

_ به این جا که مامان و زن عمو کاری کنن که من برادر زاده زن 
عمو رو ببینم...چند روزی که مسافرت هستیم زن عمو اونا رو هم 

دعوت کنه هی پیش ما باشن...یه کاری کنن مهر اون تو دل من 
بیفته بعد به همین راحتی بریم سر خونه زندگی مون و صاحب 

بچه های قد و نیم قد شیم...صاحب نوه شیم و بعد دیگه 
.هیچی..



_ آفرین به تهمینه جون عجب خواب رنگی منگی برات دیده...این 
؟که بعد نیست نظر خودت چیه

فربود از حالت شوخی و خنده خود خارج شد و مصمم پاسخ 
.داد..

_ روجا این بار می خوام گذشته مو کامل از ذهنم پاک کنم...اگه 
واقعا به دلم نشست قبل از این که مامان اینا چیزی ازم بخوان 

.خودم ازشون می خوام که برام پا پیش بزارن..

.روجا راضی از این اتفاق کف دو دستش را بهم زد..

_ این که خیلی خوبه...خوشحالم فربود که با خودت و زندگیت 
 کنار اومدی..

.فربود نگاه قدرشناسانه اش را روانه او کرد..

_ بی شک مثل همیشه وجود تو و حرفات، تو این تصمیم گیری 
بی تاثیر نیست...حرف های اون شبت نمی دونم چی بگم ولی یه 

کاری کرد منو از اون خوابی که توش گیر افتاده بودم بیدارم 



کرد...واقعیت هارو به رخم کشید...هنوزم شرمنده ام که اون 
پیشنهاد رو بهت دادم...ولی مثل همیشه تو فرشته نجات من 

.شدی..

.خجالت زده از شنیده هایش زمزمه کرد..

_ این طور نیست...هرچی بود تموم شد و رفت بهشون فکر 
نکن...گذشته ها گذشته...روی همشون یه خط سیاه بکش و قید 

.همشون رو برای همیشه بزن..

سریع بحث را عوض کرد...درباره گذشته حرف زدن را دوست 
.نداشت..

؟_ فربود با آقا مهران حرف زدی

._ آره تو نگران اون نباش...خودم حلش می کنم..

روجا باشه ای به لب آورد و بعد هر دو به سمت ساختمان 
آموزشگاه قدم برداشند و داخل شدنند و هر کدام به سمت اتاق 

.های خود روان شدنند..



ساعت از یک گذشته بود...به سمت کافی شاپ نزدیک آموزشگاه 
رفت و کیک و نسکافه ای سفارش داد...کمی بعد شهره هم وارد 

.شد..

شهره یکی از استادهای آموزشگاه بود که تخصص اصلیش ساز 
بادی بود و آموزش آن ساز بر گردنش بود...پیانو را روجا، گیتار را 
امیر و ساز های بعدی را تعدادی از همکاران دیگرشان آموزش می 

دادنند ولی کار هیچ کدام سخت تر و تعداد هنرجویانشان  به 
تعداد هنرجویان روجا نمی رسید؛ که همه ی آن ها را هم فربود 

گلچینی از تعداد بی شماری از مراجعه کنندگان که ثبت نام کرده 
.بودنند برگزیده و انتخاب کرده بود..

شغلش را دوست داشت...رشته تحصیلی اش مترجم زبان 
انگلیسی بود؛ ولی شغلش با رشته تحصیلی اش هیچ سنخیتی 

نداشتند...پیانو را از آراز آموخته بود...عالقه شدیدی که به آن ساز 
.داشت از او پیانویست قهاری ساخته بود..

چون رشته تحصیلی فربود با آراز و بقیه یکی بود از فربود 
خواسته بودنند که با آن ها همکاری کند و عضو بند موسیقی شان 
شود...ولی فربود نپذیرفته بود و گفته بود با دوستش مهران قرار 
گذاشته اند آموزشگاه موسیقی تاسیس کنند و در آن از هم رشته 

های خود برای تدریس کمک بخواهند؛ فربود مهارت بی نظیر روجا 



را در نواختن پیانو دیده بود و خودش به او پیشنهاد این همکاری 
را داده بود. او هم بی هیچ عذر و بهانه ی سریع از آن پیشنهاد 
استقبال کرده بود... چون مدرک آموزشی پیانو را داشت...کنار 

درس های دانشگاهی اش یک روز در میان به آموزشگاه می رفت 
و پیانو تدریس می داد...بعد از گرفتن فوق دیپلم، دیگر قید 

لیسانس گرفتن را برای همیشه زد و به همان تدریس پیانو بسنده 
.کرد و آن را به عنوان شغل اصلی اش برگزید..

به اتفاق شهره وارد آموزشگاه شدنند...چون مسیر آموزشگاه تا 
عمارت نسبتا طوالنی بود دیگر ناهار را به عمارت نمی رفت...به 

کافی شاپ می رفت و به خوردن کیک و نسکافه بسنده می کرد تا 
ساعت دو و کالس بعد از ظهرش آغاز شده در آن جا می ماند و 

استراحت می کرد و تا ساعت شیش که کالسش به اتمام می 
رسید، اگر کاوه کاری با او نداشت به محض تمام شدن تایم 

کالسش، به عمارت بر می گشت و اگر فربود کاری با او داشت.، 
ماندنش در آموزشگاه تا ساعت هفت هم گاهی اوقات به طول می 

.انجامید..

یک هفته ای می شد که ترم جدید آغاز شده بود و او چون چند 
روز اول را به خاطر شرایط روحی بدی که در آن گیر افتاده بود و 

درست نمی توانست تمرکزش را جمع کند از فربود خواسته بود 
چند روز را برایش استعالجی رد کند تا با شرایط روحی بهتری با 

.هنر جویانش رو به رو و برخورد داشته باشد..



هرچند که دلیل بد حالی اش را به فربود نگفته بود ولی فربود 
گمان می کرد به خاطر جواب ردی که روجا به او داده و حرف 
های که بینشان، آن شب در رستوران رد و بدل شده کمی می 

خواهد دوری کند تا همه چیز به حالت اولیه خود باز گردد...به 
خاطر همین گفته بود "از هفته دیگه بیا آموزشگاه من خودم 

کارهات رو پیش می برم...فقط اولین روز تدریست کاری از دستم 
"بر نمی آد چون باید خودت حضور داشته باشی...

 با اشتیاق پیشنهاد فربود را قبول کرده بود و خدارو شکری به لب 
.آورده بود..

ضربه آرامی به در نواخت و سپس وارد شد...هنر جویانش که به 
بیست نفر می رسیدنند از جا برخاستند...با اشاره دست و گفتن 

.لطفا بشینید، آن ها را به انجام دادن این کار وادار کرد..

پشت میزش نشست...وسایلش را روی آن قرار داد و خودکارش را 
در دست گرفت...در حالی که دِر آن را بی قید و به خاطر عادت 
همیشه، به وسیله انگشست شستش باز و بسته می کرد، شروع 

کرد به معرفی خودش... با لبخندی ملیح بر لب که دل هنر 
جویانش را در ورهله ی اول راضی می کرد شروع کرد به توضیح 

.دادن اندکی از بیوگرافی خودش..



_ سالم عزیزان...من روجا پارسا هستم...مدرس این دوره 
شما...یکم سخت گیرم البته نمیشه گفت بد اخالقم ولی پیش میاد 

که گاهی از کوره در برم و این شاید سالی یکی دوبار باشه...ولی 
امیدوارم طی این دوره با هم خوب پیش بریم که همون سالی 

.یکی دوباره از کوره در رفتن من هم اصًال پیش نیاد..

.به ردیف جلواشاره کرد..

_ لطفا برای آشنایی بیش تر شما هم خودتون رو معرفی کنین و 
لطف کنین سن و این که سابقه پیانو زدن رو تا چه اندازه دارین یا 

.اصًال ندارین رو بیان کنین..

هنر جویان یکی پس از دیگری خودشان را معرفی کردنند...معرفی 
.که به اتمام رسید...لبخندی بر لب آورد..

_ همگی خوش اومدین...امیدوارم طی دوره دوست های خوبی 
برای هم باشیم...با توجه به سن های خودتون که گفتین به این 

نتیجه رسیدم که از همتون بزرگ ترم و کم ترین اختالف سنی سه 
سال بود که من از این بابت خیلی خوش حالم، چون راستش رو 

بخواین، آموزش برای هنرجویانی که از نظر سنی از خودم بزرگتر 
هستن...یکم معذبم می کنه و این دوره این معذبیت رو 



.خوشبختانه ندارم..

از جایش برخاست و به سمت دیواری که تعدادی از عکس های 
پیانو درون آن جای داشت رفت...کنارش ایستاد و رو به 

.هنرجویان کرد..

_ امروز می خوام شما رو از یه سری دانستن مقدمات ساز پیانو 
مطلع کنم...شاید یه تعدادی از شما بدونه این ها رو ولی باز من 

خودمو موظف می دونم برای اون تعدادی که گفتن در حد همون 
مرحله انتخابی که آقای بزرگ مهر باهاشون داشته اطالع دارن، 

.این هارو بگم..

در جایش کمی جابه جا شد و به سمت تخته وایت برد 
.رفت...ماژیک مشکی را برداشت..

۶۷#پارت

_ ابتدا یه مقدار از تاریخچه و اطالعات اولیه که هر پیانویست 
باید از آن ها مطلع باشه رو بهتون می گم...بنابراین اول 

.توضیحاتم رو از سالی که پیانو ساخته شده شروع می کنم..



درب ماژیک را برداشت و آن را در انتهای ماژیک فشار داد   ...روی 
را نوشت و بعد رو کرد سمت  ۱۷۰۹تخت وایت برد عدد 

.هنرجویان..

توسط " بارتولومئو کریستوفری" از روی  ۱۷۰۹_ ساز پیانو در سال 
.سازی به نام هارپسیکورد ساخته شده..

در حین توضیح دادن مطالب مهم و نام های که به زبان می آورد 
.را روی وایت برد می نوشت..

_ پیانو بیش ترین وسعت صوتی رو بین سازهای رایج دیگه 
داره...حدود هفت اکتاو...عالوه بر اون جعبه صوتی بسیار بزرگی 
داره که سیم ها و چکش های متعددی توی اون تعبیه شده...شما 

با فشار دادن کلید های که خارج از جعبه صوتی و روبه روی 
نوازنده تعبیه شده، چکش های داخل جعبه صوتی پیانو، که 

متصل به این کلید ها هستند به حرکت در میان و به سیم ها 
.اصابت می کنند و صدا تولید می کنند..

.دستی به مقنعه خود کشید..



_ عزیزان این رو باید بدونین که پیانو بر خالف هارپسیکورد قادر 
به اجرای نوانس های مختلف هستش...به این معنا که به نسبت 
شدت فشاری که انگشتان نوازنده روی کلید های پیانو وارد می 

.کنه شدت صدائی که تولید می شه هم تغییر می کنه..

سمت پیانو ی که در کالس قرار داشت رفت و انگشتش را روی آن 
.قرار داد و فشار بیشتری به آن وارد کرد..

_ ببینین یعنی هر چه قدر کلید رو قوی تر فشار بدیم؛صدا بلندتر 
و قوی تر خواهد بود...و هر چه قدر هم ضعیف تر فشار بدیم؛ 

.صدا کم تر و ضعیف تر خواهد بود..

.بعد به سمت هنر جویان برگشت..

_از این رو اسم پیانو مخفف شده ی کلمه پیانو فورته می 
شه...پیانو به معنی ضعیف و فورته به معنی قوی می شه،که اون 

.اسم رو روش گذاشتن..

.سه تا از انگشتانش را باال گرفت..

_ می شه به سه نوع پیانو اشاره کرد...اولیش، پیانو دیواری که 



برای مصارف خانگی بیش تر استفاده می شه...دومیش، پیانو 
رویال که برای استفاده در سالن ها بیش تر ازش استفاده می 

شه...سومیش، پیانو رویال که پیانو الکترونیکی هم بهش می گن 
.که این نوع پیانو نیاز به کوک نداره..

بعد از اتمام مطالبش به سمت میزش رفت و پشت آن روی 
.صندلی چرخ دارش نشست و رو کرد سمت هنر جویان..

_ حاال من منتظرم اگه سوالی دارین بپرسین و من با کمال میل به 
.اون ها پاسخ بدم...اگه که ندارین بریم مبحث بعدی..

یکی از هنرجویان که نامش را سوگل معرفی کرده بود دستش را 
به نشانه سوال باال برد روجا به محض دیدنش با مهربانی زمزمه 

:کرد

._ به فرما سوگل جان می شنوم.

سوگل که دختری سبزه رو و ریزه جثه بود و روجا را در ورهله ی 
.اول یاد یسنا می انداخت لبخندی به لب آورد و پرسید..

؟_ استاد می شه یکم بیش تر درباره نوع پیانو ها توضیح بدین



:روجا با مهربانی گفت

_ چرا نمی شه عزیزم...بینین دوستان...پیانو های اسپینت معموالً 
کوتاه ترین نوع پیانوهای دیواری هستن...از اون طرف هم میشه 

گفت ارزون ترین نوع اون ها هم به حساب می آن...ارتفاع این 
سانتی متر شروع می شه و تا حداکثر  ۹۰پیانو ها از حدود 

سانتی متر ادامه داره...جعبه صدای اون ها کوچیک هستش؛ به ۱۰۰
همین دلیل، اغلب قیمت مناسبی هم دارند...ولی اما پیانوهای 

سانتی  ۱۳۰سانتی متر شروع می شه و تا  ۱۰۰دیواری معمولی  از 
.متر هم ساخته می شن..

.کمی مکث کرد..

_ پیانوهای رویال حالتی خوابیده دارند و برای سالن ها و فضای 
بزرگ تر طراحی شده اند...قیمت این نوع پیانو هم بسیار گرون تر 
از پیانو های دیواری هستش...پیانو دیجیتال هم که با برق کار می 

.کنند و نیاز به کوک کردن هم نداره..

بعد از اتمام پاسخ روجا به سوالش، سوگل تشکری بر لب آورد و 
روجا به تکان آرام سرش که او را برای لحظه ی به یاد آران و این 



عادت همیشگی اش انداخت، اکتفا کرد...منتظر ماند تا اگر کسی 
دیگر هم سوالی دارد بپرسد...از گوشه ی کالس ردیف انتهایی 

هنرجویی دیگر که نامش را غنچه گفته بود دستش را باال گرفت و 
.روجا با گفتن"بپرس عزیزم" به آن فرصت بیان سوالش را داد..

غنچه برخالف سوگل هیکلی درشت و پوستی گندمگون 
داشت...سرفه مصلحتی کرد و با صدای که نازک و ظریفی  که به 

.آن هیکل اصًال نمی آمد پرسید..

_ استاد ببخشید این رو می پرسم ولی کنجکاوم بدونم چه مدت 
زمان طول می کشه تا ما بتونیم، پیانو رو در حد قابل قبولی 

؟بنوازیم

روجا لبخند دلنشینش را باز چاشنی کالمش کرد و به همان حالت 
.پاسخ داد..

_ متد های آموزشی پیانو بر اساس قطعات ساده شروع می شه و 
به تدریج پیچیده تر می شه...برای دوره مقدماتی حدود هفت تا 
هشت ماه زمان در نظر بگیرید...البته این زمان بستگی به زمان 

.تمرین هر هنر جو متفاوت هستش..

غنچه ممنونمی زیر لب گفت و روجا به همان حالت قبل با تکان 



.آرام سرش پاسخش را داد..

در پس ذهنش به این می اندیشید که بی شک امروز یکی از 
.روزهای سختی را خواهد گذراند..

* * * 

خسته تر از همیشه وارد عمارت شد...همیشه اولین روز تدریس 
.برایش خسته کننده ترین روز رقم می خورد..

دیوار کوب در را به صدا در آورد...اندام مناسب و کشیده شیوا را 
به محض باز شدن در دید...شیوا عقب کشید تا روجا وارد 

.شود...روجا به محض وارد شدن به شیوا دست داد..

._ سالم خواهری دارم از خستگی می میرم..

.خنده ای کرد..

._ چی کار کردی دختر کوه جا به جا کردی..



.روجا چشمانش را تنگ کرد و گله مند شد..

_ از صبح از بس این فکم باز و بسته شده دارم از دردش می 
!میرم...روز اول تدریس رو هم دوست دارم هم دوست ندارم...

.گنگ نگاهش کرد..

؟_ حاال اینی که گفتی یعنی چی !

:در حالی که به سمت آشپز خانه می رفت پاسخ داد

_ یعنی دوست دارم چون با هنر جوهای جدید آشنا 
میشم...دوست ندارم چون یه شروع مقدماتی کامل باید به هنر 

جوها توضیح بدم...راستش رو بخوای من توضیح دادن و تدریس 
.تئوری خوشم نمی آد...َعملی یاد دادن رو بیش تر دوست دارم..

وارد آشپزخانه شد، به محض ورودش مهین خانم را دید...به آن 
می گفت "خاله" با تنی خسته و کرخت سعی کرد لبخندی به لب 

.بیاورد..



._ سالم خاله جون خودم...خسته نباشی..

.هیکل گرد و گوشتی خودش را جا به جا کرد..

_ سالم دختر گلم ...زنده باشی بشین برات غذا بکشم...از رنگ و 
.روی پریدت معلومه که بد جوری گرسنه ای..

.تبسمی از سر رضایت کرد..

._ آی گفتی خاله...برم لباسم رو عوض کنم زودی بر می گردم..

._ باشه برو دخترم...تا تو بیایی حاضر می کنم غذات رو..

._ شما زحمت نکش خودم میام آماده ش می کنم..

معترض نگاهش کرد و رنجیده خاطر شد از این دختر دوست و 
.همکار قدیمی اش..



_ آی آی آی...باز از اون حرف ها زدی...تو چه فرقی با شیوا برام 
داری...خستگی از کت و کولت می باره... تونستی یه دوش هم 

.بگیر راحت تر شی دخترم..

به سمتش آمد و روی لپ های گوشتی اش بوسه ی کاشت و 
.متشکر لب زد..

._ ممنون خاله...لطف می کنی..

.مقنعه اش را از سرش بیرون آورد..

_ راست می گین...یه دوش بگیرم حالم بهتر میشه برم یه دوش 
.بگیرم بعد میام..

_ برو دخترم...با آسانسور برو باال...فکر نکنم نای از پله ها رفتن رو 
.هم داشته باشی..

باشه ی به لب آورد و در حالی که در دل قدر دان این محبت های 
.این خاله جانش بود به سمت آسانسور قدم برداشت..



یک دوش پنج دقیقه ای کمی از خستگی اش را از بین برده 
بود...بعد از اتمام سشوار موهایش و تعویض حوله تن پوشش با 
یک تی شرت آستین کوتاه سفید و شلور راحتی به همان رنگ از 

.اتاقش خارج شد..

در حال پایین رفتن از پله ها بود که تازه به فکرش رسید که 
سیمای را بعد از آمدنش ندیده! به سمت اتاق او رفت و ضربه ی 
آرامی به در اتاقش نواخت...کمی تامل کرد ولی صدای نیامد...در 
دلش گفت شاید در سالن باشد...پله های  طبقه پایین را در پیش 
گرفت و به محض رسیدن به طبقه ی مذکور به سمت سالن رفت 
آن جا هم نبود...! سر در گم به سمت آشپز خانه رفت...به محض 
.وارد شدنش از مهین خانم جویای خبری از جانب سیمای شد..

_ خاله جون سیمای جون نیست؟! آخه در اتاقش رو زدم صدای 
!نیامد هرچی سالن رو هم گشتم اون جا هم نبود...عمارت نیست؟

.سعی کرد به دستپاچگی خودش غالب شود..

._ رفتن بیرون زنگ زدم گفتند یه ساعت دیگه می رسن..

.روجا راضی از دریافت پاسخ سوالش لب زد..



_ آهان پس منم غذا یکم می خورم که شام رو با عمو و سیمای 
.جون بخورم..

._ نوش جان دخترم..

 به سمت میز شش نفره ی چوبی که به رنگ قهوه ای سوخته که 
هارمونی جالی با کابینت های سفید داشت رفت...مهین خانم 

برایش سوپ و زرشک پلو با مرغ و مقداری هم قرمه سبزی 
کشیده بود...پشت میز نشست ابتدا خواست فقط سوپ را بخورد 
ولی وقتی دید صدای قارو قور شکمش طبلی شده در بر اندامش، 
مابقی غذاهای چیده شده روی میز را هم خورد...پس از اتمامشان 

:خنده بر لب آورد و رو کرد سمت مهین خانم و گفت

_ دستت درد نکنه خاله جون...اون قدر گشنه بودم که همه رو 
خوردم فکر نکنم جای واسه این که با عمو اینا هم چیزی بخوام 

 بخورم گذاشته باشم..

.با لبخندی که بر لب داشت به شکمش اشاره کرد..

._ ُپِر ُپِر..



_ نوش جان دخترم کو تا اون ها بیان...تا اون ها بیان تا شام چند 
.ساعت مونده.. 

روجا تبسمی کرد و از جایش برخاست میز را جمع و جور کرد و 
ظرف ها را داخل ماشین ظرف شویی که در کنار یخچال ساید 

.باید ساید قرار داشت چید..

؟_ خاله جون شیوا کو

.مهین خانم  با سر اشاره ی به در خروجی کرد..

_ رفت به درسش برسه مثل این که فردا امتحان داره مشغول 
.اونه..

._ که این طور عیب نداره..

.کنجکاو شد..

؟_ کاریش داشتی



_ شهره دوستم چند تا فیلم هندی داده بود گفتم، مثل همیشه 
بریم با شیوا نگاه کنیم...اونم که امتحان داره می زارم بعد این که 

.امتحاناش تموم شد باهام می بینیم..

_ آخه من نمی دونم شما دوتا از زبون اونا چی می فهمین که می 
.شینین نگاه می کنین...باز زبون خودمون بود یه چیزی..

.خنده ی بلندی سر داد..

_ نگران نباش خاله از بس نگاه کردیم...یاد گرفتیم...می فهمیم 
.چی میگن..

.سری به نشانه تاسف تکان داد..

._ از دست شما دوتا..

با چشم اشاره به سبزی که روی گاز مهین خانم داشت آن را تفت 
.می داد کرد..



؟_ کمک نمی خواین

_ نه دخترم االن تموم میشه آخراشه... قورمه سبزی امروز آخرین 
بسته بود که استفاده کردم...اینم کار سرخ کردنش االن تموم 

میشه....تموم که بشه باید زیرش رو خاموش کنم تا سرد بشه...بعد 
.بسته بندی کنم بزارم فریزر..

.کاری ندارم...برو تو به کارت برس..

._ باشه پس من می رم یه دوری تو باغ بزنم..

._ باشه برو..

یک ساعتی می شد که در آالچیق نشسته بود و به منظره باغ که 
درختانش به خاطر پیراهن سبز دل انگیزی که بر تن داشتند فصل 

.بهار را آشکارا به رخ می کشیدند، خیره گشته بود..

فکرش درگیر موضوعی بود که این روزها بیش تر از هر چیز 
دیگری ذهنش را مشغول خود کرده بود... افکارش از ازدحام این 

همه تفکر و اندیشه مخدوش بود...فکر رو به رو شدن و دیدن 



.آران باعث ضعف عضالت و دستپاچگی اش می شود..

اعترافی که آن شب از آران شنیده بود... وجود عشقی که آران 
.نسبت به او در قلبش النه دوانده بود او را متحیر می کرد..

 عاشقی آران عالمت سوالی بود که همیشه ذهنش را به خود 
مشغول می کرد و حال که جواب عالمت سوالش را دانسته بود؛ 

.این چنین برخورد کردن با آران دست خودش نبود..

 به خاطر حرف های که آن روز به آران گفته بود خجالت می 
کشید...اکنون که دلیل آن همه حساسیت های آران را نسبت به 

خودش فهمیده بود و از دلیل نگرانی های گاه و بی گاه او مطلع 
شده بود...می توانست حرف ها و داد و بیداد های آن شب او را 

درک کند...نمی توانست منکر این شود که از اندیشیدن به این 
مسئله دلش به مالش نمی افتاد...عاشقی آران را از محاالت و غیر 

ممکن ها می دانست...!چه بسا به این که روزی برسد که بداند 
آران شیفته و دل باخته او شده است...! این اتفاق حیرت انگیز 
ترین چیزی بود که در تمام طول زندگی اش تا به امروز برایش 

.اتفاق افتاده بود..

باز شدن در عمارت، توجهش را به خود جلب کرد...ماشین آران 
وارد شد سیمای را نشسته در کنار او دید...در این ساعت روز 



آمدن آران به عمارت تعجبش را برانگیخت...ضربان قلبش به تپش 
افتاد... نمی دانست چه عکس و العملی از خود نشان 

دهد...دستپاچه از جایش برخاست...مغموم با خودش آرام زمزمه 
.کرد..

_ خدا حاال چی کار کنم...من آمادگی رو به رو شدن با اون رو، 
!االن اصًال ندارم...

منتظر در جایش ایستاد تا ماشین آران داخل پارکینگ 
شود...ماشین که از جلوی دیدگانش محو شد...با عجله به سمت 

ساختمان عمارت دوید...قصد داشت قبل از آران وارد عمارت شده 
و هر چه سریع خود را به اتاقش برساند...به خاطر عجله ی که 

داشت نتوانست تعادلش را حفظ کند در بین راه سکندری خورد و 
بر زمین افتاد...آخ پر از دردی کشید؛ نگاهی به جای که درد می 

کرد انداخت...زانویش به سنگ ریزی اصابت کرده بود و جای 
.زخمش می سوخت...به آرامی بلند شد... زیر لب نالید..

!_ به خشکی شانس...! آخه اینم شانس من دارم

مطمئن بود که دیگر اکنون آران به وسیله ی آسانسور زود تر از او 
داخل عمارت شده...به خاطر همین کمی تعلل کرد تا اگر آران قصد 



رفتن به سالن یا اتاق خودش را اگر دارد، برود و بعد او داخل 
عمارت شود...یک آن به ذهنش رسید که از در پشتی آشپز خانه 

وارد عمارت شود...چون آران محال بود که به محض وارد شدنش 
به عمارت، داخل آشپز خانه برود؛ به همان دلیل به آن سمت با گام 

های آهسته روان شد...ولی نمیدانست که این روزها کاسه های 
.محاالتش همه شکسته و به گونه ی دیگر در آمده بودند..

." گریزانم..

.من از هرچیزی که..

.مرا..

.به تو می رساند..

.گریزانم..

.گریزان..

س_حسن_زاده"#

رمان:دلتنگی هایم ابدیست

به قلم:سمیرا حسن زاده

(بخش چهار)



""دلتنگی

.قلبم می لرزد..

.چشمانم را نم اشک می گیرد..

.شقیقه هایم نبض می گیرد..

.و من در َپِس..

.هر واکنشی..

.دلم می گیرد..

.قلبم ماالمال..

.از..

.دلتنگی ست..

.با این وسعت از دلتنگی هایم..

!چه کنم...؟

.گویا..

!دلتنگی هایم ابدیست...

"#س_حسن_زاده



: دلتنگی هایم ابدیسترمان

به قلم: سمیرا حسن زاده

(بخش پنج)

* * * 

گوشه ی از پارکینگ پارک کرد. به محض خاموش کردن 
ماشین پیاده شد و در سمت مادرش را باز کرد. دست زیر 
شانه مادرش انداخت و کمک کرد تا او پیاده شود. سیمای 

بخاطر این کار جوانکش اخمی در هم کشید و معترض لب 
.زد

._ آران...پسرم حالم خوبه ...ولم کن! خودم می تونم راه برم

بی توجه به اعتراض مادرش، دستش را محکم تر دور شانه 
او پیچید و بی هیچ کالمی به سمت آسانسور گام برداشت. 

به محض باز شدن در آن با هم داخل شدنند. آران دکمه 
طبقه دوم را فشرد و آسانسور به حرکت در آمد. در طبقه 

مذکور که متوقف شد از آن خارج شدند...سیمای سعی کرد 
از شگرد مادرانه اش استفاده کند و محبتی بر گفتارش 

.نهاند و آرام لب زد



!_ آران میگم حالم خوبه چرا این طوری می کنی...؟

.صبرش به سر رسید و نگاه برنده اش را حواله مادرش کرد

_ درسته حالتون خوبه! ولی الکی فشارتون به هفت رسیده! 
الکی هم حتمًا بعد از ظهری دست و پاتون یخ کرده بوده! 

!الکی هم دکتر گفت استراحت کنین

در اتاق مادر پدرش را باز کرد و با دست اشاره کرد که 
سیمای داخل شود. به محض داخل شدنش شال را از سر او 
برداشت و مانتو او را که دکمه هایش هنوز باز مانده بود از 

تنش درآورد و به سمت اتاق لباس ها رفت آن ها را درون 
سبد لباس های کثیف انداخت و وقتی که بازگشت و 

مادرش را هنوز ایستاده در بین اتاق دید؛ نزدیک او رفت و 
دست دور شانه های او انداخت و او را به سمت تخت آرام 

ُهل داد. به تخت که رسیدنند دو دستش را روی هر دو 
سرشانه های او قرار داد و با فشار آرامی که بر آن ها وارد 
کرد او را مجبور به نشستن بر روی تخت کرد سپس چهار 
زانو رو به روی او نشست و کفش های او را از پاهایش در 

آورد و آن ها را کنار تخت رها کرد. دست انداخت زیر پاهای 



سیمای، و آن ها را باال برد و روی تخت قرار داد سپس با 
.جدیت تمام قوانینی را برای مادرش به تصویب رساند

_ مامان دراز بکش شنیدین که دکتر چی گفت. باید 
استراحت کنین. قند خونتون اومده بود پایین...می فهمین 
یعنی چی! اگه مهین خانم کنارتون نبود و متوجه نمی شد 
.اتفاقی واست می افتاد من چه خاکی به سرم می کردم

_ حاال چرا این قدر خودت رو اذیت می کنی...می بینی که 
.االن خوبم

کالفه بود و نمی توانست این کالفگی را از چشمان مادرش 
.مخفی کند

_ مامان خدارو شکر که االن خوبین ولی باید استراحت 
.کنین تا بهترم بشین

_ آر...ان، پسرم...بزار پاشم! حوصله ام نمی گیره وقتی حالم 
.خوبه، تو تخت دراز بکشم



._ اصًال حرفشم نزنین

به سمت در رفت و بازش کرد سریع برگشت و رو به سیمای 
.با جدیت تمام لب زد

_ مامان دارم میرم هم دارو هاتون رو از ماشین بر دارم هم 
این که یه آبمیوه ی هم بیارم براتون تا بخورین بعدش تازه 

.باید برم براتون یه دست جیگر هم بخرم حتمًا..

سیمای از تعجب چشمانش گشاد شد و در همان حالت با 
:ناباوری میانه حرف آران پرید و گفت

_ آران جیگر دیگه واسه چی مامان جان...می گم حالم 
!خوبه...

._ مامان دراز بکش تا برگردم

سپس بی هیچ حرف دیگری از اتاق خارج شد و در را پشت 
سرش بست. اندوهگین به دیوار کنار در تکیه داد. از خودش 



بدش آمده بود! از صورت مادرش شرمش می شد. می 
دانست که مسبب حال امروز مادرش غیر از خودش هیچ 

کس دیگری نمی توانست باشد. دکتر گفته بود که ُافت فشار 
ناگهانی اش، به خاطر فشار عصبی بوده است. آزمایشاتش 

همه خوب بودنند و این مسئله عالوه بر خوشحالی، او را از 
هم می پاشید که باعث شده بود که مادر عزیز تر از جانش 

.به آن حال و روز بیفتد

ذهنش به عقب برگشت به چند ساعت قبل...بعد از ظهری 
مهین خانم با او تماس گرفته و گفته بود که حال مادرش 

خوب نیست گفته بود دست و پای مادرش یخ کرده و 
برایش آب قند درست کرده، ولی باز هم حالش بهبود نیافته 
است. نفهمیده بود که چگونه از کافی شاپ کاوه خارج شده 
و خود را به عمارت رسانده بود و با ممانعت های که مادرش 

کرده بود باز او را مجبور به پوشیدن لباس و بردنش به 
اولین بیمارستان در نزدیکی عمارت کرده بود...دکتر فشار او 

را گرفته و گفته بود که روی هفت است و سریع سرم 
تقویتی برایش تجویز و چند آمپول دیگر و دارو برایش 

نسخه کرده بود. به وضوح می دانست که مادرش این 
روزها، غیر از او فشار عصبی دیگری ندارد که باعث شود او 
را به این حال و روز بیاندازد. گله مند بود و نمی دانست از 

دست خودش به چه کسی شکایت و شکوه کند! خودش هم 



از دست خودش خسته و دل آزرده بود. تکیه اش را از دیوار 
کَند و به سمت آشپز خانه روان شد. به راهرو آشپز خانه که 

.رسید صدای روجا او را در جایش میخکوب کرد

_ خاله جون به خدا تعارف نمی کنم...اجازه بدین کمکتون 
.کنم

حواسش دیگر به ادامه حرفهایشان نشد. یک هفته بود که 
روجا را ندیده بود و فقط او را در تک تک جاهای این 

عمارت بو کشیده بود! یک هفته بود که نه خواب داشت و 
نه خوراک!یک هفته بود که روز هایش با پوچی می گذشت 

و او به خاطر حرف پدرش  خود را از دیدن گل روی 
دلبرکش محروم کرده بود! به کدامین گناه پدرش او را از 

دیدین دردانه اش محروم کرده بود؟!  قلبش پاهایش را به 
سمت صاحب آن صدا می کشید و عقلش او را از این کار 

بازمی داشت. عجب جدالی بین قلب و عقلش در درونش بر 
پا شده بود! سر آخر بعد از گذر مدت زمان نسبتًا کوتاهی 

قلبش پیروز میدان شد و نتوانست خود را راضی به ندیدن 
روجا کند و با وعده نگاهش نمی کنم، فقط کنارش می 
ایستم و عطر وجودش را جانانه می بلعم سر عقلش را 

.شیره مالید



داخل آشپزخانه شد. همین که وارد شد، زیر تمام وعده 
وعیدهایش با عقلش زد و بی محابا و بی هیچ ترسی خیره 

.روجایش گشت..

روجا به محض دیدن آران در داخل آشپزخانه جا خورد و 
نگاه خیره آران او را دستپاچه کرد. با نگاه دنبال سوراخ 

موشی می گشت تا خود را داخل آن بیاندازد و از زیر این 
نگاه نفس گیر آران که قصد جانش را کرده بود رهای یابد. 

ولی زهی خیال باطلی داشت این دخترک، چون نه او موش 
بود و نه سوراخ موشی در کار...قصد کرد از آشپزخانه فرار 

کند ولی پاهایش به یاری اش نرسید. پاهایش میخ زمین 
شده بودند و نیروی قوی آن ها را سفت نگه داشته بود که 
او با این تن نحیف و ظریف حریف آن نمی توانست بشود. 

هرچه سعی می کرد تالشش بی نتیجه می ماند.حتی زبانش 
هم بند آمده بود و به سوال مهین خانم که از او می پرسید 

شلوارت چرا پاره شده نمی توانست جوابی بدهد! تارهای 
صوتی اش زیر وظیفه ی که داشتند زده بودنند و هیچ 

!اصواتی از گلویش خارج نمی کردنند

 مهین خانم که دید روجا پاسخش را نمی دهد سر از ظرف 



سبزی قورمه ای که یک ساعت پیش سرخشان کرده بود و 
حال مشغول بسته بندی کردنشان بود بر گرفت و به روجا 

نگاه کرد. متوجه اضطراب و رنگ پریدگی روجا که شد، 
:ضربه آرامی به پهلوی روجا زد و دل نگران پرسید

._ چی شدت مادر؟! روج...ا...روج...ا..

همین که از جایش برخاست تا به او لیوانی آب بدهد 
متوجه حضور آران شد.برای یک لحظه گیج شد. نگاه خیره 

و مسخ شده آران بر روی روجا را دید و نفهمید چه شده. به 
خود که آمد لیوان آب را سریع از روی کابینت  برداشت و به 

.سمت روجا گرفت

روجا آب را گرفت و جرعه جرعه شروع به نوشیدنش کرد. 
گلویش آن چنان خشک بود که اکنون اگر لیتر لیتر آب هم 

می خورد باز نمی توانست این خشکی را برطرف کند. چرا 
آران بی خیالش نمی شد و آن نگاه پر التهابش را از او 

!برنمی گرفت؟

؟_ سالم پسرم کی رسیدین



آران از حالت سرگشته گی خودش بیرون آمد و دستپاچه 
.لب زد

._ همین ده دقیقه پیش

دستی به گردنش کشید. عجب گندی زده بود و چشم چرانی 
.کرده بود

_ من برم دارو های مامان رو از ماشین بر دارم شما هم یه 
لیوان آب و با یه لیوان آب میوه و یکم غذا، تو یه سینی 

.آمده کنین برگشتم بیام برای مامان ببرمش

_ باشه چیزای که خواستی رو االن آماده میکنم شون برو 
؟خاطرت جمع پسرم...االن خانم باال تو اتاقشونن

._ آره



؟_ دکتر چی گفت؟ حالشون خوبه

چه توضیحی برای دیگران از حال مادرش می توانست 
داشته باشد...وقتی جوابی نداشت سکوت بهترین پاسخی 

!بود که میتوانست داشته باشد

روجا متوجه حرف های آن ها نمی شد گنگ سر در گم از 
:شنیده هایش متعجب رو به مهین خانم پرسید

!_ مگه سیمای جون چشونه؟! مگه تا االن دکتر بوده؟

بی حرف از آشپز خانه دور شد و به سمت پارکینگ گام 
برداشت و این را می دانست که هم اکنون روجا بی شک 

.جواب سوال هایش را از مهین خانم دریافت می کرد

دارو ها را از داخل ماشین برداشت و دوباره به آشپز خانه 
بازگشت. مهین خانم را مشغول جمع آوری وسایل های که 
طلبیده بود دید. روجا در آشپزخانه حضور نداشت. حدس 

.این که االن کجا است دور از ذهن نبود



؟_ تموم شد

._ آره یه لحظه واستا یه لیوان آب هم بزارم توش بعد ببر

_ مهین خانم. زنگ بزنین آقا فرید و بهش بگین یه دست 
جیگر تازه از میدون بهمن بره بگیره من فرصت نمی کنم 

.برم بگیرم

لبخندی به لب بخاطر این دل نگرانی های  پسر سرسخت 
این خانواده آورد. حواسش جمع بود و فکر اینجای کار را 

.خودش پیش تر از این جوانک کرده بود

_ تو نگران نباش فرید و شیرین رو فرستادم برن بخرن. ده 
دقیقه پیش زنگ زدم گفتن همین نزدیکی ها هستن یکم 

.دیگه می رسن

._ ممنون..



از آشپز خانه خارج شدند و به راه افتادند. به محض 
ورودشان به اتاق مادرش روجا را با چشمان اشکی و حالی 
منقلب کنار سر مادرش نشسته بود دید. هر قطره اشکی که 
دید تیری شد بر قلبش برای ساقت کردن جانش...به زحمت 

 به سمت تخت رفت و سینی را روی پا تختی قرار داد.

.سیمای به محض دیدن این وضعیت معترض لب زد

_ بابا این چه وضعی درست کردی آران! میگم خوبم. چرا 
!باورت نمی شه پسرم؟

.سپس رو کرد سمت روجا و با مهربانی زمزمه کرد

_ تو دیگه چرا گریه می کنی. به خدا خوبم...نمی خواستم 
کسی بدونه. آرانم قسم دادم به کسی اطالع نده. تو رو خدا 

االن یه ساعت دیگه تیرداد می آد تو رو با این وضع ببینه 
پس میفته. من خودم بهش نگفتم چون از بد شدن حالش 

!ترسیدم. تو که داری بدترش می کنی

روجا کمی عقب تر نشست تا آران بتواند به راحتی محتوای 



داخل سینی را به مادرش بدهد. سپس اشک هایش را پاک 
کرد و با صدای آرامی که کوهی شرم و خجالت پشتش 

.پنهان بود لب زد

._ خدا رو شکر که خوبین

برای اطمینان خاطر کردن و آرام کردن روجا دستش را روی 
.دست او گذاشت

_ پاشو دست و صورتت رو بشور تا تیرداد نیومده تو رو 
.این طوری ندیده.پاشو دخترم آفرین..

مطیع از جایش بر خاست و به سمت سرویس رفت تا آبی 
به صورتش بزند. می دانست که در حال اکنونِ سیمای بی 

تقصیر نیست. حال صبح او را دید و بی آن که به آن 
توجهی کند از کنار این قضیه بی خیال رد شد و به 

آموزشگاه رفته بود. شرمنده بود. از بزرگی های که این زن 
در حقش ادا کرده بود شرمنده بود و او چه بد جواب بزرگی 

!های آن زن را داده بود



روی تخت رو به روی مادرش نشست. قاشق را پر از سوپ 
.کرد و مقابل دهان مادرش گرفت

._ آ...را...ن...! دستام که کار می کنه خودم می خورم پسرم

ُمسر بودن و قاطع بودن آران را، برای انجام دادن این کار را 
که دید سکوت کرد و دهانش را باز کرد تا سوپ خوشمزه 

.مهین خانم را روانه معده اش کند

مهین خانم بعد از اینکه جویای حالش شد رفت تا برای 
سیمای جیگر کباب کند. سیمای در دلش از دست تو آرانی به 

خاطر این کارهای او گفت و قاشق های پی در پی که آران 
به سمت دهانش می گرفت را به آرامی و بی هیچ شکایتی 

.خورد..

از سرویس بیرون آمد، پشت آران با کمی فاصله ایستاده. 
سیمای، دلهره و خستگی یک هفته اش از جانش دوانده شد. 
قابی که پیش رویش بود، می توانست بهترین و با ارزشمند 
ترین قابی که تاکنون دیده بود برایش باشد. از بدو برگشت 
دوباره ی روجا به اتاقش، انگار صد هزار سال گشنگی را به 



تن کشیده بود که، به یکباره چنان گشنه شده بود که هر 
قاشقی از سوپ که هورت می کشید؛ مزه دیگری به خود 

گرفته بود که می توانست مزه ای از امید باشد و یا مزه ای 
از آرزو...مزه ای از عشق و مزه ای از وصالی که این روزها 

.برای این دو عزیز کرده اش از خدایش خواهان بود

آران یه پیاله سوپ را به خوردش داده بود. سیر شده بود 
ولی به خاطر دوباره دیدن این قاب زیبا از خوردن زرشک 

پلو با مرغ امتناع نورزید و با عشق و عالقه ی که به این دو 
موجودی که یکی دخترش بود و دیگری پسرش و از خدا 

طالب آن بود که در آینده یکی عروسش بشود و دیگری 
دامادش، با لذت محتوای درون آن بشقاب را خورد. آران که 

رفت پی بشقاب بعدی که حاوی قرمه سبزی بود دیگر به حد 
انفجار رسیده بود! بیش از ظرفیت که معده اش داشت، آن 
.را از غذا پر کرده بود. دستش را به نشانه بی میلی باال برد

._ آران به خدا سیرم. دیگه واسه این یکی، اصًال جا ندارم

_ باشه حاال این داروتون رو بخورین، بعد بگیرین بخوابین. 
.وقتی بیدار شدین براتون جیگر میارم تا بخورین..



سیمای بی آن که اعتراضی کند؛ باشه ی به زبانش جاری 
کرد. این را به آشکارا می دانست که هیچ چیز و هیچ کس 
حریف یک دندگی ها و خواسته های این جوانک رعنایش 

.نخواهد بود

آران از جایش برخاست و خم شد و پیشانی مادرش را 
.بوسید و سینی را برداشت

._ من اینو ببرم شما هم استراحت کنین

.لبخندی از سر رضایت به لب آورد

._باشه پسرم دستتم درد نکنه

سری تکان داد و از اتاق خارج و به سمت آشپزخانه روان 
شد سینی را روی میز آشپز خانه گذاشت و رو کرد سمت 

.مهین خانم..



_ مامان داره می خوابه بعد این که بیدار شد. لطفًا جیگرش 
.رو آماده بزارین تا براش کباب کنم

_ تو نگران نباش من هستم.برو یکمی هم خودت استراحت 
کن. از بعد از ظهری سرپایی. بیدار شد خودم جیگرش رو 

.کباب می کنم براش..

.با سر اشاره به میز کرد و ادامه داد

_ اصًال بشین برات غذا بکشم بخور بعد برو. بخوابی دیگه 
.پا نمی شی غذا بخوری

.به نرمی لب زد

._ میل ندارم. هر وقت گشنه شدم خودم میام می خورم

._ باشه پسرم. هر جور راحتی..



بی هیچ حرف دیگری از آن جا خارج شده و به سمت اتاقش 
پله ها را یکی پس از دیگری پیمود به پاگرد طبقه سوم که 

رسید روجا را دید که داخل اتاقش می شد به محض دیدن 
او ایستاد. آران نفهمید که چه کار کند ولی قلبش بهش 

دستور در پیش گرفتن راهش را داد. از کنار روجا که رد شد 
و خواست در اتاق خودش را باز کند متوجه من من کردن و 

این پا اون پا کردن روجا شد. دستگیرش شد که روجا 
حرفی می خواهد بزند به همین دلیل بدون این که نگاهش 
بکند تا او را معذب نکند در جایش ایستاد و منتظر شنیدن 

حرف روجا ماند. بعد از اندکی تعلل کردن روجا به سختی و 
.تند لب زد

._ من دیگه تو این جا موندن مشکلی ندارم

سپس بدون هیچ حرف دیگری سریع داخل اتاقش شد و در 
را پشت سرش بست و آران را با هاله ی از ابهام با جمله ای 

.که از زبان روجایش شنیده بود تنها رها کرد

چیزی که شنیده بود هر چند که جمله ی چند ُبعدی و نا 
مفهموم بود ولی این را می دانست که جمله ای نیست که به 

.ضررش باشد



 داخل اتاق خودش شد و در را پشت سرش بست. حاال با 
خیال راحت می توانست به سفرش برود. به سمت اتاق 

لباس هایش رفت و چمدان کوچکش را از داخل کمد 
برداشت. وسایل مورد نیاز سفرش را داخل آن چید. کارش 
که به اتمام رسید به سمت تخت رفت تا اندکی دراز کشیده 
و خستگی در کند. از این که بعد از یک هفته توانسته بود؛ 
دیدار یارش را تجربه کند، خرسند و راضی گشته بود. در 

دلش افسوس می خورد که چرا تا قبل از این برای اعتراف 
کردن به عشقش پیش قدم نشده بود! چرا بی دلیل زود 

پیش داوری کرده بود! چرا به جای خانواده اش فکر کرده و 
دلیل و برهان بیهوده بسته بود! هیچ چیز آن چنان که او 

گمان می کرد پیش نرفته بود! گمان می کرد که همه به 
محض دانستن راز دلش او را َپست و عشقش را هوسی 

بیش دانند! ولی سرنوشت چیز دیگری برایش رقم زده بود 
و او بیهوده دوازده سال خون و دل خورده بود! دوازده 

سال آه کشیده بود! دوازده سال ناله و شیون سر داده بود! 
رو سیاِه شکوه های بود که به خاطر این عاشقی، هر لحظه 
به درگاه خدایش کرده بود. نادم بود. خیلی پشیمان بود که 

چه روزهای سخت و طاقت فرسای را با درماندگی پشت سر 
گذاشته بود؛ آن هم فقط به خاطر قضاوت و پیش داوری 
های نادرست و نا آگاهانه خودش...! پس حقش بود و خدا 

بد جوابش را داده بود. قضاوت نادرست او شد؛ دوازده 
سال در برزخ جان کندن. گرچه اکنون هم تکلیفش معلوم 



نبود! روجایش از او فراری بود و راغب هم نشینی و هم 
صحبتی با او نبود. ولی باز از جانب خانواده اش خاطرش 
جمع و خیالش قرص بود؛ چون اکنون دانسته بود وصالش 

با روجا، دعای شده که مادرش هر روز و هر شب برای 
برآورده شدنش دست به دامان خدا شده و همینطور 
خواسته و ُمرادی شده که پدرش از جانب آینده دو 

فرزندش آسوده خاطر گردد. خود پدرش گفته بود.تیرداد، 
خودش گفته بود که در این دنیا هیچ کسی را بهتر از روجا 

برای او و هیچ شخصی را مورد اعتماد تر و امین تر از او 
برای روجا سراغ ندارد.خوِد پدرش برای برآورده شدن این 

.وصال در مقابل چشمان خودش، آروز و دعا کرده بود

و اّما برادرنش! برادرانش هر کدام سخنی سوا گفته بودنند. 
آراد اتمام حجتش را کرده بود که باید خوشبختش 

کنی...همین! نه چیزی کم تر نه چیزی بیش تر...ولی آراز بعد 
از آن شب مخش را هر روز با هر بار رفتنش به استودیو 

خورده بود. شوخی هایش که قبل تمامی نداشت؛ حال بیش 
تر و فراتر هم رفته بود. به گونه ی که گاهی شوخی های 

می کرد که دوست داشت مشتی روی صورتش بخواباند و 
بگوید آراز خفه می شی یا خفت کنم...! اّما زهی خیال 

باطل، چون نه او آدمی بود که چنین کاری را با برادرش کند 
و نه آراز بیدی بود که با این باد ها بلرزد! حریف این بذله 



گویی های این برادرش شاید خوِد خدا هم نمی توانست 
باشد. عنصر وجود او بذله گویی و شیطنت بود و ناکس 

های که در این یک هفته ی گذشته راه و بی راه نثارش کرده 
.بود

." تو نیستی در برم..

.تو هستی در سرم..

.نمی دانی که..

.وقتی در برم نیستی..

.من چه حالی دارم در سرم..

"#س_حسن_زاده

* * *

سر از آن لب تاب صورتی رنگش بر گرفت. نگاهی به ساعت 
کرد؛ عقربه ها نه و ربع را نشان می دادند کش و قوسی به 

بدنش داد و لب تاب را بعد از شات دان کردن بست. از 
جایش برخاست و حوله تن پوشش را از تنش خارج و با تی 
شرت مشکی و شلوار راحتی هم رنگ آن تعویض کرد. شانه 



اش را برداشت و موهای سیاه و پر کالغی مجعدی که تا 
گودی کمرش می رسید را شروع به شانه زدن کرد. بعد از 

بافت یه طرفه ی که انجام داد، ته آن را با یک کش کوچک 
بست و روی قفسه سینه سمت چپش رها کرد. زخم زانویش 
هم چنان می سوخت! خراش کوچکی برادشته بود که آن را 
در حمام با وسواسیت تمام شستشو داده و آخ و اوخش را 

.به راه انداخته بود

به محض وارد شدن به اتاقش، با تپش قلبی که بخاطر 
گفتن آن جمله به آران، به جانش افتاده بود به حمام پناه 

برده بود. گمان می کرد که خنکی مطلوب آب وان اندکی از 
تپش قلبش را بکاهد؛ ولی گمانش درست نبود و بی گدار به 
آب داده بود! استرسی که به جانش افتاده بود بر ترغیب آن 

.تپش قلب دامن می زد

نتوانسته بود بی خیال از روی حال اکنون سیمای به راحتی 
بگذرد. هویدا بود که حال سیمای این روزها قطعًا خوش 

نیست. گرچه در برابر او می خندید و انگار که نه انگار 
چیزی شنیده  و چیزی خواسته نشده و نه خانی آمده و نه 
خانی رفته! ولی او می دانست که دل سیمای در گرو حال 

بد آران است. به وضوح می دانست که برای سیمای، آران یه 
طرف و بقیه فرزندانش یه طرف...به راحتی پیدا بود که از 



این اتفاق بیش از هر کس دیگری راضی و خشنود است. 
مادر بود دیگر! چه می توانست به این مادری که مادرش 

نبود ولی مادرانگی برایش خرج می کرد بگوید.این کار 
کمترین کاری بود که می توانست در حق او انجام دهد، 

اعتراض نکردن و شکوه نکردن از حضور آران در این 
عمارت...نمی خواست به خاطر خواسته خودش، راحتی و 

.آرامش خودش مانعی شود تا سیمای پسرش را نبیند

کارش که تمام شد از آن آینه قدی که در بین قاب چوبی 
طالیی محسور شده بود چشم بر گرفت و از اتاق خارج شد 

و به سمت اتاق سیمای روان شد. ضربه ی آرامی به در 
نواخت؛ صدای بفرما گفتن عمو تیردادش را که شنید، 

شرمندگی و رو سیاهی تمام جانش را فرا گرفت. برای فشار 
وارد کردن به دستگیره در دستش یاریش نمی کرد. پاهایش، 

قفل زمین شده بودند گویا شخصی با میخ و چکش او را 
وصل زمین کرده بودند. نمیتوانست  حرکتی کند. در از 

داخل باز شد. سر بلند کرد به کسی که ناجی اش شده بود 
نگاهی بیندازد که با دوگوی سبز که مسبب آشفتگی و 

شوریدگی این روزهایش شده بود مواجه شد. هول شد و 
سالم نصفه نیمه ی به زبان آورد. چیزی که شوریدگی حالش 

را افزون تر کرد؛ رد لبخند کمرنگی بود که به لب های آران 
نقش بسته بود...آدم برفی ایام های دیروزش لبخند زده 



!بود...لبخند

شنیدن نامش از جانب عمو تیردادش قدم هایش را برای 
داخل شدن به اتاق، به حرکت در آورد. آران عقب کشید و 
.او وارد شد. به محض دیدن تیرداد آهسته و آرام لب زد

._ سالم ع...مو...خسته نباشین

تیرداد به کنارش که روی تخت نشسته بود اشاره کرد.روجا 
به آن سمت قدم برداشت و کنارش که نشست؛ تیرداد دست 
دور شانه های او انداخت و با صدای آکنده از مهر و محبت 

.لب زد

._ سالم یکی یدونه عمو، تو رو که دیدم خستگیم در رفت

روجا شرمنده تر شد و آران در دلش برای پدارانگی های 
پدرش خرسند شد و سیمای معترض به دست دیگر تیرداد 

که دست او را گرفته بود فشاری آورد و سگرمه ی درهم 
.کشید



._ ِاِاِا...باز دخترت اومد منو فراموش کردی

.تیرداد چشمکی به روجا زد و سپس نگاهی به سیمای کرد

_ من شکر بخورم بخوام تو رو فراموش کنم. تو از خوِد من 
بیش تر توی خوِد منی، من چه طوری میتونم تو رو 

.فراموش کنم

سپس بوسه ی عاشقانه ی به روی دست همسرش نهاند و 
باعث شد به خاطر محبت های این زوج مهربان لبخندی 

روی لب های روجا نقش ببندد که از چشمان آران که تنظیم 
شده بر روی رخسار روجایش بود دور نماند. آران بشقاب با 

محتوای جگر کباب شده را که چندی قبل به خاطر باز کردن 
در، روی پا تختی قرار داده بود رفت و آن را برداشت و 

چنگال را داخل یکی از جگر ها فرو کرد و سمت مادرش 
.گرفت

_ تیرداد تو رو خدا تو یه حرفی به این آران بزن...از وقتی 
اومدیم همینطوری یه بند داره غذا و آب میوه و چیزهای 



!دیگه به خوردم میده

.بی قید شانه ای انداخت

._ از من کمک نخواه که چون من موافق این قضیه ام

.لبخندی زد و با سر اشاره ی به آران کرد و ادامه داد..

._ بلکه این پسرم حریفت شه . من که حریفت نمی شم

:نازو کرشمه ی آمد و با ناز و دلخوری گفت

._ زحمت کشیدی عزیزم

.آران چنگال را نزدیک تر برد و قاطع زمزمه کرد

._ بخور مامان..



 شکست و مغلوب شدنش را بالجبار قبول کرد. چون چاره 
ی دیگری برایش نگذاشته بودند او یک تنه نمی توانست 

!مغلوب این جمع زور گو شود

_ باشه بابا همش رو می خورم. به شرطی که بدی دست 
.خودم

بی آن که اعتراضی کند بشقاب را به همراه چنگال به سمت 
سیمای گرفت. سیمای دستش را از دست تیرداد خارج کرد. 
تکیه اش را از تخت گرفت و کمی به جلو متمایل شد و آن 

ها را از آران گرفت و شروع به آرام و آهسته خوردن جگرها 
.کرد

تیرداد نگاهی پرسشگرانه اش را به آرانی که روبه رویش به 
.دیوار تکیه داده و مادرش را نگاه می کرد انداخت..

؟_ بلیت گرفتی



آران زاویه نگاهش را تغییر داد و رو به پدرش تنظیمش 
.کرد

._ آره ساعت شیش صبح پرواز دارم

.قدردان نگاهش کرد و مهربان لب زد

_ دستت درد نکنه این چند وقت زحمت کار من افتاد 
.گردنت..

 

!_ این چه حرفیه بابا...

حرف زدن درباره این مسائل را زیاد دوست نداشت بحث را 
به جای دیگری کشاند. رو کرد سمت سیمای و با جدیت تمام 

.لب زد

_ مامان نبینم از فردا قرصاتون رو سر وقت نخورین 
.آ...مواظب خودتون باشین



سیمای برای نگران نکردن و آسوده خاطر کردن آران پاسخ 
.داد

_ آران خوبم حواسم به خودم هست و سر وقت 
؟میخورمشون تو نگران من نباش. کی بر می گردی پسرم

.روجا گوش هایش را برای شنیدن جواب آران تیز کرده بود

آران تکیه اش را از دیوار کَند و دست هایش را داخل جیب 
.شلوار راحتی اش کرد..

._ دقیق نمی دونم ولی فکر کنم تا آخر هفته بکشه کارهام..

روجا نفس آسوده ای کشید پس آن طور که معلوم بود 
.امسال شمال نمی آمد..

:سیمای بی درنگ پرسید



!_ یعنی شمال نمییای؟

._ چرا به احتمال خیلی زیاد میام

باد روجا خالی شد. اندک زمانی از خرسندیش نگذشته بود 
.که آران، با این جواب پوزش را به زمین کوفته بود

._ البته با شما نمی رسم برم.دو سه روز بعد شما میام

.سیمای راضی از این قضیه لبخندی به لب آورد

._ پس اون جا منتظرتم

._ باشه عزیزم

تیرداد با صرفه آهسته صدایش را صاف کرد و رو کرد سمت 
.آران..



._ من ماشینم رو نمی ببرم. با ماشین هوشنگ میریم

آران سریع در ذهنش تعداد جاهای موجود و افراد را ارزیابی 
کرد.پنج جا و پنج نفر...راضی بود پس فربود با ماشین 

.خودش می آمد. سوالش را بر زبان جاری کرد

؟_ فربود با ماشین خودش میاد

تیرداد هنوز از برنامه ای که روجا به سیمای از آمدنش با 
.فربود گفته بود اطالعی نداشت. پاسخ داد..

._ آره گویا..

خشنود و راضی از این قضیه اهومی گفت و تکیه اش را 
دوباره به دیوار داد.دوست داشت نگاهش را به روجایش 

پیوند دهد. ولی همان قدر که در برابر مادرش گستاخ بود، 
.در برابر پدرش شرم و حیا داشت



سیمای بشقابش از جگر که تمام شد، خم شد و آن را روی 
.پاتختی قرار داد

_ خوب من سیر شدم شما هم پاشین برین غذاتون رو 
بخورین. ساعت یه ربع به ده هستش هنوز چیزی نخوردین! 

 زود پاشین برین بزارین منم به خوابم برسم.

مطیع از جایش برخاست و بوسه ی عاشقانه به پیشانی 
همسرش نهاند. عقب کشید و دست دور شانه های روجا 

انداخت، روجا شب خوشی به سیمای گفت و تیرداد او را با 
خود به سمت در کشاند. به محض خارج شدنشان، سیمای با 

:عجله از آران پرسید

؟_ آران یه بار دیگه بگو دقیقا چی گفت روجا

آران دلش برای مادرانه های این مادر مهربانش غنج رفت و 
:با مهربانی پاسخ داد

._ هیچی فقط گفت با موندم تو این جا مشکلی نداره



:سیمای گردن کج کرد و متعجب پرسید

!_ همین؟

._ همین

امیدوار در دلش، بازم جای امیدی هستی نثار خودش کرد و 
.مهربان لب زد

_ آران پسرم تو هم برو مامان جان یه چیزی بخور. بعد زود 
.بخواب که فردا پرواز داری بی خوابی اذیتت نکنه

.خم شد و جفت گونه های استخوانی مادرش را بوسید

_ سفارش نکنم. مواظب خودتون باشین. از مهین خانم 
.حالتون رو می پرسم. شمال هم رفتین..



.کمی مکث کرد و ادامه داد

._ حواستون...حواستون..

هرچه کرد تا بگوید "به روجا باشه" نتوانست دیگر تا این 
.حد گستاخی به خرج دهد

 

._ حواستون به همدیگه باشه

سپس بدون هیچ حرف دیگری به سمت در رفت و کلید برق 
را خاموش و از اتاق خارج شد و به سمت سالن غذا خوری 

.قدم برداشت

 ولی آران کور می خواند؛ سیمای به راحتی آب خوردن می 
دانست که مخاطب خاص آران چه کسی بود و آران 

.نتوانست نامی از آن ببرد

داخل سالن غذاخوری شد، پدرش همانند همیشه روی باال 
ترین نقطه میز نشسته بود. روجا در سمت چپ پدرش 



نشسته و در حال کشیدن سوپ بود. پس آن چنان که 
ظواهر نشان می داد او باید رو به روی روجا می نشست و 

چه چیزی از آن بهتر... مشتاق به آن سمت روان و روی 
صندلی مذکور نشست. تیرداد چراغ سبز کم نور و ضعیف 

روجا را امشب از آران شنیده بود دیگر نمی خواست 
میدانی که روجا خود به روی آران باز کرده بود را، او تنگ 

 تر کند.

روجا ظرف سوپ تیرداد را که از سوپ پر کرد مقابل او قرار 
داد. تیرداد تشکری کرد و شروع به خوردن آن کرد.ظرف 

خودش را هم که پر کرد در جایش گذاشت خواست بنشیند؛ 
ولی قدرتی که در وجودش او را ترغیب به پر کردن ظرف 

آران می کرد را نتوانست دفع کند و سر آخر مغلوب این 
قدرت نیرومند شد؛ دست دراز کرد و ظرف سوپ آران را 

برداشت و آن را پر از سوپ کرد و در جای قبلی اش مقابل 
.آران قرار داد و سپس در جایش نشست

آران بهت زد! تیرداد مشعوف تبسمی کرد و روجا به محض 
نشستن بد و بیراهی به خودش و کاری که  نتوانسته بود 

.خود را از آن بازدارد، در دلش روانه خودش کرد



این سوپ خوردن داشت. امروز روزش به خاطر حال 
مادرش به تلخی زهر گذشت؛ ولی شبش جبران معافات می 

.کرد و بد جوری شیرینیش به مذاقش خوش می آمد

هرسه در سکوت غذا می خوردنند. جسمی در آن جمع 
حضور داشتند، ولی ذهنی نه! هر کدام مشغول اندیشه ی 

.بودند

تیرداد به عاقبت و سرانجام این عشق می اندیشید.روجا به 
چه کرده بود و زین پس چه باید می کرد تعقل می کرد و 
اّما آران...! یک سر داشت و هزار سودا، روجا گفته بود با 

این جا ماندن مشکلی ندارد. روجا برایش بدون این که 
بخواهد سوپ کشیده بود و همچو روز های قبل از اعتراف، 

شام شان را همگی در کنار هم میخوردند. این ها خوشی 
های بود که ذهنش را درگیر خود کرده بود؛ ولی اّما نمی 

توانست به این فکر نکند که کم تر از ده ساعات دیگر در این 
جا نبود و ایران را برای انجام دادن و سرو سامان دادن 

کارهای به تعویق افتاده اش باید به مقصد ترکیه ترک می 
کرد. این چیز کمی نبود غمی بود که بد جانش را به سخره 
خود می گرفت و یاد آور روزهای می شد که باز در غربت، 
روزهایش را در نبود روجایش باید سپری می کرد و بدون 



.هیچ گله و شکایتی می سوخت و می ساخت..

 سوپش به اتمام رسید عقب کشید. قبل از برخاستن از 
.جایش، رو کرد سمت تیرداد..

_ دستتون درد نکنه. عمو اگه بامن کاری ندارین من می 
؟خواستم برم اتاقم

متعجب او را نگاه کرد و به بشقاب تمیز و خالی از غذای او 
.نگاه کرد

!_ تو که هنوز چیزی نخوردی

سعی کرد لبخندی به لب آورد نمی دانست که تا چه حد 
توانسته بود کارش را عملی کند ولی می دانست که چیزی 

که به لب آورده بود ته مانده یک لبخند کوچک را می 
.توانست نشان دهد

_ عمو راستش من از آموزشگاه که اومدم خاله یه سینی پر 



برام غذا ریخت، منم از بس گشنه بودم همه رو خوردم. 
االنم میل به غذا خوردن نداشتم ولی دوست داشتم سیمای 
جون که نیست همراهیتون کنم به خاطر اون خوردم. االنم 

اگه با من کاری ندارین من برم یکم کار عقب افتاده دارم که 
.قبل از خواب باید به اون ها برسم

همه بهانه بود. بهانه فرار کردن از سنگینی نگاهی که هر 
چند ثانیه یک بار نا محسوس حواله اش می شد و او 
.داشت زیر سنگینی این نگاه از شرم خیس آب می شد

.بی آن که اعتراضی کند لب زد

._ عیب نداره برو دخترم

.روجا راضی از جایش برخاست و رو به تیرداد کرد

._ پس فعال عمو جان شب خوش

._ شب تو هم خوش دخترم



روجا مستاصل بدون این که نگاهی به آرانی که خیره او 
.بود کند او را مخاطب قرار داد و دست و پا شکسته لب زد

._ ُخ...دا حافظ...س...فر ب...خیر..

و سریع بدون جواب گرفتن از آران،آن جا را به مقصد رفتن 
به اتاقش ترک نمود و آران دریافت که شنیدن آن سفر بخیر 
از زبان روجا، یعنی دیگر روی من حسابی برای رساندنت به 

فرودگاه باز نکن. گرچه این قصد را نداشت ولی باز 
.اولتیماتوم را روجا برایش وضع کرده بود

شامشان که به اتمام رسید همچو شبهای قبل از سفرش، به 
اتفاق پدرش به اتاق کار او رفتند و کارهای نهایی و برنامه 
ریزی های کاری را باهم دوره کردند و شروطی که تیرداد از 

آران در مقابل قرارداد های جدید بگذارد بحث و مورد 
.تحلیل و بررسی قرار دادنند

کارشان که به پایان رسید. آران پوشه ها و پرونده های که 
باید با خود می برد را از روی میز برداشت و داخل کیف 



سامسونتش قرار داد از جایش که برخاست تا عازم اتاقش 
.شود حرف تیرداد او را در جایش میخکوب نگاه داشت..

_ آران هیچ حسابی روی چیزی که روجا بهت گفته باز 
نکن...هیچ منظوری پشت ظرف سوپی که برات ُپر کرد 
نزار...هیچ انگیزه و دلیل و برهانی پشت برگشت رفتار 

روجا، برای برخورد با خودت، امید واهی نساز...خودت هم 
خوب می دونی که این ها همش به خاطر حال بد سیمای 

هستش...چون روجا به خاطر احساس دینی که به اون داره 
می خواد این فاصله ها رو برداره تا کم کم همه چیز مثل 

.قبل باشه؛ چون تحمل حال بد سیمای رو نداره..

چرا پدرش همیشه هر چیزی که به روجا می رسید دوست 
داشت حال خوش او را با حرف های که خودش هم به 

صحت و درستی آن ها اطمینان داشت را زهر کند! چرا نمی 
گذاشت به همین اندک رسیده هایش از جانب روجایش 

خوش باشد! چرا همه چیز دست به دست هم می دادند که 
خوشی های او به ساعت نرسد، چه برسد به یک روز یا یک 

!هفته

.بدون این که برگرد در همان حال آهسته زمزمه کرد



._ می دونم بابا..

.تیرداد به زحمت لب زد

_ خوشحالم که می دونی پسرم...مواظب خودت باش. می 
؟خوای به نصرتی زنگ بزنم فردا تو رو برسونه فرودگاه

.در جایش چرخید و نگاهش را به تیرداد دوخت..

._ نه با کاوه می رم. اونم باهام ترکیه می آد..

؟_ چه خوب پس این سری تنها نیستی

 در دلش به خودش  گفت "من بدون روجا بهشتم برم بازم 
.تنهام"  ولی به جای آن چیز دیگری بر زبان جاری ساخت

؟_ آره یه جورایی...بابا کاری ندارین



._ نه برو...مواظب خودت باش. خوش بگذره

. سری تکان داد

._ باشه. ممنون...فعًال

._ فعًال

بعد از دست دادن و آغوش کشیده شدنش توسط پدرش از 
اتاق خارج و به سمت اتاقش روان شد. تن رنجورش را که 

از نیمی حال ُخرم و شاد و نیمی غم و ناراحتی  ُپر شده 
بود، به نرمی و گرمی تختش میهمان کرد. سپس به امید 

دیدن خوابی که شاید روجایش را در آن به میهمانی 
.آغوشش دعوت کند، چشم بر هم گذاشت

." خواب هایم..

.هم..



.از آن توست..

.من چیزی..

.برای خودم ندارم..

.هرچه دارم..

.از آن توست..

"#س_حسن_زاده 

* * *

نگاه نهایی اش را به وسایل های که درون چمدانش جا داده 
بود انداخت. همه را گذرا سریع از زیر نظرش رد کرد. به نظر 

می رسید چیزی را از قلم نیانداخته است. دومین ماه از 
فصل بهار بود. هوا کمی گرم شده بود و باعث شده بود 

رخت سرما را از تن به طور کامل کنده و جامعی خنک بر تن 
کنند. از دستگیره چمدان گرفت و با حرکتش آن را پشت سر 

خود کشاند. از اتاق لباس هایش خارج شد. وسط اتاقش 
ایستاد و دستگیره چمدان را رها کرد. به سمت پاتختی اش 
رفت و کشو آن را به سمت خود کشید. دست دراز کرد و از 

داخل آن عکس روجا را که مونس همه روزه اش بود را 
برداشت. کیف پولش را باز کرد و عکس را داخل آن قرار داد 



و سپس آن را به آرامی بست و در جیب شلوارش قرار داد. 
کاوه در پارکینگ عمارت، به انتظار آمدنش داخل آزرای 

سفید رنگش نشسته بود. قدم به عقب برداشت. چمدان در 
دست از اتاق خارج شد و در را به آرامی بست. پشت در 

اتاق روجا ایستاد و نفس عمیقی کشید. او گربه ی بود که 
حیا نداشت. هوس وارد شدن به اتاق روجا و بوسیدن 
پیشانی اش بد به دلش افتاده بود. اگر حتم نداشت که 

روجا به محض دیدنش باالی سرش از شدت دلهره و ترس 
غش کردنش حتمی ست، بدون هیچ تفکر و اندیشه ی داخل 

اتاقش می شد و قبل از رفتن به سفری که مدت زمان 
برگشتش بی معلوم بود، درد دلتنگی اش را درمان می کرد. 
برای وارد شدن به اتاق روجا، در این ساعت، اجازه گرفتن 
کیلویی چند بود! او در این مدت دلتنگ می شد...او در این 

مدت روجای خونش کم می شد...هنوز بیست و چهار ساعت 
نشده بود که بعد از یک هفته او را دیده بود! از دردش در 
برابر چه کسی ِشکوه می کرد، بیست و چهار ساعت نشده 

بود! بیست و چهار ساعت نشده باید قید دیدنش را می زد! 
ندیده باز باید او را ترک می کرد و جدایی را نصیب خودش 

َو آسوده گی خاطر را برای روجا به یادگار می گذاشت. بی 
شک روجا از این که چند سوای او را نمی دید راضی 

.خرسند می شد. تردیدی در این خوشحالی روجا نداشت



." ای زندگی خسته ام..

.نه خسته کارم..

.نه خسته راهم..

!نه خسته خواب...

.خسته ام..

.خسته..

؟می دانی چرا...

.خسته ام از آه های که کشیدم..

.ولی بی صدا بودن..

.خسته شدم از فریاد های که کشیدم..

. ولی در گلو تک به تکشان را..

.خفه کردم..

.خسته ام..

.بی هیچ حرفی..



.بی هیچ کالمی..

.بی هیچ دلیل و برهانی..

.خسته ام به دادم برس..

!چرا به دادم نمی رسی...؟

"#س_حسن_زاده 

قدمی به جلو گذاشت؛ پیشانی اش را به در اتاق روجا 
چسباند، با تصور روجایش بوسه ای که طعم دل تنگی 

داشت روی در نهاند و بالفاصله از در دور شد و به سمت 
آسانسور گام برداشت. به محض خارج شدن از آسانسور 

کاوه را در حالی که پیشانی اش را روی فرمان قرار داده بود 
دید. حتم داشت! حتم داشت که این یهوی آمدن کاوه به 

همراهش، چیزی در َپس توی خود داشت که او بی اطالع 
بود. ولی بی شک کاری می کرد به علت این پریشان حالی و 
درگرگونی این چند وقِت اخیر کاوه پی ببرد آن روز برایش 

.چندان هم دور نمی دید

در مرامش نبود دخالت کردن. دوست داشت خود شخص، 
به حرف آید و هرچه در َچنته دارد را برایش رو کند. 

پرسیدن و سیم جیم کردن دیگران، سوای شخصیت او بود. 



.او هرگز تن به این کار نمی داد

با انگشتان دست چپش چند مرتبه پشت سر هم روی 
صندوق عقب ضرب گرفت و با این کار به کاوه فهماند که 

 دِر صندوق عقب را باز کند.

کاوه صدای ضرب گرفتن آران را که شنید، از خود درگیری 
که چند سوای ذهنش و قلبش را که حسابی درگیر خودش 

کرده بود، در آمد و دکمه صندوق عقب را فشرد. به آرامی از 
ماشین پیاده شد و به سمت آران رفت؛ او را که دید سالمی 

.کرد و دست داد

!_ سالم چه طوری؟ دیر کردی؟

 روی گفتن این را نداشت که به کاوه درباره خود درگیری که 
پشت در اتاق روجا داشت چیزی به زبان بیاورد؛ به خاطر 

.همین بحث را  به جای دیگر کشاند

_ سالم خوبم سوار شو که تا دیر نشده خودمون رو به 



.فرودگاه برسونیم

 

باشه ی در پاسخش داد و به آن سمت رفت و نشست. آران 
پشت رل  نشست، ریموت در عمارت را زد و در که باز شد 
به سمت راست پیچید و جاده رسیدن به فرودگاده را در 

.پیش گرفت

هردو فکرشان درگیر مشغله های ذهنی که داشتند بود. آران 
!در پی افکاری که به روجا ختم می شد و کاوه...

" گاهی دلت از جای که حتی گمان آن را هم نمی کنی بد می 
.گیرد..

!نمی دانی چرا...

!فقط می دانی که دلت، گرفته...

!آن هم به شدت گرفته...

!فرار را جایگزین می کنی...

!به گمانت شاید کار ساز باشد...

.ولی نمی دانی..



.زجری که در فرار از جدایی..

!نصیب خود می کنی...

.جوری آزارت می دهد..

.که دیگر فرار خوره ای می شود..

.که قصد جانت را..

.می کند..

.و..

.تا آن را از بین نبرده..

 رهایت نخواهد کرد...!

.گاهی جنگیدن..

.بهتر از فرار و لمس..

.تلخترین اتفاق..

!یعنی جدایی هستش...

.بمان..

.بخواه..

.و با جان و دل..

 با مشکالت بجنگ...



.بی شک جنگ شیرینی خواهد بود..

.به گفته هایم ایمان داشته باش..

"#س_حسن_زاده 

* * *

چند روزی می شد که از آمدنشان به ترکیه می 
گذشت...رفتار و کردار کاوه مشکوک بود...! از هتل خارج 

نمی شد و فقط در سوئیت بود...پریشانی اش هویدا 
بود...نمی دانست! نمی دانست  چرا کاوه هم چنان چیزی 

نمی گفت و نم پس نمی داد...ولی به او می گفتند 
آران...حتم داشت که این سکوت مهروموم شده بالخره 

.شکسته خواهد شد و رازهای پشت پرده برمال خواهد شد..

نگران بود، چون تاکنون هیچ گاه کاوه را این چنین سرگشته 
و پریشان ندیده بود! احتمال هرچیزی را می داد ولی 

مطمئن نبود...به خاطر همین هیچ یک از احتمال هایش را بر 
.زبان جاری نمی کرد..

کلید را داخل قفل در چرخاند. در با صدای تیکی باز شد؛ 



داخل شد بعد از بستن در، کیف سامسونتش را روی جا 
کفشی که سمت راستش قرار داشت گذاشت. صدای زیاد 

موزیک کل فضای سوئیت را در بر گرفته بود. متعجب گام 
برداشت؛ کسی در سالن حضور نداشت! به سمت اتاقش 
رفت و بعد از تعویض لباسش، به اتاقی که این چند روز 

کاوه در آن مستقر بود رفت. داخل آن چشم چرخاند، ولی 
باز هم کسی را ندید! ترس و دلهره به جانش رخنه کرد. با 
گام های محکم از آن جا خارج شد و به سمت سالن رفت 

ولی باز هم کسی را ندید! بوی تلخ سیگار به مشامش 
رسید.بو کشید و به آشپزخانه رسید. همین که وارد شد 

کاوه را نشسته بر روی سرامیک های کف آشپزخانه و تکیه 
به کابینت، در حالی که چشمانش را بسته و سیگاری روشن 

!در دست داشت دید

صورت کاوه خیس از اشک بود.قاب روبه رویش اندوه و 
غمگینش کرد. درد رفیقش چه بود که آن را این چنین 

مغموم کرده بود؟! صدای آهنگ آن چنان زیاد بود که کاوه 
متوجه حضورش نشد! کاوه چشمانش بسته بود و حضور 

پریشان او را نمی دید! تنها صدای آهنگ بود که در آن مکان 
.حکمرانی می کرد



د" آهنگ نموند و رفت امو بان

 نموند و رفت تو روزایه سخت

تمنو تنهام گذاشت با خیاله تخ

هچند روز که حاله من بد

ه به قلبه عاشقم خوشی نیومد

مشکسته بازم بغضه تو گلو

م آخه یه چند تا عکسش افتاده پهلو

هرفت اونی که میگفتم دوسم دار

ه همونکه میگفت تنهام نمیذار

ه تنهام نمیذاره تنهام نمیذار

شیه گوشه از اتاق میشنیمو هم

ش یه خاطره میاد تو ذهنم از



ماون روز آخرو میاد به خاطر

م که داد زدم نرو بمون به خاطر

. بمون به خاطرم..

 با اینکه رفت با اینکه تنهام گذاشت تو سختیا

.دلم میخواد دوباره بهش بگم که برگرد بیا برگرد بیا..

دیادش میفتمو یه بغضی میگیره گلومو خود به خو

داز یه جا به بعد میخواستم هی فراموشش کنم نش

تهمه بهم میگن اون دیگه رفته دل زده شده از

 گریه کن ولی به فکر برگشتنش نباش فقط

.به فکر برگشتنش نباش فقط..

شیه گوشه از اتاق میشنیمو هم

ش یه خاطره میاد تو ذهنم از



ماون روز آخرو میاد به خاطر

م که داد زدم نرو بمون به خاطر

. بمون به خاطرم..

ابا اینکه رفت با اینکه تنهام گذاشت تو سختی

ا دلم میخواد دوباره بهش بگم که برگرد بیا برگرد بی

"برگرد بیا...

 اشک های سوزناک کاوه همه درد های دنیارا به یکباره به 
جانش ریخته بود. قلبش فشرده شد از غمی که نمی دانست 
چه هست و کاوه را به این حال انداخته است...می دانست 
که این آهنگ را همیشه به خاطر سوگند، در فراقش گوش 
می داد. آن چنان که ضواهر قضیه نشان می داد، گویا باز 

.هوای دل کاوه برای سوگند پر کشیده بود

خم شد و همانند او کنارش نشست و به کابینت تکیه داد. 
چشمش به پاکت سیگاری که کنارش بود افتاد. اهلش نبود 

ولی پیش می آمد گاهی در سیگار کشیدن، کاوه را همراهی 
.می کرد



."گاهی..

.باید به خاطر...

.بعضی ها..

.قید چیزهای که..

.اهلشان نیستی را..

.بزنی..

.و..

.اهلش باشی..

"#س_حسن_زاده 

خم شد و از داخل پاکت سیگار یک نخ سیگار برداشت. با 
فندکی که کنارش روی زمین قرار داشت، آن را روشن کرد و 

سپس فندک را در جای قبلی خودش گذاشت. در سکوت 
.شروع به کشیدن سیگار کرد

اندک زمانی گذشت تا کاوه چشمانش را باز و متوجه حضور 
او در کنارش شد. یکّه خورد سکوت آران باعث شد او هم 
سکوت کند. دلش ُپر بود. قلبش خون بود. ذهنش از شدت 



این همه تفکر در حد انفجار بود. خسته بود از این جدالی 
که بین قلب و قلبش بر قرار بود و هرچه قدر هم فکر و 
اندیشه می کرد باز هم به نتیجه ی نمی رسید خسته بود. به 
معنای واقعی بریده بود...! حضور آرام و ساکت آران کمی از 
دردش را تسکین می داد؛ ولی دردش آن چنان عظیم و 
حجیم بود که این کمی ها در برابرش هیچ بودند...!

: دلتنگی هایم ابدیسترمان

به قلم: سمیرا حسن زاده

(بخش پنج)



""دلتنگی

.قلبم می لرزد..

.چشمانم را نم اشک می گیرد..

.شقیقه هایم نبض می گیرد..

.و من در َپِس..

.هر واکنشی..

.دلم می گیرد..

.قلبم ماالمال..

.از..

.دلتنگی ست..

.با این وسعت از دلتنگی هایم..

!چه کنم...؟

.گویا..

!دلتنگی هایم ابدیست...

"#س_حسن_زاده



: دلتنگی هایم ابدیسترمان

به قلم: سمیرا حسن زاده

)بخش شش(

 یکباره همه جا را خاموشی فرا گرفت!صدای آهنگ قطع شد 
و آران می دانست که بدون تردید کسانی در آن پایین 

هستند که سریع به مشکل قطع ناگهانی برق، رسیدگی کنند؛ 
به خاطر همین بدون تغییری در حالتش در همان حالتی که 

.بود ماند..

ذهنش درگیر آن بود که چه بگوید تا اندکی از غم جاخوش 
کرده در وجود کاوه را بکاهد. دست دراز کرد و خاکستر 
سوخته شده سیگارش را داخل جا سیگاری باضربه آرام 

انگشت شصتش خالی کرد و آن را دوباره بین لبهایش قرار 
داد؛ ُپک عمیقی کشید بعد از آن که دود آن را به هوا بر 

گردانند، مانده بود چه بگوید یا از کجا شروع کند که صدای 
لرزان و پر سوزه کاوه به گوشش رسید و کار او را راحت 

کرد. بدون گفتن کالمی گوش فرا داد به حرف های پرسوز 
.کاوه..



_ آران، دارم جون می دم! دارم با دستای خودم خودمو 
نابود می کنم!آران، کم آوردم! حس می کنم آخرین نفس 

هامو می کشم! سوگند همه کسم بود. سوگند تارو پود تنم 
بود. آران نموند...باهام...نموند...! قسمش دادم ولی بازم 

نموند...بهش گفتم به اسمت قسمت می دم بمون! ولی باز 
هم نموند! تنهام گذاشت...زیر قولش زد! گفت تنهات نمی 

زارم...گفت تا تهش باهاتم ولی نموند! با بی رحمی  زیر تموم 
!حرفاش زد و منو برای همیشه تنها گذاشت

 با دستش اشک هایش ملتهبش را از پهنای صورتش پاک 
:کرد و پر سوز بدون این که آران را نگاه کند پرسید

 _ می دونی بی عشق موندن یعنی چی؟!

.کمی مکث کرد و ادامه داد..

_ نه، نمی دونی. چون دردش رو نکشیدی خدا کنه هیچ 
 وقت هم نکشی...



. با دست به تخته سینه اش کوفت و جانسوز نالید..

_ ولی من کشیدم. بدم کشیدم. جون دادم ولی تحمل 
کردم.بهش گفتم بری خودمو می کشم! ازم قول گرفت 

همچین کاری رو کنم دیگه منو نمی بخشه. اون زیر قولش 
زد و رفت ولی من مردونه پای قولم موندم! جون دادم ولی 
.راضی نشدم به این که کاری کنم که اون ازم ناراضی باشه

.نگاه اشک آلودش را به آران سپرد..

_ آران وا دادم! بعد شش سال تحمل دوریش و مرگش وا 
دادم! چی کار کنم آران؟! آران با جنگی که تو دلم بپا شده 
چه طوری سر کنم؟! آران دیگه نمی کشم...دیگه تحمل هر 

.دوش برام سخت شده..

متوجه حرفهای چند پهلوی کاوه نمی شد قصد کرد که از او 
 سوالی کند که کاوه ادامه داد...

_ ببین منو بعد این همه سال دوباره عاشق شدم ولی باز 



!این حال و روز منه...

چنان بهت زده شد که شک نداشت که چشمانش از این حد 
گشادتر جای برای باز شدن دیگر نداشت...خشنودی که از 
شنیدن این حرف کاوه به قلبش تزریق شد دست خودش 

.نبود با لبخندی که بر لب داشت مشتاق لب زد..

_ کاوه عاشق شدی! این چند وقته از بس فکر های گوناگون 
کردم کشتم خودم رو کجای این بِد پسر؟! به خاطر مسئله به 

!این خوبی این همه خودت رو داغون کردی؟

_ مسئله به این راحتی که تو می گی نیست من به سوگند 
قول دادم تا تهش باهاش باشم ولی االن یکی رو پیدا کردم 

که شبیه خودشه، آران نمی دونم چه جوری وا دادم؟! یا 
اصًال کی وا دادم؟! ولی وا دادم یه ماهه هر روز می آد کافه 
و من می بینمش ولی جرات ندارم نزدیکش بشم! اصًال نمی 
دونم نزدیکش شدم چی بگم؟! اصًال نمی دونم نزدیک شدنم 

بهش، درسته یا نه؟! آران اصًال نمی دونم با خودم چند، 
!چندم



.تکیه اش را از کابینت کَند و کامل به سمت کاوه برگشت

!_ چرا فکر می کنی نباید به سمتش بری؟

کالفه دستی به پشت گردنش کشید. سیگارش را باحرص 
.زیر دستش داخل جاسیگاری له کرد و غرید

._ چون می ترسم..

این دیگر چه جوابی بود.چشمانش گرد و پیشانی اش چین 
.افتاد

!_ ترس

_ آره ترس...ترس از ناراحتی سوگند داره منو می کشه.ترس 
!از خیانتی که مرتکبش بشم داره منو نابود می کنه

_ ترس هات جفتشون بی جاست! چرا باید سوگند ناراحت 



بشه، اون دم آخر خودش هم بهت گفت اگر از عمل زنده 
بیرون نیومدم، حق نداری قید خودتو بزنی. خودش گفت 
بمون زندگی کن و من همیشه پیشتم و خودم هم نباشم 

.روحم هست

دستی به اشکهایش که همچو سیلی روان بودنند و بنای 
قطع شدن نداشتن کشید و آن هارا از صورتش بزدود. 
.مغموم بود و مچاله شده بود همچو کودکی غمگین..

_ منم به خاطر همین می ترسم! می ترسم روحش ببینه 
کس دیگه ای تو قلب من وارد شده ناراحت بشه از دستم 
شاکی بشه. آران ُبریدم از این همه اضطرابی که به جونم 

.افتاده، بریدم! من خائن نیستم..

لبخندی به لب آورد. نگرانی های این رفیقش بی جا بود. او 
زنده بود و قلبش می تپید. پس عاشق شدن دوباره اش آن 
هم عاشق کسی که شباهت بسیاری به گفته کاوه به سوگند 

.دارد چیزی نیست که خودش را از آن محروم کند

_ آخه این فکر ها چیه به سرت زده! الکی هم فکرت رو در 



گیرشون کردی این ها همه بهونه ست؛ تو عاشق شدی و با 
این ها سر خودت رو شیره میمالی که زیرش بزنی. چه 

دلیلی داره که سوگندی که واسه یه لحظه خوشی تو زمین 
و آسمون رو بهم می دوخت بخواد االن که تو دوباره عاشق 

شدی، از یکی خوشت اومده و زندگیت با این اتفاق 
تغییرات بسزایی می کنه ناراحت بشه...کی گفته تو خائنی؟! 
کاوه این هارو بنداز دور و واسه این که از این موضوع فرار 
کنی این ها رو بهونه نکن! خودت رو بسپر دست سرنوشت. 

خودت حال این همه سال منو به چشم دیدی! جون 
کَندم...زجر عالم و کشیدم...روجا پیشم بود و من باید خودم 
رو ازش فرسنگ ها دور نگه می داشتم...ولی زندگی یه جور 

دیگه برام تا زده بود. نمی دونم اگه اون روز به اون شکل 
اعصابم داغون نمی شد که باعث بشه من اون طوری به 
روجا از احساسم بگم کی این اتفاق رقم می خورد! ولی 

خوب یا بد گفتم. این چیزی بود که خود زندگی برام رقم 
زده بود. اون خودش این اتفاق رو اون طوری توی زندگی 

من چیده بود. شاید اونم می دونست که من بی دست و پا 
تر از اینا هستم که بخوام خودم برای خودم قدمی وردارم. 

.به خاطر همین کاری کرد که منو مجبور به اعتراف کرد

دستش را روی شانه کاوه قرار داد و با لحنی سرشار از 
.اطمینان و یقین ادامه داد..



_ حاال تو حرف از ترس می زنی! حرف از خیانت می زنی! 
کاوه ول کن این بهونه ها رو، هیچ کدوم صحت نداره. اگه 
همچین چیزی برات اتفاق افتاده قدرش رو بدون. عاشقی 

یه نعمت، نعمتی که تو زندگی هر کسی یه بار اتفاق می فته. 
حاال از سعادت مندی و خوش شانسی تو این مسئله بازم 

برات اتفاق افتاده. چرا باید ازش فرار کنی؟! چرا باید 
!قیدش رو بزنی و نادیدش بگیریش؟

کاوه به زبانش آمد که بگوید تو اگر جای من بودی چه کار 
می کردی ولی هیچ وقت راضی به آن نمی شد که رفیقی 

که جای برادرش را برایش گرفته بود برای لحظه ی جای او 
باشد. حتی تصور کردن آران در جای خودش هم عذابش 

می داد چه برسد به تجربه کردن آن سختی ها توسط خود 
آران باشد.آران در راه عشق خود کم سختی و جفا را به تن 

نکشیده بود که باز هم غمی دیگر به جانش بیفتد! با ملتمس 
:ترین لحن پرسید

؟_ آران مطمئنی که این کارم درست نیست



.حتم داشت و یقیق، کار از اطمینان گذشته بود

_ کاوه به صحت و درستی حرف هام حتم دارم...کار از 
.مطمئنی گذشته..

 کمی آرام شده بود اشکهای صورتش را پاک کرد و شروع 
کرد از حرف زدن درباره ی دختری که نه نامش را، نه چیز 

.دیگری از آن می دانست..

_ روز اولی که کافه اومده بود. اصًال متوجه حضور همچین 
کسی نشده بودم. سرم پایین بود و پشت پیش خوان 

نشسته بودم که صورت حسابی جلوم قرار گرفت و بدون 
این که طرف مقابلم رو ببینم از دستش گرفتم و پولی که 

روش گذاشته بود رو هم گرفتم.همین که سرم رو بلند کردم 
باقی پولش رو بهش بدم دهنم باز موند از تعجب سریع از 
جام پاشدم و َمسخ کسی که رو به روم قرار داشت شدم. 

آران باور کن اولش فکر کردم خودشه! خیلی شبیهش بود! 
مثل سوگند بور و چشم رنگی بود. همون طوری مبهوت 

حضورش بودم که با آقا آقا گفتنش به خودم اومدم...گنگ 
نگاهش کردم که گفت" آقا حالتون خوبه" چنان شوکی بهم 

وارد شده بود که زبونم بند اومده بود! وقتی دید جوابی 



بهش نمی دم از پارچی که روی میزم قرار داشت آبی برام 
ریخت و لیوان رو سمتم گرفت. تشنه ام نبود ولی فکر می 

کردم سوگندم برگشته دوست نداشتم دستش رو برگردونم. 
لیوان آب رو ازش گرفتم و سر کشیدم همین که گذاشتمش 
زمین، بدون هیچ حرف دیگه ای خدا حافظی کرد و رفت. 

.آران از دیدن این همه شباهت هنگ کرده بودم..

.دستی به چشمانش کشید..

 _ به خودم که اومدم از جلوی چشام محو شده بود و رفته 
بود! اولش فکر کردم خیاالتی شدم.سریع رفتم پشت 

مانیتوری که دوربین هارو ضبط می کرد وقتی که دیدمش 
فهمیدم واقعیت بوده و یه همچین کسی با این همه شباهت 
واقعا توی کافه حضور داشته و من متوجه ش نشدم، فیلم 

رو عقب تر کشیدم و از لحظه ورودش به کافه و تا 
خروجش رو دوباره دیدم وقتی که تموم شد؛ عقب تر 

کشیدم و بازم نگاهش کردم نمی دونم چند بار دیدمش ولی 
با صدا کردن مرتضی از اتاق خارج شدم.  اون شب 

نخوابیدم. اگه بگم گیج و گنگ بودم از این همه شباهت 
الکی نگفتم. واقعًا نمی تونستم این همه شباهت رو حضمش 

کنم. خدا خدا می کردم که دوباره ببینمش اون یاد آور 
سوگندم بود بخاطر همین فیلم رو به مرتضی نشون دادم و 



گفتم هر وقت دوباره این شخص اومد به کافه حتما خبرم 
کنه که با حرفی که مرتضی زد چشام از تعجب از حدقه 
دراومد! گفت این همون دختری هست که بچه ها درباره 

اش حرف میزنن و االن سه چهار ماهی میشه که هر دو سه 
روز یه بار میاد و همون گوشه کافه تنهایی میشینه و بعد از 

یکی دو ساعت پا می شه میره! آران از تعجب شاخ در 
آورده بودم! از بچه ها شنیده بودم که گاهی اوقات درباره 

شخصی حرف می زدنند که مثل دیوونه ها ، تنهایی میاد و 
یکی دو ساعت تو کافه می شینه و حتی بدون این که لب 
به قهوه ای که سفارش می ده بزنه! بعد از یکی دو ساعت 
اون جارو ترک می کنه و می ره؛ چون ندیده بودمش برام 

مهم نبود. ولی بعد از آن روز دیگه از پشت پیش خوان برای 
لحظه ی پا نمی شدم. همش چشمم به در بود که دوباره 
ببینمش. همش حواسم به اون میزی بود که اون همیشه 

روی اون می شست... همش دلهره داشتم نکنه بیاد و من 
نبینمش یا این که شاید دیگه نیاد...سه چهار روزی که از 

اون روز گذشت. چشمم به در بود که دیدم از یه تاکسی زرد 
رنگ پیاده شد. شال سفید رنگی که سر داشت رو روی 
سرش درست کرد و دستی به مانتو ش کشید و بعد از 
کشیدن نفس عمیقی داخل کافه شد. هول شده از جام 

پاشدم...اون نگاهش به زمین بود و راه همون میز رو گرفت 
و رفت پشتش نشست؛ به محض نشستنش سرش رو باال 

گرفت و منو نگاه کرد. به خودم که اومدم سریع نشستم سر 



جام و هر چند یه بار خیلی نا محسوس نگاهش می کردم و 
گاهی اوقات چشم تو چشم می افتادیم و اون سریع چشم 

می گرفت. اون روز هم دو ساعتی نشست و بعد از دو 
ساعت از جاش پا شد اومد سمت من که پشت پیشخوان 

نشسته بودم. پولش رو به سمتم گرفت و بدون هیچ حرفی 
به سمت در رفت و دیدم که برای یه تاکسی دست تکون داد 

و قبل از این که سوارش بشه برگشت و دوباره نگاهی بهم 
کرد و رفت...از اون روز االن بیش تر از یه ماهی می گذره 

که گذشته. من می بینمش و جون می دم. می بینمش و 
نمی دونم چی بگم یا اصًال چی کار کنم. تو دوراهی گیر 

کردم و نمی دونم چی کار کنم. با خودم گفتم از محیط کافه 
.و اون یکم دور بمونم شاید یادم بره..

.نگاه مظلوم و بی پناهش را به آران دوخت..

_  آران نتونستم فراموشش کنم! آران نتونستم بی خیالش 
بشم و بهش فکر نکنم! آران دارم زیر این عشق می سوزم و 

؟خاکستر می شم...چی کار کنم

از شنیده هایش راضی و خرسند بود و از این که شخصی 
دوباره پیدا شده بود که کاوه را بتواند از این تنهایی و 



افسردگی که بعد از مرگ نا به هنگام سوگند دچارش شده 
بود نجات دهد خوشحال بود و خدارا شاکر بود لبخند بر 

.صورتش نقش بست و صورتش را قاب گرفت

_ کاوه فرصت رو از دست نده! برو باهاش حرف 
بزن...مطمئن باش روح سوگند خوشحال می شه از این که 

ببینه تو سرو سامون گرفتی. کاوه بسه دیگه این همه 
تنهایی که نصیب خودمون کردیم! بسه دیگه این همه خون 

دلی که بخاطر عشق کشیدیم! کافیه دیگه کاسه تحمل و 
صبرمون به سر رسیده! یکمی هم ما شاد باشیم! من این 

همه سال ساکت موندم چی شد؟! اگه همون روز اول حرفم 
رو به مامانم یا خود روجا می گفتم این همه سال زجر نمی 

کشیدم...من با سهل انگاری و دوری کردن ازش، سرد 
برخورد کردن باهاش، کاری کردم که این همه ازم دور افتاد 

و این حال و روزم شد...نکن! راه منو نرو...کاوه سخته...کاوه 
خون و دل می خوری...کاوه زجر می کشی...کاوه روزات هم 

مثل شب هات تیره و تاریک می شه...برو جلو بهش بگو. 
یکم خودت رو بهش نزدیک کن و بعد بهش درباره احساسی 

.که نسبت بهش داری بگو..

حرف های آران همچو دیازپام آرامش کرده بود و حس 



.مطلوب و دلپذیری به جانش تزریق کرده بود..

؟_ آران مطمئنی

_ حتم دارم...به همون اندازه که اگه االن به گذشته برگردم؛ 
همون بیست و سه سالگی همه چیز رو به روجا و خونوادم 
می گم و این همه سالی که گذروندم نمیذاشتم به خون دل 

.خوردن سپری شه

.ضربه آرامی به کتف کاوه زد

 _پاشو بریم یه سر بیرون بزنیم. منم ببینم چرا یه ساعته 
.برق ها قطع شده و هنوز کسی درستش نکرده

آران که از جایش برخواست کاوه هم به تبعیت از او از 
.جایش برخواست و قدردانان لب زد



._ آران ممنون

.لبخندی به لب آورد

._ در مقابل این همه سالی که آرومم کردی کار من هیچه..

بدون این که منتظر کالمی از جانب کاوه باشه از آشپزخانه 
خارج شد و با گفتن کاوه دم در منتظرم کاوه را ترغیب به 

.رفتن با خودش به طبقه پایین کرد

در را باز کرد...دیدن چراغ روشن راه رو تعجبش را 
برانگیخت! متعجب از این اتفاق برگشت و با کاوه ای که 

صورتش را با حوله ی خشک می کرد و به سمتش می آمد 
.رو به رو شد کاوه متعجب تر از او لب زد

!_ اینجا که برق داره

. نگاهش به سمت راه رو هتل برگشت



._ آره چه طور اون جا برق داره و این جا نداره

تو فکر بود که سریع چیزی به ذهنش رسید و رو کرد سمت 
:کاوه و گفت

_ فکر کنم کنتور اینجا پریده به خاطر همون کسی متوجه 
نشده. آخه همه چیز این سوئیت با ساختمان هتل جداست 

االن زنگ می زنم به بچه های پایین و می گم کنتور رو یکی 
.بزنه روشنش کنه

داخل شد و به سمت تلفن رفت؛ با آن ها تماس گرفت. به 
محض اتمام کالمش، تلفن را قطع کرد و مشتاق رو کرد 

.سمت کاوه و لب زد

؟_ نظرت با یه خیابون گردی اساسی برای امشب چیه

.تک خنده ی مردانه ای زد



_ منم موافقم یه امشب و بی خیال غم و غصه هامون 
.بشیم و یکم دوتای خوش باشیم

هرچند که هر دویشان دل و هوایشان پیش کسی دیگر و در 
مکانی دیگر گیر بود، ولی باز با این حال می خواستنند چند 

ساعتی را در کنار همدیگر خوش و خرم باشند. خدا را چه 
دیدی شاید اندکی از دل مشغولی های که گرفتار و دچارش 

!بودنند دور می شدند

* * *

گوشی اش را در دستش این دست و آن دست کرد. برایش 
تصمیم گیری سختی شده بود.مانده بود که چه کار کند! 

عمویش گفته بود به احتمال خیلی زیاد این روزها آران هم 
باز خواهد گشت. به گونه ی در لفافه سخن گفته بود و او 

هم مقصود حرف عمویش را به راحتی دریافته بود.دلهره به 
جانش افتاده بود. نمی دانست که چه کار کند! مکالمه ی آن 

شبش با فربود را آران شنیده بود. می دانست که با فربود 
شمال رفتن یعنی شروع جدال و جنگی دیگر...نه حوصله 

بحث داشت و نه کشش و توانای ستیزی دیگر! پس درست 
ترین راه همین بود...مصمم شماره فربود را گرفت؛ ولی قبل 



از آن که تماس برقرار شود؛ تماس سریع را قطع کرد. کالفه 
گوشی اش را کنارش روی تخت پرت کرد و از جایش 

برخاست. با اعصابی نامیزان شروع به قدم رو زدن در 
اتاقش کرد، از این سو به آن سو و از آن سو به این 

سو...گیج بود، گیج بودن که شاخ و دم نداشت! چیزی بود 
همانند چیزی که او هم اکنون دچارش بود.گنگ بود...شاید 
هم دستپاچه...نه شاید هم مضطرب! به درستی حالش را 
نمی دانست اصًال نمی دانست چه کار می کند یا چه باید 

بکند! و یا حتی چه کاری نباید بکند...مستاصل وسط اتاقش 
مانده بود. گریه اش گرفته بود! آری گریه...دوست داشت به 

حالش بنشیند یک دل سیر و زار بزند...هم دوست داشت 
قوی باشد و هم نمی توانست! هم دوست داشت بی خیال 

آران و برخوردش با این مسئله شود و هم نمی توانست! به 
معنای واقعی با تمام وجود به ضعف و ناتوانای خود، پی 
برده بود! او در برابر آران ضعف داشت...او در مقابل آن 

قطب یخی همیشه کم آورده بود...هیچ گاه خودش را پیروز 
میدان ندانسته بود... پیروزی و برتری همیشه از آن آران بود 

و بس... برای اولین بار خواسته بود پا روی ضعفش 
.بگذارد..

بعد ازسپری شدن اندک زمانی تصمیمش را گرفت. تا آخرش 
می رفت! هرچه که پیش می آمد ماللی نبود او می 



خواست خودش را اول به خودش بعد به آران نشان 
دهد...از فکر کردن به این تصور، تصمیمش برای به شمال 
رفتن با فربود مصمم تر شد... برای اولین بار می خواست 

.دل را به دریا بزند

!آران ناراحت می شد... خوب به او چه

!آران اعصبانی می شد...خوب به او چه

آران برخوردش با این قضیه خوب نخواهد بود...خوب به او 
!چه

نمی دانست کرم بود یا هر چیز دیگر ولی دوست داشت آن 
را بریزد. او این سفر را با فربود می رفت؛ حاال به هر قیمتی 

 که شده!

می خواست آران عصبی شود یا خشمگین شود و یا فریاد یا 
حتی نعره بزند! ولی این سفر را تنها با فربود می رفت و 

.بس..

چند ساعت پیش وقتی سیمای ازش برای آخرین بار 
پرسیده بود که" با فربود می آیی"بدون این که سیمای 



حرف دیگری بزند تا ته حرف و منظور او را خوانده بود. می 
دانست که سیمای نگران است! نگران از بازگشت آران و 

فهمیدن این که او به جای این که با آن ها به شمال بیاید با 
فربود آمده...او می دانست ولی با این حساب، برای اولین 

بار در زندگی اش کاری را انجام می داد که با وجود دانستن 
.مخالف آران، باز قیدش را نمی زد به هیچ عنوان..

لجش گرفته بود! آران با چه حقی با فربود تماس گرفته و 
گفته بود که دور و بر روجا نباش...با چه حقی اولتماتیوم 

داده بود که او مال من است و نه هیچ کس دیگر...از حرف 
های که آران به فربود گفته بود و او به زحمت توانسته بود 

از دهان فربود آن ها را بکشد اصًال خوشش نیامده بود. 
فقط دوست داشت به نحوی حرص آران را در بیاورد حتی 
اگه مجبور می شد، هر بازتابی را از جانب آران دریافت و 

.تحمل کند...باید می رفت؛ آن هم فقط با فربود..

بامداد را نشان می  ۲نگاهی به ساعت کرد. عقربه ها ساعت 
دادند. برای لحظه ی کوتاه به کارش خندید. می خواست در 

این ساعت به فربود زنگ بزند و بگوید که فردا با بقیه می 
ره دیگه نمی مونه تا باهم برن. این دو روز رو هم براش 



مرخصی رد کنه. ولی زنگ نخورده منصرف شده 
بود...دوست داشت با ماندن و رفتن با فربود حساب کار را 

دست آران دهد. ولی این دخترک زیبا زهی خیال باطل 
داشت نمی دانست که چه چیزهای برایش اتفاق خواهد 

افتاد که این گونه خود را قوی و بی خیال نشان می 
!داد...بی شک نمی دانست

." می افتد..

!اشتباه نکن

!منظورم نه به سنگ است

!نه به تن است

!نه به اتفاق

.منظورم به حکمتی ست که می افتد..

"چون آنی که باید چنین خواسته...

* * *

 ریموت در را زد در که باز شد داخل شد. از دور ماشین 



فربود را داخل پارکینگ دید. شخکهایش چیز های خوبی را 
:به او نمی رسانند...با پرخاشگری گفت

!_ این اینجا چی کار می کنه؟

فربود نگاهش را به مسیری که آران به آن جا خشمگین 
نگریسته بود دوخت. آن چیزی را که دیده بود را به زبان 

.جاری کرد..

!_ اون ماشین فربود نیست؟

آران سریع کنارش ترمز کرد و بدون جواب به فربود پیاده 
شد. نگاهی به داخل ماشین کرد؛ ماشین روشن بود ولی 

کسی نبود...به اطراف نگاهی کرد و در چرخی به دور خود 
زد ولی باز صاحب این ماشین را ندید. کاوه گیج و سر در 

:گم کفت

_ مگه نگفته بودی کسی تو عمارت نیست همه دو روز پیش 
!رفتن شمال پس این، این جا چی کار می کنه؟



این دقیقًا همان سوالی بود که مثل خوره به جانش افتاده 
.بود و ذهن پریشانش را در گیر خودش کرده بود..

صدای باز شدن در آسانسور نگاه هردو یشان را به آن سمت 
کشاند. آران چیزی را دید که  سه روز پیش باید ها و نباید 
های رو برای کسی وضع کرده بود که او زیر همه آن ها زده 

بود و اکنون پیش چشم خود دیده بود که خنده بر لب با 
!روجایش از آسانسور خارج شده بودنند

فربود به محض دیدنش یکّه خورد و در جایش ایستاد؛ 
روجا که متوجه مکث و ایستادن فربود شد نگاهش کرد و با 

صورتی پر از بهوت و ناباور فربود روبه رو شد مسیر 
نگاهش را که در پیش گرفت به آرانی رسید که از این 
فاصله نسبتًا دور هم قیافه قرمز شده از اعصبانیت و 

دستان مشت شده از خشمش،به راحتی  قابل روئیت بود.آن 
چنان از این حضور هر دو شوک زده بودنند که در جایشان 

!بدون حرکتی ایستاده بودنند

 نمی داند چه قدر گذشت ولی اولین قدمی که آران به 
سویشان برداشت قالب تهی کرد و دستانش شروع به 



لرزیدن کرد...این که بود؟! چرا اصًال باید این چنین در مقابل 
این قطب یخی این چنین قالب تهی می کرد و بی نهایت 
ترس به جانش رخنه می کرد. فربود زود تر از او به خود 

آمد و با قدمی که به سمت آران برداشت کمی از نگرانی و 
ترس او را کم کرد. فربود چمدان روجا را که از باال آورده 

بود زمین گذاشت و به سمت آن قطب یخی که اکنون از هر 
.کوه آتشفشانی خروشان تر و  گداخته تر بود، رفت

دروغ بود اگر می گفت که نترسیده ولی مرد بود و دارای 
غرور و اقتدار سریع خودش را به حالت عادی برگرداند و 

.سعی کرد خودش را نبازد

._ سالم...رسیدن به خیر

آران به زحمت از داخل دندان های قفل شده اش چیزی 
:مانند سالم به لب آورد و در همان حال خشمگین لب زد

!_ انشا� کجا؟

روجا آن لحن را دید درسته آران همان دم اول جوش نیاورد 



و واکنش شدید نشان نداد ولی او حتم داشت که این همان 
!آرامش قبل از طوفانی هست که آران اکنون دچارش هست

._ شمال

.یه تایی ابرویش را باال پراند

!_ شمال

!_ آره دیگه شمال. چرا تعجب کردی. مگه نمی دونستی؟

 کالفه دستی به موهایش فرو بردو کمی نزدیک فربود شد و 
.کنار گوشش غرید

_ اون وقت رو چه حسابی فکر کردی که من گوشت و به 
این راحتی دست گربه میدم و می شینم از دور نگاش می 

!کنم؟

فربود هم آرام به همان حالتی که آران ایستاده بود کنار 



:گوش او لب زد

_ نه اونی که داری درباره اش حرف می زنی گوشت و نه 
من گربه! اونی هم که باید رضایت بده که روجا می تونه با 

.من بره شمال هم، رضایتش رو اعالم کرده..

.بعد با سر اشاره به روجا کرد و ادامه داد

_ که هم خودش راضی هستش و هم اجازش از جانب دایی 
صادر شده. اون موقع تو این وسط چیکار هستی که 

؟نشستی اون باال دستور صادر می کنی

پوزخنده ی زد. اگر کاوه اینجا نبود فک این پسر عمه 
نامردش را می آورد پایین و آن دندان های ردیفش را با 

مشت های پی در پی که حواله اش می کرد خورد و نابود 
می کرد و یا حسابی از روجا می رسید که دیگر هوس زیر 

پا گذاشتن خواسته هایش نشود. افسوس می خورد. در 
دلش برای اولین بار از حضور کاوه در کنارش افسوس می 
خورد! ناراضی بود دوست نداشت کاری کند که فردای روز 

روجا روی سر بلند کردن در مقابل کاوه را نداشته باشد. 



کاوه اگرچه برای او دوست و غم خوار و راز دار زندگی اش 
بود ولی برای افراد این جمع مخصوصًا روجا غریبه ی بیش 

نبود و او به شرم و حیایی که روجا در برابر غریبه ها 
داشت به درستی آگاه بود و کاری نمی کرد که او را شرم 

گین یا خجالت زده بکند؛ به همین خاطر سعی کرد به 
اعصابش مسلط باشد و زیر لب جوری که به گوش کاوه یا 

.روجا نرسد کنار گوش کاوه غرید

_ کاوه یه کاری نکن که اعصابم رو خط خطی کنی یه بالی 
سرت می آرم که از کردت پشیمونت می کنم. بهت چند روز 
پیش هم گفتم از روجا دور بمون! بهت گفتم دورش یه خط 
قرمز بکش تا هر وقت اون خط و می بینی یاد من بیوفتی 

و بدونی که چه ازت خواستم چی بهت گفتم...مثل بچه آدم 
.برو سوار ماشینت بشو هر جهنم دره ی که خواستی برو..

کمی عقب کشید و به چشاهای فربود زل زد و دست اشارش 
.رو باال آورد و به نشانه تاکید چند بار در هوا تکان داد

._ اّما بدون روجا..



نتوانست پوزخندش را مهار کند و نمی دانست که همان 
.پوزخند آران خشمگین را جری تر می کند

!_ اون وقت چرا؟

آران نزدیکترش شد. به گونه ای می شد گفت سینه به سینه 
اش شد و یقه اش را در دست گرفت. مثل قبل بدون این که 
کسی کالمی از حرف شان را بشنود از درون دندادنهای کلید 

:شده اش عصبی غرید

_ فربود برو دعا کن که کاوه این جاست و من به خاطر 
روجا نمی تونم اون طوری که باید از خجالتت در بیام. چون 

گفتم دور بر روجا نپلک و تو با پروی تمام پرید و االنم دو 
قورت و نیمت باقیه. اگه کاوه نبود یه جوری ادبت می کردم 

که از همین در به جای این که راهی شمال بشی راهی 
آمبوالنس و بخش اورژانس یکی از بیمارستان های همین 

دور و اطراف می شدی...فقط از جلو چشام رد شو نزار کار 
به جای برسه که روجا جلوی کاوه شرمنده بشه و تو جلوی 

هر دوشون...فقط از جلو چشام گورت رو گم کن و دیگه هم 
.دور و بر روجای من نپلک..



فربود به معنای واقعی از این آرانی که در پیش رویش قرار 
گرفته بود ترسیده بود. او تا کنون هیچ گاه نشده بود که 

آران را اعصبانی ببیند. آران همیشه کم حرف بود و 
تنها...ولی اکنون آرانی در پیش رویش بود همچو یک ببر 

زخمی نر از ماده اش دفاع می کرد و این کار آران او را در 
بهت و ناباروری قرار داده بود...قدمی عقب گذاشت خیره 

.در چشمان آران آرام لب زد

_ می رم. ولی نه بخاطر تو! می رم فقط به خاطر روجا تا با 
!دیونه بازی های تو جلوی مرد غریبه سنگ رو یخ نشه

سپس بدون کالمی دیگر پشتش را به آران کرد و به سمت 
روجا قدم برداشت ولی نگاه پیروز مندانه و لبخند پهن و 

.قدرتمندی که روی لب های آران نقش بست را ندید

استرس و دلهره ی که به جان روجا افتاده بود تمامی 
نداشت. فربود که به نزدیکی اش رسید سریع بدون معطلی 

:پرسید



!_ یه ساعته چی می گفتین؟

 سعی کرد سریع حواس روجا را پرت کند و خودش را بیش 
تر از این در برابر روجا ضایع و ِکنف نکند. با رد لبخندی که 

.به زحمت به لبهایش آورده بود لب زد

_ روجا من می خوام با دوستام برم. تو هم با آران برو. 
دیشب خواستم این رو بهت بگم ولی چون دیگه تو بخاطر 

من نرفته بودی و مونده بودی باهم بریم نتونستم حرفی 
.بزنم

با سر اشاره ای به آران که پشت سرش قرار داشت کرد و 
:ادامه داد

_ االن که دیگه آران اومده می تونم تو رو بسپرم بهش تا با 
اون بری. چون دیگه تنها نیستی دیگه نیازی نداره منم با 

شما بیام با دوستام می آم و اون جا به جمعتون اضافه می 
.شم..

بعد خدا حافظی سر سری کرد و حتی نماند حرف یا کالمی 



از روجا بشنود. به سمت کاوه رفت و با سالم سرسری و 
خداحافظی سریع از عمارت خارج شد و روجا را هاج و واج 

.در آن جا تنها گذاشت

کاوه چمدان آران را از صندوق بیرون گذاشت و کیف 
سامسونت او را هم از صندلی عقب برداشت و در زمین 
گذاشت و سوار ماشین شد و بدون این که نزدیک کسی 

شود با تک بوقی از عمارت خارج شد و آران باری دیگر قدر 
.دانه هوش و ذکاوت رفیق دنیا دیده اش شد

حاال او بود و روجای که هاج و واج در جایش ایستاده بود 
و او را نگاه می کرد...دل تنگ بود یکی تشنه نگاه می کرد و 
دیگری با حرص... عجب روزگاری شده بود برای این دخترک 

حکایت مار از پونه بدش می آمد و همان هم راه و بی راه 
دم در لونش سبز می شد، شده بود...کُفرش در آمده بود. چه 
می شد اگر آران ده دقیقه، فقط ده دقیقه دیر تر می رسید. 
االن او در راه رفتن به شمال بود. فربود جا زده بود. هرچند 
که گناهی نداشت. ولی باز هم قلبش از حرفی که فربود زده 
بود و بهانه تراشی که کرده بود آزرده خاطر گشته بود. آخر 

چه کسی در برابر خشم اژدهای این قطب یخی می توانست 
مقاومت کند که فربود نفر دوم باشد...قدمی که آران به 

سمتش برداشت او را از خود در گیری اش جدا کرد و باعث 



شد دستگیره کیف دستی اش را که بر شانه داشت را محکم 
فشار دهد و به آن طریق اعصاب متشنجش را روی آن بخت 

.برگشته خالی کند

هرچه خواست سالمی به لب بیاورد نه جرات داشت و نه 
لب های کلید شده اش به یاریش می شتافتند...سکوت 

بینشان برقرار بود و فقط صدای بادی که به شاخ و برگ 
های درختان باغ می وزید و سکوت بینشان را می 

شکست...این آران بود که سکوتی که بینشان بود را، با لحنی 
که سعی کرده بود دور از اعصبانیت و خشمی که همه از 

.درونش را در برگرفته بود بشکند و به آرامی لب بزند

._ برو باال بعد از ظهر که کارام تموم شد با هم می ریم

جرات مخالفت داشت؟! نه نداشت االن با حضور غافل 
گیرانه آران به گونه ای قالب تهی کرده بود که نه جراتی 

برایش باقی مانده بود و نه جسارتی برای مقابله با آن...پس 
تسلیم شدن را بهترین و سنجیده ترین کار دانست و بدون 

حرفی عقب گرد کرد به سمت آسانسور برای رفتن به اتاقش 
سالنه سالنه روان شد و صدای آران را از پشت شنید که 
.گفت چمدانش را در صندوق عقب ماشینش می گذارد..



معترض بود...ناراضی بود...قلبش چیزی دیگر جز این را می 
خواست ولی مگر می توانست که ِشکوه و شکایتی کند او 

باخته بود شروع نکرده باخته بود آن هم به رقیب 
سرسختی چون آران باخته بود...او همان روجای ضعیف بود 

که همیشه در برابر زورگویی های این جوانک کم آورده 
بود...صدای در سرش بهش دلداری می داد"این همه باختی 

چی شده عیب نداره این یه بارم روش رو فرصت های 
بعدیت حساب باز کن" ولی او حتم داشت که این جز یه 
صدای بر سر چیز دیگری نیست به گفته هایش دلش را 

خوش نکرد او می دانست در نبرد بین او و آران همواره و 
همیشه برنده کسی نیست جز آران! چون آران چیزی را 

داشت که او در زندگی اش هرگز نداشت. او جسارتی داشت 
که حتی زمانی که اعتراف به عشق نکرده بود باز هم با آن 

جسارت بدون این که کسی را به َشک و تردیدی بیندازد 
برای او خط قرمز های تعیین کرده بود که او جرات رد کردن 

 آن ها را نداشت. آری اونداشت...او جسارت نداشت!

* * * 

این دوش یک ربعی توانسته بود کمی از خستگی اش را 



بکاهد. از صبح به لطفی که خدا در حقش کرده بود می 
اندیشد و اگر های که در پس توی ذهنش جوالن می دادند 

ذهن بیمار به روجایش را مشغول کرده بود. مدام به این 
فکر می کرد که اگر دیر می رسید چه می شد؟! اگر کاوه آن 
جا حضور نداشت چه برخوردی با فربود داشت؟!اگر فربود 

نمی رفت چگونه از خجالتش درمی آمد و او را روانه 
مریض خانه می کرد؟! اگر روجا اعتراضی می کرد چه 

!بازتابی از خود نشان می داد؟

گیج و سر در گم می شد وقتی به این اگر ها می اندیشید! 
خدا را شاکر بود که به موقع رسیده بود. همین خدا را باید 
شکر می کرد نه یک بار، بلکه  هزار بار که باعث شده بود به 

.موقع و سر بزنگاه برسد..

حوله ی کمری سفیدی به کمر بست و حوله ی دیگر دور 
گردنش انداخت. عضالت تنش نمایان بود و هر کسی را به 
راحتی مجذوب خودش می کرد. ولی مراد دل او هر کس 

نبود او روجای را می خواست که در حین نزدیکی فرسنگ 
!ها از او دور بود

در ترکیه با کاوه عهد بسته بودنند که به غم هایشان پایان 



!دهند. چه قدر غم! آخر چه قدر کشش داشتند؟! بس بود

از حمام که خارج شد به سمت کمد لباس هایش رفت. 
ازصبح که آمده بود وقت نکرده بود ساکی دیگر برای این 
سفرش محیا کند. به محض گذاشتن چمدانش در اتاقش، 

ابتدا به سمت هتل رفته بود و سپس سری هم به استودیو 
زده بود و به کارهای عقب افتاده اش رسیدگی کرده و به 

.عمارت برگشته بود

ساکش که آماده شد لباسش را با تیپ اسپرت ست که به 
رنگ توسی بود تکمیل کرد و کاله گپش را به حالت کج روی 

سرش قرار داد و نگاهی به کلکسیون ساعت هایش کرد و 
یکی را که به تیپ و استایلش برازنده بود برگزید و به 

.دست انداخت و از اتاق خارج شد..

پشت در اتاق روجا ایستاد. بعد از کمی تعلل چند ضربه به 
در نواخت. صدای نیامد! دوباره چند ضربه زد. باز هم صدای 
نیامد! به خیال این که شاید روجا پایین باشد برای اطمینان 

از این موضوع خواست دستگیره در را پایین بکشد که در 
توسط روجا باز شد و هول زده سالم داد! از سالمی که 

بخاطر دستپاچگی اش داده بود خنده اش گرفت و با صدا 



شروع به خندیدن کرد، روجا متعجب و با چشمانی از حرقه 
در آمده به آران می  نگریست او تاکنون صدای خنده های 
آران را نشنیده بود. خنده های آران در لبخند و تبسم های 

که گهگاهی می کرد خالصه می شد. به جرات می توانست 
بگوید که او تا کنون اولین شخصی ست که این گونه خنده 

.ی صدا دار آران را دیده است. .

برای ثانیه ی صدای در قلبش گفت" چه قدر قشنگ می 
خندهپر قدرت و جذاب " اما سریع حرفش را در نطفه خفه 

کرد تا جوالن دادن بیش تر از این را به او ندهد. ولی نمی 
توانست منکر این شود که همیشه عاشق تیپ اسپرت و کاله 
کجی که آران بر سرش می گذاشت و به گونه ی به شدت به 

.او می آمد شود..

آران که نگاه متعجب روجا را دید در دلش گفت "از بس 
اخمو تخمت رو همیشه دیده بیچاره از دیدن این روت 

:تعجب کرده" خنده اش را جمع کرد و مهربان گفت

؟_ حاضری



روجا که جسمی حاضر بود ولی قلبی نه سری تکان داد و 
.اعالم آمادگی کرد

آران باخود گفت: "جامون عوض شده حاال نوبت تو شده که 
با سر جواب بدی گلم عیب نداره! بزار یکمی هم چرخ زمونه 
اونوری  بچرخه. بالخره که من نطق اون زبون شیرینت رو 

"باز می کنم روجا خانم

از لفظ روجا خانمی که در دل نام برده بود دلش قنج رفت. 
یعنی روزی می رسید که روجا خانم خانه اش باشد. آن 

چنان فکرش درگیر بود که اصًال نفهمید که کی به پارکینگ 
رسیدند. ساک دستی اش را که داخل صندوق عقب گذاشت 

تعلل روجا را که دید کاری را کرد که در طول این سی و 
اندی سالش نکرده بود، به سمت در ماشین رفت و در را 

برای روجا باز کرد چشمان گشاد شده از تعجب روجا را که 
دید، در دلش قربان صدقه ای به آن چشمان رنگ شب 

محبوبش رفت و با صدا کردن نام او، روجا را از این ُبهت و 
.تعجب در آورد و در ُبهت و تعجبی دیگر گرفتار کرد..

واقعًا هنگ کرده بود. آن از خنده صدا دار آران...این از در 
باز کردن برایش و شنیدن نامش از جانب آران، که آخرین 



بار اصًال یادش نیست که نامش را از زبان آران  کی شنیده 
بود. آران نامش را به گونه ی با آهنگ صدا کرده بود که 

خودش برای لحظه ی عاشق زنگ آهنگ اسمش از زبان آران 
شده بود و شوک بعدی را وقتی شنید که در پس نامش 

:عزیزمی هم از زبان آران شنید

؟_ روجا، عزیزم نمی شینی

این جوانک بی شک امروز شخص دیگری شده بود و شاید 
در ترکیه با همزادش اشتباهی افتاده بود...این گمانش را 

پس زد. چون رفتاری که صبح از او دیده بود همانی بود که 
از آران بر می آمد...به گمانش در مدت زمانی که  بعد از 

برگشتش در خارج از عمارت گذرانده بود. یا چیزی به سرش 
اصابت کرده بود و یا شخصی جادو جنبلش کرده بود...چون 

این آرانی که در پیش رویش بود ورای آرانی بود که او تا 
!کنون او را دیده بود

با قدم های آهسته و آرام به سمت ماشین رفت و در آن 
جای گرفت. آران در را برایش بست. از جلو ماشین را دور 

زد و در سمت راننده را باز کرد و پشت رل نشست و از 
.عمارت خارج و راه شمال را در پیش گرفت



سکوت مطلق بود بینشان...روجا دیگر روجای گذشته ها 
نبود که این سکوت را بشکند. پشت چراغ قرمز ایستاده 

بودند که آران دست برد و سیستم پخش را روشن کرد. به 
محض روشن شدن؛ از مصرعی که قبًال مانده بود شروع به 

:خواندن کرد

""چه قدر منتظر شم که شاید از این عشق سراغی بگیری

.مصرع بعدی را در حالی که خیره روجا بود گوش فرا داد..

""کجا کی کدوم روز منو با تمام دلت می پذیری...

نگاه خیره آران بر روی خودش را که دید بیش تر در صندلی 
ماشین فرو رفت و برای بار هزارم هرچه ناسزا در چنته 

داشت به شانس خوبش در دل بار خودش کرد و دلش را 
 اندکی به خنکی آن ها راضی کرد.

نگاه خیره ی که آران به او کرده بود باعث شده بود این بار 



به گونه ی دیگر به این آهنگ گوش دهد. هر بندی را که می 
خواند حس می کرد چیزی در قلبش تکان می خورد نمی 

دانست آن چیست ولی چیزی نبود که بدش بیایید و یا 
حس بدی را بهش القاء کند. باورش نمی شد که این همه 

سال این آهنگ را آران به خاطر عشق و عالقه ی که نسبت 
به او داشت گوش می داد...عشق آران در ذهنش نمی گنجید 
چه برسد به اینکه نکند آران عاشق خود او باشد. در خودش 
چیز خارق و العاده ای نمی دید. چه چیزی ممکن بود داشته 

باشد که آران آدم برفی زندگی اش، مجذوب آن شده و 
عاشق و شیدایش گشته باشد! هر چقدر فکر می کرد چیزی 
نمی یافت. فقط! نمی داند چه بود یا چه حسی نام داشت، 

آن چیز که باعث می شد حس مالشی در قلبش احساس 
!کند...آران عاشقش بود این کم چیزی نبود

." گاهی اتفاقاتی..

.در جریان زندگی..

.رقم می خورد که..

.باورش از قبول کردن آن..

!سخت تر است...

!نمی دانم چرا؟



!ولی دلت یه قنجی می رود که آن سرش نا پیدا می شود

.دل قنجی بد نیست..

.شیرین است همچو عسل..

.زالل است همچو آب..

.پاک است همچو ابر.

"#س_حسن_زاده 

کش و قوسی به کمرش داد واقعًا این شدت از حجم ترافیک 
واقعًا سر سام آور بود! از کت و کول افتاده بود. تنها مسکنی 
که باعث می شد این وسعت از ترافیک را تحمل کند روجای 

بود که از وقتی که راه افتاده بودنند؛ الم تا کام کالمی بر 
زبان جاری نکرده بود.باورش نمی شد راه دو ساعته را 

اکنون چهار ساعت در آن بودند و جالب این جا بود که هنوز 
به نصفه های راه هم نرسیده بودند. فردا آغاز چند روزه 

تعطیالت رسمی بود و گویا همه بارو بندیلشان را بسته و 
عازم مسافرت شده بودند! چون این حجم از ترافیک جز 

این را نشان نمی داد و بدتر از آن این بود که باران هم 
شروع به باریدن کرده بود و رانندگی را کمی سخت تر و 

.طاقت فرسا تر کرده بود



مدت زمان نسبتًا کوتاهی که گذشت. برای یک لحظه صدای 
قارو قور شکم روجا سکوت مطلق اتاقک آهنی را در هم 

شکست. نگاهی که به سمتش می آمد را در نطفه خفه کرد و 
تمرکزش را به جاده داد تا شاید رستوران بین راهی ببیند و 
در آن جا بزند بغل تا هم کمی خستگی در کنند و هم چیزی 

.بخورند

روجا با چنگ به جان شکمش افتاده بود و با فشار دادن آن 
می خواست مانع از در آمدن صدای قار و قور دوباره 

شکمش شود. خستگی و کالفگی اش به کنار! صدای این 
شکم و گرسنگی را کجای دلش جای می داد. در ذهنش 

شروع کرد به مرور کردن ساعاتی که از صبح تا کنون سپری 
کرده...هرچه این ور و آن ور کرد باال پایین کرد...عقب جلو 
کرد...نیافت! حتی دقیقه ی را هم پیدا نکرد که در آن زمان 

چیزی خورده باشد. از صبح غیر از غصه چیز دیگری 
نخورده بود. آخرین وعده ی که خورده بود برمی گشت به 
دیشب که بزور مهین خانم، دلمه ی محلی که با برگ موم 
پخته بود را به زور به خوردش داده بود و با گفتن بخور 

جون بگیری همه را به اجبار در معده کم حجم او جای داده 
بود بر می گشت شاید اگر آن ها را نمی خورد تا االن از 

گشنگی از پا درآمده بود. باز هم مرام و معرفت مهین خانم 
که با این اجبار باعث شده بود تا االن آن دلمه های خوشمزه 



اش او را سرپا نگه دارد.خودش که به فکر خودش نبود! 
بلکه این مهین خانم به فکر او می ماند. ولی امروز آن قدر 

غصه خورده بود که تحمیل های مهین خانم هم کار ساز 
نشده بود و او از صبح غصه سیرش کرده بود و نیازی به 

.خوردن چیز دیگری در خود ندیده بود

با ترمز کردن ماشین افکارش از هم گسیخت و نگاهی به 
اطراف کرد. اولین چیزی که توجه اش را جلب کرد؛ تابلو ی 

نوشته شده ی "رستوران همه با هم" بود که با روشن و 
خاموش شدن چراغش، خودش را بیش تر از هر چیز دیگر 

به رخ می کشید شد. تصور این که آران صدای قار و قور 
شکمش را شنیده دور از ذهن نبود و بی شک هم نگه داشتن 

در این مکان یعنی صرف کردن غذا و رفع گشنگی، چیز 
 دیگری نمی توانست باشد.

:آران با مهربانی رو کرد سمتش و گفت

_ روجا پیاده شو بریم یه چیزی بخوریم... من که دارم 
ضعف می کنم. این ترافیک تمومی نداره! بد موقع راه 

افتادیم! شاید فردا صبح راه می افتادیم این همه تو ترافیک 
.نمی موندیم



ذهنش فقط این جمله را در حالت تکرار قرار داده بود "یعنی 
"این آران هست! 

آخر آران غیر از باال و پایین دادن سرش که با او کالم 
دیگری سخن نمی گفت کل مکالمه هایش را جمع بندی می 

!کرد بیش تر از یک برگه را پر نمی کرد

آران که پیاده شد. او هم به تبعیت از او پیاده شد. اولین 
چیزی که در حرکت آران بعد از پیاده شدن دید...درست 

کردن کالهش بر سرش و کشیدن آن به کمی جلو و مخفی 
کردن صورتش، به وسیله آن بود...بعد عینک مخصوص 

شبش را هم به چشم زد و تغییر چهره اندکی به چهره اش 
داد...کارش که به اتمام رسید به سمتش آمد و با قرار دادن 

دستش با فاصله پشت کمرش او را به برداشتن قدمی به 
جلو و داخل شدنش به ساختمان رستوران ترغیب کرد. 

دیگر کم کم به چیزهای که امروز از آران می دید خودش را 
عادت می داد آران واقعًا آرانی دیگر شده بود و شخصی 

.دیگر با رفتار و کرداری دیگر..

به در ورودی  که رسیدنند؛ آران در را باز کرد و عقب کشید 
تا ابتدا او وارد شود بعد خودش...این کار آران همیشه به او 



احساس قدرت می داد و کنون این حس بیش تر از دفعات 
پیش در وجودش به غلیان می افتاد. آران به سمت پیش 

:خوان رفت و پرسید

_ سالم خسته نباشید. ببخشید لژ خانوادگی هاتون کجا می 
؟شه

سپس مرد نشسته در پشت پیشخوان که در نگاه اول چاقی 
اش بیش تر از هرچیز دیگر به چشم می آمد تا آن لباس فرم 

قرمز مشکی اتو کشیده و تمیزش، اشاره ای به پسر جوانی 
که او هم، هم پوش خودش بود ولی با این تفاوت که الغر 

:بود و چهره بوری داشت کرد و گفت

._ علی، آقا رو با خانم به سمت لژ خونوادگی راهنمایی کن

 

:آران بعد از تشکر از آن مرد به سمت روجا آمد و گفت

._  بریم



روجا بدون کالمی دوشا دوش آران پشت سر آن جوانک 
قدم برداشت. به لژ خانوادگی که از در پشتی رستوران رد 

می شد و به باغی می رسید، رفتند. چون باران می بارید در 
اولین آالچیقی که وجود داشت داخل شدند و اولین چیزی 

که به چشم می آمد دیواره های سنتی شکل و فضای سنتی 
و  گرمی که فضای داخل آالچیق داشت و چشم و نظر هر 

شخصی را در اولین نگاه به خودش جذب می کرد 
شدند...پشتی سنتی که دور تا دور آن جا قرار داشت و با 

اطلسی های پولک دوزی شده بر آن ها جلوه و زیبای بیش 
تری به آن محیط بخشیده بود. به سمت یکی از آن پشتی 

ها رفت و روی گلیمی که بر زمین پهن شده بود نشست و به 
پشتی تکیه داد. آران هم کار او را تکرار کرد و بعد از این که 
کاله و عینکش را  برداشت، رو کرد به آن پسر که حدس می 

:سال بیشتر نداشته باشد و گفت ۱۹یا  ۱۸زد 

؟_ می شه منو رو بدی

چشمان گرد شده از تعجب آن پسر لحظه ای روجا را به 
خنده وا داشت. لبخندی که بر لبش آمده بود را سریع جمع 
کرد و به او که با تعجب آران را نگاه می کرد، زل زد. پسر 



بعد از چند ثانیه با لبخند ژکوند و پت و پهنی که به لبهای 
:گوشتی اش آورد گفت

!_ ِاِاِا...شما پرواز هستین؟

. آران سری تکان داد و تبمسم اندکی که بر لب آورد

._ بله خودمم..

:پسِر دستی بهم کوبید و گفت

_ وااای باورم نمی شه شما رو از نزدیک  دیدم. اگه حمید 
بدونه این جا هستین مثل فرفره خودش رو زود این جا می 

.رسونه

:بعد گوشیش رو از جیبش در آورد و با ذوق و اشتیاق گفت

_ می شه یه عکس بندازم. می خوام به دوست دخترم 



نشون بدم یکم کالس بزارم پیشش بگم ببین کی اومده بود 
.امروز محل کارم

آران منو رو بست و سری تکان داد و پسر جوان به سمتش 
آمد و چند سلفی رنگ و وارنگ گرفت و وقتی که راضی شد 

 از آران جدا شد و گفت:

._ واااای بازم باورم نمی شه..

سپس سرش را برگرداند و خواست خارج شکد که آران 
:گفت

!_ سفارش نمی گیری؟

پسر که تازه متوجه شده که سفارش آن ها را هنوز نگرفته؛ 
:سریع برگشت و با خنده و ذوق گفت

_ از بس هیجان زده شدم پاک یادم رفت. ببخشید چی 
؟سفارش دارین



:آران منو رو به سمت روجا گرفت و گفت

؟_ تو چی می خوای

روجا هم با طمائنینه منو را از دستش گرفت و نگاهی به آن 
کرد. چون گشنه بود، با وسواس نگاه می کرد تا آن چیزی را 

بیابد که مطمئن باشد با آن می تواند به طور کامل رفع 
گشنگی کند. بعد از کنکاش منو دستش را روی بختیاری 

گذاشت و آن را نشان آران داد. پسرک با برخورد این رفتار 
روجا فکر کرد که او الل است و در دلش برایش احساس 

.ناراحتی کرد

:آران رو کرد سمت پسر و گفت

._ دو تا بختیاری و با تمام مخلفات لطفًا

:پسر  سریع منو را از دستش گرفت و با لبخند گفت



._ اساعه می آرم سفارشاتتون رو

.آران سری به نشانه تشکر تکان داد

:جوانک قبل از آن که برود رو کرد سمت آران و با ذوق گفت

_ این جا راحت باشین. به کسی هم نمی گم این جا هستین. 
چون مدیرمون همیشه می گه اگه آدم های معروف اومدن 

راحتی رو براشون محیا کنین تا سری بعد هم دوباره به این 
.جا بیان

آران در دلش لبخندی به سادگی این پسر زد و با سر تشکری 
.کرد و پسر رفت تا سفارشاتشان را بیاورد..

آران که تمام اعضالتش از خستگی پشت فرمون گرفته بود 
:رو کرد سمت روجا و با مهربانی گفت

_ عیبی نداره من تا وقتی سفارش ها رو می آرن یکم دراز 
؟بکشم



روجا سری به نشانه ی عیب نداره باال پراند و مسیر نگاهش 
.را دوباره به محوطه داخل آالچیق سوق داد

آران در حالی که دراز می کشید با لبخندی که بر لب آورد 
:زل زد به چشمان روجا و گفت

._ زبونت..

.روجا گنگ نگاهش کرد و آران ادامه داد

!_ موش خوردتش؟

بعد سوالی روجا را نگاه کرد وقتی چشمان گرد شده روجا 
را دید بمب خنده اش دوباره ترکید و صدایش کل فضای 

داخل آالچیق را در بر گرفت و روجا برای چندمین بار برای 
امروز به آران در پیش رویش که کارهای انجام می داد که 

تصور رشان هم برایش محال بود و چه بسا دیدن آن ها در 
.شوک و بهتی دیگر درگیر شد..



آران ساق دستش را روی چشمانش گذاشت و در دل لذت 
آن می برد که بعد از این همه سال می توانست آرانی را 

نشان دلبرکش بدهد که همیشه در رویا های شبانه اش در 
خواب های شام گاهی اش با او لحظه ها را سپری می کرد. 
خوشحال بود...شاد بود و از همه بیش تر راضی و خرسند 

بود از روزگاری که گرچه قبل به سختی گذشت و مزه زهر و 
تلخش را خوب به آن چشانده بود، ولی اکنون لحظه های را 
نشانش می داد که شیرینی آن ها از عسل بیش تر کامش را 

.شیرین می کرد..

." باش..

.تو که باشی..

.منی نیست..

.هرچه هست..

.تو هستی فقط تو..

.بمان و دلم را به همین..

.شیرینی های اندک خوش کن..

.من که با بودن با تو خوشبخت ترینم..



.تو را ولی نمی دانم..

"#س_حسن_زاده 

صدای نزدیک شدن قدم های را شنید از جایش برخاست و 
به پشتی دوباره تکیه داد...اندکی بعد همان پسر آمد و با 

گفتن یا� وارد آالچیق شد. ظرف بزرگی را رو به روی 
روجا  قرار داد. سپس ظرف بعدی را هم از شخص دیگری 

که او آن را نمی دید گرفت و در مقابل آران قرار داد. قبل از 
:رفتن گفت

؟_ امر دیگه ای ندارین

آران در ظرف را برداشت و بعد از نگاه گذرا به محتوای آن 
:گفت

._ نه ممنون

.پسر نوش جانی به لب آورد و از آالچیق خارج شد



آران خم شد و دری که روی ظرف روجا  بود را هم برداشت 
:و گوشه ی گذاشت و گفت

._ بخور عزیزم...من که از گشنگی هالک شدم

 قاشق و چنگالش را از داخل ظرف بر داشت و با اشتیاق 
:گفت

._ این غذا خوردن داره..

روجا مسخ بود! مسخ آن عزیزمی که آران بر لب آورده 
بود...حس می کرد سیر شده! آران غذایش را چنان با 

اشتهاء می خورد که باعث شد گرسنه گی باز به سراغش 
بیاید. خم شد و قاشق و چنگالش را برداشت. شروع کرد به 

مزه کردن غذایش اولین برش از بختیاری اش را که در 
دهان گذاشت خوشمزگی و طعم خوش و عطر مطلوبش، 

اشتهایش را باز کرد و با لذت شروع به خوردن تمام 
.محتوای درون ظرفش کرد..



این اولین غذای دونفره شان به حساب می آمد و لذت و 
عطر خوشی که از آن غذا به آران تزریق می شد بی حد و 

حساب بود...این حس خوب را مدیون روجای بود که در 
!کنارش با آرامش غذایش را می خورد

." خدا یا خوشم..

.خوشی هایم را ازم نگیر..

.َبذر بپاش روی آن ها..

.اندکی آب هم چاشنی اش کن..

.آفتاب سوزناکت را برسرشان بتابان..

.بگذار خوشی هایم بال و پر گیرند..

.من به قدرتت ایمان دارم..

.تو هم به پاکی عشق من ایمان بیاور..

.هیچ قدرتی تواناتر از تو نیست..

.باش با من..

.من به بودنت محتاجم..

"#س_حسن_زاده 



خوردن غذایش را کش می داد. دوست نداشت قبل از روجا 
دست از غذا بکشد و باعث شود روجا قبل از این که کامل 

.سیر شود از خوردن مابقی غذایش، امتناع بورزد

اندک زمانی گذشت، روجا احساس سیری که چه! احساس 
انفجار که کرد، از خوردن دست کشید و لیوان دوغ محلی 

دست سازی که داخل لیوان های سفالی شکل سنتی بود را  
برداشت و شروع به جرعه جرعه نوشیدن آن کرد. عطر نعنا 

و چند سبزی معطر دیگر که نام های آن ها را نمی دانست 
عطر و بوی مطلوبی به آن لیوان دوغ بخشیده بود و حس 

.خوبی را به او القاء می کرد

آران که عقب کشیدن روجا را دید؛ دریافت که روجای 
نازنینش سیر شده. او هم کمی بعد که احساس سیری کرد 

عقب کشید. زنگی که گوشه دیوار آالچیق بود را فشرد و 
زمان زیادی نکشید که همان پسر آمد. آران از او درخواست 

.صورت حساب کرد

کارت بانکی اش را در آورد و در پوز بانکی کشید و بعد از 
.تشکری از او از آالچیق خارج شدند



._ آقای پرواز..

آران که به شنیدن این نام از جانب طرفرارانش عادت کرده 
.بود منتظر به آن پسر چشم دوخت

_ اگه می خواین، می تونین از این راه سنگی بغل رستوران 
.برین به محوطه جلوی رستواران می رسه

آران قدر دان ممنونمی زیر لب گفت و با دست نشان دادن 
 آن جاده به روجا، از او خواست که از آن سمت بروند.

به خاطر وجود شاخه و برگ های که باالی سرشان وجود 
داشت کم تر بارش باران را احساس می کردند. به نزدیکی 
ماشین که رسید سریع از همان جا ریموت ماشین را فشرد 

هر دو در حالی که کمی به قدم هایشان سرعت بخشیده 
بودنند به آن سمت سریع رفتند و داخل شدند. اولین چیزی 
که آران بعد از روشن کردن چراغ سقفی توجه اش را جلب 
خود کرد شال و شانه های خیس شده روجا بود. سریع رو 

:به روجا پرسید



؟_ شال آوردی

روجا نگاه گنگش را به او دوخت. متوجه منظور او نمی 
.شد

:آران اشاره به شال خیس شده اش کرد و با مهربانی گفت

_ شالت خیس شده اگه آوردی برم چمدونت رو بیارم 
.عوضش کن. سرما می خوری

روجا که االن متوجه منظورش شده بود از لمس این نگرانی 
آران احساس می کرد در قلبش شاپرک ها به رقص در آمده 

.اند..

آران منتظر تایید روجا نموند .از ماشین پیاده شد. به سمت 
صندوق عقب رفت و چمدان روجا را از داخل آن برداشت و 

.آورد روی صندلی خود گذاشت



روجا برای این که آران زیر باران زیاد نماند سریع خم شد، 
زیپ کناری آن را باز کرد. از داخل آن شال آبی رنگش را بر 

:داشت. آران خم شد و گفت

_ یه مانتو یا لباس آستین بلندی هم بردار که یکم رفتیم 
پایین تر جای نگه می دارم عوض شون می کنی. این جا 

.نمی شه آدم میاد می ره یکی می بینتت یهو..

نه این جوانک امروز با این توجهاتش قصد جانش را کرده 
بود...رباتی شده بود که کنترلش دست آران بود و او هم 

بدون اعتراضی هر آن چه آران می خواست سریع عملی می 
.کرد..

کارش که به اتمام رسید؛ زیپ چمدانش را بست آران آن را 
برد سر جای قبلی اش گذاشت. ساک دستی خودش را هم 
باز کرد تی شرتی برداشت و با خود به داخل ماشین برد. 

لباسش خیس آب شده بود. همین که نشست قبل از این که 
بخواهد تکیه دهد به صندلی ماشین دست بر زیر تی شرتش 

را گرفت و با یک حرکت لباسش را از تنش کند و داخل 
پالستیکی که آورده بود انداخت.آن یکی تی شرت را تنش 

.کرد و پالستیک را پشتش روی صندلی عقب جا داد ..



کمی در آینه ماشین موهایش را با دستش سرو سامان داد و 
.بعد استارت زد و به راه افتاد..

روجا دیگر آن روجای قبل نبود. ..از این حرکت آران لب گزید 
و گر گرفت. خجول نگاهش را به بیرون ماشین داد و در 

!دلش خاکبرسری حواله خود بی جنبه اش کرد

قبًال هم باال تنه برهنه او را دیده بود. مخصوصًا مواقعی که 
پسرها در استخری که در حیاط باغ عمارت قرار داشت مایو 
بر تن مسابقه شنا می گذاشتند و همیشه با جر زنی های که 
آراز می کرد نه برنده معلوم می شد و نه بازنده...ولی کنون 
روجا از زمانی که به نبودن حس برادرانه از جانب آران پی 

برده بود؛ برایش کمی این مسئله آزار دهنده شده بود و مثل 
سابق نمی توانست از کنار تن برهنه آران بگذرد و خود را به 

.بی خیالی بزند

کمی بعد آران ماشین را نگه داشت. وقتی از نبود عابر پیاده 
.در اطراف مطمئن شد، با مهربانی لب زد



._ حاال می تونی عوضشون کنی

سپس نگاهش را به سمتی دیگر جهت بخشید و با این کار 
حس راحتی را در وجود روجا ایجاد کند...گرچه همیشه 

روجا را با موی باز و تی شرت و شلوار دیده بود ولی حال 
دوست داشت با این کار، روجا آسوده خاطر به کارش برسد 

.و لباسهای خیسش را تعویض کند

روجا سریع دست به کار شد؛ ابتدا شالش را از سر در آورد و 
سپس مانتو اش را از تنش خارج کرد. تونیک نخی جلو 

بازش را از روی تی شرتی که برتن داشت پوشید و سپس 
شالش را بر سر گذاشت. به محض این که خواست خم شده 
و پالستیکی که آران پشت قرار داده بود را بر دارد، آران به 

.یاری اش شتافت و با مهربانی لب زد

._ بزار کمکت کنم

 عقب کشید؛ آران خم شد؛ پالستیک را برداشته و دِر آن را 
با دو دست باز نگه داشت. لباس های خیس شده اش را 
درون آن انداخت. سپس آران گره ی به آن زد و در جای 



.قبلی اش آن را برگرداند و به راه افتاد

صدای ملودی گوشی آران به صدا در آمد، پدرش بود نوار 
.سبز را کشید

._ الو آران..

._ سالم بابا

؟_ سالم پسرم...کجایین

._ تو راه

_ اگه تازه راه افتادین برگرد؛ بابا بد جور بارونی 
.هستش...جاده های روستا بسته ست

:آران کالفه دستی بین موهایش کشید و گفت

_ بابا من االن وسط راهم کجا برگردم!چهار ساعت فقط تو 
.ترافیک موندم

:تیرداد متعجب پرسید



!_ مگه نگفتی شب راه می افتی؟

._ دیگه کارام تموم شد زودتر راه افتادم

؟_ عیب نداره االن دقیقًا کجایی

 مکان دقیقی که در آن بودند را به پدرش گفت و تیرداد بعد 
:از مکث کوتاهی گفت

؟_ پس این طور که باشه به روستا پایینی نزدیک تری

._ آره نزدیک ترم

؟_ کلید کلبه رو آوردی

._ آره خودتون که می دونین اون همیشه پیشمه



_ پس خدا رو شکر. ببین برین اون جا امشب رو بمونین. 
فردا صبح که بارون بند اومد بعد بیایین روستا باالی، آران 

کله شق بازی در نیاری جاده ِگلی شده لغزندست، اومدن باال 
.ازش سخته برین اون جا تا فردا خودم خبرت کنم

چه کله شق بازی! مگر مغز خر خورده بود که تنهای با روجا 
را ول کند و ریسک در آن جاده افتادن را به جان بخرد! 
.صدای پدرش او را از عالم خود درگیریش بیرون کشید

؟_ آران هستی

._ آره بابا هستم

؟_ فهمیدی چی گفتم

._ آره فهمیدم



._ باشه حاال گوشی و بده به روجا باهاش کار دارم

._ باشه

.آران گوشی را به سمت روجا گرفت

._ باباست با تو کار داره

روجا بی حرفی آن را از دست آران گرفت و روی گوشش 
.قرار داد

._ الو سالم عمو

.صدای بشاش عمو تیردادش را شنید

؟_ الو سالم دخترم خوبی



._ خوبم شما خوبین

دروغ می گفت خوب نبود. ولی این را نباید عمو تیردادش 
.می دانست

_ منم خوبم، روجا جاده ده باال می دونی دیگه خاکیه 
؟درسته

._ بله می دونم

؟_داری می بینی دیگه شدت بارندگی زیاده

:روجا سردر گم از این حرف های  تیرداد پاسخ داد

._ بله می بینم

ولی کالم بعدی تیرداد لرزی به جانش انداخت که آن سرش 
!نا پیدا باشد



_ ببین پس با این حساب باید برین کلبه آران، جاده اون جا 
آسفالتیه بهتر از باالست...آران می گه از نصف بیش تر راه و 

اومدین؛ برگشتن این همه راه سخته! پس بهترین راه 
؟همونی که گفتم؛تو که مشکلی نداری

چرا نداشت!مشکل داشت...تنش میلرزید! اضطراب و دلهره 
باعث شدت گرفتن ضربان قلبش شده بود! کمی هم 

خجالت، مضاف بر آن ها شده بود این ها مشکل بودند مگر 
؟نه؟! باید این ها را به عمویش می گفت

!_ روجا...دخترم

؟_ بله عمو

_ خودت که می دونی من مثل چشام به آران اعتماد دارم. 
پس بدون الکی تو رو دستش نمی سپرم. پس با خیال 

؟راحت برو. منم فردا خبرتون می کنم. باشه



چاره ی جز قبولی داشت؟ نه نداشت! با صدای خفه و 
:آهسته پاسخ داد

._ باشه

._ آفرین دخترم مواظب خودتون باشید

._ باشه

._ گوشی و بده به آران باهاش کار دارم

._ باشه...خدا حافظ

._ خدافظ دخترم

موبایل را به سمت آران گرفت. آران آن را روی گوشش قرار 
.داد



._ بله بابا

؟_ آران...

._ بله

تیرداد من من می کرد چیزی را که می خواهد را بگوید یا 
نه! درست است که به پسرش اطمینان داشت. آران با این 

مدت عاشقی و دست از پا خطا نکردنش نظرش را بیش از 
پیش جلب کرده بود؛ ولی باز هم دلش رضا نمی داد که 

حرفی به زبانش آمده را نگوید. حداقل برای خیال جمعی 
.بیش تر خودش باید حتمًا می گفت

_ آران مواظب امانتی من باش آ...مثل تخم چشات حواست 
.بهش باشه

.آران منظور پدرش را گرفته بود

!شاکی بود؟ نه

!عصبی بود؟ نه



!ناراحت بود؟ نه

 فقط کمی آزرده خاطر بود همین!

:بخاطر همین برای آسوده خاطر گشتن پدرش گفت

._ حواسم جمِع، شما نگران نباشید

._ ممنون پسرم

؟_ خواهش می کنم. کاری ندارین

._ نه. برو حواست هم به جاده باشه. باحوصله رانندگی کن

.خدا حافظ،_ باشه

._ خدا حافظ پسرم

تماس را قطع کرد و گوشی اش را روی داشبورد قرار داد.



: دلتنگی هایم ابدیسترمان

به قلم: سمیرا حسن زاده

بخش شش

#کپی_ممنوع_انسان_باشیم

ادرس اینستاگرام 

  samira__hasanzadeh



""دلتنگی

.قلبم می لرزد..

.چشمانم را نم اشک می گیرد..

.شقیقه هایم نبض می گیرد..

.و من در َپِس..

.هر واکنشی..

.دلم می گیرد..

.قلبم ماالمال..

.از..

.دلتنگی ست..

.با این وسعت از دلتنگی هایم..

!چه کنم...؟

.گویا..

!دلتنگی هایم ابدیست...

"ه#س_حسن_زاد



: دلتنگی هایم ابدیسترمان

به قلم: سمیرا حسن زاده

)بخش هفت(

روجا به شدت حالش دگرگون بود. به این می اندیشید که 
بی شک امروز، روز شانس آران بود و بس! چون اتفاقات و 

جریانات پیش آمده امروز جز این نشان نمی داد. همه روزنه 
ها به روی او بسته بود و همه دریچه ها به روی آران 

باز...این ها پس چه بود؟! غیر  از خوش اقبالی چیز دیگری 
می توانست باشد؟! نه ! نمی توانست باشد. هر چه بود 

پرنده سعادت بر شانه های آران نشسته و ابری سیاه روی 
طالع امروز او جا خوش کرده بود...چون هر اتفاقی که 

امروز رخ می داد؛ کام آران را شرین و کام او را تلخ می 
.نمود..

!" شیرین شخص است یا مزه نمی دانم

.شیرین می آید..

!به شیرین فرهاد فکر کنم

.یا به شیرین مزه..



.من دوست دارم به چیز جدیدی بیاندیشم..

.دوست دارم به محض شنیدن شیرین از زبان کسی..

!یاد لحظه ای که تو خندیدی بیفتم

!نمی دانم چرا؟

.ولی می خواهم..

.خواستن که عیب نیست!..

!مگر هست؟

"#س_حسن_زاده 

به ِده پایین رسیده بودند. جاده آسفالت شده کلبه را در 
پیش رو گرفت. باران تمامی نداشت. برف پاک کن های 

ماشین با آخرین سرعت کار می کرد. اگر برای لحظه ی مکث 
می کرد و یا خراب می شد! نمی توانست یه قدم جلوتر 

.خودش را حتی ببیند

بعد از ده دقیقه به کلبه رسیدند. زیر سقف چوبی که به 
طول دو متر دور تا دور پشت بام کلبه کار شده بود، پارک 

کرد. زیر آن، دیگر خبری از باران نبود که بر روی ماشین 
ببارد. دکمه قطع برف پاک کن را زد. سویچ را چرخاند و 



ماشین را خاموش کرد. پیاده شد. وقتی تعلل روجا را دید 
:خم شد داخل ماشین و مهربان پرسید

؟_ پیاده نمی شی

.صدای دری که باز شد، پاسخ جوابش بود از جانب روجا..

به سمت در کلبه رفت. کلیدش را در آورد. ابتدا حفاظ آن را 
باز کرد. آن را به دیوار بغل تکیه داد و بعد قفل در کلبه را 

باز کرد.  چون تاریک بود ابتدا خودش وارد شد و فیوز برق 
را زد. دیوار کوب ها که روشن شد. روجا هم داخل شد. به 

سمت چهار پایه دراز که گلیمی دست بافت روی آن پهن 
شده بود رفت و روی آن نشست. آران به سمت ماشین رفت. 

یک دستش ساک خودش و چمدان روجا در دست دیگرش 
دوباره به کلبه بازگشت. ساک خودش را کنار همان تخته 
چوبی که روجا رویش نشسته بود گذاشت. به سمت پله 

های چوبی که در کنار ورودی آشپزخانه نقلی که قرار داشت 
قدم برداشت. به طبقه باال رسید.  چمدان روجا را در کنار 

تخت چوبی که آن جا قرار داشت گذاشت. به سمت 
صندوقچه بزرگ چوبی که کنار تخت بود رفت، بعد از 

گشودن در آن پتوی به همراه بالشتی کوچک برداشت و به 



طبقه پایین بازگشت. آن ها را با کمی فاصله کنار روجا 
گذاشت. نگاهش را روی نیم رخ روجا که نور دیوار کوب ها 

.زیبای خاصی به آن بخشیده بود داد

!جنس مخالفش بود درست است؟

!همیشه عاشقش بود، درست است؟

!روجا اجازه یک هم آغوشی مختصر را به او می داد؟

قدمی عقب گذاشت...اجازه پیش روی به افکار موذی اش را 
بیش از این نداد. با صدای بمی که به زحمت از تارهای 

:صوتی اش خارج کرد رو به روجا گفت

._ برو باال. تو اون جا بخواب منم این جا می خوابم

از خدا خواسته، سریع از جایش برخاست و راه طبقه باال را 
در پیش گرفت. نگاه آران با او بود. به طبقه باال که رسید 

برگشت، از آن باال هم می توانست آرانی که میخ او بود را 
ببیند. جرات به خرج داد. پرده ی توری که به گونه ی دیوار 

این باال می شد را کشید. گوشه ی تخت نشست. به همان 
حالت خود را طاق باز روی تخت انداخت. پاهایش زمین 
بود و از باسن به باال روی تخت قرار داشت. چشمانش را 

بست. به آران اطمینان داشت. او از تنها ماندن، با آران ترس 



نداشت. او می دانست که آران دست از پا خطا نمی کند. به 
.چشم پاک بودن آران، یقین داشت

از جایش برخاست. به سمت چمدانش رفت. لباس آستین 
بلندی با شلوار راحتی برداشت. لباسهای فعلی اش را با آن 

ها تعویض کرد. شانه اش را از داخل چمدانش برداشت. 
موهای مشکیِ مواجِ بلندش را شروع به شانه زدن کرد.هنوز 

هم کمی نم دار بودند. کارش که به اتمام رسید. به سمت 
پنجره کوچکی که در آن جا وجود داشت رفت. بیرون را 

نگاه کرد. سیاهی مطلق بود. فقط صدای شرشر باران بود که 
به گوش می رسید. از آن فاصله گرفت. به آرامی روی تخت 
خزید. نگاهش به سقف شیرونی  باالی سرش افتاد. همیشه 

از سلیقه ی که برای نقشه و دیزاین این جا استفاده کرده 
شده بود، آران را تحسین می کرد. شاید کل زیر بنای این 

متر نمی رسید ولی به گونه ای نقشه برداری شده  ۸۰کلبه به 
بود که خیلی دل باز و بزرگ نشان می داد. آشپزخانه و 

سالن که بهم ربط داشت.فقط همین اتاق نه متری که باالی 
آشپز خانه قرار داشت. از طبقه پایین مجزا بود. سرویس 

بهداشتی هم زیر پله ها قرار داشت. این کلبه در حین 
.سادگی شیک بود و زیبا..

چیزی در دلش او را وادار می کرد که از گوشه پرده نگاه 



گذرای به پایین قسمتی که آران آنجا بود، بیندازد. سرآخر 
هم نتوانست حریف این خواسته شود! مغلوب شده به 

سمت آن گوشه ی تخت رفت که از پرده فاصله آن چنانی 
نداشت شاید بیست یا سی سانت، بینشان فاصله وجود 

داشت. دل را به دریا زد...در حالی که  روی تخت بود؛ 
دستش را دراز کرد و کمی پرده را کنار کشید. اّما آران را 
ندید. حتی آن متکا و پتو هم دست نخورده در جایشان 

باقی مانده بودند.  کمی که دقت کرد صدای َجرق وُجرق 
چوب ها را شنید. در حالت قبلی اش بازگشت. پتوی نرم را 

.تا سینه باال کشید و رویش قرار داد

 آران بی خواب شده بود...صدای در سر روجا فریاد می زد 
 "مسبب بی خوابی اش جز تو کسی نیست"

"اّما صدای دیگر پاسخش را می داد"چرا من مگر چه کردم؟!

" آن دیگری پاسخ داد" چون عاشقت نمی تونه بخوابه

صدای عاشقِت چند بار پیاپی در سرش زنگ خورد. به 
راستی آران عاشقش بود! آران او را دوست داشت! چه باید 

می کرد؟! سرانجام این عشق چه بود؟! یعنی آران اکنون 
!داشت به او فکر می کرد؟



حس گرمای شدیدی تمام وجودش را فرا گرفت.راضی 
بود...دوستش داشت...او این عشق آران را به گمان خودش 

.دوست داشت...حس بدی نسبت به این عشق نداشت..

به پهلو شد و چشمانش را بست. کشیده هایش برای امروز 
بس بود. به افکاری که قصد پیش روی در عشق آران را 

داشتند، خاتمه داد.خواب می خواست. یک آرامیدن از جنس 
آرامش...یک استراحت از جنس بی خبری...یک سکون از 
جس خفتن، که بعد از سپری شدن دقایقی نسبتًا کوتاه 

.نصیبش شد

روجا بی خبر از حال آران خفت...ندید! آن شب زنده داره 
!عاشق را ندید

." درد است..

.فاصله ی که.. 

 بینتان نیست...

!ولی تو باید آن را ایجاد کنی



.این باید..

.این اجبار..

.این تحمیل..

.به مذاق من عاشق..

.خوش نیست..

.نمی خواهمش..

.من این باید را..

.این اجبار را..

.این تحمیل را..

.روزی از بین خواهم برد..

!قول مردانه...

"#س_حسن_زاده 

گرمای مطلوبی آتش درست کرده اش بهش می داد. روجا 
نزدیکش بود...درست در چند قدمیش! هوای کلبه سنگین 
شده بود...نفس نمی توانست بکشد...خواب به چشمانش 

حرام شده بود...به آتش پناه آورده بود...ولی اکنون باید می 
.خوابید..



آتش را خاموش کرد، داخل کلبه شد در را بسته و قفلش را 
هم از پشت زد. این کلبه از لحاظ امنیتی هیچ کمبودی 

نداشت. روی تخته چوب نشست سفت بود. پتو را چند ال 
کرد و روی آن پهن کرد. متکا را زیر سرش تنظیم کرد. دست 

برد زیر تی شرتش و آن را با یه حرکت از تنش در آورد. 
شلوارش را هم با یک شلوار راحتی سه ربع تعویض کرد. 
روی تخت چوبی دارز کشید...زاویه روبه رویش درست 

جایی بود که روجا در آن جا آرامیده بود. یکی از دستانش 
را زیر سرش قرار داد و آن دیگری را روی شکمش...زل زده 

.به آن جا آرام آرام چشمانش بسته و غرق خواب شد..

* * * 

نور آفتاب به چشمانش افتاده بود. در جایش نشست.کش و 
قوسی به کمرش داد. از روی تخت برخاست و به سمت 

پنجره چوبی رفت. چفت در آن را زد و دو لنگه آن را گشود؛ 
نسیم خنکی به صورتش خورد، احساس سرزندگی کرد. 

لبخندی از رضایت به لب کاشت. هیچ گاه اول صبح های 
این جا را ندیده و تجربه نکرده بود. این سر زندگی برایش 
تازگی داشت...به گونه ی بعد از آران اولین شخصی که این 
جا خوابیده بود او بود. آران اجازه نمی داد خلوتی که این 

جا داشت را با کسی تقسیم کند. هرگاه با بچه ها که ِده 



پایین می آمدند،قبل از تاریکی به ِده باال برمی گشتند و 
آران همچو همیشه این جا تنها می ماند. آران هیچ گاه در 
جمعشان که در ِده باال بود شرکت نمی کرد. می آمد سری 

می زد و دوباره به کلبه اش بر می گشت. دوازده سالی می 
شد که از قدمت این کلبه می گذشت و آران در رسیدگی به 

.آن کوتاهی نمی کرد

شانه ای به موهایش کشید. آفتاب در سقف آسمان عرض 
اندام می کرد. هوا نه گرم بود نه سرد یه خنکی خاصی 

داشت. همان طور  بدون این که گلیپس موهایش را ببندد؛ 
به سمت طبقه پایین رفت. به سمت در خروجی قدم 

برداشت. آران هنوز بیدار نشده بود. با باال تنه ی برهنه به 
خواب عمیقی فرو رفته بود. چشمانی که به آن سو کشیده 
می شد را غالف کرد. در را باز و با اولین قدمی که بیرون 

گذاشت. هر آن چه حس خوب بود در وجودش تزریق شد. 
صدای پرندگان بهترین ملودی بود که می شنید. بعد از آن 

باران همه چیز تمیز و شفاف شده بود. دوست داشت او این 
کلبه و این محیط اطراف را روست داشت ؛ از ته دل 

.دوستشان داشت

از کلبه فاصله گرفت. کمی جلوتر ایستاد. دستانش را باالی 
سرش برد و باز کرد؛ گویی که می خواست آسمان را به یک 



هم آغوشی جانانه میهمان کند. چشمانش را بست. نفس 
عمیقی کشید. فایده نداشت! دوست داشت ُپر شود از 

اکسیژن موجود در این مکان...چند بار پشت سرهم این کار 
را تکرار کرد. نسیم آرامی که در بین موهایش بازی می کرد؛ 

.آن ها را به رقص در هوا وا می داشت

اّما خبر نداشت که آران پشت پنجره ایستاده و از تصویر 
پیش رویش غرق لّذت و آرامش است. لبخند بر لبهایش 
نقش بسته بود. روجا را که در حوالی اش داشت، حالش 
خوش بود.کیفش کوک بود. لحظه هایش غرق در آرامش 

.بود

این کلبه را به نیت عشق روجا ساخته بود. این کلبه به 
.اندازه عمر عشق او قدمت داشت

صدای ملودی تلفن همراهش او را از نگاه کردن به آن الهه 
زیبا باز داشت. شماره پدرش بود بدون تعلل نوار سبز را 

.کشید. صدای بشاش تیرداد در گوشی پیچید

._ الو..



._ سالم بابا

؟_ سالم پسرم، چه خبر؟ خوبی

._خوبم

!_ هنوز کلبه این؟

._ آره کلبه ایم

._ جاده ها بهتر شده دیگه می تونین بیایین ِده باال..

:ناراضی پاسخ داد

._ باشه می یاییم



._باشه پس منتظرم

._ باشه.فعًال

._ فعًال

گوشی اش را در جیب شلوارش ُسر داد  از داخل ساکش تی 
.شرتی برداشت و به تن کرد

روجا کنار برکه باریکی که، با کمی فاصله   از روبه روی کلبه 
رد می شد؛ روی تخته سنگی نشسته بود. به آن سمت روان 
شد. به نزدیکی روجا که رسید، روجا صدای قدم هایش را  

شنید. به سمتش برگشت. به محض دیدنش از روی تکه 
سنگی که روی آن نشسته بود برخاست. آران رو به رویش 

.که قرار گرفت با لبخندی که بر لب داشت زمزمه کرد

._ سالم صبح بخیر عزیزم

آران که نمی فهمید آن عزیزم کش دارش روجا را به چه 



حالی انداخته بود. روجا در آن لحظه دنبال سوراخ موشی 
می گشت که خودش را در آن پنهان کند. این جوانک چرا 

این گونه دست روی شرم و حیای آن دخترک می گذاشت و 
تا می توانست می تاخت و او را معذب می کرد. به همین 

عزیزم اکتفا نکرد! به سمت روجا کمی متمایل شد، در حالی 
که رخ شان رو به روی هم قرار داشت با لبخند شیطنت 

.باری که بر لب داشت لب زد

! _ می بینم که بازم زبونت رو موش خورده

 سپس ابروهایش را با شیطنت باال پراند و ادامه داد:

!_ جواب سالم واجبه آ 

روجا قصد داشت سالم او را پاسخ دهد؛ ولی در برابر این 
آدم برفی زندگی اش، که به تازگی یخش به طرز عجیبی باز 

شده بود و چیز های جدیدی از او می دید! برای گفتن 
.کالمی زبانش قاصر شده بود



!مثًال باید چه می گفت؟

!می گفت: سالم

.نه این درست نبود..

!باید می گفت: سالم آران

نه این هم درست نبود! آران،یک صبحت بخیر هم در پس 
.سالمش بر زبانش جاری کرده بود

.مثًال باید می گفت: سالم آران صبح بخیر..

از چیدن کلمات بین هم چیزی بهتر از این نتوانست در 
.پاسخ آران در ذهنش جفت و جور کند

آران به او پشت کرد. روجا نفس آسوده ی کشید. آران با 
:لحنی غم انگیز در همان حال لب زد

_ بابا تماس گرفت. جاده بهتر از دیشب هستش، گفت بریم 
.ده باال..

:کمی مکث کرد و نفسی گرفت و ادمه داد



._برو تو آماده شو بریم

روجا بدون کالمی به سمت کلبه رفت. تمام حس های خوب 
را که از دیروز آران، در کنارش تجربه کرده بود؛ کم کم به 

دقایق آخرش می رسید. آران روزی آروزی این را داشت که 
یک خلوت دونفره در این کلبه در کنار روجایش داشته باشد. 
از دیشب تا حاال داشت. هر چند که خلوت نبود. ولی نامش 

را می شد که حضور گذاشت! روجا در جوارش بود؛ اگر 
قلبی نبود جسمی حضور داشت. هرچند که می دانست 

اندکی از لحاظ قلبی هم راضی بود چون اشتیاق را همیشه 
در چهره روجا وقتی که با بقیه به این جا می آمد را می 
دید. یقینًا در این جا بودن را دوست داشت. تنها حضور 

.خودش بود که روجا را آزرده خاطر  می کرد

روجا بیرون آمد. چمدان در دستش را  دید. برای چند لحظه 
به این جا ماندنش و درگیری افکارش ناسزای حواله خودش 
کرد. به سمت روجا گام برداشت. به قدم هایش کمی سرعت 
بخشید به کنارش که رسید معترض خم شد و چمدان را از 

.او گرفت

_ گفتم برو حاضر شو! نکه این رو بردار با خودت بیار. اگه 



.سنگینی می کرد از پله ها می ا فتادی من..

نتوانست باقی حرفش را بر زبان جاری سازد. وقتش نبود. 
زمان ابراز عشق و عالقه اکنون نبود...نمی دانست دقیق کی 
است! ولی این را می دانست که اکنون زمان مناسب این کار 

نیست. روجا در برابر ابراز احساسات او دیواری چیده بود 
به نام بی خیالی، شاید هم می شنید و می دید و خودش را 

.به بی خیالی می زد

بدون گفتن باقی حرفش چمدان را به سمت صندوق عقب 
ماشینش برد و درون آن جای داد. سپس رو کرد سمت روجا 

:و با لحنی مهربان گفت

._ بشین تا لباسم رو عوض کنم و برگردم

داخل کلبه شد. لباسش را با ست اسپرتی دیگر عوض کرد. 
نیازی به برداشتن وسایلش نبود؛ چون باز به این جا بر می 

گشت. از کلبه خارج شد روجا هنوز سوار نشده بود. 
دستانش را از بغل باز و به سمت آسمان کشیده بود، گویا 

می خواست آسمان را به یک هم آغوشی گرم میهمان کند. 



غرق در دیدن منظره اطرافش بود. به گونه ی به آن ها زل 
زده بود که گویا آخرین بار است که آن ها را می بیند و با 

آن نگاه دقیقش، قصد ثبت و ضبط تمام آن ها را در 
.خاطرش داشت..

دوست داشت. به سمتش قدمی بردارد. همان طور که روجا 
ایستاده؛ پشتش قرار گرفته و دستانش را دارز کند، از پهلو 
های روجا گذرانده و بر روی شکم او آن ها را قفل هم کند. 

سرش را بر روی شانه استخوانی و نحیف روجا بگذارد. خم 
 شود و بوسه ی گرم در گونه ی او بکاراند و بگوید:

"به چی این قدر دقیق نگاه می کنی دلبرکم؟! این جا با کلبه 
و هر چیزی که دور و اطرافشه همه برای توئه. این هدیه 

"عشق من به توئه...

روجا به یک باره برگشت...بی رحمانه درست در حساس 
ترین جای تصوراتش ریسمان آن ها را برید و اجازه پیش 
روی بیش از این را به آن ها را نداد . گر گرفته از این نگاه 
سوزناک و ملتهب آران به سمت ماشین رفت و در جایش 

.نشست



آران دست داراز کرد و در را بست. کلید را در قفلش فرو 
کرد و چرخاند. از قفل شدنش که اطمینان پیدا کرد. 

حفاظش را هم بست و قفل کرد؛ سپس به سمت ماشین 
روان شد. پشت رل که نشست به قصد رفتن به ِده باال 

.استارت زد و ماشین را به حرکت در آورد

." خدا کند نفر سومی که بینمان قرار می گیرد..

.بچه باشد..

.بچه ای که ثمره عشق منو تو باشد..

.بچه خودمان را می گویم..

.همانی که نیمی از من است و..

.نیمی از تو..

.من او را..

.در رویاهای بافته ام..

.بین خودمان..

.می بینمش..

.برایم آن ثمره از عشقت..



.آرزوست..

"#س_حسن_زاده

 سی کیلومتری از ِده پایین تا ِده باال مسافت راهی وجود 
داشت. دو طرف جاده را جنگلی از درختان قطور و بلند فرا 

گرفته بود. همیشه برایش این جا گوشه ی از بهشت معنا 
می شد. زیبایی این جا سحر کننده بود. محال بود در 

سفرهایشان کسی به این جا بیایید و موقع برگشت دوباره 
.به این جا آمدن را آرزو نکند..

بعد از گذشت چهل دقیقه به ِده باال رسیدند. آران که جلوی 
ساختمان ویال نگه داشت خواست قبل از پیاده شدن 

تشکری کند ولی قفلی که بر زبان جاخوش کرده بود قصد 
باز شدن نداشت! بی حرف پیاده شد، عمو تیردادش را که 

در ایوان رو به روی در اصلی ساختمان ویال قرار داشت 
ایستاده دید. شروع به باال رفتن از پله های که کوتاه و 

تعدادشان از بیست تا بیشتر نمی شد کرد . تعدادشان را 
همیشه بخاطر داشت. چون باال رفتن و پایین آمدن از آن 
ها، جزو بازی های بچگی اش بود که زمانی به این جا می 

آمدند، با یسنا آن را به مکررات تکرار می کردنند و غرق 
.لذت و خوشی آن می شدند..



باالی پله ها مکث کوتاهی کرد، اکنون عمو تیردادش آن 
سوی ایوان به انتظارش دیدنش ایستاده بود. به سمت او 

قدم برداشت. به  نزدیکی اش که رسید لبخند تیرداد عمیق 
:تر شد از همان فاصله اندک گفت

._ به به ببین کی این جاست..

در این دو روز به شدت دل تنگ عمو تیردادش شده بود؛ 
خودش را درون آغوشی که سخاوتمندانه برایش باز شده 

:بود انداخت و گفت

._ سالم عموجون...دلم براتون تنگ شده بود . خیلی تنگ..

فشار دستانش را بیشتر و آغوشش را برای دخترکش تنگ تر 
.کرد

._ منم دلم برات تنگ شده بود..



:سپس از او کمی فاصله گرفت و ادامه داد

؟_ خوب بود جاده، اذیت که نشدی

.روجا متواضع لب زد

_ من که کاری نکردم. هرچی اذیت بود رو آران کشید. فقط 
چهار ساعت تو ترافیک موندیم. بارونم که شدتش هر لحظه 

.بیش تر و بیش تر می شد

._ آره خیلی شدید بود. شدت، این بارون بی سابقه بود

._ آره

صدای سالم آران را که شنید از تیرداد فاصله گرفت، تا 
تیرداد راحت با پسرش احوال پرسی کند...احوال پرسی آن 

:ها که تمام شد. نگاهی به تیرداد کرد و گفت



!_ کسی ویال نیست؟

_ سیمای و تهمینه که طبق معمول اول صبح های که تو ویال 
هستن. رفتن پیش بلقیس خانم تا شیر دوشیدنش رو ببینن 
و گشتی بزنن و بیان. یسنا و آراد هم خوابن...آراز هم همین 

دور و ورا بود یکم دیگه پیداش می شه...مهران هم اون 
.داخل داره تلوزیون نگاه می کنه..

.صدای بشاش آراز همه آن ها را متوجه خود کرد

!_ به به ببین کیا این جا هستن 

: نزدیکشان شد با لبخند رو به آران گفت

._ سالم آدم برفی خودم

:سپس چشمکی زد و ادامه داد



._ خوش گذشت؟ همیشه به خوشی برادر..

.آران به گفتن سالم اکتفا کرد

_ همین یعنی جون به جونت هم کنن؛ همون آدم برفی 
هستی که بودی!...پسر بیش تر از یه هفته ست که هم دیگه 

!رو ندیدیم...نمی خوای داداشت رو ببوسی؟

بعد لپش رو باد داد و به سمت آران گرفت. روجا و تیرداد 
هم آن ها را نگاه می کردند. آراز وقتی دید آران حرکتی نمی 

:کند با خنده گفت

_ تا فردا صبح هم این جا وایستم از تو به من هیچ چی 
نمی رسه! سپس نزدیک آران شد و او را در آغوش کشید و 

:گفت

؟_ بدون شوخی خوش گذشت

:نگاه توبیخ گرانه آران را که دید گفت



!_ چرا اینجوری نگاه می کنی منظورم به ترکیه ست

.روجا مهربان رو کرد سمت آراز..

؟_ سالم خوبی

آراز از آران جدا شده و به سمت روجا رفت. او را در آغوش 
.کشید و بوسه ای بر شقیقه اش نهاند

؟_ سالم گلی خودم..خوبم تو چه طوری

:سپس از روجا جدا شد و ادامه داد

!_ کجای تو سه چهار روز پیش اومدم، عمارت نبودی؟

._ کارام یکم زیاد شده بیش تر از عمارت تو آموزشگاهم



_ بزار دستم به فربود برسه خودم گوشش رو می پیچونم تا 
.از خواهر من این طوری کار نکشه

آران از شنیدن نام فربود اخمی در هم کشید که از نگاه 
:روجا آن اخم دور نماند...نگاهی به آراز کرد و پاسخ داد

._ نه بابا اون بنده خدا که کاری با من نداره

نگاه غضب آلود آران را که به روی خود دید از گفتن ادامه 
.حرفش منصرف شد..

:تیرداد به دادش رسید و گفت

._ حاال وقت این حرفا نیست

:سپس ضربه ای به شانه آراز زد و گفت



._ تو هم کم اذیت کن این بچه های منو..

:آراز بی قید شانه ی انداخت و گفت

._ قول نمی دم ولی سعیم رو می کنم..

* * *

شب شده بود. ظهر که کم کم ویال شلوغ شد و مهمان های 
تهمینه آمدند، آران که تحمل این همه شلوغی را نداشت به 

کلبه اش رفت. با رفتن او روجا از گوشه گیری و حس 
معذبی که از حضور او داشت رهای یافت و با یسنا شروع 
کرد به بگو بخند و انجام دادن تفریحاتی که هر زمانی که 

.این جا می آمدند کار هر روزشان بود

مهرانه، عمه ی یسنا، فقط یک پسر داشت که ازدواج کرده 
.بود و در خارج از کشور زندگی می کرد



اکنون روجا دختر خواهر شوهر مهرانه را دیده و با او آشنا 
شده بود. نامش ترمه بود،  همانی که بزرگ تر ها آن را برای 

.فربود در نظر گرفته بودند

ترمه در نگاه اول دختری مغرور نشان می داد ولی بعد از 
اندکی مصاحبت، درمی یافتی که آن سکوت و بی حرفی، از 
خجالت و کم حرف بودنش است؛ درست برعکس یسنا که با 
حرف های بی سرو تهش مخ آن بیچاره را هم به کار گرفته 

.بود و قصد بر باز کردن نطق  او را داشت

ترالن خواهر ترمه بود. متاهل بود و دختر ی هفت ماهه به 
.نام پریا داشت و نام همسرش، پویا بود

از پریا خوشش آمده بود، تپل بود و سفید بغلش که می کرد 
دوست داشت آن قدر او را در آغوشش فشارش دهد که 

!گریه بچه را سر آخر در بیاورد

ترالن برعکس ترمه شوخ و بذله گو بود...در ذهنش به آن 
می اندیشید که اگر مجرد بود می توانستند زوج خوبی را با 

آراز تشکیل دهند...چون هر جفتشون شلوغ و مجلس گرم 



.کن بودند

پویا همسر ترالن نه زیاد شوخ بود و نه ساکت و کم حرف، 
یه اخالق معمولی و مردانه ی داشت که ترالن از سر و 

کولش هم اگر باال می رفت و حرافی می کرد، کالمی نمی 
.گفت و  اعتراضی نمی کرد

امروز را با خنده و شوخی در کنار این جمع شلوغ گذرانده 
بود. با دختر ها قرار گذاشته بودند فردا با هم کمی در کوچه 

.های ِده چرخی بزنند

خمیازه ی کشید. از پشت پنجره جدا شد و به سمت تخت 
رفت و روی آن دراز کشید، اندک زمانی بعد این خواب بود 

.که روجا را مغلوب خود کرد و خود را پیروز میدان..

ولی روجا خبر نداشت که اکنون که او در این اتاق که همه 
دختر ها هم آن جا خوابیده بودند و خوابی آرام نصیبش 
شده بود؛ در چند کیلومتری اش، جوانکی عاشق در همان 

تختی که او دیشب در آن آرامیده و شب را به سحر رسانده 
بود، داراز کشیده و متکایی که او دیشب در زیر سرش 



گذاشته بود را در آغوش کشیده و بوسه های عاشقانه اش 
.را بر روی آن می نهاند

او که خبر نداشت؛ آران، پتوی که دیشب او به روی خود 
کشیده بود را مدام بو می کشد و عطر روجا را جانانه در 

!وجود به غلیان افتاده اش می بلعد

!روجا خبر نداشت! او از حال آن عاشق خبری نداشت

." می دانی دلم چه می خواهد..

.دلم ما شدنی می خواهد که ..

!از هم آغوشی تو نصیبم شود

!تو را در آغوش کشم

.سفت و محکم..

.به گونه ی که تمام وجودت..

.حل شود..

.در دستانی که به دورت پیچیده ام..

.آن وقت می شدیم ما..



.من این ما شدن را می خواهم..

.خودت این را نصیبم می کنی..

.یا بروم.. 

.باز..

.در خانه خدا دخیل ببندم..

.تا..

.نظری به منو خواسته های..

!این دلم کند

!چه می گویی؟

.بروم..

.یا..

!نروم...؟

"#س_حسن_زاده

* * *

: دلتنگی هایم ابدیسترمان

به قلم: سمیراحسن زاده



(بخش هفت)

#کپی_ممنوع_انسان_باشیم

آیدی اینیستای نویسنده:

                                             samira__hasanzadeh

تگ محافظ چنل دلتنگی هایم ابدیست:                             

                                   samirahasanzadeh_roman



""دلتنگی

.قلبم می لرزد..

.چشمانم را نم اشک می گیرد..

.شقیقه هایم نبض می گیرد..

.و من در َپِس..

.هر واکنشی..

.دلم می گیرد..

.قلبم ماالمال..

.از..

.دلتنگی ست..

.با این وسعت از دلتنگی هایم..

!چه کنم...؟

.گویا..

!دلتنگی هایم ابدیست...

"#س_حسن_زاده



: دلتنگی هایم ابدیسترمان

به قلم: سمیرا حسن زاده

(بخش هشت)

دوست داشت لگدی نثارش کند! نه اندکی که فکر می کرد، 
دوست داشت موهایش را هم بکشد؛ یا پارچی آب آورده  و 
بر سر او آن را خالی کند؛ یا همگی با دختر ها متکاهایشان 
را برداشته و تا می توانند با آن ها از خجالت او در بیایند، 

که دیگر این طوری معطل کردن آن ها به سرش 
نزند...دستانش را به نشانه تهدید چند بار باال پایین کرد و با 

.خشم لب زد

_ یسنا تا ده می شمرم؛ ده شد، یازده خاطرت جمع یا با لگد 
بیدارت می کنم؛ یا همه اون موهاتو تو چنگم می گیرم و 

همه شون رو از ریشه می کَنم؛ یا پارچ آب و می رم از 
یخچال بر می دارن و همونطوری یخِ یخ می ریزم رو 

سرت...گزینه چهارم رو هم نمی گم تا سوپرایز بمونه برات! 
یه جوری با بچه ها از خجالتت در می آم که دیگه قول الکی 

.به کسی ندیدی و کسی رو معطل خودت نکنی..



بعد شروع کرد به شمارش اعداد، یسنا به هفت نرسیده در 
جایش نشست و شروع کرد به غرولند کردن...روجا ضربه 

.آرامی به سرش زد و معترض لب زد

_ من نمی زارم بخوابی؟! لنگه ظهر شده! نکنه می خوای 
وقتی آفتاب وسط آسمون هستش بریم کوچه های ِده رو 
متر کنیم...مثل تخم مرغ آب پز بشیم و از اونورم ُشر ُشر 

عرق از سر و صورتمون بچکه حسابی با اونا خوش 
!بگذرونیم و ازسون بهره ببریم

:بعد در حالی که به سمت چمدانش می رفت ادامه داد

_ پاشو تا بیش تر از این گرم نشده بریم یه دور توی ِده 
بزنیم. دلم برای دیدن تموم کوچه پس کوچه های ِده لک 

.زده

تونیک نخی به رنگ آبی ارغوانی پوشید و با شال و شلوار 
گشاد به رنگ سفید تیپ بهاری اش را تکمیل کرد. یسنا 

برخواست و بعد از آماده شدن هر دو با هم به سالن که در 
طبقه پایین بود رفتند.صبحانه ی مختصری خوردند و چهار 



.نفره با دختر ها از ویال خارج شدند..

:همین طور که راه می رفتند ترالن با ذوق گفت

!_ این جا چه جای قشنگیه

.روجا با مهربانی لب زد

_ آره به نظر من این جا می تونه یه گوشه ی از بهشت 
.باشه..

:ترالن لبخندی برای تایید حرفش زد؛ ترمه گفت

_ نظریه جالبیه...به نظر منم راست می گی این جا مثل 
.بهشت می مونه

.یسنا غرق در محیط اطرافش زمزمه کرد



!_ آرامش و سکوت این جا رو هیچ جا ندیدم

همه با سر حرفش را تایید کردند.جاده سرباالی را در پیش 
گرفتند؛ به تخته سنگی رسیدند؛ روی آن نشستند...اکنون از 

آن جا تمام خانه های ِده را می توانستند با یک نظر 
:ببینند...ترالن با ذوق گفت

_ تو عمرم همچین جای ندیده بودم...چه قدر به آدم انرژی 
مثبت می ده! خوش بحال اون های که هر روز این انرژی رو 

از این محیط می گیرن...بیچاره ما که باید دود و شلوغی 
شهر نشینی رو هر روز ببینیم و به تن بکشیمش و تحملش 

.کنیم

_ من این جا که می آم، حس می کنم یه آدم دیگه ای 
هستم، از بچگی وقتی مامان می گفت می خوایم با دایی 

.اینا بریم ِده، از خوشحالی پر در می آوردم

:ترالن با کنجکاوی پرسید



!_ خیلی وقته این جارو دارین؟

_ این جا ماله ما نیست ماله دایی تیرداد ام هستش که برای 
زندایی سیمای خریده؛ اول یه جای دیگه خریده بود؛ بعد 

اون رو فروخت اومد این جا رو خرید. فکر کنم هفده 
.هیجده سالی می شه که این جارو داره

:ترالن با لبخند گفت

_ معلومه پس داییت، زندایت رو خیلی دوست داره...از 
.رابطه ی که با هم دارن معلومه که خیلی هوای هم رو دارن

:یسنا با سر تایید کرد و در پاسخش گفت

._آره. خیلی هم رو دوست دارن

:ترالن با کنجکاوی پرسید



؟_ در سال چند بار این جا میاین

قبل از این که یسنا جوابش را دهد...ترمه معترض رو به 
:ترالن گفت

!_ ِا...ترالن زشته چه قدر حرف می زنی

:یسنا لبخند بر لب رو به ترمه گفت

._ این چه حرفیه ترمه جان..

ترالن به نشانه بفرما ناز و کرشمه ای برای ترمه آمد و 
چشمانش را برای دریافت پاسخ سوالش به لب های یسنا 

:دوخت...یسنا بشاش پاسخ داد

_ راستش سالی سه بار، حتی شده به چهار یا پنج بار هم 
برسه...منو روجا همیشه بهترین خاطرات مشترکمون رو این 

.جا با هم سپری کردیم



:ترالن گفت

_ چه جالب...خیلی خوبه که سه تا خونواده همیشه با هم 
راه اومدین و این همه سال با هم به اینجا بدون مشکل و 

.خصومتی مسافرت کردین

:یسنا با تعجب پرسید

!_ سه تا؟

:ترالن گفت

!_آره دیگه...خونواده تو با خونواده دو تا دایی هات

:یسنا متعجب گفت

_ من یه دونه دایی دارم...اونم همون دایی تیرداد هستش 



!که دیدیش

:ترالن سردر گم گفت

._ مگه روجا دختر دایت نیست

روجا و یسنا که هر دو از تعجب چشمانشان گرد شده بود؛ با 
:هم گفتند

!_ نه

:ترالن گیج رو به روجا گفت

_ آخه نه این که تو به مامان یسنا عمه می گفتی، بعد به 
آقای پیروز هم عمو می گفتی من فکر کردم بردار زاده اون 

.دوتا می شی و دختر دایی یسنا..

روجا که باز قصه به جای رسیده بود که نسبت آن با 



خانواده پیروز، باز هم مسئله ی شده بود مهم برای کسی، 
.شروع کرد به توضیح دادن نسبت خودش با این خانواده..

این بار ترمه هم کنجکاو شده بود که از نسبت او با این 
.خانواده سر در بیاورد..

روجا با طمائنینه شروع کرد به تعریف کردن قصه زندگی 
.خودش..

_ من به گونه ی دختر خونده عمو تیرداد به حساب میام. 
.مادر پدرم رو تو هفت سالگی، در اثر سیل از دست دادم..

:ترمه و ترالن سریع باحالی منقلب گفتند

._ خدا بیامورزدشون..

_ ممنون...من از هفت سالگی پیش عمو اینا زندگی می کنم. 
مادر پدرم تو عمارت اونا کار می کردند. بعد از این که اون 

اتفاق واسشون افتاد، عمو تیرداد و سیمای جون هم نذاشتن 



من بی سر پناه بمونم و مثل دختر خودش منو تا االن که به 
سالگی رسیدم، بزرگ کردند. مثل مادر پدر خودم  ۲۶سن 

.دوسشون دارم

:ترالن نادم لب زد

_ شرمنده که بحث به این جا کشید، اگه می دونستم هیچ 
وقت همچین سوالی نمی پرسیدم که به این جا جوابش 

.برسه و تو رو یاد مادر پدر خدا بیامورزت بندازم

:روجا متواضع پاسخ داد

_ نه بابا این چه حرفیه. من دیگه با رفتن اونا و از دست 
.دادنشون کنار اومدم. ناراحت نشدم از سوالت..

سپس بحث را سریع جای دیگر کشید تا این عذاب وجدانی 
که ترالن از بابت پرسیدن سوالش دچارش شده بود را از او 

.دور کند



_ کًال این منطقه قشنگه...حتی روستا های اطراف هم مثل 
.این جا حس های خوبی رو به آدم می ده

:یسنا هم برای تایید حرفش گفت

_ روجا راست می گه روستا پایینی هم خیلی قشنگه...پسر 
.داییم، همونی که دیروز دیدینش، یکم بعد اومدنتون رفت..

ترمه و ترالن به نشانه شناختن هر دو اهومی گفتن و منتظر 
.باقی حرف یسنا، نگاهشان را به لب های او دوختند..

_ اون یه کلبه تو روستا پایینی داره به چه قشنگی...اون جا 
برین ده برابر این جا احساس آرامش و انرژی مثبت می 

.گیرین

بعد هر دو شروع کردن به تعریف و تمجید از کلبه و محیط 
اطراف آن... همه چیز را آن قدر با آب و تاب تعریف کردند 

که ترمه و ترالن برای دیدن آن جا لحظه شماری می 
:کردند...یسنا که اشتیاق آن ها را دید گفت



_ ما جون تر ها همیشه بعد از ظهر ها می ریم اون جا تا 
.قبل تاریکی هم باز به ِده باالی بر می گردیم..

:ترالن با ذوق گفت

_ این جوری که خیلی خوبه...اون قدر تعریف کردین؛ من 
.دلم له له می زنه واسه دیدن اون جا..

:روجا متواضع گفت

_ برین می بینی بیش تر از اونی که ما تعریفش رو کردیم 
بهتر و قشنگ تر هستش. مطمئنم خوشتون می آداز اون 

.جا..

سپس بعد از کمی حرف زدن  از خودشان و تحصیالتشان 
.کم کم آن جا را به قصد برگشت به ویال ترک کردنند..



* * *

روی تختش دراز کشیده بود. بچه ها به کلبه رفته 
بودند.اصًال به این جای قضیه فکر نکرده بود...هرچند که نفر 

اول که همیشه جلوتر از همه آماده رفتن به کلبه می شد؛ 
غیر از او کس دیگری  نبود ولی االن دلش رضا نمی داد که 

.به آن جا برود

 آران دیروز در کنار بقیه همچو همیشه با او برخورد می 
کرد. از آن آرانی که در خلوتشان تغییر رفتار داده بود، دیگر 
خبری نبود! همانند قبل برخورد می کرد. با خودش فکر می 
کرد، شاید به خاطر حضور تیرداد که التماتیوم های که برای 
آران گذاشته بود، او آن گونه برخورد می کرد. می ترسید به 

همراه بچه ها به آن جا برود و باز هم آران با او آن گونه 
برخورد کند. فقط کافی بود بهانه ی ریزی دست آراز بدهند! 
آن گاه بود که کارشان درآمده بود؛ آراز ول کنشان مگر بود؟! 
به خاطر همین، عالرغم میل باطنی اش، سردردش را بهانه 

کرده بود و با بچه ها نرفته بود. هرچه قدر یسنا خواهش و 
اصرار کرده بود قبول نکرده بود و به این بهانه او را دک 

.کرده بود..



هنوز هم که هنوز بود آن آران جدیدی که دیده بود؛ در 
باورش نمی گنجید! آخر این همه تغییر از آران آدم برفی 

بعید بود! کم کم هوا داشت تاریک می شد. وقت آن بود که 
کم کم سر و کله بچه ها هم پیدا شود...یک ربع نگذشت از 

خیالش که صدای بشاش و خنده های بلند یسنا و بچه ها را 
از طبقه پایین شنید...از تخت پایین آمد. دستی به سرو 

رویش کشید. لباس نخی آستین بلندی همراه با یک شلوار 
راحتی بر تن داشت. موهایش را شانه زد؛ آن ها را آزاد روی 

شانه هایش رها کرد...تلفن همراهش را در دست گرفت. از 
اتاق خارج شد؛ پله ها را در پیش گرفت و از آن ها پایین 

آمد... اولین کسی که متوجه حضور او شد و خودش آن را 
دید؛ کسی نبود جزء آران! از بودنش در این ساعت در این 
جا تعجب کرد! آخر آران هیچ گاه شب های کلبه اش را از 

دست نمی داد...شاید غیر از او کسانی هم در این جمع 
بودند که از حضور آران در این ساعت در این جا متعجب 
باشند...آران ابتدا معمولی و بعد با کمی اخم نگاهش کرد. 

نفهمید دلیل اخم در هم کشیده ی آران چه می توانست 
باشد! بقیه که متوجه حضور او شدند؛  هر کدام به گونه ی 

حالش را پرسیدند و او  هم به گفتن حالم خوب است 
.سوالشان را پاسخ داد..

دور هم نشسته بودند که، تیرداد از جمع مردانه ی که 



متشکل می شد از مهران پدر یسنا، آقا پیام شوهر عمه ی 
یسنا، آقا هوشنگ که پدر ترالن و ترمه می شد؛ او را صدا 

:زد...نگاهش را به آن سمت دوخت. تیرداد بشاش گفت

_ روجا دخترم بیا یه دست به جای من با این مهران بازی 
.کن حساب کار دستش بیاد..

.روجا، مطیع از جایش برخاست و به آن سو رفت

روجا که متوجه حال آران نشد، او اصًال نگاهی به آران نمی 
انداخت تا حال بد آران را از رخش بخواند، چیزی همانند 
.خوره به جان آران افتاده بود و حالش را دگرگون کرده بود

۱۱۸#پارت

آران، وقتی که ظهر خواسته بود یه سر به ِده باال بزند؛ آراد 
با او تماس گرفته و گفته بود که با بچه ها همگی بعدازظهر 

می آیند به کلبه...او که دلیل آمدنش به ِده باال فقط روجا 
بود به گمان اینکه روجا هم با آن ها می آید دیگر به ِده باال 
نیامده بود. منتظر مانده بود که روجا بعد از ظهر با بچه ها 



به کلبه بیاید و او آن را ببیند و رفع دل تنگی کند. نبود 
روجا در آن جمع بعد از ظهری تیری بود که مستقیم به 

قلبش فرو رفته بود. فقط لحظه شماری می کرد که کلبه 
اش از حضور آن جمع خالی می شود، تا او به ِده باال آمده و 

.روجایش را ببیند

از آراز که جویای حال روجا شده بود؛ آراز "آی پدر سوخته 
ی" نثارش کرده بود و سپس گفته بود که سرش درد می 

کرده و به همین علت نیامده. نگرانش شده بود. آمده بود تا 
او را ببیند و به کلبه برگرد. اما چیزی را دیده بود که 

اعصبانیت را هم به حال نگرانش اضافه کرده بود! روجا با 
موی باز در کنار جمع ظاهر شده بود...هر چه بود دو مرد 

غریبه در این جمع حضور داشتند. یعنی او نمی دانست که 
این گونه نباید مقابل آن ها ظاهر شود؟! در نظر آران، آن ها 

غریبه بودند و پس حاال میخواست از آشنایان شوهر عمه 
.اش باشند، از نظر او غریبه ای بیش نبودند..

روجا مشغول بازی، در آن جمع مردانه بود. هرچه کرد 
نتوانست بی خیال از این موضوع بگذرد. تلفن همراه روجا 
کنارش بود. پیامی با محتوای این متن برای روجا نوشت و 

:سریع گزینه ارسال را زد



" " عزیزم برو اون موهاتو با یه چیزی ببند

روجا به محض صدای زنگ اس ام اس با تصور به این که 
پیام تبلیغاتی است، توجهی به آن نکرد و به بقیه بازی اش 

.ادامه داد..

آران که دید، روجا پیامش را نخواند، شروع کرد به نوشتن 
.پیامی دیگر..

 " روجا پاشو برو اون موهاتو ببند"

وقتی روجا دوباره توجهی به تلفن و پیامی که بدایش آمده 
.بود نکرد، پیامی دیگری نوشت و گزینه ارسال را لمس کرد

""این آخرین اخطار هستش؛ برو اون ها رو ببند

 روجا که صدای پیامک تلفن همراهش را دوباره شنید.  برای 
خواندن آن ها کنجکاو شد. پیام تبلیغاتی زیاد برایش می 



!آمد ولی نه با فاصله یک یا دو دقیقه

پیام اول را باز کرد، بیش تر از این که به  محتوای آن را 
توجه کند نام فرستنده اش بود که به او بدجوری دهن کجی 

می کرد. بی درنگ پیام را خواند. متعجب از چیزی که 
خوانده بود، رفت به سراغ پیام های بعدی، با خواندن تک 
تکشان، تعجبش بیش تر و بیش تر می شد. این دیگر چه 

چیزی بود که آران از او می طلبید! همان لحظه پیامی 
.دوباره به دستش رسید..

"سریع بی خیال اون بازی شو. پاشو برو موهاتو با یه چیزی 
ببند. دوست ندارم جلوی مرد غریبه موهاتو باز و تا کمرت 

"ولشون کنی

اگر بگوید که از تعجب شاخ درآورد؛ دروغ نگفته بود! 
چشمانش از تعجب اندازه یک توپ بسکتبال شده بود! 

سرش را باال آورد آران را در حال دوباره تایپ کردن دید. 
سریع گوشی اش را روی بی صدا تنظیم کرد. این همه زنگ 
پیام می توانست هر شخصی را مشکوک کند، رو به تیرداد 

 گفت:



._ عمو بقیه ش رو شما برین..

:تیرداد مشکوک پرسید

!_ چرا خودت ادامه نمی دی؟

:بهانه تراشی کرد و گفت

._ حوصله ام سر رفت شما بازی کنین

و قبل از این که منتظر دریافت کالمی از تیرداد باشد از 
جایش برخاست و از آن ها فاصله گرفت. روی نوار اعالن 

باالی صفحه نمایش گوشی اش آیکن پیام نمایان شد. بازش 
.کرد..

"روجا هیچ وقت، تاکید می کنم هیچ وقت، نبینم غیر از 
خونواده خودمون جلوی مرد غریبه ی این طوری موهات رو 

باز بزاری. برو اون ها رو با یه کشی چیزی ببند بعد بیا 



"پایین...یه چیزی هم سرت کن.

هرچند که آران دوست داشت در آخرش هم بنویسد؛ چون 
آن ها فقط مال من هستند. ولی بعد پشیمان شده بود. در 
همین حد هم که گفته بود کافی بود. نمی خواست بیش تر 
از این پیش برود.

: دلتنگی هایم ابدیسترمان

به قلم: سمیرا حسن زاده

(بخش هشت)

آیدی اینیستاگرام نویسنده:

                                      samira__hasanzadeh

:تگ محافظ چنل دلتنگی هایم ابدیست

                          samirahasanzadeh_roman

:آیدی نویسنده

                              samira_h_z



""دلتنگی

.قلبم می لرزد..

.چشمانم را نم اشک می گیرد..

.شقیقه هایم نبض می گیرد..

.و من در َپِس..

.هر واکنشی..

.دلم می گیرد..

.قلبم ماالمال..

.از..

.دلتنگی ست..

.با این وسعت از دلتنگی هایم..

!چه کنم...؟

.گویا..

!دلتنگی هایم ابدیست...

"#س_حسن_زاده



: دلتنگی هایم ابدیسترمان

به قلم: سمیرا حسن زاده

(بخش نه)

حرص و خشم هر دو در درونش در آمیخته بود. دوست 
داشت در جواب این همه پیامی که از آران به دستش 
رسیده ست، جواب دندان شکنی بدهد، تا از حرص و 
خشمش اندکی بکاهد. در همان حالت، وسط سالن که 

خشکش زده بود؛ همزمان پاسخ هایش را در ذهنش مرور 
می کرد. ابتدا به ذهنش رسید بنویسد"به تو چه" زیر لب 
نچی گفت، این آن جوابی نبود که در پی اش باشد؛ چون 
.هم کوتاه بود و تمام  حرص و خشمش فرو کش نمی شد

 بعد از اندکی تامل، به ذهنش رسید بنویسد" به تو چه! موی 
خودمه، اختیارش هم دست خودمه..." این جمله را بیشتر 

می پسندید. در تاییدش، اهومی زیر لب گفت...این بهترین و 
کوبنده ترین پاسخ می توانست باشد که در جواب آرانی که 

در کارهایش دخالت می کرد و برای او حد و حدود تعیین 
می کرد! با دادن این پیام، هم دل خودش را خنک می کرد؛ 

هم حال آدم برفی را حسابی جا می آورد...روی قسمت 
پاسخ ضربه زد؛ صفحه ی سفیدش نمایان شد همین که 



دست برد تا چیزی که به ذهنش آمده بود را آن جا تایپ 
کند، پشیمان شد. دستش را شل و وا رفته کنار پهلویش رها 

کرد! همانند همیشه جسارت نداشت...او فقط بلد بود در 
ذهنش برای آران شاخ و شونه بکشد...در واقعیت، در برابر 

آران موش آب کشیده ی بود که هیچ کاری از دستش بر نمی 
آمد! مخلص کالم او همواره در برابر آن شیر، بره ی مطیع و 
بی زبان بود. درمانده از این ستیز ی که شروع نکرده، بازنده 

اش شده بود به سمت پله ها رفت. وارد اتاقش شد. ُغر ُغر 
کنان به سمت چمدانش رفت و از داخل جیب کوچکش کش 

مویش را برداشت. همین طور که زیر لب ُغر ُغر می کرد 
ابتدا موهایش را شانه زد و آن ها را باالی سرش جمع کرد و 

.دم اسبی بست..

_ یعنی گور به گورت کنن ترسویی!یعنی خاک برسرت کنن 
روجا! یه ذره ُعرضه نداری! تو سری خوریت خیلی ملسه! 
یعنی بدنیا اومدی فقط واسه تو سری خوردن! آخه خنگ 
خدا یه بار روش وایستی؛ دیگه از اون به بعد این طوری 

!دیگه تو کارات دخالت نمی کرد

:سپس دستانش را به کمرش زد و ادامه داد



_ ِا ِا ِا...یکی نیست به این آدم برفی بگه آخه این همه چرا 
!تو کار های من دخالت می کنی؟

:بعد با حالی زار روی مبل نشست و با ناله گفت

_ ای خدا خودت راهی پیش روم بزار. من با این آران چی 
کار کنم؟! یا کاری کن دیگه از این دخالت هاش ناراحت 
!نشم. یا قدرت و جسارتی بده؛ تا اون رو سر جاش بشونم

دست راستش را کالفه روی چشمانش گذاشت. کف آن را 
بعد از قرار دادن روی چشمانش از روی پیشانی گذراند؛ و تا 
:وسطهای کف سرش کشیده امتداد داد...سپس با ناله گفت

!_ آخه تو چی کار با موهای من داری؟

"صدای در سرش گفت: "یعنی تو دلیلش رو نمی دونی؟!

" صدای دیگر پاسخ داد: "نه نمی دونم

همان صدا گفت: " فکر نمی کنی؛ دلیلی جز دوست داشتن 
"نمی تونه پشت سر این دخالت هاش باشه؟!



به یکباره همچو برق زده ها از جایش برخواست...در جایش 
خشکش زده بود...تمام خاطرات گذشته همچو یک فیلمی 

کوتاه از جلوی دیدگانش رد می شد...تا جای که به یاد 
داشت آران همیشه در لباس پوشیدن هایش، در بیرون رفتن 

و آمدنش، در جواب نه ای که به خواستگارانش، می داد... 
در همه و همه آران نقشی داشت...زنگ دوستت دارد پرده 

گوشش را داشت، پاره می کرد، چندان فاصله ی تا کر شدن 
نداشت! تمام خشمش به آنی فرو کش کرده بود، آرام شده 

بود. از حرص و خشم لحظات پیش خبری نبود! او مسخ 
شده بود! مسخِ چیزی که اکنون فهمیده بود! او چگونه تا به 

حال نفهمیده بود شاید در پس توی حرف ها و خواسته های 
آران شاید عالقه ی نهفته باشد! چگونه توانسته بود همیشه 
نیمه بد ماجرا را ببیند! چرا هیچ گاه نتوانسته بود به گونه 

.ی دیگر هم به قضایا بیاندیشد..

.به آرامی با خود زمزمه کرد

_ مگه  می شد، چیزی از رفتارهای آران سر در آورد، اون 
.مرموزترین آدمی که تاحاال دیدم..



اگر آران اعتراف نمی کرد او تا ده سال دیگر هم نمی فهمید 
که چیزی به نام عشق و عالقه در قلب آران برای او جا 

!خوش کرده

_ یعنی این همه سال منو دوست داشته!...یعنی همیشه همه 
گیر دادناش، حساسیت نشون دادناش، همه و همه از عشق 

!بوده؟

:ضربه آرامی به سرش زد و ادامه داد

_ منه خنگ رو ببین...همش فکر می کردم آران قصدش فقط 
!دخالت تو کارامه!...یعنی اون این همه سال عاشقم بوده؟

:کمی مکث کرد و ادامه داد

!_ یعنی تنها عشق آران تو زندگیش، منم؟

نمی داند چه شده بود؟! دیگر از آن حرص و اعصبانیت، از 
آن خشم چند دقیقه پیشش خبری نبود...لبخندی که بر 



لبشانش نقش بسته بود، نمی دانست دلیلش چیست! حالش 
خوب بود...احساس بهتری داشت...فکر کردن به آن که آران 
عاشقش هست دیگر همچو قبل حالش را دگرگون نمی کرد! 

نمی دانست چه بگوید یا چه کار کند! این را به وضوح حس 
می کرد که فکر کردن به آران، حس های خوبی را در 

درونش ایجاد می کنند! نمی فهمید نام آن حس ها چیست؟! 
فقط می دانست که چیزی نبودند که از آن ها خوشش نیاید 

!و خاطرش را مکدر کنند

به سمت آینه رفت. خودش را درون آن قاب برانداز کرد، 
نمی داند چرا؟! ولی خواست دوباره از سر موهایش را شانه 

کند...دوست داشت دوباره این بار با حس های خوبی که 
داشت آن ها را شانه کرده و باالی سرش ببندد...با 

وسواسیتی که تا به حال در خودش ندیده بود این کار را از 
سر گرفت! کف هر دو دستش را از جای که موهایش ریشه 
زده بود، تا جای که آن ها را دم اسبی بسته بود، کشید...دم 
اسبی اش را به دو نیمه تقسیم کرد و آنها را به جهت های 

مخالف کشید تا سفت تر شوند؛ حس می کرد این گونه تمام 
رخش نمایان تر شده است...نمی داند چرا ولی دوست 

داشت زیباتر به نظر بیاید...بالخره از آینه دل کند و با شال 
نازکی که بر سر گذاشت، از اتاقش خارج شد. به سمت پله 
ها رفت. روی اولین پله ایستاد؛ از همان جا پاهای آران را 



می دید، پس  آران از جایش تکان نخورده بود. دوست 
داشت وقتی که آران او را با موی بسته شده می دید 

واکنشش را با چشمان خودش ببیند. ولی هرچه کرد شرم و 
حیا مانع از انجام این کار شد! سر آخر با نگاهی بر پله ها 

دوخته شده از آن ها پایین آمده و به سمت دخترها که 
مشغول بازی کردن با پریا بودنند رفت و در کنار یسنا جای 

.گرفت..

روجا ندید!...روجا آرانی که غرق لذت شده بود را 
ندید...روجایش خواسته اش را عملی کرده بود! برای آران 
چه حسی می توانست از این لذت بخش تر باشد؟! در یک 
کالم حالش کوِک کوک بود...ساز زمانه خوش با دلش می 

.نواخت

:سیمای از در آشپزخانه رو به دختر ها کرد و گفت

_ بچه ها لطفًا بیاین تا ما غذا ها رو می کشیم شما هم میز 
.رو بچینین

دختر ها برخواستند...روجا که برخاست یسنا که پریا بغلش 



:بود را به سمت او گرفت و گفت

_ تو سرت درد می کنه. نمی خواد پاشی...این کوچولو رو 
.بگیر مراقبش باش. منو ترالن و ترمه میز رو می چینیم

:روجا خواست حرفی بزند که ترالن گفت

._ راست می گه تو مواظب پریا باش. ما میز رو می چینیم

روجا بدون حرف پریا را از آغوش یسنا گرفت و سفت در 
آغوشش فشارش داد...آران قلبش از تصویری که پیش 

رویش بود؛ قنج رفت؛ روجایش با دختر بچه ی تپل و سفید 
پوست...این تصویر می توانست جزئی از بهترین تصویر 

های باشد که تاکنون از روجایش دیده بود...در دل از 
خدایش طلب داشت، یعنی روزی می رسید که روجایش را 

 در حالی که دخترشان را در آغوش کشیده باشد ببیند؟! 

* * *



پشت پنجره ایستاده بود. محوطه بیرون ویال را می 
نگریست...تعداد معدودی از خانه های ِده، چراغ هایشان 

روشن بود...یعنی کسانی هم بودند که مانند او بی خوابی به 
؟سرشان زده باشد

آران یک ساعت بعد از خوردن شام، به کلبه اش رفته 
بود...او در آن زمانی که آران در ویال حضور داشت؛ جرات 

نکرده بود نگاهش کند. خودش را با حرف زدن با بقیه یا 
جمع کردن میز سرگرم کرده بود. نگاهی به ساعتش کرد 

ساعت دو شب را نشان می داد. باید می خوابید...فردا قرار 
رفتن به شهر و سپس رفتن به دریا را با بقیه گذاشته 

بودند...طبق معمول بزرگتر ها از ِده دل نمی کند اند و در آن 
جا می ماند اند. به سمت تختش رفت و روی آن دراز کشید. 
چون تختش دو نفره بود؛ ترمه و یسنا هم روی آن خوابیده 
بودند و فقط ترالن بود که بخاطر پریا روی زمین خوابیده 
بود...هر کاری کرده بودند نتوانسته بودند او را راضی کنند 

که به همراه پریا روی تخت بخوابند و آن ها روی زمین... 
ترالن با گفتن من این جوری راحت ترم، شما هم راحت 

.باشین راضیشان کرده بود..

چشمانش را بست...بالخره با هر زحمتی که بود بعد از نیم 
ساعت توانست خواب را به چشمانش بیاورد و استراحت 

.کند..



!" خواب هم می تواند مسکن باشد

؟می گویی چرا

.برای کسی که درد دارد..

.برای کسی که غم دارد..

.برای کسی که غصه دارد..

.برای کسی که لحظه های زندگی اش همه تلخ است..

.خواب..

.برایش..

.مسکن است..

.خواب..

.می تواند برای چند ساعتی..

. او را از تلخی های زندگی اش..

.دور کند..



!خواب مسکن است...

"#س_حسن_زاده

* * *

بازار روز این شهر را خیلی دوست داشت. ُپر بود از لوازم 
های سنتی و دست سازه های چوبی، فروش لباس محلی 

هم که بیداد می کرد. همیشه دوست داشت یکی از آن ها را 
داشته باشد. ولی از این که یسنا و آراز بعد از خریدن آن او 

را دست بیندازند و حسابی از خجالتش در بیایند، باعث می 
.شد که از خرید آن صرفه نظر کند

دو ماشین شده بودند، ترمه و ترالن با ماشین پویا، آن ها 
همگی با ماشین آراز که آران رانندگی می کرد. آران داخل 

بازار نشده بود؛ چون شلوغی بازار مانع از آمدن او می شد 
.و تا برگشتنشان رفته بود با آراز گشتی در شهر بزنند..

با یسنا، آراد را از بس از این غرفه به آن غرفه کشیده بودند؛ 
کالفه اش کرده بودند و سر آخر کاری کرده بودند که آراد 



بعد از یک ساعت با آران تماس گرفته و بگوید که به 
دنبالشان بیاید. حال پویا هم کم از آراد نبود. از قیافه 

درهمش مشخص بود که ترالن هم حسابی او را کالفه کرده 
.است..

بالخره بعد از آمدن آران، از بازار دل کندن. به محض 
نشستن در ماشین، آراز که در صندلی جلو کنار آران نشسته 

:بود برگشت سمت آراد و با خنده گفت

؟_ می بینم که حسابی از خجالتت در اومدن این دوتا

آراد با صدای که حرص و اعصبانیت در آن موج می زد 
:گفت

_ آراز اگه شروع کنی به مزه پرونی هر چی حرص از دست 
این دوتا کشیدم رو سر تو یکی خالی می کنم و خودم رو 

.خالص می کنم..

آراز با صدای بلندی خندید ولی آران از آینه جلو روجا را که 
پشتش نشسته بود برانداز می کرد. روجا که حواسش به 



آران نبود، به خرید هایش نگاه می کرد و با یسنا درباره آن 
.ها حرف می زد..

.آراد معترض ضربه ی به سر آراز زد

؟_ می بندیش یا خودم ببندمش

:آراز در همان حال گفت

_ وای چه حالی می کنم وقتی حرص می خوری...من چی 
.کار کنم! خربزه خوردی پای لرزش هم بمون..

بعد از این حرف او همه به جز آراد خندیدن ولی خندیدن 
آران نه صدا دار بود و نه طوالنی در حد یک لبخند کمرنگ 

.می توانست به آن نام داد..

:آراد حرصی گفت



._ این روزهای تو رو هم می بینیم..

صدای خنده بود که در فضای ماشین پیچیده بود...آراز در 
:همان حال گفت

_ صد بار گفتم بازم می گم. خر مغز منو لگد نزده همچین 
.شکری که تو خوردی رو منم بخورم

:بعد از کمی مکث ادامه داد

_ هر چند، چند وقت دیگه همون شکر رو آران هم می 
خوره...اون موقع ست که دیگه حسابی به شکر خوریتون 

.بشینم و بخندم

سکوت بود که فضای اتاقک ماشین را به یک باره فرا گرفت. 
حتی آراز هم دیگر نمی خندید. گویا او هم تازه فهمیده بود 

چه گفته است و چه گندی زده است...اخم درهم آران و 
گفتن بسه آراز نشان از آن می داد که از این شوخی اصًال 

خوشش نیامده است. او دوست نداشت که روجا را معذب 
ببیند...آران دوست داشت لبخند را بر لب های روجا ببیند؛ 



نه این قیافه معذب و ساکتی که از شیشه پنجره به بیرون 
می نگریست را...آراز بی منظور حال خوش شان را خراب 

.کرده بود..

به ساحل رسیدند...دیدن دریا حس خوش همه آن ها را 
دوباره برگرداند. همه از ماشین پیاده شدند. پسرها لباس 

هایشان را در آوردن و با مایوی که تا باالی زانو بود داخل 
آب شدند...دختر ها هم مانتوهایشان را در آوردند. چون در 
این کله ظهر کسی غیر از خودشان در دریا حضور نداشت، 
شال هایشان را هم از سر برداشتند و دوان دوان داخل آب 

.دریا شدند

ترالن که به خاطر وجود پریا در آغوشش نمی توانست مثل 
بقیه شنا کند و لذت آب دریا را ببرد حرص می خورد. 

سرآخرهم وقتی دید آران کنار ساحل ایستاده و داخل آب 
دریا نشده، تعارف را کنار گذاشت و به سمتش رفت. همین 

.که به کنارش رسید، لب زد

._ ببخشید آقای پرواز، می تونم یه خواهشی ازتون کنم



.آران به گفتن "بله بفرماین" معمولی اکتفا کرد..

ترالن پریا را به سمتش گرفت. به گونه ی که پریا کامًال در 
آغوش آران جای گرفت...آران دست انداخت تا او را نگه 

:دارد که ترالن از آن ها جدا شد و گفت

_ شما که داخل آب دریا نمیاین. حداقل این رو نگه دارین 
.من یکم حساب این دختر ها رو برسم

بدون این که  منتظر جوابی از جانب آران باشد، پشتش را 
.به او کرد و به سمت دریا دوید

همه با تعجب و خنده ی که می ترسیدند آن را به لب 
 بیاورند آران را می نگریستند!

آران هاج و واج در جایش ایستاده بود! او تا کنون بچه ی را 
در آغوش نگرفته بود...اصًال نمی دانست که او را چگونه 

باید در آغوش بگیردش...روجا زیر چشمی آران را نگاه می 
کرد. واقعًا این قاب پیش رویش دیدن داشت! آدم برفی، 



.بچه بغل کرده بود..

خنده اش گرفته بود. هر چقدر سعی کرد نتوانست خنده ی 
که برای آمدن بر روی لبهایش ُمصر بود را مهار کند! پشتش 

را به آران کرد و رو به دریا بی صدا خندید...آراز که او را 
 دید؛ با شنا کردن به نزدیکش شد.

._ جمعش نکن که دیدمش

:روجا سریع خنده اش را مهار کرد و دستپاچه گفت

!_ این یسنا کجاست؟

بعد به سمتی که یسنا اون جا اصًال حضور نداشت شنا کرد 
.و از آراز دور شد..

.از شنا و آب بازی کردن که خسته شدند؛ از آب خارج شدند



.نگاهش به آران افتاد؛ پریا آرام در آغوشش خفته بود..

باخودش گفت: " حتمًا آغوش گرمی دارد که پریا این چنین 
"آرام در آغوشش خوابیده

"لحظه ی در دلش گفت: " یعنی آغوشش برای منم گرمه؟

از سوالی که بر دلش جا خوش کرده بود و قلقلکش می داد؛ 
.خودش از خودش خجالت کشید

لباسشان را داخل چادری که پسر ها بنا کرده بودند عوض 
کردند...کمی بعد با تصمیم بر این که جوجه را آماده بخرند 
.و بعد برای کباب کردن آن به کلبه بروند راهی جاده شدند..

بالخره بعد از زیر نگاه های هر چند وقت یه باری که آران از 
.آینه عقب به او می انداخت؛ به کلبه رسیدند

از ماشین که پیاده شد؛ حس بهتری داشت. باز به این جا 



آمده بود...دیگر مثل قبل از آران فرار نمی کرد...نمی دانست 
که چرا دیگر این حس در وجود او اندکی کور شده است! 

ولی کنار او ماندن را هم نمی خواست! یه حس بین 
.خواستن و نخواستن داشت خودش هم نمی دانست چرا..

.ترالن صدایش زد.به سمتش برگشت

_ روجا من روم نمی شه بی اجازه داخل کلبه شم. همون کار 
.کنار ساحل واسه هفت پشتم بسه..

دادن پریا در آغوش آران را می گفت...ترالن با خواهش 
:ادامه داد

_ می شه پریا رو ببری اون جا بزاری...خوابیده هوا گرمه 
!می ترسم بمونه تو ماشین، گرما زده شه

روجا دست دراز کرد در حالی که پریا را از آغوش او می 
:گرفت گفت



_ نه بابا این چه حرفیه، بده من ببرم اگه نمی تونی ببری. 
آران با این جا خوابیدن کسی مشکل داره نه داخل شدن 

.کسی به کلبه ش..

_ هرچی باز من روم نمی شه. از ذوق دریا پریا رو همین 
طوری انداختم بغل اون، دیگه روم نمی شه نگاش کنم. اون 

.بنده خدا هم بی حرف تا برگشتنمون نگهش داشت..

._ باشه من می برمش. تو خودت رو اذیت نکن..

روجا به سمت کلبه رفت. آران رفتنش را دید. بهترین 
.فرصت  بود؛ تنهای گیر انداختن روجا..

روجا پریا در بغل،از پله ها باال رفت. خم شد روی تخت آران 
و پریا را روی آن گذاشت همین که داشت رویش را با مالفه 

ی که روی تخت قرار داشت می کشید صدای آران او را 
ترساند. هین بلندی گفت و در جایش، شوک زده سیخ 

.ایستاد..



._ دیدمش..

روجا دستش روی دهانش بود...ترسیده از حضور آران و 
متعجب از چیزی که شنیده گنگ آران را نگاه کرد. آران کمی 

به سمتش خم شد و هم قدش که شد با لبخند دلنشینی 
:گفت

._ خندت رو می گم. دیدم که تو دریا بهم حسابی خندیدی..

روجا که االن متوجه منظور آران شده بود...دستپاچه اینور 
و آن ورش را نگاهی کرد بعد بی حرف از کنار آران با عجله 

.گذشت و بیرون کنار بقیه رفت..

:آران خنده آرامی کرد و با خودش گفت

._ بالخره که او نطق زبونت رو باز می کنم روجا خانم..

خانومش را کمی کشیده ادا کرد و بعد از این که کار نصفه 
روجا را تکمیل کرد و روی پریا را با آن مالفه کشید او هم 



.به جمع حاضر در بیرون کلبه ملحق شد..

." حرف تو که باشد..

.من دست روی غیر ممکن ها هم می گذارم..

.لبخند آوردن..

.روی لب های تو که کاری نیست..

.من به آن می اندیشم..

.چه گونه کاری کنم که آن را..

.تا ابد..

.در پهنای صورتت پا برجا کنم..

"#س_حسن_زاده

* * *

: دلتنگی هایم ابدیسترمان

به قلم: سمیرا حسن زاده



(بخش نه)

ایدی اینیستاگرام نویسنده:

                                         samira__hasanzade

:تگ چنل محافظ دلتنگی هایم ابدیست

                              @samirahasanzadeh_roman

:آیدی نویسنده

@samira_h_z



""دلتنگی

.قلبم می لرزد..

.چشمانم را نم اشک می گیرد..

.شقیقه هایم نبض می گیرد..

.و من در َپِس..

.هر واکنشی..

.دلم می گیرد..

.قلبم ماالمال..

.از..

.دلتنگی ست..

.با این وسعت از دلتنگی هایم..

!چه کنم...؟

.گویا..

!دلتنگی هایم ابدیست...

"#س_حسن_زاده



: دلتنگی هایم ابدیسترمان

به قلم: سمیرا حسن زاده

(بخش ده)

یک هفته ی می شد که از شمال برگشته بود؛ هرچند آن 
سفر، با اتفاقات شیرینش بهترین سفری که تاکنون به عمر 
داشته، شده بود؛ ولی سر آخر نبودن روجا موقع برگشتن 

.کنارش، حالش را بد گرفته بود

 روجا بهانه ماندن در کنار یسنا را کرده و با او به تهران 
.بازگشته بود

 راهی که با روجا رفته بود را بی روجا به تهران برگشته 
 بود.

بخاطر کوپه بودن ماشین و کمبود جا، تیرداد و سیمای با 
ماشین آراز بازگشته بودند. فقط او بود که تک و تنها مانده 

.بود..

به سمت کافه می راند. هفته ُپر مشغله ی داشت. ساخت 
ویدیو برای موزیک جدیدشان، آمادگی خود برای کنسرتی 

که سه هفته دیگر در کیش داشتند؛ باعث شده بود که 



!نتواند به کافه سری بزند

در این یک هفته هر چه او به روجا نزدیک تر می شد، روجا 
دوری را بر می گزید و فاصله بینشان را بیشتر می کرد. 

فقط در میز صبحانه روجا را می دید؛ چون شب ها قبل از 
برگشتش، روجا شام را خورده و نخورده بهانه کار داشتن 

 می گرفت و در اتاقش می ماند.

با تماسی که با کاوه گرفته بود، فهمیده بود که کاوه، کاوه 
قبل نیست. هر چقدر هم کاوه منکرش می شد؛ ولی او باز 

کاوه را بهتر از خودش می شناخت. می دانست که یه جای 
کار می لنگد. به خاطر همین امشب برای دیدن او روانه 

.کافه شده بود..

جلوی کافه پارک کرد. حواسش پرت بود و از در جلوی 
داخل کافه شد. به محض دیدنش، به محاصره طرفدرانش 
درآمد. با تک تکشان عکس انداخته.  امضاء داد؛ از دستمال 
کاغذی گرفته و دفتر و کیف و هرچیزی که به دستشان می 

رسید به او می دادند و او هم سر حوصله بر روی همه آن 
ها امضاء اش را می نشاند. بعد از گذر یک ساعت به سمت 

پله ها رفت و داخل سوئیت شد. به پنج دقیقه نرسید که 



.کاوه آمد

._ سالم...خوبی؟خوش اومدی

؟_ سالم...خوبم. تو خوبی

کاوه آره ی گفت و روبه رویش نشست و قهوه های که 
.آورده بود با خودش را روی عسلی وسط قرار داد

آران به محض دیدن سر و روی نا مرتب کاوه، مطمئن شد 
که چیزی شده و به جای کار می لنگد؛ خوش نبودن حال 

!کاوه، از سرو وضعش بی داد می کرد

چشمانش را ریز کرد و بدون حرف خیره کاوه شد. کاوه 
نگاهش را در هوا زد؛ دریافت که آران متوجه حالش شده 
است، جز این چیزی غیر از این او را نمی توانست در این 

ساعت این جا بکشاند. چون حال این روزهای آران بهتر از 
قبل بود؛ دوست نداشت با مشکالتش او را هم درگیر 

خودش کند. ولی این حضور، این نگاه، یعنی منتظرم زود 



.بگو..

دیگر زمان پنهان کاری نبود. تکیه از مبل کند. آرنج هایش را، 
تکیه گاه سرش که در بین دستانش مصحور بود، روی زانو 

هایش گذاشت. در حالی که نگاهش به پایین بود؛ بدون این 
که سر بلند کند شروع کرد به تعریف کردن از هفته ی 

.سختی که گذرانده بود..

_ با هزار امید از ترکیه برگشتم. یادته؟ با خودمون قول 
داده بودیم، دیگه غم نخوریم، دیگه غصه نکشیم؛ به خاطر 

.همین برای ارتباط برقرار کردن باهاش مصمم تر بودم

!اون قدر ذوق و اشتیاق داشتم که حد نداشت

 اون روز بعد از این که تو رو عمارت گذاشتم به محض 
رسیدن به کافه، رفتم فیلم های اون یه هفته ی که نبودم رو 
نگاه کردم. بازم مثل همیشه روز های فرد، همون ساعته یک 

.اومده بود و بعد از دو ساعت رفته بود

 اون روزی که رسیده بودیم روز زوج بود و می دونستم که 
نمی یاد. برای همین، خودمو حسابی برای فرداش که می 
شد پنج شنبه آماده کرده بودم؛ فرداش، پنج شنبه شد و 

نیومد! گفتم شاید کاری براش پیش اومده نیومده. باخودم 
گفتم، یک شنبه صد در صد می آد؛ گذشت و یک شنبه هم 



 رسید از راه، ولی اون باز نیومد!

دیگه ترس از نیومدنش بود که به دلم افتاده بود و حالم رو 
داغون کرده بود...با هزار جون کندن و امید دادن به خودم 

 یک شنبه رو به سه شنبه رسوندم، ولی بازم نیومد!

!پنج شنبه گذشت و اون بازم نیومد

.امروزم که یک شنبه ست و اون بازم نیومده..

 بعد از اندکی مکث، سرش را بلند کرد. چشمانش را ابر 
سیاهی گرفته بود! امکان هر لحظه باریدنش وجود داشت! 

.با صدای مملو از بغض و عجز نالید

!_ آران نیومده رفت! من موندم و دوباره تنهای

  من موندم و خاطرات دوباره زنده شده ی سوگند!

!من موندم و امیدی که زود نامیدی به سراغش اومد

!آران اون ثمره ی انتظار نبود

اون اومده بود که خاطرات سوگند و بیش تر از قبل برام 
.زنده کنه و بعد بزاره بره...

آران که غم صدای کاوه، خاطرش را به شدت مکدر کرده 



:بود دل جویانه گفت

_ شاید کار براش پیش اومده...شاید مسافرتی چیزی 
رفته...چه می دونم شاید دانشجو بوده و امتحاناش شروع 

شده...کاوه هر احتمالی رو می شه داد. چرا نفوذ بد می 
زنی. شاید مشکلی براش پیش اومده؛ اون رو که برطرف 

.کنه، دوباره این جا بیاد

.حدس و گمان های آران، کمی آرامش کرده بود

!_ یعنی ممکنه؟

:آران قاطع پاسخ داد

_ آره چرا ممکن نداشته باشه. سعی کن به چیزهای خوب 
فکر کنی...وقتی چیزی معلوم نیست چرا به چیزهای بد فکر 
می کنی...کمی به جنبه های دیگش هم فکر کن شاید واقعًا 

.همون های باشن که بهشون فکر می کنی..



.کاوه آرام لب زد

_ آران به خدا دارم با جون کندن روزهامو می گذرونم! یه 
بار مرگ سوگند منو زمین زد . به زحمت و با کمک های تو 
به زور بلند شدم. شاید کمرم رو نمی تونستم راست کنم؛ 

.ولی باز راه رفتم و زندگیم رو گذروندم..

.باحالی فغان و زار به آران خیره شده و مغموم نالید

_ آران یه بار دیگه هم زمین بخورم، دیگه این بار عالوه بر 
کمرم پا هامم می شکنه ! دیگه ادامه دادنم محاله...آران، 

.مردنم حتمی ست..

.اخمی در هم کشید و معترض زبان گشود

_ کاوه این طوری حرف نزن...اگر هر اتفاقی هم بیفته تو 
!نباید خودت رو ببازی

برای لحظه احتمالی به ذهنش رسید که افکارش را درهم و 



برهم کرد. قصد کرد آن را به زبان بیاورد؛ گرچه مطمئن بود 
از شنیدن آن کاوه عذاب می کشد ولی برای تلنگر زدن، باید 
این کار را می کرد؛ اگر واقعًا حقیقت داشت، حال  روزهای 

.بعد کاوه خیلی بدتر از قبل می شد

از درون می لرزید! بی خیال خاطرات سوگند و شروع کردن 
رابطه با آن دختر را او به کاوه پیشنهاد داده بود. نامش را 
نمی دانستند، هیچ چیز از او نمی دانستند. می ترسید که 
نکند، نداسته کاری کرده باشد که کاوه را از چاله به چاه 

انداخته باشد. کنون که کاوه زیاد به آن دختر دل نبسته بود 
می تواست کاری کند تا اجازه پیش روی به احساسات کاوه 

.را به او ندهد

 باید این کار را حتمًا می کرد. شکست دوباره کاوه برایش 
زجر آور بود. کاوه آن دختر را ثمره صدا می زد! چون نامش 

را نمی داست؛ این نام را برایش برگزیده بود، ثمره ی 
.انتظار..

ترسیدو واهمه حالش را آشفته کرده بود! نباید دیگر امید 
واهی به کاوه می داد...کاوه را با لحنی آرام مخاطبش قرار 

.داد



._ کاوه، ببین منو..

.کاوه که نگاهش کرد.محتاطانه و شمرده شمرده زمزمه کرد

_ چیزی که می خوام بگم برای خودم هم گفتنش سخته 
ولی باید عالوه اون حدس و گمان ها، امکان وجود داشتن 

.این حدس و گمان رو هم بدی..

 آب دهانش را با صدا قورت داد بعد از اندکی مکث ادامه 
 داد.

_شاید متاهله...شاید ازدواج کرده...از کجا معلوم که همچین 
!چیزی نباشه...اصًال فکر این جاش رو ما نکردیم

کاوه از چیزی که شنید به یکباره استخوان کمرش تیر 
کشید. ابتدا از شوک حرفی که شنید خشکش زد و کلمات از 
ذهنش به سکوتی ممتد تعبیر شدند، ولی کم کم به خودش 

 آمد.



اصًال شاید آران راست می گفت! شاید آن دختر متاهل بود 
و او در این مدت به ناموس کسی دیگری فکر می کرد و 

آرزوی وصالش را در دل می طلبید...فکرش هم حالش را بد 
می کرد چه برسد به واقعیت و صحت داشتن آن 

موضوع...او هرچه قدر هم به برقراری این رابطه عالقه 
داشت؛ ولی ناموس دزد نبود. او مردی بود از دیار ُترک 
زبانان، ناموس برای آن ها یعنی شاهرگ...دلش به حال 

خودش سوخت یعنی امکان داشته که یک ماه و نیم باال سر 
قبری گریه کرده باشد اصًال مرده ی داخلش وجود نداشته 

.است؟! حرف آران او را به خود آورده بود

_ کاوه ما اصًال به این جای قضیه فکر نکردیم! من خودم 
.هم دعا دعا می کنم این حرف درست نباشه

:کاوه میان حرفش پرید و آرام گفت

_ آران دیگه درباره ش حرف نزن...من تا زمانی که از این 
قضیه مطمئن نشم دیگه بهش فکر نمی کنم. آران من 

ناموس دزد نیستم. فکر این که بخوام به ناموس یکی چشم 
داشته باشم هم تنمو می لرزونه.کاری می کنه کل موهای 



تنم سیخ شه! اگه نا خواسته آرزوی داشتن ناموس یکی 
دیگه رو بکنم، خدا هم منو ببخشه من خودم خودم رو نمی 

.بخشم!

:آران سریع گفت

._ ولی این یه احتمال هستش..

_ هرچی که هست امکان درست بودنش هم وجود داره، 
!چیز محالی نیست

کاوه اشک های که اصًال نفهمیده بود کی به پهنای صورتش 
آمده بود را با دست پاک کرد. به مبل تکیه داد؛ صدایش را 

:صاف کرد و گفت

_ آران اگه واقعًا متاهل باشه، من تا حاال گناه کردم اونم یه 
گناه بزرگ...دیگه بهش فکر نمی کنم. اگه اومد دوباره راست 
و پوست کنده اولش ازش می پرسم مجردین یا متاهل، اگه 
گفت متاهل که هیچ، معلومه که بی خیالش می شم انگار نه 

انگار که همچین کسی رو تو زندگیم دیدم...نه خانی اومده 



و نه خانی رفته. ولی اگه بگه مجردم، به خداوندی خدا تا 
به دستش نیارم بی خیالش نمی شم. به هر قیمتی که باشه 

.ماله خودم می کنمش

آران در دلش احسنت به غیرت کاوه گفت. کاوه با این 
حرفش کاری کرده بود که او بیش از پیش، به جوان مردی و 

:مردانگی او پی برده بود! با تبسمی گفت

._ از تو غیر از این نمی شه انتظار داشت؛ آفرین به غیرتت..

 

کاوه سعی کرد دیگر آن دختر و هر چیزی را که به او مربوط 
می شد را در پس توی و جای از ذهنش پنهان کند تا دیگر 
یادش نیفتد. کمی با خودش کلنجار رفت. حال و احوالش 
که کمی به روز های قبل از دیدن آن دختر نزدیک شد، رو 

:کرد سمت آران و با مهربانی پرسید

_ از تو چه خبر؟ شمال خوش گذشت؟ خوب اون روز ُدم 
بیچاره فربود رو چیدی! بیچاره دمش رو گذاشت رو کولش 

.و بدو الفرار..



شمال بهش خوش گذشته بود. بهترین سفرش شده بود. 
ولی نمی دانست چرا حسی مانع از گفتن این ها به کاوه می 

شد. دوست نداشت به او چیزی از حال خوشش بگوید! 
حداقل امروز دوست نداشت بگوید. او آمده بود همدردی 
کند. آمده بود دل داری دهد. نیامده بود که از خوشی های 

که داشته تعریف کند. به خاطر همین به گفتن بد نبود اکتفا 
کرد. کمی بعد از جایش برخواست از کاوه خدا حافظی کرد 

و بعد از سوار شدن، به سمت عمارت راند. گرچه امید به 
دیدن روجا نداشت ولی باز خودش را با نفس کشیدن در 

هوایش قانع کرده بود. مشتاقانه خودش را برای دم و بازدم 
.حسابی در هوای یارش آماده می کرد..

به عمارت رسید. گوشه ی از پارکینگ، پارک کرد. بعد از گذر 
از جاده سنگی و رسیدن به پله ها، از آن ها باال رفت. در 

کوب در را به صدا درآورد. شیوا در را برایش باز کرد. سالم 
شیوا را نشنید؛ صدای گریه ی شخصی را شنید که، داشتن 

خنده بر روی آن لب ها را همیشه خواهان بود. به گام هایش 
سرعت بخشید و سریع داخل سالن شد. روجا را در آغوش 

مادرش در حال گریستن دید. نفهمید که سالم داد یا نه! 
مبهوت و شک زده به نزدیکی شان رفت. روجا به محض 

این که متوجه حضور او شد، از آغوش سیمای دل کَند. 
اشک چشمانش را با پشت دست  پاک کرد. سعی داشت که 



بر خودش مسلط باشد تا دوباره گریه به سراغش 
نیاید...آران آشفته از دیدن حال روجا، رو به او دل نگران 

:پرسید

!_ این جا چه خبره؟! روجا چرا گریه می کنی؟

روجا ساکت در جایش نشسته بود و لب از لب باز نمی کرد. 
:تیرداد به جایش پاسخ داد

._ هیچی یه تصادف مختصر کرده ..

:دل نگران بلند گفت

!_ چی

کمی به روجا نزدیک و برندازش کرد. نه لباسش نا مرتب بود 
.و نه ظاهرش زخمی یا صدمه دیده...معترض لب زد



 _ چرا به من چیزی نگفتین؟! من االن باید بدونم؟!

:سپس رو کرد سمت روجا و پرسید

؟_ چیزیت که نشد؟ جایت که درد نمی کنه

:وقتی پاسخی نشنید؛ آرام گفت

!_ روجا...باتوام

:روجا سرش را بلند کرد و به آرامی لب زد

._ خوبم

:سیمای رو به آران گفت

._ بخیر گذشته نگران نباش..



خدا رو شکری بر لب آورد. می دانست که روجا پاسخش را 
:نخواهد داد؛ به همین دلیل رو به تیرداد کرد و پرسید

_ کجا تصادف کرده؟! چه جوری تصادف کرده؟! چرا خبرم 
 نکردی بابا؟!

:در حالی که روی مبل جای می گرفت ادامه داد

_ از شما انتظار نداشتم که همچین چیزی رو زودتر، به من 
!اطالع ندیدن

:تیرداد مهربان گفت

_ چرا پسر شلوغش می کنی. نیم ساعت نمی شه که روجا 
.اومده..

آران چشمانش از تعجب گرد شد. روجا تا این ساعت کجا 
بوده. تیرداد که قیافه متعجب آران و نگاهی که به روجا 



داشت، را دید؛ می دانست اکنون جوانکش به چه چیزی می 
اندیشد بخاطر همین شروع کرد به توضیح دادن تمام 

.قضایا..

_ روجا غروبی تماس گرفت و گفت که برای شام قرار خونه 
آراد اینابره. به خاطر همین تا نیم ساعت پیش فکر می 

کردم هنوز خونه اوناست. نگو همین کوچه پایینی داشته 
میومده یکی پریده جلوی ماشین اینم خواسته به او نزنه؛ 

هول شده به جای ترمز فرمون رو پیچیونده زده به یکی از 
درخت های بغل خیابون، طرف هم تا دیده روجا بهش نزده 

سریع فرار کرده رفته؛ فکر کنم از این های بوده که 
خودشون رو جلوی ماشین یکی می ندازن تا به خاطر 

خسارت پولی چیزی ازشون بگیرن! چون ماشین کاپوتش تا 
نصفه جمع شده دیگه نتونسته راش بندازه ؛ از اون جا تا 

این جا هم فاصله ی نبوده، به خاطر همین پیاده اومده 
عمارت، فرید رو هم فرستادم به یکی خبر کنه با یه یدک 
کشی چیزی ماشین رو تا یه تعمیر گاهی جای برسونن تا 

.ببینم بعد چی می شه

آران وضعیت روجا را که دید ترجیح داد حرفی نزند ولی در 
.زمان مناسبی حتمًا از خجالتش در می آمد..



کمی بعد روجا به بهانه شستن دست و صورتش و استراحت 
از جایش برخاست و بعد از خداحافظی از جمع به سمت 
اتاقش روان شد...چند دقیقه بعد از رفتن روجا او هم از 

جایش برخاست و با گفتن شب بخیر جمع پدر و مادرش را 
.ترک کرد..

پله ها را با عجله دوتا یکی باال رفت؛ پشت در اتاق روجا 
ایستاد چند ضربه به در زد. باید با او حرف می زد. کمی بعد 

در اتاق باز شد و ظاهر آراسته و صورت شسته شده از 
اشک روجا بین درگاه در نمایان شد. روجا به محض دیدنش 

جا خورد! گمان نمی کرد که شخص پشت در آران 
باشد...منتظر هر بحث و دعوای از جانب آران بود؛ ولی 

صدای مهربان و نگران آران تمام محاسباتش را به هم 
!ریخت

_ فکر این جارو کردی اگه یه چیزیت می شد من چی کار 
می کردم؟! اصًال به فکر من هستی؟! چرا مواظب خودت 

!نیستی؟

روجا کالمی نگفت...گوش هایش به شنیدن ای حرف ها، با 



این لحن مهربان، از زبان آران عادت نداشت!پاسخی 
!برایشان نداشت. متحیر بود و شگفت زده

!_ تا کی می خوای باهام حرفی نزنی؟

.بازهم سکوت..

_ روجا بزار حرفام رو بهت بزنم! فکر نمی کنی دیگه وقتشه! 
.تا کی باید ساکت بمونم..

.آماده نبود...او نمی خواست کالمی بشنود..

آران نگاه ملتمس روجا را که دید؛ غالف کرد؛ حرفهایش را 
باز در نطفه خفه کرد...نمی خواست روجا را مجبور به 

شنیدن کند. دوست داشت روجا هم برای شنیدن حرفهایش 
راغب باشد؛ حاال آن راغب بودن از عالقه باشد، یا برطرف 

کردن حس کنجکاوی، هرچه که می بود؛ دوست داشت روجا 
برای شنیدن آن ها گوش تیز کرده با شد نه به فکر راه و 

.چاره ی برای فرار..



آران نفس حبس شده اش را با پوف بلندی بیرون فرستاد و 
نگاهش که روی تمام رخ روجا بود با محبتی که در صدایش 

.فریاد می زد لب زد

_ روجا منتظرم...تو رو خدا اون روز رو برای من زود 
برسون. واقعًا از حجم این ناگفته های که تو سینمه دارم 

منفجر می شم...قلبم َترک خورده، نزار جای ترک هاش 
!بشکنه

روجا ُمرد...روجا زیر این حرفی که شنید؛ جان داد...عجز و 
ناتوانی را در درونش حس کرد؛ لمس کرد. او برای واکنش 

نشان دادن در برابر این شنیده ها زبانش، تنش، حتی 
روحش عاجز بود. ضعف در جانش رخنه می کرد. ُسستی 
تمام از خودش را فرا می گرفت. او وقتی با یک حرف از 
محبت آران این حال و روزش می شد! وای به روزی که 

تمام آن ها را می شنید...بی شک غش کردن و بیهوش 
!شدنش حتمی بود

!_ عزیزم؟



آران بود! عزیزم صدایش می زد! آران نفهمیده بود که همان 
عزیزمش در شمال، قبل از رفتن و سوار شدن در ماشین 

.آراد با او چه کرده است..

بی شک نمی دانست! اگر می دانست که آن عزیزمش چه 
بالی بر سرش می آورد که دیگر نمی گفت!...آران که بی 

!رحم نبود

!_ روجا؟

صدای نگران آران او را از خود درگیری که یک هفته بود به 
جانش افتاده بود در آورد. نگاهش را به آران دوخت. آران 

:نگران پرسید

؟_ خوبی

با سر جوابش را داد. نفس عمیقی کشید. پر شد! ریه هایش، 
تمام دستگاه های تنفسی اش همه و همه پر شدند از آرانی 



.که تلخی عطرش کامی شیرین به آن ها می بخشید..

 آران گیج و سردرگم از رفتارهای ضد و نقیض دلبرکش، 
دستی به موهایش کشید و آن ها را به عقب راند...گوشه ی 

:لبی که به دندان گرفته بود را رها کرد و گفت

؟_ فردا می ری آموزشگاه

:دوباره تکان سر پاسخش شد...قاطع و محکم گفت

._ صبح منتظر باش، با هم می ریم

توجهی به چشمان گرد شده ی روجا نکرد. نتوانست حس 
پنهان شده در آن چشمان سیاه را بخواند...نمی داند تعجب 

بود، خشم بود، اصًال چه بود! ولی هر چیزی که بود نمی 
توانست او را از تصمیمی که گرفته صرفه نظر کند...محکم 

.تر و مصمم تر از قبل لب زد

_ این نه خواهشه، نه دستوِر، نه یه حرف ساده که بخوای از 



روش به راحتی بگذری، این یه جور برطرف کردن 
نگرانیه!...من نمی تونم تا اون موقع که ماشینت درست شه؛ 

بی خیال یه گوشه بمونم و تو هر روز با ماشین بیرون یا 
آژانس بری و بیای انگار که نه انگار...من تا رفتن و برگشتنت 

!از نگرانی جون می دم

به سمت اتاقش رفت. در آن را باز کرد.قبل از این که داخل 
.شده و در را ببندد، مهربان لب زد

_ فردا اگه قبل از من بری بد کالهمون می ره تو هم، اینو 
.یادت باشه روجا...خوب بخوابی عزیزم، شب بخیر..

داخل شد. در را پشت سرش بست. آران دید؟! نه ندید! ندید 
روجای مسخ شده را...ندید روجای را که تبسمی گوشه لبش 
جا خوش کرده بود را...ندید روجای را که راضی لبخندی به 

.لب آورد و داخل اتاقش شده را ..

." با دست پس می زند و با پا پیش می کشد..



.حکایت من است..

.با این حکایت غریبم..

.نیاز به آموخته هایت دارم..

"#س_حسن_زاده

* * *

در را باز کرد. ابتدا روجا و بعد خودش از عمارت خارج 
شدند. راه سنگی را در پیش گرفتند؛ به پارکینگ که رسیدند 

.سمت ماشین قدم برداشتند..

روجا به محض باز بودن سقف ماشین، تبسمی کوچک کنج 
لبش نشست. آران در را باز کرد و عقب وایستاد و مهربان 

:گفت

._ بفرما خانوم

روجا شرمیگن از این رفتارهای آران سریع نشست و آران در 
را برایش بست و خودش هم سوار شد و به راه افتاد. 



:اندکی بعد آران با مهربانی پرسید

_ آفتاب که اذیتت نمی کنه؟ اگه اذیتت می کنه سقف و 
.ببندم..

سرش را به نشان نه تکان داد...لبخند به روی لب های آران 
.النه دواند

_ می دونی به چی فکر می کنم. جامون عوض شده قسم 
.می خورم این تکان دادن سرت رو از من یاد گرفتی..

.سپس نگاه موذی گرانه ی به روجا کرد و ادامه داد

!_ نکنه داری تالفی می کنی؟

روجا با عجله آران را نگاه کرد؛ حس کرد مهره های گردنش 
از این شتاب جا به جا شدند! نمی دانست به آران چه 

پاسخی دهد تالفی کجای کار بود!او واقعًا نمی توانست در 
برابر آران حرفی بزند و کالمی بر لب جاری سازد. اگرچه 



قبًال دوست نداشت و حسی مانع این کار می شد؛ ولی 
اکنون بعد از آن مسافرت شمال واقعًا از آران خجالت می 

کشید...کمی با این آران جدید پیش رویش، غریب بود. 
رفتارهای جدید آران باعث شدت گرفتن این حس می شد. 
هیچ وقت به تالفی کردن نمی اندیشید. اصًال تالفی کردن 

.بلد نبود..

:آران نگاه و سکوت روجا را که دید؛ متعجب پرسید

!_ واقعًا داری تالفی می کنی؟

روجا باعجله چند بار سرش را به نشانه نه تکان داد و باعث 
:شد آران خنده ی بلندی بکند و بگوید

_ خوب حاال چرا هول می کنی عزیزم. اگه تالفی هم می 
.کردی بهت حق می دادم. البته یه کمی آ نه بیش تر..

 روجا نفس آسوده ی کشید.



آران شروع کرده بود از گفتن برنامه ها و کار های 
.امروزش..

_ امروز حسابی سرم شلوغه...یعنی همیشه قبل کنسرت 
کیش سرمون شلوغ می شه. حاال هم که ویدیو آهنگ 

.جدیدمون هم به این شلوغی اضافه شده..

همین طور یه بند از کارها و برنامه های امروزش سخن می 
گفت. روجا حس می کرد اندکی فقط اندکی از حس معذب 

.و خجالتش کاسته شده..

وقتی که از شمال برمی گشتند. بهانه ماندن پیش یسنا را 
گرفته بود و با آن ها به تهران برگشته بود. نگاه ملتمس آران 

را دیده بود و از روی آن به راحتی گذشته بود. حرف آخر 
آران آتشی به جانش انداخته بود که باعث شده بود یک 

هفته از آران فرار کند و او را نبیند...آران در لحظه آخر قبل 
از این که سوار ماشین آراد بشه سوزنده و ملتهب زمزمه 

.کرده بود

" عزیزم، هرچند که نیومدی با منو منم می دونم، موندن 



پیش یسنا بهونه ی بیش نبوده...ولی بازم دوست دارم بهت 
بگم بدونی که این سفر بهترین سفرم تا به امروز بوده...اینو 

"مدیون حضور توام...

.سپس سرش را خم کرده و رخ به رخش ادامه داده بود

" عزیزم مواظب خودت باشی آ...تو امانت منی دست 
"خودت

آران پشت کرده و رفته بود. ولی او با چیزی که شنیده بود 
.در جایش خشکش زده بود

ترمز آران باعث شد، از فکر گذشته خارج شود. دست برد، 
دستگیره را کشیده و پیاده شد، در را که بست، هرچه کرد 

نتوانست جمله ی که در ذهنش بابت تشکر جفت و جور 
کرده بود را به زبان آورد، به محض برداشتن قدم اول کالم 

.آران او را در جایش میخکوب نگاه داشت

_ خواهش می کنم عزیزم، کاری نکردم وظیفه بود 



.خانم...برگشتنی هم تا بیام دنبالت، منتظرم باش..

پس ذهنش را هم می خواند! کم کم کارهای آران برایش 
عادی می شد. هنوز پشتش به آران بود به همین دلیل اخم 

آران را ندید و لحن کالمش ندیده هم گویای هرچیزی 
.بودند

!_ نبینم با فربود برگردی عمارت

دستش را به نشانه تاکید چند بار در هواتکان داد و جدی و 
:قاطع لب زد

_ هیچ عذر و بهونه ی رو قبول نمی کنم. حتی اگه فربود 
؟بخواد عمارت هم بره تو منتظر می مونی تا من بیام...باشه

دوباره تکان سرو تایید حرف آران...مگر راهی جز این هم 
!داشت

._ خوب باشه برو تو مواظب خودت باش عزیزم



عزیزمش را کمی گفته بود، صدای کشیدن الستیک بر روی 
.آسفالت و دور شدن آن را با گوش هایش شنید

لبخندی از این حساسیت های که آران نسبت به فربود 
داشت؛ به کنج لبهایش نشست. آرانِ امروزش واقعًا دیدنی 

!بود؛ حسابی وراجی کرده بود

فربود را وقتی از اتاقش خارج می شد دید، به سمتش 
.آمد..

._ سالم...صبح بخیر روجا

._ سالم صبح تو هم بخیر

_ چه خبر خوبی خوشی...آران رو پشت پنجره دیدم با آران 
؟اومدی

_ خوبم. آره با آران اومدم. دیشب تصادف کوچولوی کردم و 



ماشینم داغون شد. مجبورم تا اون درست شه، تا یه مدت با 
.آران بیام

 

:فربود نگران گفت

؟_ االن بهتری چیزیت که نشده

 _ بابا خوبم شلوغش نکن.

.بعد شروع کرد به تعریف از تصادف دیشبش..

فربود قصد کرد بگوید که برگشتنی خودم می رسانمت؛ اّما 
سریع اولتماتیومی که آران بهش داده بود به خاطرش آمد و 

منصرف شد. حوصله ی بحثی دیگر با پسر دایی خوش 
.غیرتش را اصًال نداشت

کمی بعد از هم جدا شدنند و هر کدام به سمت اتاق هایش 
.رفتند..



فربود، درآخرین روزی که آن ها شمال  بودند با روجا تماس 
گرفته و عذر خواهی کرده بود و گفته بود مجبور شده بود 
که آن روز او را به دست آران بسپارد و کًال قید شمال آمدن 

را هم از سر بپراند. روجا هم طبق معمول سریع عذر 
خواهی اش را پذیرفته و با گفتن ناراحت نیستم از دستت 

.خاطر فربود را آسوده و حالش را خوب کرده بود 

* * *

امروز هم همانند روزهای قبلش سپری شده بود. چند روزی 
می شد که با آران می آمد و می رفتند. از صمیم قلب حس 
می کرد به این رفتارهای آران عادت کرده و نیاز به دیدن و 
شنیدن آن ها در درونش جوانه زده. نمی داند که چه حسی 

بود که حال این روز هایش را خوب رقم می زد؛ ولی 
احساس می کرد یک چیزی های در درونش در حال تغییر 
هستند که این بی ربط به آران تغییر یافته این روزهایش 

.نیست.



صبحانه ها را با هم می خوردنند. نبودن سیمای و تیرداد 
.وقتی که آن ها تنها بودند به شدت بودار بود..

با آران تنهای صبحانه خوردن برایش عادی و بسی دل 
چسب شده بود...در کل حس می کرد حال این روزهایش بد 

.به مذاق بی جنبه اش خوش می آید

." عادت کردم به هر روز دیدنت..

.من به این عادت محتاجم..

!احتیاجم را از من مگیری

"#س_حسن_زاده 

* * *

داخل شد و در را با خشم پشت سرش بست. برایش مهم 
نبود که آراد و آراز در جایشان راست ایستاده و او را نگاه 

!می کردند



!برایش تعجب و تفکر آن ها از کار او هم مهم نبود

!مهم نبود که دنیا اکنون در چه حالی است

!مهم نبود که هوای امروز گرم تر از روزهای قبل است

!مهم نبود که امروز کلی کار بر سرش ریخته

مهم نبود که آسمان باالی سرش تا شب این چنین صاف 
!خواهد ماند یا نه

!هیچ کدام برایش مهم نبود

مهم این بود که او دیگر توانایی مقابله با غریزه هایش را 
!ندارد

مهم این بود که اگر زود تر دست نمی جنبید؛ لبهای داغش، 
!لبهای سرخ روجا را شکار کرده بود

!مهم این است که او دیگر آران سرد کنار روجا نبود

مهم این است که او اکنون به محض قرار گرفتن روجا در 
!کنارش التهاب درونش زبانه می کشد

مهم این است که او دیگر قدرتی برای سرکوفت حس های 
!به غلیان زده اش در خود سراغ ندارد

داخل اتاقش شد. در آن را هم به شدت در ورودی استودیو 
شاید هم بدتر از آن، با خشم و اعصبانیت بست!خشمگین در 



اتاقش قدم رو می رفت. حس می کرد دچار خشم اژدها 
شده. اگر االن، هائی می کرد روی خودش، قدرت گرمای آن 

!جانش را به آتش می کشید

!خشمگین بود از خودش! فقط و فقط از خودش

صدای چند ضربه پی در پی در اتاقش آمد؛ غیر از آراد و 
آراز چه کسی می توانست باشد. یحتمل آن ضربه را آراز به 
در اتاقش نواخته بود. بدون این که جواب دهد به سمت در 
اتاقش رفت و با خشم دستگیره در را پایین فشار داد و در 

را باز کرد. درست حدس زده بود آراز نگران پشت در 
:ایستاده بود. محکم و برنده گفت

._ چیه؟! کارت رو بگو

آراز نگران از آن وضعی که آران وارد استودیو شد؛ متعجب 
.از برخورد اکنونش آرام لب زد

؟_ هیچی...اجازه هست بیام داخل



آران نه قاطعی گفت. پشت به آراز کرد و به سمت مبل 
اتاقش رفت. روی آن نشست. آراز نادیده از شنیدن نه ی که 

آران گفته بود وارد شد و در را پشت سرش بست. رو به 
روی آران روی کاناپه نشست. از قیافه غضب آلود و جدی 

آران مشخص بود که حالش خوش نیست. او هم مثل آران 
:جدی شد و قاطع پرسید

؟_ چی شده آران

:آران جدی گفت

._ فکر نکنم اجازه دادم بیایی تو اتاقم..

:آراز مصمم پاسخ داد

_ نیازی به اجازه نبود. اون حرفم واسه ادای جنتلمنی گفتم. 
منو چه به اجازه...می شنوم چی باعث شده که این حال و 

!روزت باشه؟



:کمی مکث کرد، چشمانش را تنگ کرد و ادامه داد

؟_ بهتره به پرسم کی باعث این حال و روزت شده

آران کالفه از جایش برخواست و به سمت پنجره اتاقش 
رفت. پشت آن قرار گرفت و غضبناک بیرون را نگاه 

کرد.شاید ده دقیقه گذشت کمی که آرام تر شده بود به 
سمت کاناپه رفت و در جای قبلی اش نشست. آراز به 

:محض نشستنش گفت

؟_ آران نمی خوای بگی چه مرگته

:آران نگاه درمانده اش را به او دوخت و لب زد

؟_ آراز شده از خودت بترسی

.منتظر آراز را نگاه کرد. نگاه گنگ آراز را که دید ادامه داد



 _ تا حاال شده کاری کنی که تا حاال اون رو انجام ندادی؟!

!تا حاال شده خودت از خودت عصبی بشی؟

!تا حاال شده مرتکب یه اشتباه بزرگ بشی؟

:آراز گیج و سردرگم از شنیده هایش پرسید

_ آران چته؟! این ها چی برام ردیف می کنی؟! ِچت شده 
!پسر؟

:آران عصبی غرید

._ امروز یه لقمه گنده تر از دهنم می خواستم بردارم

:آراز این بار عصبی گفت

_ آران، مثل بچه آدم می نالی چته یا پاشم خودم کاری کنم 
!که درست و حسابی بنالی چته



.آران درمانده لب زد

!_ آراز اگر دیر می جنبوندم؛ امروز روجا رو بوسیده بودم

همین را که گفت؛ صدای انفجار خنده آراز کل استودیو را 
فرا گرفت و باعث شد آراد که تا کنون پشت در قرار گرفته 

بود با خیالی آسوده به سمت سینتی سایزر برود و به کارش 
.برسد

آران خنده ی طوالنی آراز را که دید. خشمگین از روی 
شکالت خوری روی میز چند تا شکالت برداشت و با حرص 
به سمتش پرت کرد. آراز یکی از آن ها را برداشت و پس از 
باز کردن در دهانش گذاشت و با صدا شروع به جویدن آن 
کرد. به محض قورت دادنش دستی به شکمش کشید و با 

:خنده گفت

_ آخه چه چسبید. تو عمرم شکالتی به خوشمزگی و 
.شیرینی این نخورده بودم



:آران زیر لب با حرص گفت

._ آراز پاشو برو حوصله این دیونه بازی هات رو ندارم

آراز بیش تر در کاناپه فرو رفت و به آن لَم داد؛ رو کرد به 
.سمت آران..

_ دیوونه بازی چیه؟ خول شدی؟ این شیرینی خوردن 
!داشت؛ مردونگیت مبارک پسر

سپس خنده شیطانی بر لب آورد و آران گنگ از این گفته 
:آراز و این شکل و شمایلش پرسید

!_ چی می گی آراز؟

:آراز درحال که  خنده بر لب داشت گفت

_ من جای تو بودم نمی گم روز اول، ولی بدون شک فردای 



اون روز، روجا رو یه جای تنهای گیر می انداختم و یه کام 
.از اون می گرفتم

:پقی زد زیر خنده و در همان حال گفت

_ آقا رو باش! بعد این همه سال خواسته یه کاری بکنه که 
کار هر روز همه مرد هاست تازه این همه هم از دست 

.خودش شاکی و عصبیه..

سپس بلند تر خندید و وقتی نگاه درمانده آران  را دید خنده 
.اش را جمع کرد و دلجویانه لب زد

_ خوب َخره به خاطر این سر صبحی تن منو لرزوندی؟! با 
خودم گفتم چیشده؟! منو آراد اون بیرون هزارتا فکر کردیم! 
این که کار بدی نیست. من خودم کار هر روزم کام گرفتن از 

.اینو اونه..

:آران به سرعت گفت



!_ روجا اینو اون نیست

_ در این گفته ات که هیچ اّما و اگری نیست و من خودم 
ُمهر تایید رو روش می زنم. ولی برادر من، این کار این همه 
جوش آوردن نداره که تو داغ کردی! منو آراد و سکته دادی 

.با کارت..

آران چشمانش را بست. نفس آه مانندش را بیرون فرستاد؛ 
.در همان حال با عجز نالید

_ آراز بین منو تو خیلی فرق، بین روجا و هر دختر دیگه بی 
حساب و اندازه فرق...تازه داره باهام خوب رفتار می کنه؛ 

تازه از جبهه گرفتن و دوری ازم دست کشیده؛ آراز حس می 
کنم نگاش با قبل فرق کرده؛ آراز حس می کنم یه چیزهای 
عوض شده که این به نفع منه...ولی امروز با کارم اگه زود 

جمعش نکرده بودم؛ گند زده بودم به همه کاسه کوزه خودم! 
اصًال نفهمیدم چی شد که یهو اون جوری از خودم بی خود 

!شدم

.آراز شوخی را گذاشت کنار و سعی کرد آران را آرام کند



_ مگه نمی گی زود جمعش کردی؛دیگه حرص خوردنت برای 
.چیه؟! ولش کن دیگه

.نگاهش را به آراز دوخت

_ آراز دیگه از خودم می ترسم. دیگه نمی تونم پیش روجا 
باشم و حس هام و سر کوفت کنم. آراز دیگه نمی تونم 

.بکشم این درد و..

_ صد بار گفتم بازم می گم من اگه جای تو بودم همون 
هفته اول جا زده بودم. بیشترین اختالفی که بین بوسه 
های من افتاده بیش تر از یه هفته نبوده...بازم دمت گرم 
داری تو که این همه سال کنارت بوده و دست از پا خطا 

نکردی.. .حاال این ها رو ول کن با روجا چطوری پیش می 
؟ری

:غمگین گفت



_ آراز چشاش یه چیزی می گه ولی رفتارش یه چیزه دیگه 
نشون می ده. هر کاری می کنم باز باهام الم تا کام حرفی 

نمی زنه. هر جوری بگی باهاش برخورد کردم. ولی اون بازم 
.تا حدودی ازم دوری می کنه..

:نفس عمیقی کشید و ادامه داد

_ آراز چشاش یه برق عجیبی داره که قبل نداشت. حس 
می کنم هر روز براق تر از دیروزش می شه! ولی نمی دونم 

.رفتارش یه چیز دیگه رو نشون می ده

:آراز سریع فکرش را به زبان آورد و گفت

؟_ یعنی فکر می کنی بهت دیگه بی میل نیست

_ آره دقیقًا همین رو از چشاش می خونم. ولی نمی دونم 
!این پس زدنم برای چیه

:آراز لبخندی زد و گفت



_ از بس با دختر ها نبودی و نشست و برخواست نداشتی 
نمی دونی اینا چه عجوبه ی هستن. دخترا سر هر کارشون 

هزارتا دلیل و منطق براش می بافن...اون ها عادتشونه با 
دست پس بزنن با پا پیش بکشن؛ روجا هم دختر و با این 

.عادت ها چنان نا آشنا نیست..

.کمی در جایش جابه جا شد و ادامه داد

؟_ فکر نمی کنی زیاد دم دستشی

:آران گنگ پرسید

!_ یعنی چی؟

_ منظورم اینه فکر نمی کنی زیاد پیشش هستی. اون تو رو 
همیشه داره. اون بدون تو بودن رو حس نکرده همیشه دم 
دستش بودی. شاید قبل ها نمی دونست که دوسش داری 

رفتنت براش فرقی نداشت. ولی بعد فهمیدن حست محاله 



که بگم اونم فکرش درگیر حست نشده. اصًال از اون روزی 
؟که حست رو بهش گفتی ازش دور بودی

_ نه یعنی آره یه هفته رفتم ترکیه برای سرو سامون دادن 
.کارهای اون جا..

؟_ اون یه هفته که نبودی بهش زنگی چیزی نزدی

_ به اون نزدم ولی از دور جویای حالش از بقیه بودم. یه 
بارم که زنگ زدم با فربود حرف زدم و بهش گفتم از روجا 

؟دوری کنه. منظورت از این حرف ها چیه

_ ببین آران ما انسان ها تا یه چیزی رو از دست ندیم هیچ 
وقت نمی فهمیم که چقدر برامون ارزش داره...این یعنی 

دقیقًا همون چیزی که من از تو می خوام؛ یه مدت از روجا 
دور بمون. حاال که خودت رو، عشقت رو بهش نشون دادی 
پات رو عقب بکش بزار روجا یه تلنگری از نبونت کنارش، 

.بخوره..



:آران سریع گفت

_ این غیر ممکنه. من باز قبل یه چند روزی ترکیه یا کنسرت 
می رفتم می تونستم بدون دیدن روجا چند روزی تحمل 

کنم ولی االن با این اوصاف، با دیدن اون برق نگاه محاله 
اون چند روز رو هم تحمل کنم. تازه دارم نقشه می کشم 

روجا رو چه جوری کنسرت کیش بکشم با خودم بیارم! حاال 
تو حرف از ندیدن روجا می زنی!نمی شه برادرمن! نمی 

.شه..

.آراز قاطع لب زد

_ اشتباهت همین جاست. همین که این همه کنارشی بعد 
برنامه هم می چینی که چه جوری کاری کنی که حتی 

.مواقعی که نیستی هم کنارت داشته باشیش..

._ آراز خوب برام ندیدنش سخته..

_ می دونم سخته؛ ولی برای این که برای همیشه داشته 
باشیش، باید همین کاری که گفتم رو بکنی. اگه فردا هم 



؟دوباره فیلت یاد هندوستان کرد می خوای چی کار کنی

._ متوجه حرفت نمی شم..

؟_ مگه نمی گی می خواستی امروز روجا رو ببوسی

._ آره

_ خوب تا کی می خوای این طوری ادامه بدی. تو تا حاالش 
رو تحمل کردی این دوهفته قبل کنسرت هم روش. بیا همین 
باال خونه خودت بمون. بهونه کارت رو برای روجا بگیر. مگه 

نمی گی تو باید ببینیش؛ اصًال هر روز برو از دور ببینش؛ 
واسه آوردنش به کنسرت هم من کمکت می کنم اون با من، 
اصًال یه کاری می کنم با خودمون ببریمش، حتی کاری می 
کنم توی هواپیما هم کنار خودت بشینه، آران خواهش می 

کنم بهم اعتماد کن. به خدا من به جای تو از عذابی که 
خودت رو گرفتارش کردی خسته شدم. بهم اجازه بده 

.کمکت کنم



.آران نگاه ملتمس آراز را که دید با عجز  نالید

؟_ مطمئنی آراز این طوری کار ها خوب پیش می ره

._ آره مطمئنم

؟_ اگه جواب نداد چی

_ می شه کم نفوذ بد بزنی. تو این دختر ها رو نشناختی. 
اینا شیطونم درس می دن چه برسه به تو که باهاشون زیاد 
َدم پر نشدی و از زیر و َبمشون خبر نداری. تو بسپر به من، 
بزار روجا تو این مدت مزه نبودنت رو بچشه. به خدا اگه 

دوست داشته باشه خودش می آد سراغت، بهم ایمان داشته 
.باش..

." برای خودم می ُبرم و می دوزم..

.خدا کند که درست بریده..

.و..



.درست دوخته باشم..

.اگر جز از این باشد..

.خودم را نمی بخشم..

"#س_حسن_زاده 

* * *

: دلتنگی هایم ابدیسترمان

به قلم: سمیرا حسن زاده

(بخش ده)

آیدی نویسنده:
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""دلتنگی

.قلبم می لرزد..

.چشمانم را نم اشک می گیرد..

.شقیقه هایم نبض می گیرد..

.و من در َپِس..

.هر واکنشی..

.دلم می گیرد..

.قلبم ماالمال..

.از..

.دلتنگی ست..

.با این وسعت از دلتنگی هایم..

!چه کنم...؟

.گویا..

!دلتنگی هایم ابدیست...

"#س_حسن_زاده



: دلتنگی هایم ابدیسترمان

به قلم: سمیرا حسن زاده

(بخش یازده)

با وسواسیت رگال مانتو هایش را یکی پس از دیگری ورق 
زد. یک بار مانتو کوتاه آبی کربنی اش را برداشت و مقابلش 

گرفت ؛ اندکی بعد چشمش مانتو خردلی رنگش را گرفت. 
نظرش برگشت؛ قبلی را جایش برگرداند و سپس آن را 
برداشت. مقابلش گرفت؛ هی پشت و رویش کرد. خوب 
برندازش کرد به نظرش زیاد چشم گیر نبود! در جایش 

برگرداند و کت بلند دیپلماتی اش را برگزید. خودش جواب 
خودش را داد. مناسب آموزشگاه نبود، آن را با مانتو سبز 

.فسفوری اش جا به جا کرد

کالفه از این کارها روی میز توالتش که با آینه چندان فاصله 
ی نداشت، نشست؛ خسته شده بود! این دیگر چه 

وسواسیتی بود که به جانش افتاده بود! این دیگر چه بازی 
بود که برای خودش راه انداخته بود! این نه اون یکی...اون 

!یکی نه این یکی...چه به روزش داشت می آمد؟

آموزشگاه همان آموزشگاه بود؛ چه فرقی با آموزشگاه دیروز 
بود که این چنین برای بهتر به نظر آمدن این یکی اون یکی 



!به راه انداخته بود

چرا حس می کرد امروزش با روزهای قبلش یک رنگ و بوی 
!دیگری داشت

چرا فکر می کرد چهچه پرندگان امروز به گونه ی دیگر به 
!گوشش می رسید

چرا گمان می کرد درختان باغ امروز سبز تر از روزهای پیش 
!به نظر می آیند

چرا فکر می کرد حکایت امروزش با روزهای قبلش کمی 
!شیرین و شنیدنی ست

!مگر بین امروزش با دیروزهایش چه فرقی بود؟

صداهایی در سرش زنگ می زدند. این روزها صداهای 
سرش خوب برای خود جوالن می دادند. یه لنگه در هوا در 

هوای سرش می پریدند! نظر می دادند! گوش زد می کردند! 
اخیرًا چیزهای جدیدی هم به قبلی ها افزوده بودند؛ این 
روزها کارشان به جای رسیده بود که از او خواسته می 

طلبیدندخواسته های که هیچ کدام شان معقول نبود! 
حداقل برای او که تا به امروز زندگی اش از هر جنس 

.مخالفی تهی بوده؛ این خواسته ها منهای شخصیت او بود



هرچه تالش می کرد که صدای فریاد و بانگ بلندی که سرش 
به راه انداخته بود را نادیده بگیرد؛ ولی نتوانسته بود موفق 

شود؛ بانگ بلند صدایش تمام جانش را در بند خود گرفته 
بود. ریسمانی در دورش پیچیده بود که نه قدرتی برای باز 

کردن آن را در خود داشت و نه میلی برای گشودن آن...گویا 
او هم این محصور شدن را دوست داشت و آرزوی رهای را 

.نمی طلبید

از جایش برخاست. مانتو را روی میز توالت رها کرد. تن 
هیجان زده اش را به نرمی و گرمی تختش سپرد. دستش را 

روی قلبش گذاشت؛ قلبش خود را بی مهابا به دیواره های 
سینه اش می کوبید! این روزها قلبش هم جوری دیگری می 

نواخت! ملودی او هم برایش تازه و نو بود. با این ملودی 
آشنایی نداشت! ضرب مکرر و پی در پی قلبش را زیر کف 

دست چپش حس می کرد. یعنی آغاز دوست داشتن این 
گونه ست؟! یعنی قدم در اولین ها داشت، می گذاشت؟! 

.اولین دوست داشتن..

اندیشیدن به آن هم تمام حس های خواب رفته در وجودش 
را به غلیان می انداخت. حس می کرد تمام َمفصل هایش 

تنبض گرفتند. باخود سخن گف



!_ روجا تو هم آره

." آره اش" مفهوم های مختلفی در پی خود داشت..

 یعنی روجا، تو هم گرفتار شدی...

.انکار بسه..

.دوست داشتن که بد نیست..

.دوست داشتنت مبارکت باد..

.قبول کن که کم کم داری دچارش می شی..

.باخود زمزمه کرد

._ آران کم کم دارم دچارت می شم..

به حرفش خندید. اعتراف کرده بود. بعد از دو هفته در برابر 
خودش، به دوست داشتنش اعتراف کرده بود؛ چه بی 

اندازه این اعتراف به مذاقش شیرین و دل چسب آمده 
 بود...



از جایش برخاست. تیپ فسفوری اش را با شالی و مانتوی 
به رنگ آن تکمیل کرد. با کمی آرایش ملیح و ساده نقشی 

زیبا به آن ظاهر بخشید. کیف دستی اش را برداشت و از در 
خارج شد. نگاهی به در اتاق آران انداخت. یعنی او خواسته 
و ناخواسته دچار آران، شده بود؟! و چه زیبا بود این دچار 

.شدن برایش..

از پله ها پایین رفت. آران را نشسته روی صندلی دید. ساک 
دستی کوچکی کنارش بود. فکری درباره اش نکرد؛ چون 
چیزی به ذهنش نرسید. همانند روزهای قبل بدون سالم، 

.بدون گفتن صبح بخیر روی صندلی اش نشست

این سفره هم، رنگ و لعاب دیگری نسبت به صبحانه های 
.قبل، برخود گرفته بود

 انتظار می کشید...منتظر بود که آران همانند روزهای قبل 
سالمی دهد و با لبخند بگوید" سالم، صبحت بخیر، بازم که 

"موش زبونت رو خورده



نشنید! جمله ی که انتظارش را می کشید نشنید!حتی شک 
!داشت که آران متوجه حضورش شده بوده باشد

به دقیقه نرسید که آران از جایش برخاست. نگاهش به 
سوی او کشیده شد. خم شده و ساک دستی اش را برداشت. 

قاطع و با لحنی که این روزها در خلوت دو نفره شان آن را 
.اصًال ندیده بود خطاب به او لب زد

_ بیرون منتظرم. صبحونه ات رو که خوردی بیا، عجله 
.دارم

بدون این که نگاهش کند! بدون این که منتظر جوابی از او 
شود! بدون این که توجی به روجای بهت زده بکند! از سالن 

خارج شد و نگاه متعجب و سر درگم روجا را تا قبل از 
.اینکه کامل از جلوی دید او محو شود در پی خود کشاند..

چنان دربهت کار آران درگیر شده بود که، میلی به خوردن 
چیزی نداشت. به سمت در خروجی عمارت قدم برداشت. 

دوست داشت هرچه زودتر به کنار آران برود. شاید برخورد 



بهتری از او می دید! شاید کسی آن جا بود و او آن را نمی 
دید و به همین دلیل آران آن برخورد سرد را با او کرده بود. 
به قدم هایش سرعت بخشید. از عمارت خارج شد. آران در 

ماشینش نشسته بود. همانند روزهای قبل به در ماشین تکیه 
نداده بود تا به محض نزدیک شدنش در را برایش باز کرده 

و با لبخند بگوید" بفرما خانوم" و بعد از نشستنش در را 
.برایش ببندد

با ذوقی کور، با قلبی غمگین، با قدم های شل و وارفته به 
سمت ماشین رفت. به محض نشستنش در را هنوز کامل 
نبسته بود که آران با یه تکافی گوش خراش ماشین را از 

.زمین کند و به حرکت در آورد

با سرعت سر سام آوری می راند! ساکت بود! حرفی یا 
کالمی نمی زد!همچو روزهای قبل سعی نمی کرد که او را به 

حرف بیاورد! شوخی نمی کرد!نمی خندید! از برنامه های 
امروزش برایش سخن نمی گفت! ازش نپرسید که اگر  نور 

آفتاب، اذیتت که می کنه سقف را ببندم! 
نکرد...نگفت...نپرسید! این آران آدم برفی برگشته، آران 

!مهربان این روزهایش نبود



حس سر صبحش با االنش زمین تا آسمان فرق داشت. 
ذوقش را خیلی زود آران با این رفتار یخ و سردش کور 

!کرده بود

در جلوی آموزشگاه ترمز زد. با ذوقی کور از ماشین پیاده 
شد. در را بست؛ همین که خواست قدم اول را بردارد و از 

ماشین دور شود. حرف و لحن کالم آران او را در شوک 
!عمیقی فرو برد.

آران در حالی که رو به رویش را نگاه می کرد معمولی لب 
.زد

_ یکی دو ساعت دیگه فرید ماشینت رو می آره تو پارکینگ 
آموزشگاه می زاره و کلید رو هم می ده نگهبان، کارات که 
تموم شد، خواستی برگردی برو کلید رو از نگهبان بگیر رو 

.برگرد عمارت..

:نفس عمیقی کشید؛ سپس با همان لحن قبل ادامه داد

 

_ به خاطر کنسرتمون یکم سرم شلوغ این روزها...نیاز به 



تمرین و تکرار بیش تر داریم؛ به خاطر همین یه چند وقت 
می رم خونه مجردی خودم، هم به آراز و آراد نزدیکم، همین 

که بیش تر زمان داریم با هم تمرین کنیم و به کارها 
رسیدگی کنیم. شاید نتونم برای خدا حافظی بیام؛ چون از 

.همون جا با بچه ها به کیش می رم..

مکث کرد گویا کالمی را می خواست بر زبان جاری کند و 
میلی دیگر او را این کار باز می داشت! سر آخر پوف کشیده 

ی کرد. نگاهش غمگین بود؛ ولی نمی دانست که چرا آران 
سعی در بی حس نشان دادن خودداشت؟! اندکی بعد باهمان 

.لحن قبل زمزمه کرد

._ تو این مدت که نیستم؛ مواظب خودت باش

سپس بدون این که منتظر شنیدن جوابی از او باشد؛ گازش 
را گرفت و رفت و او را متعجب و هاج و واج در جایش، 

!تنها رها کرد.

!" شگفت زده ام

!متعجبم



!هاج و واجم

!مرا دچار خود کردی

.پس چرا با بی رحمی..

!تنها رهایم کردی؟

؟تکلیف من با این دچار شدن چیست

"#س_حسن_زاده

به قدم های شل و وا رفته اش کمی سرعت بخشید. سعی 
می کرد خودش به خودش دل داری دهد. "چیزی نشده که! 

چرا خودم رو باخته ام؛ هنوز که چیزی معلوم نبود. نباید به 
این زودی خودم رو ببازم" با این حرف ها به خودش قوت 
قلب می داد. داخل اتاقش شد...به سمت آب سرد کنی که 

گوشه ی اتاقش قرار داشت رفت. لیوانی آب کرد. به سمت 
میزش رفت؛ روی صندلی نشست و آبش را جرعه جرعه 

نوشید. یخ بود! از سردیش لزش گرفت! این چه حالی بود 
که گریبان گیرش شده بود. اصًال او را چه به دوست داشتن. 
حرف های به گردش درآمده در سرش، کالفه اش کرده بود. 
احساس سر گیجی می کرد. سرش را بین دستانش گرفت و 
آرنجش را تکیه گاه سرش روی میزش قرار داد. چشمانش را 
بست. شروع کردن به شمردن اعداد...یک...دو...سه ...شمرد و 

شمرد و شمرد؛ نمی دانست تا چند شمرد ولی احساس 



سبکی می کرد. حس می کرد ذهنش آرام شده. صداهای به 
گردش درآمده در سرش ساکت شده بودند. نگاهی به 

ساعتش کرد با وای درمانده ی از جایش برخاست و وسایل 
هایش را برداشت و به سمت کالس راه افتاد. یک ربع از 

ساعت شروع کالسش گذشته بود و او هنوز نشسته بود در 
اتاقش یک را به دو می رساند و دو را به سه! پاک عقلش را 

!از دست داده بود

چند ضربه به در نواخت؛ وارد شد. هنر جویانش به 
احترامش برخاستند. با دلی شوریده سعی کرد لبخندی بر 
لب آورد، نمی دانست تالشش تا چه اندازه به بار نشست. 
ولی آن چیزی را که آورد می توان خط کمرنگی از لبخند 

.تعریفش کرد

_ سالم ...لطفا بشینین. منو به خاطر تاخیر یه ربعی که 
.داشتم ببخشید

با هر جان کندنی که بود کالس را اداره کرد و به اتمام 
رساند. با هر بار یاد آوری صدای سرد و یخی آران، لرزه به 
جانش می افتاد. او به آران این روزهایش عادت کرده بود! 

حال که آران دیروز هایش دوباره به استقبالش آمده 



بود...چنان خودش را باخته بود که حس می کرد گلویش را 
!گلوله ی گرفته و کامش را تلخ کرده

بغض گلوله شده اش، نمی شکست. مدام با خودش تکرار 
می کرد " عادته، عادته دو روز دیگه یادت می ره...تو رو چه 
به دوست داشتن! این همه سال بدون دوست داشتن کسی 

"گذروندی بعد از اینم همین طور...

"دیگری بانگی دیگر می نواخت" مطمئنی عادته

._ آره عادته، عادت..

عادت دومی را قاطع گفت و با این قاطعیت صداهای  به 
.گردش درآمده ی سرش را خفه کرد..

." من همانم..

.همانی که تو دیدی و از کنارش القید گذشتی..

.نمی خواهم بگویم چرا..



.ولی دوست دارم؛ بگویم..

.من تو را آن گونه که رفتار کردی... ندیدم..

.چون تو آنی بودی در پس ذهن من..

!که آن کار از او بعید بود

.می خواهم به رویاهایم برسم..

!بگذار به کارم برسم

"#س_حسن_زاده 

* * *

."گذشت..

!گذشت

.ولی سخت گذشت..

!گذشت



. جان کند و با دشواری گذشت..

!اّما گذشت

"#س_حسن_زاده 

روزهایش از پی هم به سختی می گذشت.شده بود مرده ی 
متحرک، تنها زمانی که روجا را از دور می دید احساس می 

.کرد، زنده است و نفس می آید و می رود..

."تو که هستی..

.نفسی می آید و می رود..

.در نبود تو..

!به وجود دنیا هم شک دارم

.نفس که جای خود دارد..

"#س_حسن_زاده 

در این چند روز سپری شده! چند بار پیش آمده بود که زیر 
قید قول و قراری که با آراز گذاشته بود بزند؛ ولی هربار 
حرف قاطع آراز (که گفته بود به روجا فرصت بده...بهم 

اطمینان کن) باعث شده بود، او را از این جا زدن منصرف 



.کند..

گاهی بوهای خوشی به مشامش می رسید. خودش را درگیر 
آن عطر و بو ها کرده بود. راضی بود. اگر سرانجامش وصال 

.روجایش بود او به این جدایی کوتاه راضی بود..

هر روز همچو بادیگاردی مخفیانه روجا را به محل کارش 
می رساند و بر می گرداند. به همین از دور دیدن او هم، 

.قانع بود..

به سمت یخچال رفت. بعد از برداشتن پاکت آب میوه، به 
سمت کابینت رفت. گیالس خوری باریکی برداشت؛ کمی از 

محتوای پاکت آب میوه را درون آن خالی کرد. بدون این که 
در آن را ببندد، به سمت پنجره سالن رفت. از  پشت آن خیره 

ماشین های در حال حرکت خیابان شد؛ از خودش و این 
شرایط بغ رنجش دل گیر بود. آب میوه اش را یه نفس سر 

کشید و گیالس خوری را روی( عسلی چوبی) که کنارش 
قرار داشت گذاشت. نگاهش به ویولنی که این روزها بیش 

تر از قبل شانه اش مکان آن شده بود، معطوف شد. به 
سمتش رفت؛ آن را برداشته و روی مبل کاناپه نشست. 

ویولن را خوابیده روی ران پایش گذاشت. شروع کرد به 



نوازش آن(از باال به پایین)...این ویولن را از روجا داشت؛ از 
عشق او به ویولن پناه آورده بود! و این پناه اکنون باعث 
شده بود یکی از ویولنیست های به نام کشور به حساب 

بیاید. سرعتی که در نواختن ویولن داشت، مثل زدنی بود. 
از پس هر نتی بر می آمد...ویولن که به دستش می آمد، 

حس می کرد که روجایش را دربر خود دارد؛ شروع می کرد 
.به رقص در آوردن نت ها در دل هم..

."غرق می شوم در آنی که از تو برای خود ساختم..

!این غرق شدن

.به کام منه تشنه لب..

.افولی لذت بخش است..

.به دنیا بگو مرا از این افول خارج نکند..

.بگذارید به حال دل خودم باشم..

!دنیا که به فکر من نیست

!من چرا به فکر دنیا باشم

"#س_حسن_زاده 

آرشه را به نرمی روی سیم های ویلن کشید. نرم و نرم و 



نرم، شروع به نواختن کرد؛ حرف های تلنبار شده در دلش را 
.روی نت های که می نواخت پیاده کرد..

.می نواخت برای دلش، به حال خودش، به سازه نگاهش..

اشک هایش روی صورتش را خیس کرده بودند. این روزها، 
این اشک ها وسیله ی برای تخلیه کردن خودش از غم 
هایش شده بودنند. از نواختن که سیر شد؛ از جایش 

.برخاست و به سمت اتاق خوابش رفت..

عکس قاب شده روجا را از روی پاتختی چوبی سفید رنگش 
برداشت.  آن صورت قرص ماه او را بوسه باران کرد. ای 

کاش آن روز روجا سرش را برگردانه بود و سری که به 
سمتش برای شکار لب های روجا پیش رفته بود، به کامش 

می رسید. شاید اکنون حالش را خوش بود به همان کام 
.کوچک..

به اشک های دل تنگش اجازه پیش روی هرچه بیش تر را 
.داد..



." اشک های ملتهبم..

.صورتم را به آتش کشید..

.نیامدی که ببینی..

.در چه حالی ام..

.بیا و بنگر منه از خود بریده ام را..

.من بی تابتم..

.بی تابی که شاخ و دم ندارد..

.فقط باید عاشق باشی..

.تا بفهمی..

.وقتی که..

.بی تاب..

.کسی می شوی..

.چه بغرنج..

.می گذرد..

.ثانیه ها از پس هم..

"#س_حسن_زاده 



صدای ملودی زنگ تلفن همراهش در فضای تاریک اتاقش 
پیچید. دستی به صورتش کشید. خم شد و آن را از روی 

پاتختی برداشت. شماره آراز روی صفحه نمایش گوشی اش 
نمایان بو، سرفه آرامی کرد تا صدایش کمی صاف شود؛ 

.سپس نوار سبز را لمس کرد و تماس را برقرار کرد..

؟_ به به چه خبر آران خان

!_ ساعت یک شب زنگ زدی همین رو  بپرسی؟

_ آران شد یه بار ما زنگ بزنیم سوالی بپرسیم، تو نزنی تو 
!برجک ما

. قاطع و محکم لب زد

._ حرفت رو بزن آراز...کار دارم



:آراز با شیطنت گفت

_ یه پسر مجرد تو این ساعت چه کاری می تونه داشته 
!باشه؟

._ مثل این که کاری نداری...قطع می کنم..

._ ِا ِا ِا قطع نکنی به خدا کار داشتم

._ بگو می شنوم

._ بچه ها پایینن می آی تو هم بیا پایین..

._ حوصله ندارم. خوابم می آد خوش بگذره بهتون..

._ پاشو بیا لوس نشو..

_ لوس چیه آراز مگه من دخترم.می گم نمی یام بفهم 



.دیگه..

سپس بدون حرفی دیگر گوشی اش را قطع و سپس 
.خاموش کرد

دلش به حال آراز هم می سوخت؛ این چه زندگی بود که 
برای خودش ساخته بود! هر روز مهمونی و محفل های 

دوستانه! او به جای آراز هم خسته شده بود از این رویه ی 
.تکراری زندگی او..

آراز زودتر از همه آن ها عشقش را اعتراف و ازدواج کرده 
بود. بعد از گذر یک سال از ازدواجشان، بدون این که به 

کسی بگویند با یلدا رفته و طالق توافقی گرفته بودنند و 
همه را در شوک عمیق فرو برده بودنند! چون عشق و 

دوستی آن دو واقعًا مثال زدنی بود و این طالق برای تک 
تک اعضای خانواده غیر منتظره و دور از تصور بود! جالب 
تر از این،آن بود که آراز و یلدا رابطه شان را بعد از طالق 

قطع نکردند و گاهی پیش می آمد در مهمانی های دوستان 
مشترکشان شرکت می کردند و گاهًا حتی پیش می آمد که 
با هم به آن مهمانی ها می رفتند و در کنارهم از جشن لذت 
می بردند...آراز واقعًا ورای شخصیت او و آراد بود، هیچگاه 



!کارهایش را قبول نداشت و مخالف مطلق آن ها بود و بس

آن قدر این پهلو آن پهلو شد که بالخره خواب به چشمانش 
.آمد و داروی استراحت و سکون را برایش تجویز کرد

!" می بندم چشمانم را

.می خواهم به خواب روم..

.خواب هایم را دوست دارم..

.چون..

.در آن ها توی را در کنارم دارم..

.که در واقعیت فرسنگ ها از من دوری..

.پس بی علت نیست..

.این دوست داشتن..

.خواب هایم را دوست دارم..

"#س_حسن_زاده 

* * *



: دلتنگی هایم ابدیسترمان

به قلم: سمیرا حسن زاده

(بخش یازده)

آیدی نویسنده:

@samira_h_z

:یدی اینیستاگرام نویسندهآ

                                             samira_hasanzadeh

:تگ چنل محافظ دلتنگی هایم ابدیست

@samirahasanzadeh_roman

کپی_ ممنوع_ انسان_ باشیم#



""دلتنگی

.قلبم می لرزد..

.چشمانم را نم اشک می گیرد..

.شقیقه هایم نبض می گیرد..

.و من در َپِس..

.هر واکنشی..

.دلم می گیرد..

.قلبم ماالمال..

.از..

.دلتنگی ست..

.با این وسعت از دلتنگی هایم..

!چه کنم...؟

.گویا..

!دلتنگی هایم ابدیست...

"#س_حسن_زاده



: دلتنگی هایم ابدیسترمان

به قلم: سمیرا حسن زاده

(بخش دوازده)

صدای زنگ تلفن عمارت به صدا درآمد. برای پاسخ دادن به 
آن، چندان راغب به نظر نمی رسید! کسی جز او در سالن 

وجود نداشت؛ شخص پشت تلفن هم گویا قصد قطع تماس 
را نداشت!...بی میل از پشت لب تابش برخاست. گام هایش 
را به سمت تلفن سوق داد؛ به نزدیکی اش که رسید صدای 
زنگ تلفن خاموش شد شد؛ ِایش پر از حرصی بر لب جاری 

.کرد

؟_ فقط می خواستی منو این جا بکشونی...آره

به محض برگشتن، دوباره صدای تلفن در فضای سالن طنین 
 انداز شد. درجایش چرخید و تلفن را برداشت.

._ الو... بفرماین



._ الو..

صدای را شنید که این روزها دلش برای زنگ آهنگ این صدا 
!بی حد و حساب لک زده بود

 آران بود... باور نداشت! گمان می کرد که خیال بافی برای 
خودش تراشیده یا با شخص دیگری صدایش را اشتباه 

.گرفته است به همین دلیل برای تردید پرسید..

؟_  آران توی

صدای جدی آران تیری شد درست وسط قلبش و حال بد 
.این روزهایش را بد و بدتر کرد..

؟_ خودمم...کسی نیست

دوقش کور شده بود، قلبش از این سردی کالن او یخ بسته 
بود. دلش برای آران روز های پس از اعتراف تنگ شده بود! 



:به زحمت  به آرواره هایش فشار آورد و آهسته گفت

._ نه کسی نیست

.کالمی نشنید، صدای نفس بود و سکوت مفرد..

آن جوانک عاشق پیشه از قصد و غرض زنگ زده بود. او از 
تنها بودن روجایش اطمینان داشت. با چشمان خودش 

خروج مهین خانم با دخترانش را از عمارت دیده بود...علنًا 
به تنها بودن روجا در عمارت آگاه بود و از عمد زنگ زده بود 
تا صدای او را بشنود. سکوت روجا بی تابی اش را بیش تر 

می کرد. دوست داشت روجا حرف بزند! می خواست 
صدایش را بشنود. سعی کرد با لحن جدی اش بی تابش را 

!کتمان کند

؟_ بقیه کجاند

._ کسی نیست. من....تنهام..



نمی داند لحن آهسته روجا یا خواسته قلبش بود! ولی از 
:دهنش پرید و گفت

_ نزدیک عمارت بودم می خواستم بیام مامان و بابا رو 
.ببینم

بهانه بود! دل هوای یارش را کرده بود، دل بی تابش در 
هوای یارش نفس کشیدن می طلبید. همین چند دقیقه 

پیش مادر و پدرش را در منزل آراد دیده بود. کنون دلش، 
نگاهش، تمناهای هر بند وجودش یارش را می طلبید، 

.روجایش را..

سرخوش و راضی از بودن آران در این حوالی، مهربان لب 
.زد

._ اونا نیستن..

دعا دعا می کرد که آران بگوید می آیم و منتظر می مانم تا 
بیایند. چندی نکشید که دعایش مستجاب شد و  آران با 



:صدای محکم و قاطعش گفت

._ عیب نداره میام منتظر می شم تا بیاین

باشه ی آرامی گفت و به محض گذاشتن گوشی روی تلفن 
جیغ سرخوشی سر داد...سریع سرش را خم کرد و لباس 

های که پوشیده بود را برانداز کرد...یه ست تاب شلوار گل 
.گلی! هین بلندی کشید و با دست روی صورتش زد

_ دختر اینم لباس تو پوشیدی. بدو برو عوضش کن تا آران 
.نیومده تو رو با وضعیت ببینه

سریع از سالن خارج شد. به خاطر زودتر رسیدن به اتاقش 
.با آسانسور به طبقه باال رفت

آران به محض قطع تماس، آره جون عمه تی نثار خود کرده 
بود. به روجا گفته بود نزدیک عمارت است. نگفته بود که 
بست یک ساعت است که در جلوی عمارت داخل ماشین 
نشسته و برای زنگ زدن به روجا بزنم، نزنم برای خودش 

ردیف کرده است. باید کمی صبر می کرد و بعد وارد عمارت 



.می شد..

." وقتی که..

!دل تنگ کسی می شوی

.زندگیت پر می شود از..

.بهانه های جور وا جوری که..

. برای..

.دوباره دیدنش..

.برای خودت..

.و..

.دیگران..

.ردیف..

!می کنی

"#س_حسن_زاده

لباس هایش را با تی شرت قرمز رنگ و شلوار کتان به رنگ 
مشکی عوض کرد. موهایش را شانه ی کشید، نرم و نرم و 

نرم،  آران گفته بود آن ها را در این حالت به کسی نشان 



ندهد؛ آران که کسی نبود برایش...این ده روز لحظه هایش 
همه پر شده بود از آران، افکار سرکشش فقط به او، به این 

که کجا هست، با چه کسی هست، چه کار می کند، می 
اندیشید... قادر به پاره کردن آن افکار نبود، در اصل این 

پارگی و گسیختگی را دوست نداشت. به خودش که نمی 
توانست دروغ بگوید؛او واقعًا از ته دل تنگ آران شده بود. 

کم کم به این پی می برد که کارش از دوست داشتن 
گذشته! او عاشق شده بود! عاشق آرانِ آدم برفی اش، او 

شیفته ی این آدم برفی شده بود. به خودش اقرار کرده بود! 
افسوس و صد افسوس، دیر به این احساس پی برد و 

دچارش شد! حال آرانی نبود که دل به دلش بدهد! اکنون 
آرانی وجود نداشت که برای حرف زدن درباره احساسش با 
او له له بزند! پشیمان بود! کنون پشیمانی چه سودی برایش 

داشت؛ او آرانی را می خواست که به طرز مشکوکی او را 
پس زده بود...اینک حال آن روزهای آران را می فهمید؛ 

وقتی که آران با داشتن آن همه جالل و جبروت در برابر او 
خودش را کوچک می کرد، وقتی او با بی رحمی تمام او را 
پس می زد و نمی گذاشت آران کالمی درباره احساسش با 

او سخن بگوید؛ چه می کشید! حال برای دیدن گوشه ی 
توجه از سوی او مشتاق بود و منتظر...حال برای شنیدن 

حرف های آران له له می زد! اما ظاهرًا آران پا پس کشیده 
.بود. افسوس و صد افسوس..



." افسوس می خورم!..

.افسوس روزهای را می خورم که..

.می توانستم..

.خوب ببینمت..

!ولی چشمانم را بستم

.افسوس شنیدن..

.حرف های که..

.می توانستم بشنوم..

.ولی دست روی گوش هایم گذاشتم و..

!هیچ یک از آن ها را نشنیدم

.افسوس لحظه های را می خورم..

.که می توانستم..

.لبریز کنم از وجود تو..

.ولی با بی رحمی تهی کردم..



.لحظه هایم را..

.از تو!..

.می خواهم زجه بزنم..

.می خواهم شیون و ناله هایم را سر دهم..

.می خواهم بانگ و فریاد پشیمانی ام را نعره بزنم..

.تو ای معشوقه ی من..

.آیا تو همان بزرگی هستی که..

.منه نادم را با بخششت..

!آرام کنی؟

"#س_حسن_زاده 

داخل شدن ماشین آران را که از پشت پنجره اتاقش دید؛ 
نگاه نهایی اش را به خود کرد و اصًال نفهمید با چه سرعتی 
خودش را به سالن رساند! همین که روی صندلی نشست، به 

یکباره همچو برق زده ها در جایش سیخ ایستاد؛ آن قدر 
درگیر چی به پوشم چی نپوشم خودش را کرده بود که 
اصًال به این جای قضیه که حال چه کار کند، چه بگوید، 



!هیچ فکر نکرده بود! مانده بود چه برخوردی با آران کند

مثًال به استقبالش رفته و بگوید"سالم آران...خوش اومدی" 
یا مثًال بگوید "سالم آران جان...خوش اومدی عزیزم"  نه 

این زیادی صمیمی بود...مثًال بگوید"سالم...خوش اومدین" 
نه اینم زیادی رسمی بود. صدای درکوب عمارت او را از این 
خود درگیری اش رها کرد...دستپاچه در جایش خشکش زده 
بود! نمی دانست چه عکس العملی نشان دهد. صدای دوباره 

درکوب، او را مجبور به حرکت کرد. به سمت در گام 
برداشت و آن را باز کرد. قامت قطور و کشیده آران مقابلش 

.نمایان شد

بی حرف یکدیگر را می نگریستند. جز صدای نفس های پر 
عطش، چیزی این سکوت را نمی شکست...بدون حرف خیره 
در نگاه هم بودند! یکی گم در سیاهی چشمان یار، دیگری گم 

.در جنگل سبز نگاه معشوق..

 بعد از گذر مدت زمان نسبتًا کوتاهی این روجا بود که چشم 
گرفت و سالم آهسته ی کرد و عقب کشید تا آران وارد شود. 
اّما آران نمی توانست از دلبرکش چشم گیرد و خود را به بی 
خیالی بزند. هرچه رشته کرد بود پشت در، به محض دیدن 



روجا همه پنبه شده بودند...لبخند دلنشینی به لب آورد و 
:گفت

؟_ سالم خانم...خوبی عزیزم

چشمان روجا از تعجب گرد شد! انتظار این برخورد را از 
آران نداشت. چه فکر می کرد و چه شده بود! سکوتش 

باعث شد آران سرش را موازی صورتش پایین بیاورد و 
:بگوید

_ مثل این که هم چنان موش زبونت رو خورده!...جواب 
!سالم واجبه آ 

.روجا  آهسته لب زد

._ سالم..

ولی نمی داند. چه حسی بود که او را وادار به پس زدن 
دوباره آران کرد؛ سریع پشت کرد به آران و به سمت سالن 



رفت...آران هاج و واج به رفتنش خیره شد؛ او در این ثانیه 
ها فقط دنبال گوشه چشمی از روجا بود تا به خودش این 

جرات را بدهد تا او را در آغوش بکشد و بین بازوانش 
حبسش کند! زهی خیال باطل...چه فکر می کرد و چه شد! 

روجا که از جلوی دیدگانش محو شد، تازه به خود آمد؛ 
برگشت و در عمارت را بست. چند قدم بر نداشته بود که 

روجا  در حالی که لب تاب در دست داشت، از در سالن 
خارج شد و بدون کوچک ترین توجهی به او، پله ها را در 

پیش گرفت و از آن ها باال رفت. به دقیقه نرسید که از 
.جلوی دیدگانش محو شد..

به معنای واقعی با این برخورد سرد روجا مرد و زنده 
شد!این جدایی کار را بد تر کرده بود. دوست داشت االن 

آراز روبه رویش بود؛ بی تردید مشت جانانه ی نثارش می 
کرد! این دیگر چه روش مضخرفی بود که به او راهنمایی 
کرده بود! آراز او را مطمئن کرده بود که روجا به سمتش 

خواهد آمد...بهش یقین داده بود که دختر ها را می 
شناسد...بهش گفته بود ادا اصول دختر ها تمامی ندارد...اگه 
آن ها را پس بزنی به سمتت می آیند!...ولی کو؟!...کجاست 
آن آمدن؟!...روجا بدتر از قبل او را پس زده بود...روجای او 

این چنین تا به حال با او بد برخورد نکرده بود!...کجا بود آن 
روجای شرمگین و خجول دیروزهایش؟! کجا ماند، آن 



روجای که با هر شوخی که با او می کرد رنگ عوض کند و 
سرخ و سفید شود؟!...این روجای ستیزه و شمشیر از رو 
بسته روجای آن روزهایش نبود!...مسبب این رفتار روجا 

کسی جز خودش نبود...خودش کرده بود و لعنت بر خودش 
!باد

." خودم کردم!..

.که لعنت بر خودم باد..

.حکایت من است که از کرده ی خود پشیمانم!..

.افسوس و صد افسوس..

!نادمم

!پشمیانم

!شرم گینم

!من محتاجم

.تو ای زیبا روی من..

.باش..

!فقط باش



.سخت باش..

.و..

!فقط باش

.نگاهم مکن..

.و..

!فقط باش

.صدایم مکن..

.و..

!فقط باش

.فقط باش..

.و..

!فقط باش



.من به بودن در کنارت محتاجم..

!هرطوری هستی

!هر رنگی هستی

!هر حالی هستی

.فقط باش..

.من فقط به بودنت..

.دل خوش ام!..

.مرا با بودنت..

.دل خوش ترین..

!مرد جهان کن

"#س_حسن_زاده 

.باید کاری می کرد

پله ها را دوتا یکی باال رفت. تحمل جدای از روجا را 
نداشت. بغض چمبره زده در گلویش او را تا مرز خفگی می 
برد! پشت در اتاق روجا ایستاد...ضربه آرامی به در نواخت؛ 



صدای نیامد! ضربه دوم را در حالی که با بغض نام روجا را 
صدا می کرد به در نواخت؛ باز صدای نیامد! به ضربه 

سومش کمی شدت بخشید و باز صدای نیامد؛ روجا را کمی 
.بلندتر صدا کرد؛ باز صدای نیامد!...ملتمس زمزمه کرد

._ روجا در و باز کن می خوام باهات حرف بزنم

دری که به رویش قفل شده بود را که دید؛ اندکی بعد عقب 
گرد کرد و به سمت اتاقش رفت. به محض وارد شدنش با 

اعصبانیت در را روی هم کوبید و بست...خشم و 
اعصبانیتش را روی موهای فلک زده اش که آن ها به عقب 

!می راند خالی کرد

دوست داشت گلنگی برداشته و دیواری که بینشان قرار 
داشت را بکند و آن دیوار را روی زمین آوار کند!...به سمت 

دیوار مشترک بین اتاق ها یشان رفت؛ کف هر دو دستش را 
روی آن قرار داد؛ پیشانی اش را به آن چسباند. از بازی که 
دنیا او را به کام خود گرفته بود خسته شده بود...درمانده 

!شده بود، درمانده



." خسته ام..

!خسته ام از آرزوهای که برآورده نشد

.خسته ام.

!خسته ام از رویا های که به واقعیت مبدل نشد

.خسته ام..

!خسته

.درمانده ام..

!در مانده

.بریده ام..

!بریده

.تو ای معشوقه ی من..

.منه از خود..



.خسته ی..

.درمانده ی..

.بریده را..

.با گوشه ی چشم..

!خرسند نمی کنی؟

 #س_حسن_زاده "

* * *

: دلتنگی هایم ابدیسترمان 

به قلم: سمیرا حسن زاده

(بخش دوازده)

ایدی نویسنده:

@samira_h_z

:یدی اینیستاگرام نویسندآ

                                             samira__hasanzadeh



:تگ محافظ چنل دلتنگی هایم ابدیست

                             @samirahasanzadeh_roman

#کپی_ممنوع_انسان_ باشیم                                   



""دلتنگی

.قلبم می لرزد..

.چشمانم را نم اشک می گیرد..

.شقیقه هایم نبض می گیرد..

.و من در َپِس..

.هر واکنشی..

.دلم می گیرد..

.قلبم ماالمال..

.از..

.دلتنگی ست..

.با این وسعت از دلتنگی هایم..

!چه کنم...؟

.گویا..

!دلتنگی هایم ابدیست...

"#س_حسن_زاده



: دلتنگی هایم ابدیسترمان

به قلم: سمیرا حسن زاده

(بخش سیزده)

دوست داشت گلنگی برداشته و دیواری که بینشان قرار 
داشت را بکند و آن دیوار را روی زمین آوار کند!...به سمت 

دیوار مشترک بین اتاق ها یشان رفت؛ کف هر دو دستش را 
روی آن قرار داد؛ پیشانی اش را به آن چسباند. از بازی که 
دنیا او را به کام خود گرفته بود خسته شده بود...درمانده 

!شده بود، درمانده

." خسته ام..

!خسته ام از آرزوهای که برآورده نشد

.خسته ام.

!خسته ام از رویا های که به واقعیت مبدل نشد

.خسته ام..



!خسته

.درمانده ام..

!در مانده

.بریده ام..

!بریده

.تو ای معشوقه ی من..

.منه از خود..

.خسته ی..

.درمانده ی..

.بریده را..

.با گوشه ی چشم..

!خرسند نمی کنی؟

 #س_حسن_زاده "



* * *

بد و بیراه بود که همین طور پشت سرهم، برای خودش 
ردیف و حواله خود می کرد! خودش را الیق تک به تک آن 

ها می دانست. جنگی ستیز بین خودش و صداهای در 
سرش برپا شده بود...خودش هم نمی دانست چرا آن 

برخورد را با آران کرد و دوباره از او فرار کرد! اینک مثل 
چی نادم بود و پشیمان...! حسرت تنها بودنی را می خورد 

که می توانست در کنار آران در نبود کسی در عمارت 
بگذراند و با بی عقلی تمام خودش را در اتاقش حبس کرده 

.بود و از لمس و تجربه ی آن تنهایی خود را محروم..

دو روز از آن روز گذشته بود و او همچنان خودش را 
مستحق شنیدن این بد و بی راه ها می دانست. که حسابی 

!خودش را از شنیدن آن ها مستفیض می کرد

به سمت آینه رفت. خودش را دورن آن برنداز کرد. مانتوی 
خردلی اش خوب به تنش نشسته بود و برآمدگی های 

اندامش را به زیبایی به نمایان گذاشته بود. شال حریر 
مشکی اش اندکی صورتش را زیباتر جلوه میداد و شلوار 

کتان مشکی و کیف چمدانی و کفش عروسکی  مشکی اش 



هم آن زیبای را دوچندان کرده بود...از خودش که راضی شد 
از آینه دل کند و به قصد رفتن به استودیو از عمارت خارج 

.شد..

نگهبان به محض دیدنش در را برایش باز کرد. تشکری کرد و 
به سمت پارکینگ راند. آن جا که رسید ماشین آران را دید. 

لبخند رضایت مندی به لب آورد پس این همه آمدنش بی 
حاصل نمی ماند. آران در استودیو بود و او می توانست او 
را ببیند. دل تنگش شده بود و این بار قسم خورده بود که 

اگر آران را ببیند و هم چنان خواستار حرف زدن با او باشد 
پا پس نکشد و تمام حرف هایش را با جان و دل گوش کند. 

اگرچه می دانست که روی اعتراف کردن از عشق و عالقه ی 
خودش به آران را ندارد ولی می توانست با اعالم رضایت و 

.اندکی تبسم، چراغ سبز را به آران بدهد

اگر آران زرنگ بود می توانست از چشمانش راز قلبش را 
.بخواند..

ماشین را پارک کرد و پیاده شد. به سمت ماشیت آران رفت 
دستی رویش کشید. دلش برای نشستن درون این ماشین 

هم تنگ شده بود. اصًال دلش به هر چیزی که به آران مربوط 



.می شد تنگ شده بود..

قدم اول را که روی پله های ختم شده به  استودیو گذاشت 
قلبش شروع به تپیدن کرد. کم تر از چند دقیقه دیگر می 
توانست آران را ببیند. آیا آران از چشمانش می توانست 

عالقه اش را از چشمانش بخواند. به پاهایش قدرت بخشید 
و از پله ها باال رفت. به پشت در استودیو که رسید صدای 
آراد و آراز را شنید که با هم حرف می زدند؛ چند ضربه به 
در زد و بعد داخل شد؛ نگاه متعجب آراد و متعجب تر آراز 

را روی خود دید! سالم کوتاهی داد...آراد زودتر به خود 
:جنبید و گفت

._ به ببین کی این جاست!...سالم..

در حالی که به سمتش می آمد تا او را در آغوش کشد ادامه 
.داد

؟_ خوش اومدی...خوبی

؟_ سالم خوبم...تو خوبی



._ منم خوبم

._ خداروشکر

از آغوش آرا  جدا شد. آراز به نزدش آمد و او را در آغوش 
.کشید. دلگیر لب زد

!_ سالم عزیزم...چه عجب از این ورا روجا خانم

لبخند خجولی زد. پاسخی نداشت...!آراد دعوتش کرد به 
نشستن روی کاناپه، به آن سمت رفته و روی آن نشستند. 

فکرش در پی عزیزمی بود که از زبان آراز شنیده بود قلبش 
را به تپش نینداخته بود!...حتی خانم گفتنش هم همچو 
آران زیبا و دلنشین برایش نبود صدای آراد او را از این 

مقایسه بی جا جدا کرد و گنگ نگاهش کرد...آراد با مهربانی 
:پرسید

؟_ چی می خوری بگم مش قاسم برات بیاره



._ قهوه تلخ لطفًا

نگاه متعجب آراز و آراد را به تن خرید! هر دو با تعجب 
:پرسیدند

!_ قهوه تلخ؟

با سر حرفشان را تایید کرد. آراد بی هیچ فکر و حرفی، به 
سمت قهوه جوش رفت تا قهوه روجا را آماده کند ولی این 
آراز بود که تک تک حرف ها و کارهای روجا را زیر ذره بین 

.نگاهش قرار داده بود..

؟_ چی کار می کنی با کار و زندگی...

_ کار که خوبه مثل همیشه ست. این ترم بگذره شاید ترم 
بعدی رو نرم، یکم خسته شدم. یه ترم استراحت می دم به 

.خودم و بعد دوباره می رم..



:اندکی مکث کرد.نگاه گذرای به در اتاق آران کرد و ادامه داد

._ زندگی هم می گذره چه خوب و چه بد می گذره

نگاه کردن روجا به در اتاق آران، از  چشمان تیز بین آراز دور 
نماند! آراز که سرنخی  هرچند کم به دستش آمده بود سریع 

:کالف را به دستش گرفت و با تعجب ساختگی گفت

؟_ بد! بد واسه چی حاال؟! چیزی شده

روجا،  تازه فهمید عجب حرفی زده و عجب بندی را پیش 
.چه کسی آب داده! دستپاچه درجایش کمی جابه جا شد

_ چیزه...خوب به خاطره همون خستگیم از کار، بد می 
.گذره گاهی اوقات...

آراز در دل با خود گفت" آره منم که گوش داراز حرفت رو 
"باور کردم



نباید لو می داد که چه تیری را در هوا قاپیده! عادی باید 
نشان می داد خودش را...در اصل سیاستش او را مجاب به 

.انجام این کار می کرد

_ آهان از اون لحاظ می گی...! من که خودم صد بار بهت 
گفتم تدریس یکم سخته و خسته کننده ست، اونم روزی دو 

تا کالس و دوبار تکرار حرف ها و تمرینات و بقیه 
چیزها...بیا این جا ما که غریبه نیستیم با خودمون کار کن 
.ما تو کنسرت ها به پیانویست قابلی مثل تو نیاز داریم..

اخمی که در ایام قبل، روی ابروهای روجا بعد از شنیدن این 
حرفش می دید را با این برق چشمانی که حال در چشمان 

سیاه روجا خودنمای می کرد را باهم مقایسه کرد، قسم می 
خورد که یک جای کار می لنگد...حتم داشت که در پس این 

ایام، بساط عروسی دیگری هم برپا بود! کی و زمان دقیقش، 
.به عرضه و جنم هر دوی آنها بستگی داشت..

._ ممنون از پیشنهادت حتمًا فکر می کنم درباره اش..



!_چند سال می خوای فکر کنی؟

.نگاه گنگ روجا را که دید. حرفش را واضح تر بیان کرد

_ آخه این همه سال بهت بارها و بارها این پیشنهاد رو دادم 
.تو هم هربار گفتی...درباره اش حتما فکر می کنم..

روجا به خاطر ادایش که آراز در آورده بود خنده اش گرفته 
بود در همین حال آراد به سمتشان آمد و در حالی که قهوه 

هایشان را روی میز وسط می گذاشت در کنار روجا روی 
:مبل ِالی که آن سمتش آراز نشست بود نشست و گفت

._ به چی می خندین؟  بگین منم بخندم..

آراز دوباره ادایش را درآورد وشروع کرد به تعریف کردن از 
پیشنهادش...حرفش که تمام شد آراد خندید و خواست 

بگوید" آران هم خوشحال می شه از این جا کار کردنت" 
:حرفش را سانسور کرد و به نحوی دیگر بیان کرد



_ خوب راست می گه به خدا ما همه بیش تر از فربود به تو 
و مهارتی که تو نوازندگی درست نت های پیانو داری نیاز 

.داریم.. 

 فعل جمعی که آراد بسته بود بد به کامش شیرین آمده 
.بود.آران هم شامل آن جمع می شد دیگر، مگر نه..

سرخوش پایش را روی پای دیگرش انداخت و به مبل تکیه 
دداد و قدردانه لب ز

._ شما لطف دارین..

کمی از این و رو آن ورو، گرمی هوا و کنسرت و چیزهای 
.دیگر حرف زدند

نگاه سرکش روجا، هر چند بار یک بار به سمت در اتاق آران 
کشیده می شد. این کارش لبخندی نامحسوس روی لب های 

.آراز می گنجاند..

نیم ساعتی می شد که آن جا آمده بود. ولی خبری از آران 



نبود! گویا قصد خارج شدن از اتاقش را نداشت! کم کم به 
این نتیجه می رسید که آران از اتاقش بیرون نمی آید. 

نشستن بیش  از این هم باعث می شد آن ها را هم از کار 
:بیندازد...به آرامی از جایش برخاست و گفت

._ خب با اجازتون من دیگه می رم..

:هر دو با هم گفتند

؟_ کجا...می موندی حاال

.لبخند دلنشینی زد

_ نه دستتون درد نکنه؛ برم یه سری هم به یسنا بزنم. 
.خوشحال شدم از دیدنتون..

بعد از خداحافظی از آن ها به سمت در خروجی استودیو 
رفت. هرچه کرد نتوانست جلوی خودش را بگیرد آهسته 
.آرام درحالی که نگاهش به در اتاق آران بود آهسته لب زد



!_ مثل این که آران سرش شلوغه

آراز که این حرف آخر روجا مهری محکم بر تصوراتش شد 
:بی حرف روجا را نگاه کرد و آراد گفت

_ آره سرش شلوغه، همین پیش پای تو بچه های گروه 
رفتن،  آران هم رفت به آپارتمان خودش، تو اتاقش نیست 

.رفت باال یکم استراحت کنه..

لبخندی که آن لحظه به لبش آمد دست خودش نبود. سعی 
.کرد سریع جمعش کند

_ همگی خسته نباشین انءشا�  این کنسرتتون هم مثل 
.کنسرت های قبلیتون خوب و با موفقیت پیش می ره

.هر دو ممنونمی گفتن و روجا به سمت طبقه باال رفت

قلبش او را به سمت واحدآران می کشاند و عقلش او را از 



ای کار بازمی داشت سر آخر زور عقلش به قلبش چربید. 
.پشت در واحد یسنا ایستاد. زنگ در را به صدا در آورد..

کمی بعد قامت ریزه میزه ی  یسنا،پشت در نمایان شد. به 
.محض دیدنش به سمتش پرید و او را در آغوش کشید

_ سالم بی وفا چه عجب از این ورا چی شد تو دل کندی از 
او قلعه ت و به ما یه سری زدی! وقتی گفتی دارم میام 

سری بهت بزنم،  به خدا باورم نشد. ستاره سهیل شدی دیگه 
!چی میشه گفت

!_ سالم...نیومده گله گی هات دوباره شروع شد؟

 از او جدا شد. عقب کشید و با دست روجا را دعوت به 
.داخل شدن کرد

_ حقته...هرچی بگم حقته...حتی از من یه کتک اساسی 
.بخوری هم حقته..



:روجا لبخندی زد و گفت

_ اوه اوه دیگه چی؟ چیز دیگه ی نمی خوای؟! منم ساکت 
!می شینم و تو کتکم بزنی

.یسنا چشم غوره ی نثارش کرد

_ حیف که مهمونمی وگرنه به حسابت می رسیدم...چی می 
.خوری برات بیارم

روجا در حالی که مانتو و شالش را در می آورد تا به دستش 
:بدهد گفت

._ فعًال هیچی

یسنا آن ها را گرفت و بعد از آویختن آن ها به چوب لباسی 
به سمتش آمد و روبه رویش روی کاناپه نشست...نگاه 

پرسشگرانه اش را میخ روجا کرد و روجا ابروی پرند و 
:گفت



؟_ چیه چرا این جوری نگاه می کنی

:یسنا لم داد به پشتی مبل و خیلی جدی گفت

_ می شنوم... روجا بگو چه مرگته این چه حالیکه بعد از 
.برگشتن از شمال به خودت گرفتی

:کمی مکث کرد و قاطع گفت

._ از سیر تا پیازش رو برام تعریف می کنی

عالوه بر دیدن آران،  به خاطر همین مرگی که یسنا از آن 
.سخن می گفت، نزدش آمده بود

با نفسی گرفت و شروع کرد از تمام ماجرا های خودش و 
.اتفاقات این چند وقت اخیر، سخن گفتن..



چنان غرق گفتن مرور خاطرات شده بود که، بعد از اتمام 
حرفش، متوجه  حضور یسنا درکنارش و دستی که آهسته 

پشت کمرش به گردش درآمده بود برای دلداری، 
شد..صورتش را اشکهای درمانده اش خیس و تر کرده 

:بود...درمانده گفت

_ به خدا نمی دونم چی کار کنم؟! نمی دونم چرا این شده 
وضع االنم؟! اصًال هیچی نمی دونم! حتی نمی دونم چی کار 

.کنم و چی کار نکنم..

یسنا که تا آن زمان سکوت کرده بود و در آرامش تک تک 
.حرف های او را گوش کرده بود آرام لب زد

_ چرا این کالف و این همه دور خودت می پیچونیش؟! 
روجا قبول کن که تو هم عاشقش شدی. نمی تونی از این 

احساس فرار کنی. از خود آران هم فرار کنی، از قلب و 
احساس خودت که نمی تونی فرار کنی. چه بخوای چه 
نخوای دیگه گرفتار عشقش شدی...به خودت و به آران 

فرصت بده. شما دوتا الیق همین...به خدا اون بنده خدا رو 
هم کم اذیت کن. آراد دیشب می گفت...اصًال حال روحی 

آران چندان خوب به نظر نمی آد. حتی به ذهنش رسیده بود 



که با مدیر برنامه هاشون حرف بزنه و کنسرت و لغو کنه اّما 
خود آران نمی دونم چی گفته بود و راضیش کرده بود که 

این کار رو نکنن!. به خدا حال اون از تو بدتر هستش که 
.بهتر نیست..

روجا در حالی که اشک های صورتش را پاک می کرد گله 
:مند گفت

_ پس چرا تنهام گذاشت و اومد این جا زندگی کنه که این 
!حال و روزش بشه به قول خودت؟

_ شاید اونم چاره ی جز این کار نداشته. چرا نمی زاری 
حرفش رو بزنه؟ چرا نمی خوای حرفاش رو بشنوی؟ چرا 
!نمی خوای سوءتفاهمی که به وجود آمده رو بر طرف کنی؟

چرا نمی خواست بشنود! او له می زد برای شنیدن صدای 
.نفس های آران، حرف های دل او که جای خود داشت

_ به خدا می خوام ولی روم نمی شه، از آران خجالت می 
کشم؛ من تا حاال با آران،  درست و حسابی حرف روزمره گی 



!هم نزدم؛ حاال پاشم از عشق و عاشقی باهاش حرف بزنم

_ معلومه که باید حرف بزنی. نکنه می خوای تا آخر عمر 
!خودت و اون رو زجر کش کنی؟! این رو می خوای؟

_ نمی خوام به خدا نمی خوام ولی پا هم برای جلوش 
.ایستادن و شنیدن حرفهاش جون نداره..

_ فکر می کنی... اولش شاید سخت باشه برات، ولی دوتا 
حرف خوب که بشنوی بسط می شینی سر جات تا بقیه اش 

.رو بشنوی..

.روجا ملتمس نالید

!_ مطمئنی؟

_ مطمئن مطمئن...من خودم بعد این همه سال بازم دلم له 
له می زنه واسه دوباره شنیدن دوست دارم از زبون آراد چه 
برسه به تو که تا حاال نذاشتی آران حرفی از احساسش بهت 



.بگه؛ مطمئن باش حرف های آران شنیدنی هستش..

:بعد لبخندی به لب آورد و گفت

_ فکر کن آران با اون جالل و جبروت بیاد از احساسش 
.بهت حرف بزنه

:بعد چشمک شیطنت واری زد و ادامه داد

_ به خدا من اگه روم می شد همون اطراف خودم رو یه 
جای گم و گور می کردم تا این صحنه نادر رو از دست 

.ندم..

:روجا تبسمی آرام به لبهایش آورد و گفت

._ دیونه..



:یسنا با خنده گفت

_ دیونه توی که خودت رو از دیدن همچین صحنه نادری 
.منع می کنی..

حاال هم پاشو برو صورتت رو بشور و بیا که می خوام به 
یاد قدیم یه الزانیایی دونفره بپزیم...خدا بزرگه نگران 

.نباش..

:روجا خنده ی آرامی کرد و گفت

._ باشه االن میام کمکت می کنم..

." تو که نیستی..

.منه مجنون..

.هر چیز کوچکی که از تو به من می رسد را..

.دوست دارم..

.آری..



.منه مجنون..

.در نبود تو..

.تمایلی به شستن..

.اشک های که از تو..

.به..

.من..

.رسیده را هم ندارم..

.آری تو بخند..

.بخند.

.و..

.مرا..

.دیوانه صدا زدن..

.آری من دیوانه ام..

.من دیوانه ی..

.دیوانه گی های ..



!خویشم

.من..

.در نبود تو..

.به همین دیوانه زیستن قانعم..

.آی اهل دنیا..

.مرا..

.دیوانه ی..

.دیوانه های عالم هم نامید..

.ماللی نیست!..

!من با دیوانگی هایم خوشم

"#س_حسن_زاده 

* * *



زنگ در را به صدا در آورد؛ چندی بعد که صدای نیامد، 
دوباره زنگ را فشرد و به همراه آن چند ضربه آرام و  پی در 
پی به در ضربه زد . اندکی بعد قامت ژولیده و پولیده آران 

:پشت در نمایان شد. خنده بر لب رو به آران گفت

؟_ این چه وضعیه

.پاسخ جدی آران را به تن خرید

؟_ مسخره بازی در نیار کارت رو بگو

!_ خدای قیافه ت رو جلوی آینه دیدی؟

._ مثل این که کاری نداری..

همین که خواست در را ببندد...آراز با دست مانعش شد و 
:سریع گفت



_ حاال چرا َرم میکنی؟! کار دارم، خوبشم دارم...تازه خبرهای 
دست اول و داغم دارم واست، مطمئنم که خوشحالت می 

.کنه

:آران با خواهش گفت

_ آراز به خدا دیگه تحمل این وعده او وعده هات رو ندارم. 
.ولم کن بزار خودم یه ِگلی به سرم بمالم

. او را کنار زد و داخل شد

_ ِگل چیه داداش من...خوش خوشانت رسیده بشین برات 
تعریف کنم که اون همه لیچاری که دو روز پیش بارم کردی 
همشون نا حق بوده و حساب تک تکشون رو به وقتش ازت 

.می گیرم. االن برای حساب رسی زمان مناسبی نیست..

روی مبل نشست و آران را هم با دست ترغیب به نشستن 
.کرد



._ روجا اومده بود..

بعد با چشمانش رصد می کرد که واکنش آران را ببیند. آران 
:که اولش متوجه نشد خیلی عادی گفت

._ خوب بعدش..

همین که دوهزاریش افتاد سریع زبان در دهان چرخاند و با 
:اشتیاق پرسید

؟_ کجا اومده بود

._ استودیو..

:آران حرفش را با صدای بلندی تکرار کرد و گفت

!_ استودیو؟



:آراز سری تکان داد و گفت

._ آره

:آران رنجور گفت

_ روجا استودیو اومده و من االن باید بدونم دستت درد 
.نکنه. خسته نباشی آراز خیلی به موقع بهم خبر دادی

:آراز با طمائنینه پاسخ داد

._ چندان هم دیر نیست، چون االنم این جاست..

:آران بی درنگ پرسید

!_ این جا؟



._ آره این جا

:آران کالفه گفت

_ آراز چرا مثل بچه آدم حرف نمی زنی؟! درست حرف بزن 
.ببینم چی می گی. روجا االن دقیقا کجاست و کجا بوده..

:آراز خنده ی پر صدای کرد و گفت

_ باشه بابا چرا قاط می زنی. غروبی بعد از رفتن تو و بچه 
.ها، یکم بعد روجا اومد استودیو..

:آران سریع گفت

؟_ خوب

_ امون می دی دارم تعریف می کنم دیگه چرا این قدر 
.هولی تو پسر..



._ باشه خوب بگو..

_ هیچی دیگه، همین که دیدمش تعجب کردم؛ ولی یکم که 
.گذشت فهمیدم برای چی و به خاطر کی اون جا اومده..

؟_ خوب واسه چی اومده بود

._ برای دیدن تو اومده بود

:آران پوزخندی زد و گفت

._ آراز شب خوب نخوابیدی داری هزیون می گی..

.آراز سریع از جایش برخاست و به سمتش رفت

_ نه به جون آران هزیون چیه! از وقتی که اومده بود فقط 
.نگاهش به در اتاقت بود که کی می آیی بیرون.. 



_ می گم هزیون می گی، می گی نه!خوب اون به خاطر این 
اون جا رو نگاه می کرده که اگه من از در اومدم بیرون 

سریع از جاش پاشه و خدا حافظی کنه بره...چی خیال می 
کنی آراز؟! فکر می کنی روجا این همه راه رو به خاطر من 
اومده! خیاالت برت داشته داداش...میگم دو روز پیش منو 

آدم هم حساب نکرد رفت تو اتاقش هر چقدرم ازش 
خواستم در رو برام باز نکرد! حاال برای چی باید این همه 

.راه رو بکوبه بیاد این جا برای دیدن من..

:آراز میان حرفش پرید و گفت

 

_ می گم همه حواسش اون ور بود نه از ترس همه اش با 
ناراحتی اون جارو نگاه می کرد. قسم می خورم که دلیلی 

جز دیدن تو نداشته اون نگاه ها یک؛ دو این که قبل از 
.رفتن هم از تو خبر گرفت..

:آران متعجب و کنجکاو پرسید

!_ چی گفت؟



_ اشاره به در اتاقت کرد و ناراحت گفت مثل این که آران 
.سرش شلوغه..

؟_ خوب این یعنی چی

:آراز شاکی گفت

_ آران واقعًا خنگ شدی یا خودت رو زدی به خنگی! می گم 
روجای که بی دعوت و بی دلیل نمی اومد استودیو امروز 
اومده و از اول تا آخرش هم چشمش به در اتاقت بود که 

کی از اون در می آی بیرون؛ وقتی هم دید قصد اومدن 
بیرون رو نداری؛ ناراحت از جاش پاشد و رفت؛ قبل از این 

که از در بره بیرون گفت آران مثل این که سرش 
شلوغه...این یعنی این که اون فکر می کرد تو از کار چند 

روز پیشش ناراحت شدی و نمی خوای ببینیش که اون 
سوال رو پرسید همین که آراد بهش یقین داد که تو اومدی 

.باال و تو اتاقت نیستی...گل از گلش شکفت..

!_ مطمئنی؟



_جون آراز، خسته نشدی از بس این مطمئنی رو از من 
پرسیدی؟ به خدا من خسته شدم از بس بهت گفتم آره 

مطمئنم...حاال هم پاشو یه سرو سامونی به خودت بده بریم 
.پایین خونه آراد اینا..

!_ اون جا چه خبره؟

_ نه دیگه به خدا مطمئن شدم تو یه چیزیت هست همین 
!چند دقیقه پیش گفتم روجا این جاست

!_ روجا این جاست و تو االن به من می گی؟

._ تو مگه امون می دی من درست و حسابی حرف بزنم..

سمت اتاقش رفت. سرو سامانی به خودش و لباسهایش داد 
و خارج شد. به نزدیکی آراز که رسید انگار که چیزی یادش 

:بیاید در جایش ایستاد و گفت



!_خب حاال بریم اون جا که چی بشه! یسنا چی می گه

_ خود یسنا زنگ زد و گفت با آران بیاین شام خونه ما، 
روجا هم این جاست بیاین دورهم باشیم...این شام صدا 
کردن یسنا هم خودش جای بحث داره؛ به نظرت وقتی 

روجا نخواد تو رو ببینه یسنا منو تو رو واسه شام صدا می 
کنه؟! از کجا معلوم شاید خود روجا از اون همچین چیزی 
رو خواسته...وگرنه یسنا اگه مطمئن بود روجا از دیدن تو 
!ناراحت می شه محال بود صدات کنه، اونم برای شام...

آران احساس سرخوشی که از حرف های آراز به او القاء 
شده بود را نتوانست پنهان کند. رد کمرنگی از لبخند از سر 

.رضایت زد

:آراز به محض دیدن آن با خنده گفت

_ به به می بینم کپکت خروس می خونه! از اون برج 
!زهرماری نیم ساعت پیشت در اومدی 

آران حرفی نزد و هر دو با هم از واحدش خارج شدند. به 



واحد آراد که رسیدند با اشتیاق به دری که آراز زنگش را به 
صدا در آورده بود نگاه می کرد. کمی بعد قامت چهار شانه 
آراد پشت در نمایان شد و چشمکی به آراز زد و آن از چشم 

آران دور نماند...سالمی کردند و وارد شدند. یسنا از 
آشپزخانه خارج شد و به استقبالشان آمد با لحن کالم 

:همیشه اش با مهربانی گفت

!_ سالم خوش اومدین...پس کجایین؟! از کی منتظرتونم

:آراز با مسخره بازی گفت

_ به جون آران من حاضر بودم. این طولش داد وگرنه زودتر 
.از این ها به خدمت می رسیدیم..

یسنا خنده آرامی کرد و آران در حالی که وارد سالن 
پذیرایی می شدند چشم غوره ی نثار آراز می کرد؛ سالم 

زیبا و دلنشین روجا از سمت راستش به گوشش رسید. به 
آن سمت برگشت...به محض دیدن قامت روجا در آن شومیز 
لیمویی رنگش و سری که پایین بود تبسمی نا محسوس کنج 

:لبش نشست و به آرامی در جواب سالمش گفت



؟_ سالم...خوبی

روجا سری به نشانه تایید تکان داد و به سمت آشپزخانه 
رفت. نگاه آران را به همراه خودش کشید. آراد و آراز  از 
دیدن این صحنه بهم طعنه آرامی زدند. آران که روجا از 

جلوی چشمش محو شد، به سمت آن ها که برگشت، با ابرو 
های باال پرانده شده ی آراز و لبخند منظور دار آراد رو به رو 

شد! بی خیال به سمت مبل رفت و در جای که به راهروی 
آشپزخانه اشراف داشته باشد نشست. دوست داشت به 

.محض خارج شدن روجا از آشپزخانه او را ببیند..

آراد و آراز هم داخل مبل های دیگر جای گرفتند و مشغول 
.حرف زدن درباره برنامه ی های فردایشان شدند

." می نگرم..

.به انتظار دیدنت..

.من به هر چیزی می نگرم..

.به آفتاب..



.به مهتاب..

.به ابر..

.به باران..

!می نگرم...

.من به زمان..

.هم..

!می نگرم...

.چشمان به زمان دوخته ام..

!خشکید...

.تو ای هستی..

!نمی آیی...؟

"#س_حسن_زاده 

* * * 



وارد آشپزخانه که شد نفس آسوده ی کشید. یسنا به محض 
:دیدنش پقی زد زیر خنده و آهسته گفت

_ هنوز که نیومده خواستگاری...چرا مثل لبو سرخ شدی 
!دختر؟

روجا آهسته به گونه ی که صدایش را غیر از یسنا کسی 
:دیگر نشنود، مغموم پرسید

_ معلومه دستپاچه ام آره؟ به خدا دارم از استرس می 
!میرم

:بعد هردو دستش را سمت یسنا گرفت و زمزمه گفت

!_ ببین دستمو از استرس دارن می لرزن

:یسنا چشمانش را تا آخرین حد گشاد کرد و متعجب گفت



!_ چرا خوب؟

:روجا کالفه گفت

_ نمی دونم! همین که می بینمش دست و پام رو گم می 
.کنم

یسنا که تمام فنجان های داخل سینی را پر از قهوه کرده 
بود؛ سینی را به سمت روجا گرفت و با خنده ی آهسته  

:گفت

_ خوب حاال بگیر این سینی رو ببر تعارف کن تا انشا� روز 
خواستگاری راه بیفتی...تا اون روز چند بار این کارو بکنی 

.یاد می گیری انشا�..

روجا حرصش را در ضربه ی آرامی که به سر یسنا زد خالی 
:کرد و آهسته گفت

_ نمی خواد از این حاتم بخشی ها برای من بکنی. وردار 



!خودت ببر. مهمون های خونه خودت اند، به من چه

:یسنا با شیطنت ابروی پراند و گفت

_ یعنی فقط مهمون های من هستند؟! اونی که چند دقیقه 
پیش داشت با دو تا چشم جنگلی قورتت می داد احیانًا 

!آقاتون نیستن؟

روجا این بار دیگه رحم نکرد و میشگونه ریزی از بازوی 
:یسنا گرفت و با اخم و َتخم گفت

_ این چیزا چیه می گی یکی می شنوه! نه به داره نه به 
!باره تو واسه خودت نشستی بریدی و دوختی

یسنا سینی را روی میز آشپزخانه گذاشت و درحالی که با 
کف دستش جای که روجا میشگون گرفته بود را می مالید 

تا با این کار اندکی از سوزشش را کم کند؛ کمی به سمت 
:روجا خم شد و آهسته گفت



_ هم به داره...هم به باره...تو ناقص و العقلی نمی بینیش 
من چی کار کنم!خوب ته عاشقیت می رسه به این که اونی 

که اون جا تو پذیرایی نشسته و بدون شک واسه دیدنت، 
داره له له می زنه بشه آقای خونت و تو بشی خانم خونه 
اش...حاال تو درکت به این جاهاش نمی رسه چرا می زنی 

 دست منو ُچالق می کنی؟!

یسنا چشمان تنگ شده روجا را که دید؛ زنگ خطر را 
احساس کرد قبل از این که مجالی به روجا، برای انجام 

دادن هر حرکتی بدهد، سریع سینی قهوه را برداشت و از 
.آشپزخانه خارج شد..

." می دانی..

؟به چه می اندیشم

.به ازدواج..

.حتی فکرش هم زیباست..

.به نظرت لمسش هم..

؟ به شیرینی همین هست

"#س_حسن_زاده 



صدای قدم های نسبتًا آرامی از راهرو به گوشش رسید؛ 
سرش را بلند کرد همین که قامت کوچک یسنا را دید؛ 

 ذوقش کور شد!

یسنا ابتدا به او بعد به آراد و آراز قهوه را تعارف کرد. به 
رسم ادب تشکری کرد و دست برد فنجان کمر باریک مملو از 

.قهوه را برداشت..

روجای او هم کمر باریک بود...در دل بی حیایی به صدای 
زنگ زده سرش حواله کرد و نگاه منتظرش را به راهرو 

.دوخت..

یسنا که با سینی خالی شده به سمت آشپزخانه برگشت؛ 
 امیدش برای خارج شدن روجا از آن راهرو ته کشید!

اگر یسنا پیش آن ها می نشست؛ باز امیدی به آمدن روجا و 
.پیوستنش به جمعشان بود



گوشی اش را برداشت و سعی کرد خودش را با آن مشغول 
.کند..

." امیدم.

.از ناامیدی های..

.که..

.در حقم کردی..

.و..

.بر من بخشیدی..

!ته کشید

"#س_حسن_زاده 

نیم ساعتی گذشت. معلوم نبود روجا و یسنا در آن 
آشپزخانه چه کار می کردند. روجا حتی برای جمع کردن 

فنجان های خالی شده از قهوه هم نیامده بود و یسنا آمده 
و آن ها را جمع کرده و برده بود. یک چشمش به راهرو 

آشپزخانه بود و چشم دیگرش به تلفن همراهش...کمی بعد 
چشمش به یسنا که آهسته از راهرو رد شد و به سمتشان 
:آمد افتاد؛ به نزدیکی شان که رسید؛ رو به جمع کرد و گفت



._ بفرمایین شام..

ابتدا آراد از جایش برخاست به ترتیب آراز و آران هم از 
جایشان برخاستند...آران دستی به شلوارش کشید و آن را 

صاف و صوف کرد تا چین خوردگی های کمرش که به خاطر 
نشستن بود درست شود...از کارش که راضی شد سر بلند 
کرد.به آراز که با لبخند پت و پهنی نگاهش می کرد چشم 

.غوره ی رفت..

داخل آشپزخانه که شدند. روجا را در حالی که پارچ آب را 
از یخچال بر می داشت دید. سعی کرد نگاهش نکند تا روجا 
را معذب نکند. سر به زیر به سمت یکی از صندلی ها رفت و 

.آن را عقب کشید و روی آن نشست..

آراز که در کنارش نشسته بود؛ طعنه ی آرامی به شانه اش 
زد. نگاه پرسش گرانه آران را که دید.نزدیکش شد و در 

:گوش آران آهسته پچ پچ کرد

_ اینی که جلوته، حاصل دست رنج عشقته، بخور که کفتت 



.نشه..

با لبخند پت و پهنی که روی لبهایش کش آمده بود از آران 
:جدا شد...آراد در گوشی آراز را که دید گله مند گفت

!_ آخ آخ آخ! تو جمع در گوشی 

آران عادی برخورد کرد و مشغول کشیدن برشی از الزانیا 
برای خودش شد. اّما آراز دستاش رو به حالت تسلیم باال 

:برد و با خنده گفت

_ خودت که می دونی برای من حرف در گوشی وجود 
.نداره..

:با ابرو اشاره به آران کرد و ادامه داد

_ اّما این آدم برفی از این که بعضی از حرفام رو بلند بگم 
صد در صد کاری می کنه که منجمد شدنم حتمی ست. منو 

.با این قطب یخی در نیانداز..



خیلی عادی که انگار نه انگار که  حرفی شنیده به خوردنش 
ادامه داد. جز او همه به حرف آراز خندیدن حتی روجا هم 

تبسمی هرچند کوتاه روی لب هایش آورد و همین آران را 
.خرسند کرد..

آراز اولین برشی که گذاشت دهانش شروع کرد به سرفه 
کردن شدید...آران سریع برایش آب ریخت و چند ضربه به 

پشتش زد ولی افاقه نداشت آراز فقط سرفه می کرد و 
صورتش قرمز قرمز شه بود! کمی بعد دستش را از جلوی 

:دهانش برداشت و  با خنده گفت

!_ یسنا....دستم بهت نرسه یسنا

آران متعجب یسنا را نگاه کرد! یسنا خنده ی بدجنسی که بر 
لب داشت و در حالی که ابرو هایش را باال پایین می پراند 

آراز را نگاه می کرد...روجا و آراد هم همچو آران متعجب 
!این دو را نگاه می کردند

آراز، کمی که از صرفه هایش کم تر و بهتر شد خیز برداشت 



و پارچ آب را از روی میز با عجله برداشت همین که 
خواست به سمت یسنا بپاشید آراد که انگار چیزی یادش 

افتاده باشد سریع از قصد آراز مطلع شد و با قاپیدن پارچ 
آب، مانع از کار آراز شد. این بار دیگر هرسه آن ها بودنند که 

باصدا بلند می خندیدند. تنها او و روجا بودند که گیج و 
گنگ به بازی که این سه راه انداخته بودند به نظاره نشسته 

:بودند...آراز با خنده گفت

؟_ آخر زهرتو ریختی آره

:یسنا که دیگر از خنده ریسه رفته بود گفت

._ حقت بود تا تو باشی دیگه تو جمع منو اذیت نکنی

:آراز با گوشه چشمش حق به جانب آراد را نگاه کرد و گفت

؟_ آراد داشتیم! واسه چی نذاشتی به حسابش برسم

آراد هم در حالی که دستش را دور شانه یسنا سفتر می کرد 



:گفت

_ توقع که نداشتی بشینم عشقم رو موش آب کشیده 
کنی...االن نوبت یسنا بود تو یه کاری کردی یسنا هم جوابت 

!رو داد دیگه اون پارچ آب اضافه بر سازمان بود

:روجا متعجب و سردگم گفت

_ می شه بگین این جا چه خبره به چی این طوری می 
!خندین؟

آراز با گفتن آره عزیزم چرا نمیشه شروع کرد به توضیح 
دادن آن مهمانی دوستانه ی که چند وقت پیش در خانه اش 

برگزار کرده بود و چون بعضی از دوستانشان همراه 
همسرانشان آمده بودند یسنا هم به همراه آراد رفته 

بود...آراز در آن مهمانی با بدجنسی تمام در آبمیوه یسنا نمک 
ریخته بود و اذیتش کرده بود و آخر شب هم قبل از این که 
آراد و یسنا از خانه اش بروند سوسک مرده ی را روی شانه 

.یسنا گذاشته و حسابی او را ترسانده بود



 حرف هایش که به اتمام رسید این بار صدای خنده روجا 
بود که همراه آن ها بلند شد؛ تصور قیافه بامزه یسنا هنگام 
دیدن سوسک برایش، واقعًا دیدن داشت چنان صورتش را 

مچاله می کرد که هرکسی را، آن قیافه به خنده وا می 
.کرد..

تنها آران بود که، روی لبهایش چیزی نداشت! ولی در دلش 
.قهقه صدایش قلبش را می لرزاند..

 شام با شوخی و خنده های جمع به اتمام رسید...روجا، کمی 
از آن حالت دستپاچگی اش در آمده بود و مثل قبل در 

.حرف های پیش آمده و خنده های جمع مشارکت می کرد..

نیم ساعتی از غذا خوردنشان می گذشت. روجا نگاهی به 
ساعت مچی اش کرد ساعت یازده و نیم را نشان می 

داد...از جایش برخاست. نگاه آران را به دنبال خود کشاند به 
سمت رخت آویزی که یسنا مانتو و شالش را در آن آویخته 
بود رفت مانتو اش را برداشت بر تن کرد و بعد شالش را بر 
سرش انداخت و مرتب کرد، نگاهی در آینه به خودش کرد. 

سپس دوباره به سالن برگشت...نگاه متعجب آران بود که 
.اول به چشمش خورد و بعد نگاه پرسش گرانه جمع..



:یسنا متعجب گفت

!_شال و کاله کردی دختر چی شده، کجا ان شاء�؟

:روجا لبخند بر لب مهربان گفت

!_ دستت درد نکنه دیگه برم تا دیر وقت نشده؟

آران خواست حرفی بزند که یسنا مجال حرف زدن را به او 
:نداد و سریع گفت

_ ِا خوب می موندی حاال...اصًال همین جا می خوابیدی و 
.فردا از همین جا می رفتی آموزشگاه..

:روجا اشاره ی به مانتو و خودش کرد و گفت

_ دستت درد نکنه زحمت دادمت امروز...لباس هام واسه 



.آموزشگاه مناسب نیست..

؟_ تعارف می کنی

_ دیونه تعارف چیه...کار دارم تازه لب تاب و بقیه وسایل 
هامم کنارم نیست. بدون اون ها که نمی تونم برم 

.آموزشگاه..

یسنا هر طور خودت می دونی گفت و آران سریع از جایش 
برخاست...همان چند وقت پیش که روجا تنهای برگشته و 
آن حال و روز آن شبش بود، برایش دیدن همان اشک های 

آن شب روجا بس بود...قاطع بدون این که روجا را نگاه کند 
:گفت

._ می رسونمت

تصمیم گیری با خود روجا بود...یا باید این جا می ماند و 
فردا می رفت به سمت عمارت و بعد از برداشتن وسایل 

مورد نیازش و تعویض لباسش به آموزشگاه می رفت... یا 



.باید با او االن به عمارت بر می گشت..

آراز زیر لب به فرصت طلبی آران، ناکسی نثارش کرد...آراد 
لبخندی به دلواپسی های مردانه ی که آران در برابر روجا 
داشت به لب آورد...یسنا لبخند به لب چشمکی حواله ی 

روجا کرد...این روجا بود که مانده بود چه بگوید...! با آران 
به عمارت برگشتن را، هم می خواست و هم نمی خواست! 

:سر آخر به زور گفت

._ خودم می رم...راض...ی...به...زح...متت نیستم..

:آران قاطع گفت

._ می رسونمت

.و  این یعنی حرف اضافی موقوف خودم می رسونمت

به طبقه خودش رفت و از روی اوپن آشپزخانه اش ریموت 
در عمارت و سویچ ماشینش را برداشت. همین که خواست 



از آن جا خارج شود که یه حسی او را به سمت اتاقش 
کشاند و کاری کرد که ادکلنش را با فشارهای پط در پی به  

روی لباسش خالی کند!گویا حمام ادکلن گرفته باشد هرجای 
که می رسید را ادکلن می زد؛ راضی که شد آن را در جایش 

گذاشت و دستی به موهایش کشید، آن ها را به عقب راند 
خودش از کارهای خودش به خنده افتاده بود با خنده 

:آرامی گفت

سالته که اینطوری به آب  ۱۸_ آران دیونه شدی رفت...مگه 
!و تاب افتادی که به چشم روجا بیای

چندی بعد، بالخره از آینه دل کند و از اتاقش خارج شد. در 
.واحدش را بست. از پله ها مشتاق سرازیر شد..

روجا او را که دید از  آراد و یسنا خداحافظی کرد. آراز هم 
بعد از خداحافظی به واحد خودش رفته بود، آران دکمه 

آسانسور را زد، در که باز شد عقب کشید تا روجا بعد 
خودش وارد شدند؛ در که بسته شد و آسانسور به حرکت در 

آمد قلب هر دویشان به تپش افتاده بود این بار حس 
متناقضی در بینشان نبود؛ هر دو از هیجان بود که تپش 

های قلبشان خودش را مشتاقانه به دیواره های قلبشان می 



کوبید بین شان یک قدم فاصله بود ولی پر کردن آن یک 
قدم برای روجا سخت ترین کار بود...ولی برای آران تنها یک 

گوشه چشمی از جانب روجا، یک ندا، یک رخصت، یک 
اجازه فقط کافی بود تا به دستش بیاید تا همان دم، تن 

روجا را اسیر بازوانش کند و حکم حبس ابد را برایش در 
.این آغوش صادر کند..

آن قدر در رویایی اش درگیر شده بود که اصًال نفهمید کی 
.رسیدند! پشت بند روجا از آسانسور خارج شد..

ریموت ماشین را زد قبل از این که بخواهد در را برای روجا 
باز کند روجا در را برای خودش باز کرد و بعد از نشستن در 

.را سریع بست..

آران هم ماشین را از جلو دور زد و پشت رل نشست و بعد 
.از روشن کردن ماشین به راه افتاد..

 تمام ماشین را سکوت فرا گرفته بود. تنها صدای باد خنکی 
که به خاطر باز بودن سقف ماشین، زیاد به گوش می آمد 

این سکوت را می شکست...این بار این روجا بود که در دل 



دعا دعا می کرد آران حرفی بزند یا بخواهد درباره 
احساسش با او سخنی بگوید.! ولی بر عکس امروز آران به 

داشتن این سکوت بینشان بیش تر از هر چیز دیگر راغب 
بود...دیگر مطمئن شده بود که مثل قبل در برابر روجا نمی 
تواند خونسرد و ساکت بماند وقتی که تنها می شدند دل و 

روحش بی پروای می کرد...از نگاه کردن به صورت روجا هم 
واهمه داشت؛ می ترسید که نگاه کند و باز مثل آن میلی که 

آن روز، لب های سرخ روجا، برای بوسیدنش به جانش 
ریخت را نتواند مهار کند و کار دست خودش و روجا 

.بدهد..

وارد باغ عمارت که شدند تمام امید روجا به پایان رسید؛ از 
ماشین پیاده و به سمت تیرداد و سیمای که در آالچیق 

.نشسته بودند رفت..

." خط کشیدم..

.مشق کردم..

.زمزمه کردم..

.نعره زدم..

.فریاد کشیدم..



.اّما تو..

.نه خطی که بر روی جدایی..

!کشیدم را دیدی

.نه مشق عشقی که..

.سطر به سطر..

!شروع به نوشتن کردم را دیدی

.نه زمزمه..

!دوستت دارمم را شنیدی

.تو حتی..

.نعره های فریاد های..

!بریده ام را هم ندیدی

یپس تو در کنار من



.که بودی..

.از منی که..

.لبریز از تک تک..

.آن ها بودم..

!جزء آن ها چه دیدی؟

"#س_حسن_زاده 

سیمای به محض دیدن آن دو کنارهم نتوانست اشک 
خوشحالی اش را مهار کند و اشک پرشده درون چشمش 
دیدش را تار کرد. دستی کشید تا قبل از رسیدن آن دو به 

.نزدیکی شان اثری از آن ها به جای نگذارد..

:رو به تیرداد کرد و گفت

_ یعنی اون روز می آد که این دوتا رو من دست تو دست 
!همدیگه ببینم؟

.تیرداد آرام و مهربان اب زد



_ این همه خودت رو اذیت نکن. االن دو ساعت من باکی 
حرف زدم. همین که روجا پا شده رفته استودیو این یعنی 
!چیزهای خوبی در انتظاره...مگه ندیدی آراز چیا بهت گفت

با چشم به اران و روجای که نزدیکترشان می شدند اشاره 
:کرد و ادامه داد

_ بعدًا در این باره دوباره حرف می زنیم دارن بهمون می 
!رسن، حرف های آراز یادت باشه؟

.سیمای لبخند نرمی بر لب نشاند

._ باشه عزیزم..

." گاهی..

.در سناریو های که..

.دیگران برایت..



.نوشته..

.و..

.به تصویر کشیده اند..

.بازیگر می شوی..

.یعنی باید بازیگر شوی..

.زیرا راه چاره ی دیگر..

.جزء آن نداری..

"#س_حسن_زاده 

تیرداد سعی بر عادی نشان دادن خود کرد و با لبخند رو به 
:روجا گفت

._ به به ببین کی اینجاست،یکی یه دونه من..

سپس نگاهش را به آران داد و با خرسندی لبخندی زد و 
:دلتنگ گفت

_ چطوری بابا کجا رفتی تو؟! از بس پیشمون بودی منو 



!مادرت دوریت رو نمی تونیم تحمل کنیم.

آران لبخند نامحسوسی زد و با مهربانی با پدرش دست داد 
و مادرش را در آغوش کشید و بوسه ی گرم روی شقیقه 

.هایش نهاند

._ خوبم..

نیازی به توضیح بیشتر نبود...بود؟! نه نبود! چون پدرش 
می دانست که دلیل رفتن موقتی اش از عمارت برای 

.چیست

کمی از این ور و آن ور حرف زدند و درباره جشن سالگرد 
ازدواجی که دو روز دیگر قرار بود در همین عمارت بر پا 

.شود مشورت کردند..

این فقط روجا بود که زنگ صداهای در سرش، بی حیای می 
کردند! آغوش کشیده شدن سیمای را به وسیله آران دیده 

بود...تاکنون به قد بلندی که آران نسبت به خودش داشت به 
گونه دیگر به آن فکر نکرده بود! اگر آران قصد به آغوش 



کشیدنش را می کرد بی شک بین آن بازوان قطور او گم می 
شد...از تصورات  خودش، لبخند خجولی زد.سیمای ضربه 

:آرامی به ران پای او زد و با شیطنت گفت

!_ به چی میخندی؟

:روجا هول زده در جایش کمی جابه جا شد و گفت

._ هیچ...هیچی..

:سیمای مهربان پرسید

؟_ واسه جشن چی می پوشی؟ چیزی خریدی

:روجا با لبخندی مزین شده به قاب صورتش لب زد

_ قراره یسنا بعد آموزشگاه بیاد دنبالم و باهم یه سری تو 
.پاساژا بزنیم..



:سیمای سری به رضایت تکان داد و گفت

._ خوبه

:روجا آرام ازجایش برخاست و با لبخند رو به جمع گفت

._ فعًال...شب همگی خوش

 خجالت کشیده بود گمان می کرد همه فکرش را خوانده 
.اند..

کمی که از آن ها دور شد ضربه آرامی به سرش زد و حرصی 
:گفت

_ دختر خنگ! آخه االن این چه وقت فکر کردن به این چیزا 
بود...آخه به توچه که بغل آران چه جوری و تو توش گم می 

.شی یا نه..



لبخندی به لب آورد و بی حیای نثار خودش کرد و به سمت 
.اتاقش روان..

." می اندیشم..

.می اندیشم به آغوشت..

.منه دیوانه..

.به آغوشت..

.می اندیشم..

.بیا مرا دریاب..

.بیا و مرا..

.گم کن..

.من به گم شدن..

.در بین آن بازوان قطورت   ..

.تمام و کمال..

.راضیم..

.بیا و حبس ابد را..



.برای منه تشنه..

.در آغوشت..

.صادر کن..

.به و� قسم..

.هیچ اعتراضی مخواهم کرد..

!هیچ اعتراضی

.من به این محکومیت..

.تا ابد هم باشد..

.رضا دارم..

"#س_حسن_زاده 

روجا که از مقابل دیده گانش محو شد نفس آسوده ی 
کشید. واقعًا افسارش را از دست داده بود! حتی به ذهنش 
هم نمی رسید که روزی از تنها بودن در کنار روجا واهمه و 
هراس داشته باشد.! دیگر در برابر آن دو گوی سیاه اختیار 

از کف می داد! دیگر نمی توانست جاذبه های که روجا 
برایش داشت را دفع کند! اگر، خدا نظری به او می کرد و 
رحم مروتی به دل روجایش می انداخت او برای سفر در 
پیش رویشان نقشه ها داشت نقشه ها... البته اگر آراز به 



.قولش عمل می کرد و روجا همسفرش می شد..

صدای سیمای او را از عالم درگیری ذهنی اش در آورد و 
.نگاه پرسشگرانه اش را به او دوخت

._ می گم برو استراحت کن...معلومه که خسته ای..

از خدا خواسته از جایش برخاست و با شب بخیری کوتاه از 
.آن ها جدا شد و راهی اتاقش شد..

* * * 

: دلتنگی هایم ابدیسترمان

به قلم: سمیرا حسن زاده

(بخش سیزده)

آیدی نویسنده:

@samira_h_z



:آیدی اینیستاگرام نویسنده

samira__hasanzadeh

                                           

:تگ محافظ چنل دلتنگی هایم ابدیست

samirahasanzadeh_roman

باشیم_انسان_ممنوع_کپی#



""دلتنگی

.قلبم می لرزد..

.چشمانم را نم اشک می گیرد..

.شقیقه هایم نبض می گیرد..

.و من در َپِس..

.هر واکنشی..

.دلم می گیرد..

.قلبم ماالمال..

.از..

.دلتنگی ست..

.با این وسعت از دلتنگی هایم..

!چه کنم...؟

.گویا..

!دلتنگی هایم ابدیست...

"#س_حسن_زاده



: دلتنگی هایم ابدیسترمان

به قلم: سمیرا حسن زاده

(بخش چهارده)

* * *

هر چه که می گشتند آن چیزی را که باب میلش بود را نمی 
:توانست پیدا کند سر آخر حرصی رو به یسنا گفت

_ آخه اینجا هم جاست که گفتی بیایم! دو ساعت داریم می 
.گردیم یه چیز درست و حسابی پیدا نکردیم..

:یسنا حق به جانب نگاهش کرد و معترض گفت

_ شرمنده از این جا بهتر کجا سراغ داری...تو سخت پسند 
شدی تقصیر من چیه؟! بخدا کف پاهام درد کرد از بس این 



همه راه رفتم سه چهارم این مغازه های پاساژ رو سر زدیم 
ولی تو یه چیز هم چشت رو نگرفته! هر چی رم معرفی می 

.کنم صدتا ایراد روش می زاری...به خدا خسته ام کردی..

:سپس ادای روجا را در آورد و ادامه داد

_ آی این جاش بده...آی چاکش بلنده...آی رنگش بده خیلی 
جلفه...آی خیلی تنگه...آی خیلی بازه...آی درده...آی زهر 

.ماره..

:بعد عصبی گفت

_ َاه خسته ام کردی ، خسته...از بس این و اون کردی کشتی 
منو! این همه دیدی، این همه پوشیدی و تن زدی، اّما رو همه 

.شون یه ایراد گذاشتی! برو باباااا..

:سپس چشمانش را تنگ کرد و ادامه داد

_ اصًال می دونی چیه لیاقتت همون مزون ناهید خانومه 



برو از همون جا بخر نه این جاکه همه لباساش بروز و مارک 
.هستن..

:روجا خنده ی کرد و آرام پرسید

؟_ خالی شدی

:یسنا با حرص از او نگاه گرفت و گفت

_ نه نشدم! تازه کمت هم بود...باید بیفتم جون اون گیسات 
دونه دونه از جاشون بکنم بلکه دلم خنک شه پا دردمو 

.فراموش کنم..

:روجا غمگین گفت

!_ بخدا دست خودم نیست چی کار کنم

:سرش را انداخت پایین و خجول گفت



_ یسنا من تا حاال هیچ پسری تو زندگیم نبوده. من تاحاال به 
هیچ پسری با منظور دیگه ی نگاه نکردم. خوب چی کار کنم 

می خوام خوب باشم. می خوام یه چیزی بپوشم تو چشم 
آران بیام. می خوام از انتخابم راضی باشه. تو که می دونی 

.اون چه قدر تو پوشش منو سیمای جون حساس هستش..

:یسنا دندان قروچه ی کرد و معترض گفت

_ می گم ُخلی ناراحت می شی...آخه یکی نیست بهش بگه 
ُخله تو گونی هم بپوشی بهت می آد این همه حساسیتت 

دیگه برای چیه؟!

بعد با سر اشاره ی به مغازه بزرگی که سمت چپش قرار 
:داشت کرد و ملتمس نالید

_ روجا این تن بمیره بریم همین جا یکی رو انتخاب کن و 
پرو کن...بخدا اگه می دونستم این همه می خوای منو اسیر 

کنی، غلط می کردم کفش پاشنه بلند پا می کردم. به خدا 
پاشنه پاهام داره از درد می ترکه بریم یکی رو بردار...این 



؟همه حساسیت بی جا هم نکن...باشه

:روجا مطیع  آهسته گفت

_ باشه...تو دعا کن اون چیزی رو که می خوام پیدا کنم، 
!مگه دیونه ام نخرمش

:یسنا مهربان گفت

_ هست چرا نیست یکم تو از حساسیتت کم کنی بدون شک 
.پیدا می کنی..

روجا مغموم سری تکان داد و باهم وارد آن مغازه شدند. با 
یسنا رگال ها را با وسواسیت ورق می زد به آخر های رگال 
که رسید امیدش ته کشید چیزی که می خواست باز نبود و 
نمی توانست آن را بیابد! همین که ورق می زد سه تا مونده 

به آخر، چشمش  به لباس شب بلند مشکی که اکلیل های 
داخلش باعث براق نشان دادنش می شد چمشمش را 

گرفت...لباس را از  میله فلزی رگال برداشت و سمت یسنا 
که روی چهار پایه چوبی که گوشه ی مغازه قرار داشت 



:نشسته بود، گرفت...با اشتیاق پرسید

؟_ چطوره یسنا خوبه

یسنا ذوق زده از این که بالخره روجا بعد از این همه بی 
وقفه گشتن یک چیزی چشمش را گرفته و نظرش را به آن 

جلب کرده از جایش برخاست و با خشنودی کف دستانش را 
:بهم  زد و با ذوق و اشتیاق گفت

_ خیلی قشنگه زود پروش کن ببینیم تو تنت چه جوری می 
.مونه

.روجا سری به نشانه تایید تکان داد و داخل اتاق پرو شد..

نگاهی به خودش در آینه کرد در حین سادگی که لباس 
داشت ولی واقعا زیبا و چشم گیر بود...بلندی اش که تا روی 
پاهایش بود را دوست داشت حتی آن فون اندکی که دامن 

لباسش بعد از باسن به پایینش داشت نمای زیبای به قامتش 
بخشیده بود...همچو ماهیان دریا شده بود...زیبا و نفس 
گیر...آستین لباس تنگ و تا روی مچ دستانش بود.در یک 



کالم می شد گفت که که در حین سادگی و پوشیده گی که 
.لباسش داشت؛ خیلی شیک بود و زیبا..

نگاه گیرای یسنا به محض دیدنش مهر تایید را زد و همان 
لباس را انتخاب و بعد از تصویه حساب از آن جا خارج 

.شدند

.به سمت جای که ماشینش را آن جا پارک کرده بود رفتند

:یسنا به محض نشستن نفس آسودی  کشید و گفت

_ آخیش راحت شدم...خدا نکشتت روجا من با این پا و این 
!کمر دردی که بهم دادی فردا چه جوری برقصم؟

.روجا خنده ی صدا داری کرد و لب زد

_ واقعًا نگران اینی؟ نترس اون یسنای که من می شناسم 
اگه فلجم بشه پیست رقص و با یه آهنگه داغ ببینه، محاله 
سر جاش بشینه، خودکار وار پاهاش اون سمتی کشیده می 



.شن و حسابی  از خجالت خوش در می آد..

یسنا لبخندی به نشانه تایید و صحت حرف روجا زد و خم 
شد و کفش هایش را از پایش در آورد...آخیشی برلب آورد. 
به این اندیشید، اگر واقعًا فلج هم می شد پیست رقص و 

یه آهنگ خوب معجزه ی برای راه رفتن دوباره ی او می 
شدند! عالقه ی که او به این دو داشت شاید به آراد 

نداشت...در دلش دیوانه ی نثار خودش و اندیشه اش گفت 
و بی صدا چشمانش را بست، تا بلکه بتواند اندکی از 

.خستگیش را به این روش بکاهد..

* * *

عمارت امشب، روزه پر رفت و آمدی را داشت خدمه 
مشغول آماده کردن آن جا برای برپا داشتن جشنی باشکوه 

.بودنند..

هرکس به کاری پرداخته بود و روجا هم در اتاقش در حال 
آماده کردن خود بود. آران دیگر بعد از این که آن روز روجا 



را به عمارت رسانده بود دیگر به آپارتمانش برنگشته و 
.دوباره در عمارت بودن را به هرجای دیگر ترجیح داده بود..

میهمانان کم کم می آمدند و ولی گویا روجا قصد ترک دژ 
خود را نداشت!دلش برایش تنگ شده بود. بعد از ناهار دیگر 
ندیده بودتش و دلش برای دیدن دوباره اش بی پروایی می 

.کرد..

کت و شلوار توسی جذبی بر تن داشت که با سخاوت عضله 
های تنش را به عیان می گذاشت. از کروات خوشش نمی 

آمد دو کمه ی باالی  لباس مردانه اش را باز گذاشته بود و 
.عریانی سینه ستبرش به وضوح قابل روئیت بود..

آراد به همراه یسنا دست در دست هم وارد شدند. بعد از 
خوش بش کردن با جمعی از میهمانان و پدر و مادرش به 

.سمت او آمدند

.با آراد برادرانه دست داد و سالمش را پاسخ..

یسنا همچو همیشه با خرسندی سالمی داد و جویای حالش 



:شد

؟_ سالم آران خوبی

بعد از روجا شاید یسنا دومین دختری بود که او را دوست 
:داشت اّما برادرانه...عادی پاسخ داد

؟_ خوبم تو خوبی

یسنا چه جورِم کش داری بر زبان جاری کرد و بعد اشاره به 
:پشت سرش کرد و گفت

._ اوه اوه ببینیند کی داره می آد..

با کنجکاوی برگشت و به پشت سرش نگاه کرد. روجای را 
دید که آهسته و نرم به سمتشان می آمد. به جرات می 

توانست بگوید دلبرکش در زیبای بی همتا بود و 
بس...درخشندگی اش بد به چشم می آمد و این برایش هم 
خوشحال کننده بود و هم نگران کننده او چشمان هرزی که 



بر روی دردانه اش می افتاد را به هیچ وجه دوست نداشت 
.و تحمل کردنشان برایش سخت بود و دشوار..

روجا که به نزدیکی شان رسید نفس های ملتهب و داغش 
تند تر و داغ تر شده بود...روجا به نرمی و لطافت رو به 

:جمعشان کرد و لب زد

؟_ سالم خوبین

شاید جمع بسته بود ولی اکنون تنها مخاطبش آرانی بود که 
نگاه گرم و داغش باعث می شد جانش به آتش کشیده 

.شود..

در برابر این ُبت زیبا، زبانش برای خارج کردن کالمی قاصر 
.بود و عاجز..

یسنا به سمت روجا رفت و به آغوش کشیدش و معترض 
:گفت



_ قبول نیست قرار نبود این قدر به خودت برسی. تو که 
.االن از من خوشگلتر شدی دیگه من که به چشم نمی آم..

:روجا تبسمی کرد و گفت

_ من که کاری نکرده ام موهام که بازه و یه کم بابلیس 
.کشیدم. آرایشم که به یکم رژو یه ریمل خالصه اش کردم..

:یسنا اخمی در هم کشید و گفت

_ کفتت بشه این خوشگلی...همینش من رو می سوزونه 
هیچ کاری نکردی ولی در حین این سادگی از من بیشتر به 

.چشم می آی..

روجا تبسمی کرد و هیچ نگفت ولی نگاه خیره آران که بر 
رویش بود را حس می کرد و زیر آن نگاه ذوب شدنش 

.حتمی بود..



. " در عجب ام..

.منه عاشق در عجبم..

.منه دلداده در عجبم..

.در عجِب این..

.هستم..

!که این چه رازیست؟

.این چه رازیست که..

.تو در حین این..

.سادگی..

.چگونه این همه..

.زیباییت گیراست..

.آتشی که این زیباییت..

.بر جانم می ریزد را..

.با چه چیزی خاموش کنم..

.من در برابر این زیبایی..



.همه تن دارم و اما ندارم..

.من در برابرت..

!ناتوان ترین مرده جهانم

.می فهمی..

!ناتوان ترین مرد جهان

.گناهش پای تو..

"#س_حسن_زاده 

نیمی از جشن گذشته بود...لذت می برد...خرسند بود و 
خشنود...دلبرکش در چند قدمی اش بود و چه چیزی از این 

.بهتر می توانست باشد..

."راضی ام به بودنت..

.باش..

.و..

.این  رضایت مندی را..

.در من..

.به گستران..



"#س_حسن_زاده 

دیجی آهنگی را گذاشت و تمام زوج ها داخل پیست شدن. 
حتی سیمای و تیرداد هم در آن پیست بین آن جمع در حال 

.رقص و پایکوبی بودند

دیجی که شروع به خواندن کرد، افسار چشمانش به سمت 
آرانی که از آن طرف پیست خیر نگاهش می کرد کشیده 
شد...التیاب جانش را در بر گرفته بود...نفسهایش تند و 
ضربان قلب به شدت ضرب گرفته بودند...هربند آهنگ 

چیزی را بیان می کرد که حس می کرد این آهنگ را برای او 
سروده اند...هر بندش کالمی بود، بیرون کشیده از ته اعماق 

.قلبش..

""آهنگ تا اومدی اموبند

ر * تا اومدی تو زندگیم همه چی عوض شد انگا

*واسم عشق معنی نداشت و عاشق شدم اینبار



ر*تا تو رو دیدمت انگار به تو شدم گرفتا

م* تا اومدی تو زندگیم وقتی چشاتو دید

م* جز تو از دنیا و همه آدما دست کشید

م* تو رو از روزی که دیدم دیگه یه آدم دیگ

و*دارم هواتو نمیگیره هیشکی جات

و *چی بگم از عالقم بیا دلو جونم برا ت

ی*شاید اینو ندونی که تو دلیله زندگیم

و * بذار اینو بگم بهت یا هیچکسه دیگه یا ت



و* دارم هواتو نمیگیره هیشکی جات

و * چی بگم از عالقم بیا دلو جونم برا ت

ی* شاید اینو ندونی که تو دلیله زندگیم

و * بذار اینو بگم بهت یا هیچکسه دیگه یا ت

ه* به تو حس دارمو حسم به تو ته ندار

ه* عشقه تو دار و نداره منه بیقرار

* تو که جام نیستی بفهمی من چه حالی دارم

م* فکر تو نمیشه یه لحظه از سرم درآر



م*غیر تو از همه دنیا دیگه سیره قلب

م* واسه تو داره میره هر ثانیه دیگه قلب

و* دست من نیست اگه میزنه به سرم هی هوات

و* نمی دونی که چه خوابایی دیدم برات

و*دارم هواتو نمیگیره هیشکی جات

و* چی بگم از عالقم بیا دلو جونم برا ت

ی* شاید اینو ندونی که تو دلیله زندگیم

و* بذار اینو بگم بهت یا هیچکسه دیگه یا ت

و* دارم هواتو نمیگیره هیشکی جات



و* چی بگم از عالقم بیا دلو جونم برا ت

ی* شاید اینو ندونی که تو دلیله زندگیم

و * بذار اینو بگم بهت یا هیچکسه دیگه یا ت

قلب و روحش را بند به بند آهنگ در تسخیر خود گرفته 
.بود..

دوستش داشت...حقیقتًا او در این دم...در این ثانیه ها...با 
تمام وجود دلش تمنا می کرد، برود و صاف در چشمان آران 
نگاه کرده و بگوید یا هیچ کس دیگه یا تو... ولی این امتناء 
ورزیدن آران از تنها بودن با او، واقعا تعجبش را برانگیخته 
بود نمی دانست چرا اکنون که آران این چنین او را گرفتار 

خویش کرده چرا از او دوری می جست و امتناع می 
.ورزید..

امشب اولین جشنی بود که دلش رقیصیدن با آران را بی 



حد و حساب می طلبید...او اسیر بودن زیر آن پنچجه های 
بزرگ و دراز را می خواست مزه کند...چشمانش آران را به 

رقصی دو نفره می طلبید ولی این بار این آران بود که او را 
.پس می زد و چشم از او می گرفت..

."نگاهم کن..

.خوب نگاهم کن..

؟در این چشمانم چه می بینی...

!التماسم را می بینی یا نه؟

!تمنای قلبم را می نگری یا نه؟

!خواهش های پی در پی روانم را... روئیت می کنی یا نه؟

.ببین..

.خوب بنگر..

.با تمام وجود روئیت کن..

.من برای با تو بودن..

.با خودت هم می جنگم..



.از جنگ و جدال با دیگران که باکی نیست..

.من برای به دست آوردنت..

.با خودت هم گالویز می شوم..

.هرگز..

.از خاطرت مبر..

.هرگز..

"#س_حسن_زاده 

از پارچ روی میز، آبی برای خود ریخت و آن را یه نفس سر 
کشید.گویا روجا امروز واقعا قصد جانش را کرده بود. نگاه 
های خیره روجا او را از هم پاشیده بود. منهدمش کرده بود 
و حال، دگرگونی و آشفتگی تمامش را فرا گرفته بود خدا به 

دادش برسد با این اوضاع نا بسامانی که روجا او را در آن 
گرفتار کرده بود باید چه می کرد...گوشه ی چشم را گرفته 

بود، حس می کرد پشت نگاه های پی در پی روجا، کوه ی از 
حرف نهفته است...دنبال فرصتی برای تنهایی می گشت، ای 

کاش می یافت...هرچند کوتاه ،حتی به اندازه ی گفتن 
دوستت دارمی اندک، یا حتی شده نوازش کوتاه، کاش این 
فرصت در طالع امشبش برای او در نظر گرفته شده باشد! 

.کاش..



آقای خرسند را از دور دید که به سمتش می آید. به نزدیکی 
اش که رسید به رسم ادب و احترام به ریش سفیدش دست 

.دراز کرد و سالمی داد. با احترام جویای حالش شد..

: خرسند لبخندی زد و با مهربانی پاسخ داد

؟_ سالم آران خان...من خوبم تو چه طوری خوبی

:آران با ادب و نزاکت کالمش پاسخ داد

._ خدا رو شکر که خوب هستین منم خوبم..

:خرسند لبخندی زد و گفت

_ خدا رو شکر...من یه نوه ی دارم که یکی از طرف دار هات 
هستش. همین دور و ورا بود...می خواست بیاد پیشت ولی 

.روش نمی شد که بیاد..



سپس این سمت و آن سمتش را نگاه کرد و بالخره نوه اش 
را دید و برایش دستی تکان داد...آران از دور دختری را دید 

که قد و قامت بلند و کشیده ی داشت. ماکسی زرد قناری 
رنگی بر تن کرده بود. می شد بهش لقب زیبا را داد...چون 

.زیبا بود با قامتی کشیده همچو مدل های فرانسوی..

:خرسند گفت

._ اونا داره می آد

دخترک نزدیکشان که شد شاخک های روجا شروع به 
دریافت امواج منفی کرد! از دور آن ها را زیر نگاه ذره بینانه 

.اش قرار داده بود و موشکافانه آن ها را می نگریست

اولین چیزی که در آن دخترک توجه آران را به خود جلب 
کرد سالم و احوال پرسی با وقارانه اش بود! عالوه بر آن 

دستی هم برای آشنای با او دارز نکرده بود!



اکثر دخترهای اطرافش به محض دیدنش دست دراز می 
کردند و قصد دست دادن و خوش و بش را  او داشتند...اگر 
متوجه این که آن دختر دندان برایش تیز کرده بود می شد 

بی رو در واسی دست را در جیب هایش گذشته و طرف 
مقابلش را هاج و واج می گذاشت...ولی اگر دندان تیزی در 

کار نبود فقط به قصد آشنایی بود دستش را به اندازه صدم 
.ثانیه در دست طرف مقابلش می گذاشت و بر می داشت..

._ سالم...رکسانا هستم ...از آشنایتون خوشبختم..

.آران خیلی عادی در پاسخش لب زد

._ همچنین

:دکتر خرسندی به میانه حرفشان پرید و با مهربانی گفت

._ غرض از مزاحمت آران خان یه درخواستی ازت داشتم..

:آران منتظر نگاهش کرد و کوتاه گفت



._ بفرمایین

:خرسندی این پا آن پای کرد و گفت

_ رکسانای من خیلی برام عزیِز، تنها نوه ام هست و تازه از 
آلمان برگشته؛ اونم اتفاقًا با تو برادرهات هم رشته ست. می 

خواستم اگه براتون مقدور هستش یه مدت کنار دست 
خودتون مشغول به کار شه تا روند کار رو به طور حرفه ی  

.ببینه و یاد بگیره..

_ از نظر من که ایرادی نداره با برادرهام هم مشورت می 
کنم اگه اونا هم موافقت کردن به منشی می گم باهاشون 

تماس بگیره. فقط شما بی زحمت یه شماره ی به من بدین تا 
.منشی در اسرع وقت نتیجه رو اعالم کنه..

:خرسندی قدردانه او را به آغوش کشید و گفت

_ لطفت رو هیچ وقت از یاد نمی برم. ممنون پسرم که 



.حرفم رو زمین نداختی

:آران متواضع لب زد

_ از شما به ما رسیده آقای دکتر...حالِ خوبه بابا رو االن 
.مدیون شما و تیم پزشکیتون هستیم

دکتر خرسندی در پاسخ کالمش لبخندی زد...بعد از گذر ده 
دقیقه از آن دو جدا شد. به محض برگشتنش با قیافه ی 

روجا که اخمی نا محسوس در هم کشیده بود، مواجه شد. 
نمی دادند شاید هم اخم نبود و این چنین از دور به نظر می 

.رسید..

جذبه و زیبای روجا در بین این جمع، آن قدر گیرا بود که او 
نه به دختری دیگ نگاه می کرد و نه وجود آن ها سناری 

برایش ارزش داشت. او دلبرکش را می خواست...اجرای یک 
رقص دو نفره بد به جانش افتاده بود و تجربه کردنش را 

.دوست داشت..

اختیار از کف داده و به سمتش روان شد. با هر گامی که به 



سمتش بر می داشت ُبهت و تعجب را در صورت روجا به 
.آشکارا می دید..

در چند قدمی اش بود که دختران آقای فروزش قبل از او 
به سمت روجا رفتند و با هم شروع کردند صمیمانه خوش 
و بش کردن...این چنین که از ظواهر قضیه پیدا بود گویا 

مدت زیادی از آخرین دیدارشان می گذشت که رگبار 
.حرفهایشان را برای روجا شروع کرده بودند..

بعد از این همه سال خواسته بود دلی از عزا در بیاورد و با 
روجا رقصی دونفره را تجربه کند! گویا زمانه با رقصیدن او 
هم سر جنگ داشت که این چنین کام شیرینش را تلخ و زهر 

.کرده بود..

." کامم را..

.زهر کردی..

.تو ای زمانه..

.کام من ته کشید..



!گویا زهر های تو تمامی ندارند؟

"#س_حسن_زاده 

حال روجا به از آران نبود...او هم خودش را برای هرچیزی 
که قرار بود از آران به او برسد آماده کرده بود. ولی دختران 

آقای فروزش شیوا و شیدا یه لنگه پا بر فرش اشتیاقش 
.قدم گذاشته و ذوق و اشتیاقش را کور کرده بودند..

کم کم میهمانان عمارت را ترک می کردند...کنار یسنا 
ایستاده بود و در چند قدمی اش آران داشت درباره نوه ی 
دکتر خرسندی همانی که او از دور آن ها را در حال گپ و 

گفتمان دیده بود و نگاه های هرچند یک بار آن دختر که 
اکنون فهمیده بود نامش رکسانا هست را روی آران دیده بود 

و حس بدی نسبت به آن نگاه در وجودش به غلیان افتاده 
.بود..

نمی داند شاید او اینگونه حس می کرد...شاید اکنون که 
حس مالکیت به آران در وجودش شاخ و برگ گرفته و ریشه 

دوانده بود، نسبت به دخترهای دور و اطراف او حساسیت 
نشان می داد و باعث به وجود آمدن این تصورات شده بود؛ 

ولی هرچیزی که بود او دختر بود و جنسش را خوب می 



شناخت ولی همیشه در همه چیز یه استثنای وجود دارد و 
.شاید این حساسیت بیهوده هم از این قائله مستثنی نبود..

." من حسودم..

.آری من حسودم..

.نه باکی دارم از این حس.. 

.نه قصد در پنهان کردنش..

.من این حس را..

.وقتی که تو را به من ربط می دهد..

.دوست دارم..

!حسودم

.من به آفتاب که زیر آن روزت را..

.به شب می رسانی هم..

.حس حسادت دارم..

!حسودم



.من به بارانی که زیرش به رقص چترت..

.بر می آی..

.حس حسادت دارم..

!حسودم

.من حتی به هوای که هر دم می کشی و..

.پس می دهی هم..

.حس حسادت دارم..

!حسودم

.آری من حسودم..

"#س_حسن_زاده 

* * *

: دلتنگی هایم ابدیسترمان

به قلم: سمیرا حسن زاده



(بخش چهارده)

آیدی نویسنده

@samira_h_z

تگ

samirahasanzadeh_roman

اینیستاگرام

samira__hsanzadeh

_ممنوع_انسان_باشیمکپی#



""دلتنگی

.قلبم می لرزد..

.چشمانم را نم اشک می گیرد..

.شقیقه هایم نبض می گیرد..

.و من در َپِس..

.هر واکنشی..

.دلم می گیرد..

.قلبم ماالمال..

.از..

.دلتنگی ست..

.با این وسعت از دلتنگی هایم..

!چه کنم...؟

.گویا..

!دلتنگی هایم ابدیست...

"#س_حسن_زاده



:دلتنگی هایم ابدیسترمان

به قلم: سمیرا حسن زاده

(بخش پانزده)

کم تر از چهل و هشت ساعت دیگر باید عازم کیش می 
.شدند

.تمریناتشان فشرده تر شده بود

با اعضای گروه هماهنگ با هم تمریناتشان را تکرار می کردند 
و آواز نت ها را در آن فضای آکوستیک طنین انداز و دلنواز 

.می نواختند..

آراد خطاب به جمع گفت:

_ از این نت بچه ها با یک دو سه ی من دوباره از این نت 
.شروع کنیم..

تکان سر همه به نشانه تایید را دید همین که شروع کرد به 
شمارش اعداد، آران از پشت میکروفن برخاست. دستش را 
به نشانه صبر کنید باال آورد. نگاهش به در گاه در، جای که 



.رکسانا آن جا ایستاده بود، افتاد

_ بچه ها یکم استراحت کنین... برامون یه مهمون اومده بر 
.می گردیم

:سپس خطاب به بردارانش گفت

._ بیایین

هرسه با هم به سمت رکسانا رفتند.  آراز به محض دیدنش، 
:در آن مانتوی بلند دامن دار و شیک زیر لب آهسته گفت

_ اوه اوه اوه...عجب نوبریه! آقا من حرفامون رو نزده 
.موافق اومدنشم

آراد، به این برادر شکارچی اش که طعمه خوب را در هوا 
سریع می قاپید تک خنده ی کرد...آران اخمی در هم کشید و 

:رو به آراز آهسته و با جدیت تمام گفت



_ آراز جدی باش جدی ! همین اول کاری واسه اش دندون 
.تیز نکن..

:آراز بی خیال شانه انداخت و گفت

._ برو بابا..

همین که به چند قدمی رکسانا رسیدند آراز پیش قدم شد و 
:سریع تر از همه سالم رکسانا را پاسخ داد و گفت

._ به به رکسانا خانم..

بعد ابروهایش را کمی جمع کرد و سوالی نگاهش کرد و 
:پرسید

؟_ رکسانا خانم بودین دیگه درسته



:رکسانا بی میل پاسخ داد

._ بله درسته

سپس قبل از این که به آراز مجال حرفی دیگر را بدهد، 
:آران را نگاه کرد و متین و با وقار لب زد

_ صبح منشیتون با من تماس گرفتن و قرار این ساعت رو 
.گذاشتن؛ به خاطر اون مصدی اوقات شدم

آراز سعی داشت خنده اش را مهار کند. دخترک رسمًا محل 
س...گ هم بهش نداده بود و حسابی کنار برادر هایش او را 

ضایع کرده بود. ولی در پِس ذهنش  با این دخترک مغرور 
حسابی کار داشت. به او کم محلی کرده بود! در دلش با 

"خودش گفت"دارم برات باربی

_ خوش اومدین...من آراد هستم و از آشناییتون 
.خوشبختم



._ منم رکسانا هستم و از آشناییتون خوشبختم

:آراد با دست به اتاق آران اشاره کرد و گفت

._ بفرمایین

سپس آران جلوتر از همه با کمی فاصله از رکسانا به آن 
.سمت رفت..

آراز و آراد پشت سرشان قرار داشتند و آراد آهسته درحالی 
که نگاهش به روبه رویش بود خطاب به آراز آهسته به گونه 

ی که غیر از خودشان کسی دیگری حرف هایشان را نشود 
.لب زد

._ خوشم اومد خوب زد تو برجکت

.سپس خنده ی آهسته ی کرد



:آراز خرسند آهسته پاسخ داد

_ اگه من کاری نکردم که این دختر خودش با پای خودش 
بیاد به من بگه دوست دارم که آراز نیستم...شاهنامه پایانش 

.خوش است برادر من..

:آراد شانه ی انداخت و گفت

_ جوجه رو آخر پاییز می شمرن! به همین خیال 
!باش...دختره آدم حسابت نکرد

به نزدیکی اتاق آران رسیدند. اکنون وقت صحبت درباره 
.این چیزها نبود..

آران در را باز کرد و عقب کشید تا رکسانا وارد شود بعد از 
آن خودش و به ترتیب آراد و آراز هم وارد شدنند...همگی 

.روی مبل و آران پشت میز خودش نشست

:آراد رو به رکسانا کرد و  پرسید



؟_ چی میل دارین بگم براتون بیارن

:رکسانا کوتاه و مختصر لب زد

._ قهوه تلخ

آران تلفن را برداشت و چهارتا قهوه سفارش داد تا برایشان 
بیاورند...آراد بود که رشته کالم را در دستش گرفت و 

.شروع کرد از توضیح دادن درباره کارشان..

در حال نوشیدن قهوه هایشان بودند که رکسانا متین و 
:موقر لب زد

_ من شرایط ها رو قبول دارم...من فقط به قصد تجربه 
کسب کردن، اینجا هستم... من نیاز مالی به این شغل ندارم 

و این حرفه رو هم برحسب عالقه ی که از مادرم به من 
.ارث رسیده داشته و دارم..



:آراد لبخندی بر لب آورد و پاسخ داد

._ پس با این حساب می شه گفت به گروه خوش اومدین

:رکسانا تبسمی کمرنگ به لب آورد و پاسخ داد

._ ممنون از لطفتون..

آراز از آن سو که تا کنون بی حرف به مزاکره آن دو گوش 
:داده بود با لبخندی که بر لب داشت لب زد

._ به گروه خوش اومدین رکسانا خانوم

خانمش را کمی کشیده و بدجنس ادا کرد...رکسانا که چندان 
از آراز و شوخی هایش خوشش نیامده بود بی میل کوتاه و 

:مختصر لب زد

._ ممنون



:آران رو به رکسانا کرد و خیلی عادی گفت

_ تبریک میگم. پس با این حساب کاره شما از همین االن 
اینجا شروع میشه قرارداد که تنظیم شد فردا امضاءش 

کنین...کمتر از دو روز دیگه هم توی کیش چند روزی 
.کنسرت داریم

کمی درباره کنسرت و بقیه چیزاها باهم  حرف زدند که باز 
این آراز بود که سعی می کرد حرفی پیش بکشد تا با رکسانا 
هم کالم شود و این رکسانا بود که با پاسخ های سردش بی 

.میلی اش را برای صحبت با او نشان می داد..

رکسانا که خبر نداشت این آراز پروتر و سمج تر از این 
حرفاست که کالم سردش و بی میلی رفتارش کاری کند که 

.او عقب گرد کند

به او می گفتند آراز...آرازی که هیچ گاه کم نمی آورد، 
هیچگاه...



* * *

شانه اش را به دست گرفت و شروع کرد به آرام و نرم شانه 
.زدن موهایش..

لبخندی این روزها بر لبهایش نقش بسته بود که رنگ و بوی 
.عشق را رسم می کشید..

آران بعد از جشن دیگر به واحدش نرفته و در عمارت مانده 
بود. حس می کرد حال اهالی عمارت هم، همچو او خوش 

است.

این را از آغوش های تنگ شده ی سیمای که به رویش مدام 
باز بود؛ لبخندهای بی حد و مرز تیرداد که بر لبانش بیشتر 
اوقات نقش بسته بود؛ نوازش های گرم و لطیف نگاه های 

آران که راه و بی راه او را به لمس حس دلنشین آن ها 
.میهمان کرد بود، فهمیده بود..

صدای ویولن آران به گوشش رسید...شانه اش را روی میز 
آرایشش گذاشت و از جایش به آرامی برخاست. به سمت 



تراس رفت. دستگره در را پیچاند و در را باز کرد، صدا 
رساتر و واضح تر به گوش می رسید. داخل تراس شد روی 

صندلی حصیری تک نفره ی که در گوشه ی تراس اتاقش 
.قرار داشت رفت و داخل آن به نرمی نشست

آرامش روحش را به سکون دعوت کرد؛ چشمانش را به 
.نرمی بست..

یکی از آرزوهایش این بود که این ساز را به صورت حرفه ی 
از آران یاد بگیرد. مهارت آران درنواختن این ساز مثل زدنی 

.بود..

حس خوبی داشت. فردا قرار بود که عازم کیش شوند. 
تیرداد گفته بود که آن ها نمی آیند و برایش کاری پیش 

آمده. روجا که خبر نداشت این امدن نیامدن ها، همه نقشه 
یست که آراز چیده و کشیده و بازیگرانش را مجبور به 

.اجرای تک تک آن ها کرده است..

چمدانش آماده رفتن بود...قلبش از این که قرار بود چند 
روزی را کنار آران سپری کند با اشتیاق می نواخت، احساس 



خرسندی می کرد...لبخند رضایت لحظه ی از النه ی گرم لب 
هایش دور نمی ماند، خوش بود...شاد بود...راضی بود...از ته 
اعماق وجودش، احساس آرامش می کرد، آران را در نزدیکی 

.اش داشت چه چیز از این بهتر می توانست باشد

قرار بود به خاطر دخترها ، این چند روز به یکی از ویالهای 
.دوست آراز بروند..

تنها مسئله ی که آزارش می داد حضور رکسانا در بین 
اعضای خانواده اش بود...نمی دانست این چه حسی بود که 

!باعث می شد وجود او در بینشان خاطرش را مکدر کند

صدای ویولن آران قطع شد. اندکی بعد چشمانش را 
گشود...اولین چیزی که توجهش را به خود جلب کرد لباس 

خواب خرسی اش بود که اگر آران قصد بیرون آمدن به 
تراس اتاق خودش را می کرد بی شک با دیدن این تیپ و 

.قیافه قیدش را برای تمام عمرش می زد..

دستی به لباسش کشید همین که خواست از جایش برخیزد 
نگاهش به آرانی که با لبخندی نافذ، در تراس اتاق خودش 



ایستاده و  نگاهش می کرد افتاد. با شتاب از جایش 
برخاست. اینکارش باعث کش آمدن لبخند آران 

:شد...دستپاچه از این حضور ناگهانی آران هول زده لب زد

._ سالم...چیزه...چیه...ام...شب بخیر..

سپس با عجله وارد اتاقش شد. صدای خنده ی بلند آران را 
با گوش هایش شنید. ضربه آرامی به سرش زد و زیر لب 

.نالید..

_ آخه دختر خنگ این چیه پوشیدی رفتی تو تراس...مثل 
بچه های ابتدایی شدی...لباس خرسی هم شد لباس خواب 

آخه!

سریع به سمت کلید چراغ اتاقش رفت و آن را خاموش کرد 
.و درون تختش خزید..

نگاهش به در باز مانده تراس افتاد. فاصله ی بین تراس 
آران و تراس اتاق خودش به سی سانت هم نمی رسید؛ اگر 

آران قصد آمدن به تراس او را می کرد، به راحتی آب 



.خوردن می توانست بیاید و وارد اتاقش شود..

تنهای او با آران، آن هم در سیاهی شب و اتاقش، چه شود. 
با خجالت دستانش را روی صورتش گذاشت و خنده ی 

.ریزی کرد..

قرار بود فردا با آران به فرودگاه بروند؛این مسئله برایش 
.لذتی شیرین و دلپذیر به همراه داشت..

." شیرین هست..

.من باشم..

.تو باشی..

.و هیچ..

"#س_حسن_زاده 

مالفه ی نازکش را روی سرش کشید و خنده ی ریزی به 
تصورات و خیاالت خودش به لب آورد. آران و او در یک 

!اتاق لذت بخش بود، نبود...



." گاهی خیاالتم..

.مرا..

.به جای..

.می برند..

.که در واقیعیت..

.فرسنگ ها..

!از آن ها دورم...

"#س_حسن_زاده 

* * *

دستی به موهایش کشید. از خوشحالی در حال پر گشودن 
بود. روزش سرشار از خوشی و لبخند شروع شده بود، سفر 

!با روجا چه چیزی از این بهتر می توانست باشد

قدمی به جلو برداشت. کمی خم شد و از دستگیره چمدانش 
گرفت. با قدم برداشتن به جلو باعث به حرکت در آمدن 



چرخهای آن شد. از اتاق خارج و قبل از این که بخواهد 
ضربه ی آرامی به در اتاق روجا بزند در توسط خود روجا 
باز شد. روجای خوش پوش و زیبایش در قاب در نمایان 

شد.

از نگاهی که می گرفت مشخص بود که جریان دیشب باز 
هم در خاطرش جوالن می دهد و خاطرش را مکدر می 

.کند..

ولی برای آران تصویر دیشب شیرینترین قابی بود که تا 
.کنون از روجایش دیده بود..

 کمی خم شد و موازی صورت روجا سرش را نگاه داشت و 
:با لبخندی بر لب باشیطنت لب زد

_سالم، صبح بخیر زبونت رو خرس رو لباست که  دیشب 
؟پوشیده بودیش خوردتش

چمشان گشاد شده روجا حالش را کوک تر و مزاقش را به 



.شوخی و شیطنت بیش تر مسرتر کرد..

:نگاهش را به چشمان روجا دوخت و با مهربانی لب زد

؟_ یه چیزی بگم

نگاه دوخته شده روجا به چشمانش را که دید با مهربانی 
:لب زد

._ لباس خرسی خیلی بهت میاد..

حسی که به روجا این حرف آران القاء کرد هم خوب بود و 
هم بد...خوب بود چون آران گفته بود بهش آن لباس می آید 

.و بد بود چون داشت از خجالت آب می شد..

آران که لپ های گل انداخته روجا را دید خم شد عالوه بر 
چمدان خودش چمدان روجا را هم برداشت و به آرامی از 

کنار روجا رد شد و در حالی که به سمت آسانسور می رفت 
:با لبخند لب زد



_ من اینارو میبرم تو ماشین می زارم سر میز صبحونه می 
بینمت خانم خرسی...

:دلتنگی هایم ابدیسترمان

به قلم: سمیرا حسن زاده

(بخش پانزده)

آیدی نویسنده:

samira_h_z

:آیدی اینیستاگرام نویسنده

samira__hasanzadeh

:تگ محافظ چنل دلتنگی هایم ابدیست

samirahasanzadeh_roman

_ممنوع_ انسان_ باشیمکپی#



"هایم ابدیست"دلتنگی 

.قلبم می لرزد..

.چشمانم را نم اشک می گیرد..

.شقیقه هایم نبض می گیرد..

.دلم می گیرد..هر واکنشی پس و من در 

.دلتنگی ست..از قلبم ماالمال 

!چه کنم...؟با این وسعت از دلتنگی هایم 

.گویا..

!دلتنگی هایم ابدیست...

"_حسن_زادهسمیرا#

: دلتنگی هایم ابدیسترمان

به قلم: سمیرا حسن زاده

(بخش شانزده)

۱۷۷#پارت



دیگر چشمانش از این حد گشادتر نمی شد؛ این پسر، سر 
صبحی خوب توانسته بود با حرف های شیطنت وارش از 

.خجالتش در بیاید

صبحانه را در آرامش خوردند، سیمای هنگام خداحافظی 
هردوی آن ها را در آغوش کشید و با گفتن" همیشه خوش 

باشین" هم امیدی به دل خود انداخت و هم ندای به دل آن 
دو حواله کرد، که یعنی معلوم هست که یه چیزهای بینتان 

.تغییر کرده و با آن تغییرات خوش باشید..

 سوار ماشین شدند، به سمت فرودگاه راند. اگر به او بود 
دوست داشت گازش را گرفته و با همین ماشین تا خود 

کیش رانندگی کند و سفری دونفره را باری دیگر تجربه کند. 
ولی حیف که بقیه گروه و برادرانش در فرودگاه انتظارشان 

.را می کشیدند..

دوست داشت سکوت بینشان را از بین ببرد اّما با جه چیزی 
و با چه حرفی نمی دانست! اندکی بعد رو کرد سمت روجا و 

:با مهربانی نامش را صدا زد



؟_ روجا

آران اگر می دانست زنگ صدایش وقتی نام روجا را صدا 
می زند، چه بالی بر سر روجا می آورد،یه ریز نام او را صدا 

.می زد و روجایش را مسرور می کرد

روجا نگاهش را به او سپرد، آران این بار نرم تر و مهربان تر 
:نام او را صدا زد

؟_ روجا

وقتی دید باز کالمی نشید و فقط نگاه روجا بود که به او 
سپرده شده بود، لطافت کالمش را بیشتر و زنگ آهنگ نام 

:روجایش را دل نوازانه تر به صدا در آورد

؟_ روجا

این پشت سرهم صدا کردن نامش، یعنی جواب دادن، "یعنی 



روجا زبان در دهان بچرخان و غیر از نگاهت، با زبان 
"داشتت جوابم را هم بده

۱۷۸#پارت

سعی کرد نرم باشد، نمی داند چه قدر توانسته بود کالمش 
:را نرم کند! ولی به آرامی پاسخ داد

._بله

در دل قربان صدقه ی برایش رفت. نرم و مخملی گویی که 
:می خواهد شاپرکی را لمس کند لب زد

_ نمی خوام اذیتت کنم یا برنجونمت، ولی سر یه فرصت 
.مناسب می خوام باهم حرف بزنیم..

.نگاهی به روجا انداخت. سرش پایین بود..



_ حرف های که می خوام بگم خودت می دونی درباره چیو 
چه چیز هستش؛ ازت خواهش می کنم، سر یه فرصت 

مناسب با دلم را بیایی و بزاری حرف هام رو بهت بزنم، 
؟باشه

نشنید، باز کالمی... جوابی... پاسخی... ندای... رخصتی... 
هیچ چیز نشنید! حتی مثل چندی قبل نگاهی هم حواله اش 

نشد! دوباره نام روجا را بر لب جاری کرد، زنگ صدای که 
این بار بوی خستگی می داد...زنگ صدای که این بار التماس 

.چاشنی اش شده و عشق رنگ و لعابش..

؟_ روجا

این بار دیگر نیازی به دوباره کردن نامش نبود، چون روجا 
.به نرمی و شرم گین پاسخش را داده بود

._ بله

دستی به موهایش کشید نگاهی که به جاده بود را دوباره 



:به روجایش دوخت و به نرمی لب زد

؟_ این فرصت رو به من می دی

جواب نشنید... صدای نیامد... سهمش شد سری که به تکان 
درآمد و رضایت را اعالم کرد... گوشه ی چشمی حواله اش 

.کرد و رخصتی برای گفتن حرفهایش دریافت کرد..

تا این جا خوب پیش رفته بود، دل روجا را نرم  و حال 
خودش را کوک کرده بود. دوست داشت دست برده و آن 

انگشتان باریک روجا را در بر دستانش قفل کند و بوسه ی 
.جانسوز بر تک تک آن ها بکاراند

 حال دلش خوش بود. او گوشه ی چشم را بالخره از 
دلبرکش دریافته بود. چه چیزی از این بهتر می توانست 

.باشد برای او...

.کنون او خوشبخترین مرد جهان بود، خوشبخترین...

." تو که هستی..



.من خوشبخت ترین مرد جهانم..

.دنیا با همه خوبی هایش..

.با همه داریی هایش..

.با همه زیبایی هایش..

.ارزانی دیگران..

.تو که باشی..

.دنیا در دستان من است..

.دنیا از آن من است..

!زیرا تو دنیایی منی...

"#سمیرا_حسن_زاده

۱۷۹#پارت

* * *

.با گفتن کمربندها را ببندید مهماندار، آن را به آرامی بست

همیشه هنگام تیکاف هواپیما می ترسید! دست بغل دستی 
اش حاال یا سیمای بود و یا تیرداد، یا آراد بود و یا آراز ، می 



گرفت و به این روش کمی از ترسش را خالی و به آن غلبه 
می کرد. هیچگاه برایش پیش نیامده بود که آران را در کنار 

.خود داشته باشد

 یادش نمی آمد آخرین باری که سوار هواپیما شده است کی 
و کجا بوده؛ ولی این را می دانست که مدت زیادی از این 

قضیه می گذشت و این باعث استرس و اضطراب بیشترش 
.می شد

به محض این که هواپیما به حرکت درآمد و قبل از این که 
بخواهد تیکاف کند؛ چشمانش را سریع بست. چنان آن ها را 
روی هم فشار می داد که گویی قصد له کردن چشمانش را 

!در  سر می پروراند

چندی نگذشت که دستی به نرمی دستش را در بر خود 
گرفت؛ چشمانش را به آنی باز کرد. نگاهش در جنگل 

چشمان آران پیوند خورد! بی حرکت دستش را گرفته بود و 
نگاه گرم و ملتهبش را که بوی اطمینان می داد را زوم 

چشمان سیاه او کرده بود؛ از این حرکت آران چنان غافلگیر 
شده بود که نمی توانست حرکتی یا عملی انجام دهد.



دو نگاه در گرو هم... دو یار در جوار هم... شاپرک ها به 
.رقص در آمده و بنفشه ها به احترامشان شکفته..

!دستان یخ بسته اش زیر آن منبع حرارت، رنگ می باخت

حالش دست خودش نبود، قلبش به شدت ضرب گرفته و 
.آهنگی از عشق می نواخت..

بدون این که بخواهد فقط مسخ شده بود! مسخ در جنگلی 
که حس می کرد فصل بهار را در بر خود دارد. حس می کرد 
جنگل چشمان آران براق تر و شفافتر شده؛ هیچگاه چشمان 

او را از این نزدیکی نگاه نکرده بود، چشمانش آینه داشت! 
آینه های کوچک که با هر انعکاس نوری، برق می زد و می 

.درخشید..

گویا، هیچ یک قصد قطع این پیوند را  نداشتند؛ نگاه می 
.کردند و نگاه می کردند و نگاه می کردند..



بی هیچ کالمی... بی هیچ حرکتی... بی هیچ پلک بر هم 
زدنی... فقط نگاه می کردند و غرق می شدند در اعماق نگاه 

.های هم..

این صدای مهماندار بود که یه لنگه در هوا پریده بود بر روی 
رشته ی نگاه آن ها و با بی رحمی تمام باعث از هم 

!گسیختگی آن شده بود

هول زده و دست پاچه دستش را از حصار دست گرم آران 
.بیرون کشید و نگاه گنگش را به مهماندار دوخت

؟_ گفتم چیزی نیاز ندارین

روجا نه ی به زبان جاری کرد و سعی کرد به خودش 
مسلطت باشد. مجله ی که در پیش رو یش بود را برداشت 

.و شروع کرد به نگاه کردن به صفحه ی آن..

این نگریستن، جز فرار چیز دیگری نبود! فقط نگاهش به آن 
صفحات رنگی و نوشته ها بود. نه تمرکزی بر روی آن ها 



.داشت و نه تمایلی برای خواندنشان در خود سراغ داشت..

تمام ذهنش و افکارش غرق در لذتی بودند که چندی قبل آن 
ها را با تمام وجود حس کرده بود؛ اصًال نفهمید کی هواپیما 
تکاف کرد...چنان غرق شده بود در  محلول چشمان آران که 

.اکنون هیچ از خود نداشت هرچه بود آران بود و بس..

." من همان حاللی..

.هستم که..

.دوست دارم..

.حل شوم..

.در اعماق..

.وجود تو..

.مرا به گونه ی حل کن..

.در وجودت که..

.هیچ از خود نداشته باشم..

.هرچه باشم..

!فقط تو باشی و بس...



"#سمیرا_حسن_زاده 

۱۸۰#پارت

هرچه حس های  خوب وجود داشت را او با تمام وجود همه 
.را حس می کرد و لمس..

ِکیفش چنان کوک و حالش، چنان خوب بود که گویی 
.سلطنت و حکومت دنیا از آن اوست..

!مگر می شد یارت در برت باشد و تو خوش نباشی

کنون او منبع خود آرامش بود. آراز دمت گرم و دمت گرم، 
او مدیون برادر خوش قولش بود  او در بر داشتن روجایش 

.را مدیون محاسبات و کارگردان قهاری چون آراز بود

برای اولین بار بعد از ابراز عالقه اش، روجایش را لمس 
کرده بود و چقدر دوست داشت مشتی جانانه نثار آن 

مهماندار که صدای تو دماغی اش بند نگاهشان را پاره کرده 



بود، بخواباند.

تمام حواسش پی روجا بود. کمی نزدیکش شد؛ کنار گوش 
:او سرش را نگاه داشت و آرام لب زد

؟_ واقعًا مطالبش آموزنده ست، مگه نه

.تکان آرام سر روجا پاسخش شد

این بار کمی سرش را خم و زل زد به چشمان روجا تا 
.واکنش روجا را بعد از گفتن حرفش در هوا به قاپد

_ مشخصه که خیلی مطالبش برات جذاب هستش با وجود 
این که سرو ته گرفتیش باز دست از خوندنشون نمی 

!کشیدی

روجا چنان با تعجب و چشمان گرد شده اول نگاهی به 
مجله و سپس به آران انداخت که به آنی دل آران برای آن 

.چشمان گرد شده ضعف رفت



.روجا دستپاچه لب زد

._ چیزه ...ام...من عکساشون رو می دیدم

نه نطق روجا باز شده بود و او دوست نداشت ول کند. 
دوست داشت تا فردا صبح این هواپیما در آسمان معلق 

.باشد و او روجا را در بر خود داشته باشدش..

؟_ تو که گفتی مطالبش جالبه

نشنید جوابی جز رنگی که از خجالت به سرخی می زد 
!دریافت نکرد

.شرمش را هم خریدار بود..

." شرم و حیایت را هم خریدارم..

.من به داشتن..



.هرچیزی از تو..

.به خودم میبالم..

"#سمیرا_حسن_زاده 

۱۸۱#پارت

لبخند سمجی که قصد در نشستن بر روی لبانش داشت را 
:دفع کرد. چشمانش را ریز و با بدجنسی تمام پرسید

؟_ به چی فکر می کردی

نگاهی را شکار کرد که قصد فرار در سر می پروراند.

؟_ نمی خوای بگی به چی فکر می کردی

روجا سرش را به دو طرف تکان داد و مخالفتش را اعالم 
کرد.



ولی او با این مخالفت او جا نمی زد. بعد از این همه مدت، 
میدان در چنگش بود و گوی در دستش... به این زودی ها 
بی خیال نمی شد از تک تک فرصت هایش استفاده بهینه 

!می برد

نگاه شیطنت واری حواله اش کرد و در همان حال با لبخند 
:خبیثی بر لب زمزمه کرد

؟_ می خوای من بگم به چی فکر می کردی

روجا ابروی پراند و آران را برای گفتن باقی حرفش ُمسر 
.کرد..

._ می دونم که داشتی...

قبل از این که بخواهد باقی حرفش را بزند؛ کف دست روجا 
.روی دهانش قرار گرفت و او را از این کار بازداشت



چنان از حرکت روجا غافلگیر شد که فراموش کرد که چه 
می خواست بگوید! هوش از سرش پرانده شد! نگاه ملتمس 

روجا در چشمانش دوخته شد و او را در حالی دیگر غرق 
کرد! گرمایی در وجودش احساس می کرد که زنگ خطر را 

اعالن می کرد. رنگ نگاهش که برگشت، روجا متوجه آن شد 
و دستش را از روی دهان او برداشت.

آران با اعصبانیت در جای قبلیش نشست.

دوباره حس های ممنوعه به سراغش آمده بودند. هوس 
بوسیدن آن کف دست تمامش را دربر گرفته بود و گرمایی 
عجیبی جسمش را تسخیر کرده بود. حالش بد بود و نمی 
دانست چه کاری بکند. بالخره که چه؟ عشق و عاشقی، به 
ابراز عالقه هم می رسید...مگر بوسیدن و بوسیده شدن، 

!سوای آن ابراز عالقه ها بود

نگاهش را به روجا دوخت. اضطراب و سردرگمی چشمان 
روجا را که دید، جسارت به خرج داد و دست روجا را در 
دستش گرفت. روجا ممانعت نکرد. گویا او هم مخالفتی 
نداشت. همین برایش بس بود! همین برایش قدرت بود. 



چشمانش را به آرامی بست تا هوسی که بوسه ی گرم بر 
جانش ریخته شده بود را به گونه ی دفع کند. همین دستانِ 

نرم و کوچک مامن آرامشش می توانست باشند. بوهای 
خوبی به مشامش می رسید. او برای تنهایی گیر انداختن 

روجا نقشه ها در سر می پروراند نقشه ها...افکار خبیثی بر 
سرش شروع به جوالن دادن کرده بودند و او با بی حیایی 

!تمام در خیالش به آن ها بال و پر می داد

* * *

۱۸۲#پارت

!گذر زمان را حس نمی کردند

این پرواز یک ساعته چنان برایشان لذت بخش بود که، فقط 
.غرق بودند در هوای هم، بدون هیچ فکری دیگر..

صدای خلبان به گوش رسید و حرفهای معمولش را از سر 
.گرفت



باید دستش را از دست آران خارج می کرد. کافی بود کسی 
آن ها را دست در دست هم می دید، مخصوصًا اگر آن 

شخص آراز بود! دیگر ول کنشان نمی شد! یه بند گیر می 
.داد و تیکه می پراند

دستش را از دست آران بیرون کشید، نگاه متعجب آران را 
به تن خرید. کم کم داشت با دل او را می آمد، ولی کنار 

بقیه خجالت می کشید، هنوز زود بود کسی متوجه نرمی 
.رابطه شان شود

." دستانت..

.را به من بسپار و..

.آرامش را به وجودم..

.تزریق کن..

"#سمیرا_حسن_زاده 

.سوار ونی شده بودند و به سمت ویال  حرکت می کردند 



 آران و روجا درکنارهم، آراد و یسنا هم در کنار هم، تنها آراز 
و رکسانا بودند که هر کدام در صندلی های تک نفره مجزا از 

.هم نشسته بودند

.بقیه اعضای گروه با ونی دیگر به هتل رفته بودند

آران، اگر اکنون روجا در کنارش نبود، محال بود بتواند 
تحمل کند در ماشینی بنشیند که راننده اش غیر از خودش 

شخص دیگری باشد!

این ماشین هم صد در صد از دیگر محاسبات آراز بوده که 
کاری کند که او عالوه در هواپیما، در ماشین هم روجا را 

!دربر خودش داشته باشدش

! آراز بود دیگر

 باید در اسرع وقت، پیشنهاد گذراندن یک دوره کارگرانی را 
به او می داد، گویا در آن استعدادی نهفته دارد که خودش 

.هم از آن بی خبر است



دوست داشت دوباره دست روجا را درون پنجه هایش اسیر 
کند. ولی نگاه های زیر چشمی آراز از شامه تیز او دور نمی 

.ماند و دوست نداشت روجا را خجول یا شرم گین کند

بعد از گذر نیم ساعت به مکانی رسیدند که پر بود از 
ویالهای چشم گیر و دلنوازی که با صد متر فاصله از هم در 

.یک ردیف متوالی کنار هم قرار گرفته بودند

به سمت یکی از آن ها رفته و داخل حیاط دور تا دور حصار 
کشیده اش شدند. ماشین که ایستاد همگی پیاده شدند و 

.چمدان هایشان را برداشتند

آراز که کرایه را پرداخت کرد، راننده ون از محوطه حیاط با 
.تک بوقی خارج شد

همگی به سمت ساختمان ویال حرکت کردند. آراز تک تک 
گلدان ها را جابجا می کرد و زیر آن ها را نگاه می کرد. بعد 
از نگاه کردن به چندتایشان، بالخره کلید را پیدا کرده و به 
سمت در رفت. کلید را در قفل در انداخت و چرخاند. در با 



صدای تیکی باز شد. ابتدا خودش، بعد یسنا و آراد ، رکسانا 
.و روجا، سپس آران به ترتیب پشت سرهم وارد شدند..

۱۸۳#پارت

 ویالی نقلی بود. همه وسایل ها چوبی و به رنگ قهوه ای 
سوخته بودند. حتی پرده ها هم دو گوشواره به همان رنگ 

داشت و فقط پرده اش به رنگ سفید که از جنس حریر بود 
تناقص رنگی با آن ها داشت.

صاحب این ویال گویا به این رنگ عالقه زیادی داشته که، به 
!این شکل افراطی از این رنگ استفاده کذاب برده است

حال و پذیرایی یکی بود. یک دست مبل ال در وسط آن 
.درست رو به روی تلوزیون ال ای دی قرار گرفته شده بود

کف ویال پارکت کامل بود و حتی آن ها هم به رنگ قهوه ای 
سوخته بود. قالیچه ببری کوچکی که زیر میز وسط مبل ها 

قرار گرفته شده بود تنها فرشی بود که در آن پذیرایی 



.متری به چشم می خورد۳۰

متری بوده باشد و به خاطر ۹ آشپزخانه به چشم می آمد که 
اپن بودنش، به تمام حال و پذیرایی اشراف و دید کامل را 

.داشته باشد

راهروی کوچکی در بین دیوار روبه روی پذیرایی قرار 
داشت که دو سمتش اتاق خواب ها بود و روبه رویش 

.سرویس بهداشتی..

دختر ها به سمت اتاق سمت چپی رفتند و آران چمدان به 
دست داخل اتاق سمت راستی شد. به محض وارد شدنش 

.در را پشت سرش بست

آراز با چشمانی گرد شده به آراد که کنارش ایستاده بود نگاه 
:کرد و گفت

!_ این االن چرا درو بست؟



:آراد متعجب تر از او نگاهش را به در بسته دوخت و لب زد

!_ یعنی ما باید تو پذیرایی بخوابیم؟

_چرا ِشر میگی آراد، اتاق به این بزرگی برای چی باید تو 
؟پذیرایی بخوابیم

آراد چشمانش را ریز کرد و حق به جانب او را نگاه کرد و 
:گفت

_ مثل این که فراموش گرفتی! آران اتاقی که می خوابه رو 
با کسی تقسیم نمی کنه؟ کی تا حاال این کارو کرده که این 

!سری دومش باشه

_ غلط کرده، مگه دست اونه؟ این یه بار رو قید عادت های  
به درد نخورش رو بزنه...منو بکشی هم تو پذیرایی نمی 

!خوابم

!_ به خیالت من خیلی کشته مرده تو پذیرایی خوابیدنم



_ پس اون زبونت رو تو دهنت بچرخون و من شاکی میشم 
.و تو هم پشتم رو بگیر..

بدون این که منتظر پاسخی از جانب آراد باشد، بی درنگ 
چند ضربه آرام و پی در پی به در نواخت. چندی نگذشت 

که  قامت آران پشت در نمایان شد. بی حرف نگاهشان کرد 
.و منتظر ماند تا علت در زدنشان را از زبان خودشان بشنود

آراز که قیافه سرد و بی روح او را دید، سریع خودش را زد 
:به آن راهه کوچه ی علی چپ و با لودگی گفت

_ جون داداش من در نزدم آ، این آراد زبون نفهم در زد. 
هرچی بهش میگم آراد ول کن عیبی نداره ما تو پذیرایی 

می خوابیم؛ تو که می دونی آران اگه کسی تو اتاقش باشه 
نمی تونه تا خود صبح چشم رو هم بزاره...  تنگی نفس می 
گیره...هوای اتاق براش سنگین میشه...ولی کو گوش شنوا! 

مگه حرف حالیش میشه، مثل خر زبون نفهمه، نمی فهمه 
که! تو نگران نباش آ من راضیش می کنم تو با خیال راحت 
برو تو اتاق بگیر بخواب و استراحت کن، اصًال کوفتت هم 
نمیشه که دو روز توی اتاق بخوابی و ما توی پذیرایی روی 



.مبل ها بخوابیم...به خدا کمر درد هم اصًال نمی گیریم..

آران بدون این که منتظر باقی حرف او باشد در را به رویش 
بست و رفت.

آراز همین که برگشت با چشمان گرد شده از تعجب آراد رو 
به رو شد! بدون این که حرفی بزند به سمت مبل رفت و 

.چمدانش را به آن تکیه داد و رویش دراز کشید
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!آراد هنوز در جایش خشکش زده بود

:با خنده ی که بر لب داشت رو به او کرد و گفت

!_ می خوای تا شب همون جا واستی؟



:آراد متعجب لب زد

_ اینا رو از کجات در میاری به این تندی می چینی کنار همو 
؟به یکی تحویل میدی

._ از نا کجا آبادم، معلومه دیگه از ذهن خالقم..

:سپس چشمکی زد و ادامه داد

؟_ می خوای یادت بدم

._ نه خیر، برای خودت نگه دار بزار در کوزه آبش و بخور..

سپس سمت دیگر مبل رفت. او همچو آراز چمدانش را به آن 
.تکیه داد و رویش نشست

!_ حداقل چمدون هامون رو تو اتاق می زاشتیم



:آراز چشمک بدجنسی زد و گفت

_ حیف نیست فکر کن وقتی دارم لباس عوض می کنم، 
رکسانا از اتاق دربیاد و منو ببینه منم الکی ادای جنتلمن 

هارو در بیارم و بگم نباید در می زدین بعد وارد می شدین، 
.بعد اون بگه..

:آراد به میانه حرفش پرید و گفت

_ آراز حرف نزنی کسی نمیگه تو اللی ها، حداقل کنار من 
الل بمون و اون فکت رو الکی نجنبون. خدا به داد من 

برسه... این دو روزی که پیش تو باید باشم، دیونه نشم 
!خیلیه

._ خیلی هم دلت بخواد

._ دلم نمیخواد

._ خوب نخواد



_ میُمردی یه جای درست و حسابی دست و پا می کردی؟ 
حداقل سه تا اتاق داشت. یه اتاقش من با یسنا میموندم و 

!یه اتاقش دخترها و یه اتاقش هم آران

_ اون موقع زیادیت نمی شد،  پس من کجا می موندم؟ 
؟حتمًا تو پذیرایی، آره

:قبل از این که اجازه حرفی به آراد بدهد خودش ادامه داد

_ البته یه جای هست که سه تا اتاق داره، اگه قول بدی این 
رکسانا رو برای من جور کنی، قول میدم اون جارو ردیف 
کنم. یه اتاق تو یسنا، یه اتاقم آران و روجا، یه اتاقم منو 

.روکسانا..

:سپس چشمکی زد و ادامه داد

؟_ هوم؟ نظرت چیه



._ خفه آراز مخ منو با این اراجیفت پر نکن..

؟_ اراجیف چیه خره، میری تنگ زنت، مگه بده

._ بُبر..

._ لیاقت نداری که..

!_ همینکه تو داری کافیه
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* * *

روی تخت دراز کشیده بود و به اتفاقاتی که از صبح پشت 
سر گذاشته بود می اندیشید. لبخند بر لب داشت و غرق 

.شده بود در دل خاطرات امروزش..



تخت تکان خورد و به ثانیه نکشید که یسنا به پهلو کنارش 
.دراز کشید

_ چیه کپکت خروس می خنونه، این لبخند ژکوندت از 
وقتی رسیدیم از روی اون لبات نمیره کنار...چه خبره؟ چی 

؟شده

نگاهی به در حمام کرد؛ وقتی مطمئن شد هنوز رکسانا داخل 
آن هست و مشغول حمام کردن است؛ به پهلو شد و نگاهش 

:را به یسنا سپرد

؟_ یسنا

._ هوم

._  بهت میگم، ولی قول بده به آراد حرفی نمیرنی

:یسنا اخمی در هم کشید و معترض لب زد



_ ُخله من کی حرفامون رو به کسی گفتم که این سری 
!دومم باشه

._ میدونم ولی این حرفم فرق داره، نمی خوام کسی بدونه

!_ مگه چی شده؟

؟_ قول بده

_ باشه بابا، بیا اینم قول، قول میدم به کسی نگم، خوبه؟ 
؟راضی شدی

:روجا با شرم و حیا آرام زمزمه کرد

_ امروز آران دستموتوی هواپیما که بودیم گرفت، از اول تا 
.آخر همش دستم تو دستش بود..



حرفش را هنوز تمام نکرده بود که ، یسنا چنان بلند شروع 
به خندیدن کرد که روجا ابتدا متعجب و هاج و واج نگاهش 
کرد و سپس متکای کنارش را برداشت و با آن چند ضربه ی 

.پی در پی حواله سر او کرد

_ مرض...کوفت... درد... خوب واسه چی می خندی؟ مگه 
خنده داشت! منو نگاه کن که حرفای دلم رو میخوام به کی 

.بزنم! لیاقت نداری که، پاشو برو اونور... بی لیاقت.  .

_ خوب دیونه یه جوری گفتی به کسی نگو من فکرم هزار 
!راه رفت، گفتم شاید بارداری

:روجا با چشمان گرد شده نگاهش کرد و ناباور گفت

_ یسنا حالت خوبه من از کجا باید باردار باشم، حالت 
خوش نیست پاشو برو اونور از این به بعد هیچی بهت 

!نمیگم که اینطوری بشینی هر هر بهم بخندی

_ باشه بابا....هوم...ببین دیگه نمی خندم. حاال باقی حرفت 



.رو بزن

._ عمرًا اگه بگم. پاشو برو اونور

:یسنا مظلوم نگاهش کرد و گفت

_ بخشید...خوب چیکار کنم یه جوری سرخ آب سفید آب 
شدی، خوب نتونستم جلوی خنده ام رو بگیرم . قشنگ 

معلوم بود صفر کیلومتری و اولین بارته همچین چیزی رو 
.تجربه کردی

:سپس چشمکی زد و ادامه داد

_ میخوای حاال من یه چیزی بگم و تو قول بدی فعًال به 
؟کسی چیزی نگی

_ نه خیر نمی خوام چیزی بگی. پاشو برو حوصله ت رو 
.اصًال ندارم



به محض این که خواست از جایش برخیزد حرف یسنا او را 
.از این کار باز داشت و نابارور نگاهش را به او دوخت

._ من باردارم

:بهت زده لب زد

!_ نه بابا

._ آره بابا. دوماه، دوماهه باردارم

:روجا لبخندی به لب آورد و لب زد

!_ راست میگی؟

.تکان سر پاسخش شد



._ تبریک میگم. خیلی خوشحال شدم

:سپس دستش را روی شکم یسنا گذاشت و لب زد

._ یعنی اینجا یه فندوق هستش

._ اهوم

؟_ آراد هم میدونه

_ نه هنوز به اون چیزی نگفتم. برگشتیم تهران اون موقع 
بهش میگم. نمیخوام فکرش پیشم بمونه، بزار با خیال 

.راحت به کارهای کنسرت و بقیه چیزاش برسه

روجا گویا همانی نبود که چند دقیقه پیش، چند ضربه 
متکایی سِر بیچاره یسنا را میهمان آن ها کرده بود، به 

:سمتش رفت و او را در آغوش کشید و گفت



._ خیلی خوشحالم، بهت تبریک میگم

_ مرسی... چی شد؟! یادت رفته چند دقیقه پیش به خونم 
!تشنه بودی

_ کوفت، اون موقع فرق می کرد، دیونه خوب چرا زودتر 
نگفتی. اگه اون ضربه ها رو به کمر و شکمت میزدم چه 

!خاکی باید به سرم می ریختم

_ باشه بابا، خودم حواسم بود حاال که نزدی...خوب االن 
.ادامه حرفی که زدی رو بزن

!_ بگم دوباره بشینی بهم بخندی
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._ به خدا نمی خندم، بگو دارم از فضولی میمیرم



روجا شروع کرد از اتفاقات و حرفهای که از دیشب تا امروز 
بین او و آران افتاده و زده شده بود، حرف هایش که تمام 

:شد. یسنا مهربان لب زد

_ روجا تو رو خدا این سری به قول خودش با دلش را بیا. 
بزار حرفاش رو بزنه. ُخل بازی در نیار، از لحظه های کنار 
هم بودنتون لذت ببرین. کیف کنین. بگین، بخندین...چیه 

این دیواری که بین خودت و آران کشیدی! اونم گناه داره. 
؟ساله عاشقته۱۲اصًال می دونستی آران 

:روجا متعجب و نابارور لب زد

!_ نه ؟

_ بله...منم از زبون آراد به زور کشیدم بیرون...اونم یه موقع 
های نخواد حرفی رو بزنه اشکت رو در میاره، اّما نم پس 
نمیده. تو رو خدا بهش این فرصتی که خواسته رو حتمًا 

؟بده، باشه



:روجا آرام لب زد

._ تو نمی گفتی هم، همین کار رو می کردم

_ آفرین دختر خوب پاشو بریم بیرون ببینیم چه خبره، من 
.یکی دارم از گشنگی میمیرم. بلند شو بریم

به آرامی از جایش برخواست و پشت سر یسنا از اتاق خارج 
.شدند

پسرها روی مبل نشسته بودند و درباره ی کنسرتی که فردا 
.داشتند حرف می زدند

روجا پشت پنجره ایستاد و به دریا چشم دوخت.

یسنا به سمت یخچال رفت. از داخلش سیبی را برداشته و 
.بعد از شستنش، شروع به گاز زدنش کرد



شب همگی با ماشین شاسی بلندی که آراز اجاره کرده بود، 
.چرخی در شهر زدند و شام راهم بیرون خوردند

آران از آینه نگاهش را هر چند وقت یه بار به روجا می 
دوخت و خدا خدا می کرد روجا را تنهایی جای گیر آورده و 

.حسابی از خجالتش در بیاید

.دلش برای لمس دوباره دستان روجا بی پروایی می کرد

آخر شب به ویال رسیدند. روجا به محض رسیدن، سمت 
اتاقشان رفت.  امید آران تحلیل رفت، گویا امشب او را تنها 

.نمی توانست گیر بیندازد

غمگین به سمت اتاقش رفت و پس از تعویض لباسش روی 
تخت داراز کشید.غرق شد در افکاری که از روجا شروع می 

شد و به روجا هم ختم می شد!

* * *
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بچه ها مشغول کباب کردن جوجه ها بودند.

اعضای گروه هم همگی بعد از کنسرتی که با موفقیت اجرا 
کرده بودند به  ویال آمده بودند.دور جمعی خوبی بود...چند 

.ساعت دیگر پرواز داشتند..

 تا توانسته بود روجایش را پاییده بود. دیگر از نگاه کردن 
به او نه واهمه داشت و نه امتناع می ورزید. حتی چند بار 

هم نگاه دزدکی روجا به خودش را غافلگیر کرده بود.

کباب ها آماده که شد. آراز با لبخندی که بر لب داشت رو به 
:جمع کرد و گفت

_ کباب آماده خوردنه...بشینین سر میز شام... اگه جا کم 
بود، یه تعدادی می تونین برین روی پله ها...اگه نخواستین؛ 
برین توی آالچیق...اگه اونم نخواستین؛ مشکل خودتونه به 

.من دیگه ربطی نداره



هرکی به سمتی رفت و مشغول شد . روجا به سمت میز 
رفت و بین یسنا و رکسانا نشست.

تنها او بود که میلی به خوردن نداشت. فقط دنبال فرصت 
می گشت که روجا را تنها گیر بیاندازد و حرف های تلنبار 

شده ی چند ساله اش را تک به تک به زبان آورده و خود را 
.خالص کند

 اّما این جمع شلوغی که امشب در ویال حضور داشتند. 
گویای این بودند که باید قید تنهایی گیر انداختن روجا را 

امشب از سر بپراند.

." کاش امشب..

.در طالع من..

.همان شبی باشد که..

.آن را می خوام..

.امشب را عاشقانه می خواهم..

.بیا به جستجوی عاشقانه هایم..



.شاید توانستی مرا بیابی..

.مرا از این خفگی ناگفته هایم..

.رهایم ده..

.مژده ی آزادی را..

.به قلب ماالمال از دلتنگیم..

.نوید ده..

.تو را به جان عزیزت..

.بیا مرا دریاب..

"#سمیرا_حسن_زاده
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.شام خورده شده بود و وسایل ها جمع..

همگی در آالچیق دور هم نشسته بودند. بخاطر سکو بودن 
دورتا دور آالچیق همه جاشده بودند و فقط او در بیرون از 

آالچیق ایستاده بود و به یکی از ستون های آن تکیه داده 
.بود



.روجا درست روبه رویش کنار دخترها نشسته بود..

سام یکی از گیتاریست های گروه گیتارش را در دست 
.گرفت و شروع به نواختن آن کرد

ابتدا یک آهنگ شاد زد و حسابی کیف بچه ها را کوک کرد.

کمی بعد یه آهنگ غمگین زد و اکثر بچه ها شاکی شدند که 
.این چه آهنگی هستش، این را ول کن و برو سراغ بعدی..

همین که گیتار را به نرمی شروع به نواختن کرد نگاهش 
.قفل روجای شد که نگاهش می کرد

اندکی بعد شعر آهنگی را خواند که او و روجا را غرق کرد 
.در بند بند هر بیت و قافیه اش..

) (هر جا که باشی امو باند



《《درگیر عشقه تو شدم تو که خوابو خیاله شبامی

"درگیرش شده بود، حتی عشق روجایش خواب و خیال 
"شبهایش شده بود

》《قید همه چیزو زدم واسه اینکه االن تو باهامی

" قید همه چیز را زده بود، او اکنون روجا را در نزدیکی 
"خود داشت

《هر چی تو دنیاست به کنار تو تمومه چیزی که 
》میخوامی

" او که پیش از این دنیارا ارازنی کسانی که می خواستند 
"کرده بود، چون روجا تمام دنیایش شده بود

》《وقتی بهت خیره میشم چشام از تو سیر نمی شن



"" مگر می توانست از او سیر شود

》《 رویای شبهای منی تو همونی که عاشقشم

""رویایش بود، عاشقش بود، او امید فرداهایش بود

》《زندگی بی تو واسه من خیلی سخته حتی تصورشم

" زندگی بی روجای برایش وجود نداشت، مگراینکه نفسی 
"نداشته باشد که زنده بودنش را ثابت کند 

》《هر جا که باشی تو فکر توام حس میکنم پیشه منی

" این بند برای او بود، هرجا که می رفت، فکر آران ول کنش 
"نبود

》《باور قلبه من اینه که ما تا آخرش ماله همیم



" به این چیز ایمان داشت، چه کسی از آران و عشق او می 
توانست راحت بگذرد که او نفر دوم باشد، آران برای او بود، 

"فقط او

》《ماه قشنگ شبام، مثله یه خوابی برام

" او در خواب هایش به عاشق بودن آران فکر می کرد و 
"حال خوابهایش پر شده بود از عشق آران به او

》《لحظه به لحظه ی زندگیمو با تو فقط سر میکنم

"لحظه به لحظه هایش را میخواست پر کند از آران، از 
"حضورش از عشقش...

》 《وقتی تو چشمام زل میزنی عشقتو باور میکنم

" آران می دانست که وقتی چنین به او زل می زند چه به 
جانش می اندازد! او از آن نگاه با تمام وجود عشق می 

"خواند و آن را باور داشت



》《هر جوری باشی باهام، دنیا رو با تو می خوام

" آران دیگر همه چیزش شده بود، به خودش که نمی 
"توانست دروغ بگوید، آران دنیایش شده بود

》《بذار دستتو تویه دستم که بدونه تو از همه خستم

"می شد روجا خود دستش را در بین دستان او می 
"گذاشت!

《تو که بهتر از هرکی میدونی تو خیالمی هر جا که 
》هستم

" حتم داشت، تمام و کمال به این باور رسیده بود و ایمان 
داشت که روجا می داند که او همیشه و همه جا به او می 

"اندیشد



》《تو چیکار کردی با دلم که تو نگاه اول به تو دل بستم

" خودش هم نمی دانست، روجا چه بالی به سرش 
آورده،شاید از همان بچگی عاشق او بود و خود بی خبر 

"بوده از آن...
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دیگر هیچ کدام به باقی آهنگ گوش نمی دادند، فقط غرق 
بودند! غرق در دریای پاک نگاه های هم...گم بودند در دل 

.جنگل بهار چشمان هم..

این روجا بود که دیگر تاب نیاورد و از جایش برخاست. به 
سمت ساحل قدم برداشت. با پنج قدم فاصله از دریا روبه 

رویش ایستاد. نگاهش را دوخت به سیاهی شبی که آبی 
دریا را درخود گم کرده بود... چندی نگذشته بود که صدای 
آرام و دلنواز آران را درست پشت سرش با یک قدم فاصله 

شنید، برنگشت دلش له له میزد برای شنیدن حرف های 
.آران.. 



_ زمستون بود، داشتم از دانشگاه می اومدم. ظهر بود و 
وقت برگشتن تو از مدرسه بود. از دور دیدمت که داری 
پیاده میری سمت عمارت، دم در عمارت یکی جلوت رو 

گرفت. دیدم که یه حرفی زدین باهام و بعد تو سریع داخل 
عمارت شدی. درست نفهمیدم چی شد. اصًال فکری درباره 

اش نکردم با خودم گفتم حتما آدرسی چیزی ازت پرسیده و 
تو جوابش رو دادی بعد رفتی عمارت...نزدیک عمارت که 
شدم یه پسر تو همسن و سال خودم دیدم، که به محض 

دیدن من راهشو گرفت رفت.

چند روز گذشت دوباره همون پسر رو حوالی عمارت دیدم. 
کم کم به حضورش دور و اطراف عمارت شک کردم.

یه روز غروب بود که تو خیابون باالی تو و یسنا رو با اون 
پسر باهم دیدم. سر تو پایین بود و یسنا داشت با اون پسر 

حرف می زد. از دور معلوم بود که یه چیز فراتر از حرف 
.زدن هستش، بیشتر شبیه دعوای لفظی بود

به خاطر برف خیابون ها لیز بود. تا اومدم دور برگردون و 
دور بزنم بیام اونور پیش شما، همون لحظه جلوتر از من 

دوتا ماشین بهم زدن و خیابون بسته شد. کارشون به دعوا 
کشیده بود. بی خیال  هم نمی شدن. وقتی دیدم اینا ول کن 
هم نیستن، از ماشین پیاده شدم و اومدم به اون سمتی که 

شما اونجا بودین. وقتی رسیدم تو با یسنا رفته بودین و 



فقط اون پسر اون جا تنهای ایستاده بود. نزدیکش که شدم. 
وقتی سرش رو بلند کرد و منو دید اولش جا خورد. هول 
شد و سالم داد.  بهش توپیدم و گفتم با اون دوتا چیکار 

.داشتی

 مثل این که منو می شناخت که نپرسید به تو چه تو 
.چکارشونی، فقط سکوت، دوباره پرسیدم و سکوت کرد..

.بازم پرسیدم و اون بازم سکوت کرد..

دیگه کاسه صبرم تموم شد و رفتم یقه شو گرفتم. همین که 
خواستم بتوپم بهش سریع به زبون اومد و گفت: "دوسش 

.دارم" ..

اول حالیم نشد یعنی چی دوسش دارم... ولی بعدش که به 
خودم اومدم دیدم مشت زدم تو دهنش و اونم داره با دست 

خون کنار لبش رو پاک میکنه.

وقتی بازم گفت "خوب دوسش دارم"...دیگه دست خودم 
"نبود من می زدم و اون می گفت "خوب دوسش دارم
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وقتی دیگه گفت" قصد بدی ندارم می خوام بیام 
خواستگاریش، درسته سن هامون کمه، ولی قول میدم 



"خوشبختش کنم

دیگه اعصبانیتم، داد و بیدادم، مشت های که می زدم دست 
خودم نبود! یه لحظه از غفلتم استفاده کرد و ُهلم داد. لیز 
خوردم افتادم زمین... دستم زیرم موند و شکست. پسر از 

ترسش سریع فرار کرد و رفت.

هاج و واج مونده بودم، خودمم نمی دونستم چیکار کردم و 
چیکار دارم می کنم چیکار باید بکنم...مثل دیونه ها به یه 

.نقطه کور نگاه می کردم بی هیچ هوش حواسی..

.زنگ زدم فربود و اومد رسوندم بیمارستان..

.به کسی نگفتم که چی شده، گفتم فقط لیز خوردم..

:نفسی گرفت و سپس نرم نام روجا را بر زبان جاری کرد

؟_ روجا...

چنان زنگ دار و دلنواز صدایش زده بود که هوس پاسخ 
جانمی را به جانش ریخته بود! دوباره با همان آهنگ 

:صدایش زد و ادامه داد



_ روجا... اون شب فهمیدم که من تو رو مثل خواهرم 
.دوست ندارم..

.ترس از دست دادنت به جونم افتاده بود..

این که تو بخوای مال کسی بشی چه االن و چه چند سال 
.دیگه داشت دیونه ام می کرد..

.مونده بودم چیکار کنم..

.اصًال نمیتونستم با احساسم کنار بیام..

وقتی دیدم بی خبر دل و دینم و بهت باختم، باهات بد 
شدم... سرد شدم...دوری کردم...فرار کردم و ولی نتونستم، 

.روجا من نتونستم ازت فاصله بگیرم باز اومدم سراغت..

.از دور نگات می کردم و همیشه زیر چشمی هواتو داشتم..

.روجا..

اون شب تا خود صبح بیدار موندم. از اون شب تا به امشب 
.من یه خواب آروم نداشتم..

.تو همه چیزم شدی..

.همه چیزم می مونی تا ابد..

من هوای تو رو هم با کسی تقسیم نمی کنم، چه برسه به 
.خودت..

اگه تو دنیا سهمی برای هر کسی تعیین شده باشه سهم من 



.از دنیا فقط توی، تو..

داشت زیر این حرف های عاشقانه آران می ُمرد...می ترسید 
برگشته و تاب نیاورد و خودش را پرت کند در آغوش 

او...آران می دانست بااین حرف ها، با این نجواها، با این 
!اعترافات چه بالی به سر قلب او می آورد؟

._ من از داشته هام نمی گذرم..

.روجا..

عشق تو داشتنی ترین و با ارزش ترین داری من تو این 
.زندگیمه..

تو حل شده توی تمام رگ های منی، من بخوامم، نمی تونم 
.بی خیال تو شم..

.اگه تو رو نداشته باشم..

.اگه تو مال من نباشی..

.نمی زارمم غیر از خودم مال کس دیگه باشی..

اینو اجبار اسمش رو میزاری... یا تحمیل میزاری... یا خود 
.خواهی میزاری... یا هر چیز دیگه..

. ولی از نظر من این همون میم مالکیته..



.مالکیت تو برای منه..

.یا من، یا هیچ کس دیگه..

من نمیزارم تو نگاهت ماله کسی شه چه برسه خودت و 
!روزگارت

کمی نزدیکش شد؛ فاصله را کم کرد. شاید یک یا دو سانت 
از روجا فاصله داشت. سرش را خم و کنار گوش روجا 

:نگاهش داشت. عاشقانه نجوا کرد

._ روجا..

.میم مالکیتت رو میخوام..

.میخوام مال من شی..

.میخوام دیگه از این به بعد همیشه داشته باشمت..

.میخوام شبم رو پیش تو به صبح برسونم..

.می خوام صبح ها که چشم باز می کنم تو رو فقط ببینم..

میخوام تک تک ثانیه هام رو پر کنم از حضور تو کنار 
.خودم..

.کل دنیا با همه داریی هاش ارزونی بقیه..  
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من فقط تو رو میخوام، فقط تو روجا... میم مالکیتت رو به 
من می بخشی؟

؟با من ازدواج میکنی

درست رفته بود سر اصل مطلب، این جوانک در این دم، 
دراین ثانیه، درست رفته بود سر اصل مطلب و روجا را 

غافلگیر کرده بود؛ روجا چشمانش از این حد گشادتر دیگر 
نمی شد. دستپاچه شده بود، اصًال نمی دانست چه بگوید! 
چه کار باید می کرد، چه پاسخی باید می داد. جوابش چه 

!بود؟

: صدای آران را دوباره نرم و دلنواز کنار گوشش شنید

_ روجا من نه اهل رابطه های پنهونی ام، نه اهل رابطه های 
الکی ام، وقتی که توهم منو بخوای نیازی نمی بینم که دور 

از هم بمونیم. حتی نمیخوام یه ثانیه دور از تو 



!بمونم...میفهمی چی میگم

اندکی مکث کرد. نفس عمیقی کشید. آرام صدایش زد و 
:پرسید

؟_روجا...با من ازدواج میکنی

حرفش را قبول داشت. آران راست میگفت، وقتی که آن ها 
هر دو، هم را دوست داشتند چه نیازی به رابطه های دیگر، 

چه نیازی به صبر و چیزهای دیگر بود...دوستش داشت... او 
هم نمی توانست بدون آران لحظه ی را سر کند. مگر میشد 

این نجوا ها را شنید و دلت نرم نشود، قلبت به تپش 
نیفتاده و حالت خوش نباشد. مگر می شد خود را از شنیدن 

.این نجوا ها محروم کرد..

صدای مملو از عشق آران را دوباره کنار گوشش احساس 
.کرد

_ زمان میخوای؟ اگه میخوای فکر کن، ولی تورو خدا هوای 
سالی که بی تو به سختی سر کردم رو هم ۱۲دل منو این 



بکن.

.روجا..

.دیگه نمی کشم، دیگه مثل قبل تحمل ندارم...دیگه..

قبل از این که بخواهد باقی حرفش را بزند چیزی را شنید 
.که از شنیدنش زبانش بند و در شوک عمیقی فرو رفت

._ قبول..

صدایش آرام بود، کالمش نرم بود، نگاهش به زمین و 
خجالت چاشنی اش بود. تاب نیاورد، به آنی برگشت و خود 

.را در آغوش آران گم کرد و فاصله را به صفر رساند
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به خود که آمد سریع دستانش را دورش پیچید و غرق شد 
در لذت...مشعوف شد...مسرور شد...خوشحال شد... شاد 

شد... گم شد...محو شد... به آرامش رسید.

سال دلدادگی، کنون به آرامش رسید. امشب شب ۱۲بعد از 



جاودانگی اش بود...امشب تا ابدیت در خاطرش می ماند و 
اندکی از حس اکنونش نمی کاست...حالش خوب بود...روجا 
را دربرش داشت...روجا در آغوشش بود...روجا کنون قبولش 

کرده و مهر تایید را با آن قبول گفتنش زیر میم مالکیتش 
.که ازان او بود زده بود..

۱۲میم مالکیت بر تو مبارک ای دلداده ی  ساله...مبارکت باد 
این خوشی...به کامت شیرین باد این لحظه ها...بذر ابدیت 
پای تک تکشان و آبی از خوشبختی چاشنی شان و گرمایی 
خورشید پرتو امیدتان...خوش باش ای جوان...خوش باش 
ای عاشقی که مردانه دلبستی و مردانه رسم دلداگی به جا 
آوردی...خوشی هایت ماندگار...

: دلتنگی هایم ابدیسترمان

به قلم: سمیرا حسن زاده

(بخش شانزده)

آیدی نویسنده:

samira_h_z



:آیدی اینیستاگرام نویسنده

samira__hasanzadeh

:تگ محافظ چنل
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""دلتنگی

.قلبم می لرزد..

.چشمانم را نم اشک می گیرد..

.شقیقه هایم نبض می گیرد..

.و من در َپِس..

.هر واکنشی..

.دلم می گیرد..

.قلبم ماالمال..

.از..

.دلتنگی ست..

.با این وسعت از دلتنگی هایم..

!چه کنم...؟

.گویا..

!دلتنگی هایم ابدیست...

"#س_حسن_زاده



: دلتنگی هایم ابدیسترمان

به قلم: سمیرا حسن زاده

)بخش هفده(
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چنان درآغوش محکم نگاهش داشته بود که گویی، 
قصد رها کردنش را برای ثانیه ی هم در سر نمی 

پروراند.

هوس بوسه ی چنان جانش را گرفته که نمی داند چه 
کند. تا همین جا هم زیادی پیش رفته. بس است نمی 

.خواهد عشق پاکش را با هوسی در هم بیا میزد

ازش فاصله می گیرد. دستانش را باال کشیده و دو 
طرف صورت روجا قرار می دهد و رخ او را قاب می 

.گیرد



زل می زند در نی نی چشمان او، به زحمت به تارهای 
:صوتی اش فشاری می آورد و لب می زند

_ وقتی برسیم تهران دیر وقته، ولی فردا غروبی وقتی 
بابا از سر کار برگرده باهاش حرف می زنم و بهش می 

؟گم ما تصمیم داریم باهم ازدواج کنیم، باشه

:آهسته لب می زند

._ باشه..

تاب نمی آورد، روجا را در آغوش می کشد. او خسته ی 
۱۲ساله ست. او برای لمس تک تک این لحظه ها ۱۲

سال جان کنده و ثانیه به ثانیه اش را با درد و رنج 
گذرانده.

اکنون میدان برای اوست. می خواهد حکومت کند. می 



خواهد خودش را در تک تک ثانیه های خوشی هایش 
غرق کند. باورش نمی شود واقعی باشند. گمان می کند 

باز هم در خواب هایش این لحظه ها را گذرانده. باور 
ندارد رویاهایش جامعه حقیقت به خود پوشانده و 

چنین در مقابلش دلبری می کنند.

صدای اس ام اس گوشی اش به صدا در می آید. 
اهمیت نمی دهد. اندکی بعد صدای زنگ گوشی اش به 

صدا در می آید. نمی خواهد اهمیتی بدهد. اّما 
صدایش قطع نمی شود. شخص پشت خط گویا قصد 

قطع تماس را ندارد. بدون اینکه روجا را از خودش دور 
کند، دست می برد و گوشی اش را از جین شلوار 

اسپرتش بر می دارد.

شماره را که می بیند. رد تماس را می زند و  زیر لب 
:می گوید

._ مردم آزاری تو خونته کًال..



:روجا آهسته لب می زند

؟_ کی بود

_  باز آراز مزه پرونیش شروع شده، اون بود...

حرفش تمام نشده بود که روجا همچو برق زده ها ازش 
.فاصله گرفته و نگاهش را به اینور و انور انداخت..

:آران متعجب لب زد

!_ چی شده؟

:روجا شرمگین لب زد

._ چیزه... ِام... بهتر آراز ما رو این طوری نبینه



:آران اخمی کرد و با قاطعیت لب زد

_ مگه داشتیم چی کار می کردم؟ چرا نباید ببینه. من 
.چیز پنهونی از کسی ندارم. مخصوصًا مالکیت تو رو..

:سر به زیر آهسته می گوید

._ آخه من روم نمی شه، ازشون خجالت میکشم 

:آران قاطع لب می زند

_ نکش، خودت رو به این قضیه عادت بده.

قبل از این که روجا بخواهد جوابش را بدهد؛ صدای 
زنگ اس ام اسش دوباره به صدا در می آید. کالفه به 

آن نگاه می دوزد.



"ساعت یازدِه دست از صحنه عشقوالنت بکش و باقی 
رو بزار برای بعد، پنج دقیقه دیگه راه می افتیم، مثل 

"این که یادت رفته دوازده پرواز داریم!

ناراضی از این قضیه، گوشی اش را داخل جیبش سر 
می دهد و دستانش را روی شانه های روجا قرار می 

:دهد. با اطمینان لب می زند

۱۹۴#پارت

_ فردا که با بابا حرف زدم، بعد از اون میخوای چی 
کار کنی! تو مال منی اینو باید همه بدونن، حتی اون 

بارونی که روسرت شرشر میباره هم باید بدونه که تو 
ماله منی، حتی اون خورشیدی که گرماش رو روی تنت 
میندازه هم باید بدون که تو مال منی... آدم ها که جای 

خود دارند... تو مال منی، من چیز پنهونی از کسی 
ندارم... فردا به طور کامل با بابا حرف می زنم و سریع 

هم عقد می کنیم. من دیگه سر سوزنی هم تحمل 
.دوریت رو ندارم..



چنان آرام و دلنواز حرفهایش را گفته بود که دل روجا 
را نرم و خجالتش را از بین برده بود. او برای این مرد 

.جان می داد. خجالت کنار گذاشتن که کاری نداشت

:آران دستش را به سمتش گرفت. با عشق لب زد

؟_ عزیزم... بریم

عزیزم کش دارش، چنان زیبا نواخته شده بود که 
لبخندی بر لب روجا نشاند و سری به نشانه رضایت 
تکان داده بود. دستش را به نرمی داخل دست آران 

.گذاشت و آران را غرق لذت کرد

." تو را که دارم..

.چشانم روی همه چیز بسته ست..

.می خواهم چنان زل بزنم..

.در چشمانت که..



.بخوانی تک تک حرفهایم را از چشمانم..

؟میخوانی

.حرف چشمانم را می گویم..

.فریاد می زنند..

.عاشقانه دوستت دارم..

"#سمیرا_حسن_زاده

دست در دست هم داخل حیاط ویال شدند... کسی غیر 
از اعضای خانواده اش که آن ها هم در ماشین نشسته 

بودند، حضور نداشتند! هر دو به آن سمت گام 
برداشتند... آراز به محض دیدن دستان گره خورده 

:شان با لبخند لب زد

!_ به به کفترهای عاشق تونستین از هم دل بکنید ؟

روجا خجالت زده سرش را پایان انداخت و صورتش، 
از شرم و خجالت به سرخی زد.



آران، بدون این که پاسخی به آراز بدهد نگاهش را به 
آراد که لبخند به لب نگاهشان می کرد دوخت و 

:پرسید

؟_ وسایل های مارو برداشتین

آراز قبل از این که مجال جواب دادن به آراد را بدهد با 
:لبخند شیطنت واری  لب زد

_ با اجازتون بله، وسایل های روجا رو یسنا زحمت 
جمع کردنش رو کشیده...  وسایل های باز نشده ی تو 

رو هم من زحمت کشیدم و چمدونت رو آوردم تا 
اینجا، فقط شما دوتا به اون زانو هاتون یه زحمت 

بدین و تاشون کنید بیاید سوار شین تا از پرواز جا 
.نموندیم، البته اگه زحمتی نیستا..

همه لبخندی به لب آوردند... حتی روکسانای مغرور که 



آراز برج زهرمار نامش را گذاشته بود ردی از لبخند بر 
.روی لبهایش جاخوش کرد..

۱۹۵#پارت

در این سفر از بس به آراز اخم تحویل داده بود که  هر 
وقتی که در جمعشان حضور نداشت، آراز برج زهرمار 

خطابش می کرد و اخمی از آران و بس کنی هم از آراد 
.تحویل می گرفت

عقب کشید، ابتدا روجا و سپس خودش داخل ون 
شدند. همچو قبل، کنار هم نشستند. به محض نشستن 

دست برد و دستان گرم روجا را در تصرف دستان 
خودش در آورد.

روجا نگاهش را به آران دوخت...لبخند زیبایی زد و 
آران دلش برایش ضعف رفت. با انگشت شصتش پشت 
دست روجا را نوازش می کرد. حیف که از صیغه کردن 

خوشش نمی آمد وگرنه همین امشب روجا را رسمًا 



.زنش می کرد و حسابی از خجالتش در می آمد

روجا هم همانند آران گر گرفته بود و حالش دست 
خودش نبود. دوست داشت سرش را روی شانه های 

درشت و مردانه آران بگذارد و خودش را به یک خوابی 
.عمیق میهمان کند

بعد از گذشت نیم ساعت به فروگاه رسیدند. به ترتیب 
همگی پیاده شدند. خوشحال بود که به خاطر وجود 
آن وسیله ی چرخ دار بزرگ که زحمت حمل چمدان 

هایشان را می کشید؛ دیگر مجبور نبود برای برداشتن 
.چمدان خودش و روجا، دست او را رها کند

یسنا با لبخند های نافذش روجا را زیر ذره بین گرفته و 
حسابی او را می پایید...گویا او و آراز غیر از پاییدن 

!این دو، کار دیگری بلد نبودند
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روجا و آران، دست در دست هم پله های هواپیما را 
.کنارهم یکی پس از دیگری باال رفتند

:آراز خم شده و در گوش آراد لب زد

_ یعنی کفتتون بشه... اون از آران این از تو فقط من 
!یه نفر سرم بی کاله مونده

آراد که گویی چیزی یادش بیاید، متعجب آراز را نگاه 
:کرد و کنجکاو پرسید

!_ آراز اونی که یلدا باهاش اومده بود کی بود؟

آراز خنده ی کرد و پاسخ داد:

_ چه بدونم یه خری مثل خرهای دیگه...بحث عوض 



.نکن، مگه قرار نبود این روکسانا رو برای من جور کنی

سپس با سر به روکسانای که کنار یسنا شق و رق پله 
:ها را باال می رفت کرد و با شیطنت گفت

_ برو به زنت بگو، از منو آقا بودنم هی تعریف کنه، 
شاید این آخر سفری بخت منم باز شد. دیگه کی بشه 

.من روکسانا رو ببینم

:آراد لبخند آرامی زد و گفت

_ می بینم. آراد و روجا شاخک های تو رو خوب 
تونستن به کار بندازن! چیز های میخوای که تا قبل از 

این منو آران رو بخاطر همونا حسابی مسخره می 
!کردی و از خجالتمون به نحو احسنت در اومدی

آراز خنده ی کرد، داخل هواپیما شدند و به سمت 
.صندلی هایشان حرکت کردند



یسنا و روکسانا کنار هم، آراز و آراد کنار هم و آران و 
.روجا هم کنار هم نشستند

همین که نشستند آران نگاهش به مجله ی روبه رویش 
افتاد، نگاهش را به رخ روجا زاویه بخشید و چشمک 

:ریزی زد و لب زد

_ خدای اون روزی که مجله رو سرو ته گرفته بودی و 
؟اصًال نمی خوندیش به چی فکر می کردی
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روجا گوشه ی لبش را به دندان گرفت، نمی دانست چه 
بگوید! هنوز آمادگی اعتراف کردن از احساساتش را در 

.برابر آران اصًال نداشت



:صدای آران را کنار گوشش شنید

!_ نکن

روجا گنگ نگاهش کرده و آران شصت دستش را به 
سمت لب روجا برد. آن را کمی باال تر از چانه ی روجا 
قرار داد و آن را به سمت پایین کشید و لبش را از زیر 

.دندانش رها نمود

هنوز دستش روی چانه روجا بود. نگاهش به چشمانش 
بود، نگاهش کم کم سر خورد و درست روی لب پایین 

روجا قفل شد. اندکی بعد دوباره به چشمان سیاه روجا 
که حس می کرد برق می زنند نگاه کرد. لبخندی 
تحویلش داد و روجا هم به تبعیت از او لبخندی 

.دلنشین برلب هایش نشاند

دست روجا را گرفت و تکیه به صندلی اش داد. آرام 
:نامش را صدا زد



؟_ روجا

._ جانم

لبخند دندان نمایی زد، قشنگ معلوم بود که کامًال بی 
جنبه تشریف دارد و این جانمی که می شنود از هر 

.چیزی برایش در این دم غیر باورتر به حساب می آید

!_ روجا بیدارم؟! این ها که خواب نیست؟

:روجا خنده بی صدای کرد و لب زد

._ نه نیست

._ خدا رو شکر



نرم چشمانش را بست. باورش نمی شد که همه ی این 
لحظه ها واقعی باشند. یعنی جدایی داشت به اتمام 

!می رسید؟

." حس قشنگی ست..

.وقتی بدانی جدایی هایت..

.رو به اتمام است..

.و..

.فصل وصال در پیش روست..

.من چنان در عجب..

.و..

.ُبهتی عمیق..

.فرو رفته ام که..

.حس می کنم..

!رویاست  



.این بودن..

.این ماندن..

.این قبول کردن..

.حس می کنم همه خیال است..

.حس می کنم..

.درخواب به سر می برم..

.باور ندارم..

.منه خسته..

.منه درمانده..

.منه عاشق..

.باور ندارم..

.که رویا های دیروزم..

.شده اند..

.لحظه های خوش اکنونم..

.منه عاشق باور ندارم..

!خب چه کنم
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کارهای می کرد که در طی این چند سال هیچ یک را 
!انجام نداده است

به همراه برادرانش و گروه سوار ماشین های به 
استقبالشان آمده بودند نشده و با روجا سوار تاکسی 

های زرد رنگ فرودگاه شده بودند. کنار هم و چسبیده 
بهم نشسته بودند.دستانش باز  قابی شده بود برای 

.پوشاندن دستان روجا در تصرف خودش..

هیچ یک حرفی نمی زدند. هر دو به این سکوت تمایل 
داشتند. احساس خوبی را از این با هم بودن داشتند 

که هیچ گونه نمی شد توصیف و بیانش کرد.

حالشان خوش بود. احوالشان کوک کوک بود. لحظه 
.هایشان در کنار هم مملو از آرامش و رضایت بود



آن ها در این لحظه ها خوشبت بودن، خوشبخترین 
.فرد روی جهان..

جلوی عمارت ماشین ایستاد. پیاده شده و کرایه را 
تصویه کرد. بدون این که منتظر باقی پول باشد؛ 

خداحافظی کردند و بعد از برداشتن چمدان ها به 
سمت در رفتند. روجا با کلید آن را باز کرد و ابتدا 

.خودش بعد آران وارد شدند

راه سنگی را با آرامش و دوشادوش هم قدم برداشتند. 
هردو به این فکر می کردند که کمتر از پنج دقیقه ی 

دیگر باید از هم جدا شده و هر کس به اتاق خود رفته 
.و استراحت کند

به سمت پارکینگ رفته و داخل آسانسور شدند. هوای 
آسانسور برای آران پر بود از روجا و برای روجا پر بود 



.از آران..

آسانسور ایستاد. ابتدا روجا و سپس آران پشت سرش 
خارج شدند. پشت در اتاق هایشان رسیدند.

روجا در اتاقش را باز کرد، خواست چمدانش را به 
:سمت اتاقش بکشد که آران مهربان لب زد

._ خودم می زارم برات..

چمدان را برداشت و پشت در اتاق روجا گذاشت. روبه 
:روی روجا ایستاد. لبخندی زد و با اطمینان لب زد

_ این چند شب، شب های آخری هستش که دور از من 
.می خوابی..

سپس دو دستش را باز کرد و به آن ها اشاره کرد و 



:ادامه داد

_ از چند شب دیگه جات این جاست، می خوام برات 
.حکم صادر کنم که به وقتش میفهمی چیه..

نتوانست در مقابل چشمان گرد شده ی روجا و رنگی 
که از خجالت به سرخی می زد تاب بیاورد و خنده 

آهسته ی کرد. سپس کمی خم شد و درست روبه روی 
صورت روجا سرش را نگاه داشت و با لحن شیطنت 

:واری لب زد

_ میخوای همین االن یه گوشه از حکمم رو نشونت 
؟بدم

روجا شاخک هایش کار کرده و سریع به خود جنبید و 
قبل از این که بخواهد آران عکس العملی نشان دهد. 

وارد اتاقش شد و در را پشت سرش بست و باعث شد 
آران خنده ی آهسته ی کند که بی شک اگر اکنون 
ساعت حوالی دو نصفه شب نمی بود آن خنده ی 



.آهسته به یک قهقه ی از ته دلی تبدیل می شد

چمدانش را برداشت و داخل اتاقش شد. در را پشت 
.سرش بست

لبخند برای ثانیه ی از لب هایش دور نمی ماند. 
خجالتش را هم خریدار بود.  اصًال دوست داشت فریاد 

بزند و جار بزند خجالتت را هم خریدارم روجا، قربان 
خودت و هرچیزی که از تو به من می رسد ستاره ی 

.زمینی ام..

به سمت اتاق لباسهایش رفت. چمدانش را آن جا رها 
کرد و لباس از تن بیرون کشید و به سمت حمام قدم 

برداشت، یک دوش پنج دقیقه ی گرفت و سپس  خارج 
شد. حوله به کمر  رو به روی آینه ی قدی اتاقش 

ایستاد. نگاهی به خودش کرد. از آبشار سرش، درست 
از نوک ناودان موهایش قطره های آب یکی پس از 

دیگری روی تن برهنه و عضالنی اش با سخاوتمندانه 
می چکیدند.



در یک تصمیم آنی تیشرتی سفید و شلور راحتی سه 
ربعی به همان رنگ به تن کرد و به سمت تراس اتاقش 

.قدم برداشت

 داخل تراس شد، ابتدا نگاهی به اینور و آنور کرد و 
سپس با یه جهش داخل تراس روجا که از تراس 

.خودش فاصله ی چندانی هم نداشت شد

۱۹۹#پارت

پرده ی اتاق روجا کشیده شده بود ولی بخاطر حریر 
بودنش داخل دیده می شد. روجا گوشه ی از تختش 
نشسته بود و دستانش را روی صورتش گذاشته بود، 

گویا از خودش هم خجالت می کشید...به آنی از 
جایش برخواست و مانتوی جلو بازش را از تن بیرون 

کشید و شالش را به گوشه ی پرت کرد، همین که 
خواست دست زیر تی شرتش برده و او را هم 

دربیاورد، آران سریع به خود جنبید و چند ضربه ی 



آهسته به در تراس روجا زد... روجا به آنی ترسیده و 
دستش را روی قلبش گذاشت ولی وقتی صدای او را 

شنید که گفت منم دستش را از روی سینه اش 
.برداشت و به سمتش آمد

آران برای دید زدن روجا نیامده بود، هنوز با روجا 
کارها داشت، تقاص این دوازده سالی که به سختی و 

در حسرتش گذشته بود را به وقتش در می آورد.

:روجا پرده را گوشه ی کشید و بهت زده لب زد

!_ این جا... این جا چیکار می کنی؟

: آران لبخند شیطنت واری زد و گفت

._ در تراس رو باز کن



:روجا چشمانش را ریز کرد و پرسید

؟_ چرا

:آران مهربان لب زد

._ خب... دلم برات تنگ شده

:روجا با چشمانی گرد شده لب زد

!_ به این زودی

:آران با صداقت لب زد

_ دل من همیشه برات تنگ بوده. حتی وقتی پیشم 
بودی. حتی وقتی فاصله مون از یه قدم هم بیشتر 



.نبوده من همیشه دلم برات تنگ بوده روجا..

.روجا لبخند دلنشینی زد

؟_ دلتنگی من خنده داره

._ نه

!_ پس به چی میخندی؟

؟_ آران

._ جانم..

._ منم باورم نمیشه



؟_ چی

._ تو خیلی قشنگ حرف می زنی

._ حرف و عوض نکن. یه چیز دیگه می خواستی بگی

:روجا لبخند خجولی  زند و گفت

۲۰۰#پارت

!_ یعنی این قدر واضح بود

_ خیلی... روجا من تموم تورو ازبرم... تو سر هرکسی 
رو هم شیره بمالی دستت به سر منم نمیرسه چه برسه 

.بخوای شیره هم بمالی روش..

می خندد آهسته و شیرین... جوری که آران لب باز می 



:کند و می گوید

._ همیشه برام این طور بخند... قول بده..

:مهربان لب می زند

._ قول میدم 

_ خوبه... حاال همونی که قبل می خواستی بگی نگفتی 
.رو بگو

._ آخه... آخه روم نمیشه

_ بگو من میخوام بشنومش. از این به بعد روم نمیشه 
.هم نداریم. اینم قول بده



:روجا لبخند شیرینی میزند و زمزمه می کند

._ قول..

._ خوبه... راستی یه قول دیگه هم بده..

؟_ چی

._ قول بده همیشه این همه حرف گوش کن باشی

:روجا اینبار کامل می خندد و لب میزند

._ باشه اینم قول..

._ آفرین دختر خوب، حاال بگو چی می خواستی بگی



._ آخه... آخه..

!_ به این زودی قولت یادت رفت

روجا چشمان ریز آران را که می بیند، لبخند خجولی به 
لب می آورد و سر به زیر آرام و خیلی خیلی آهسته 

:لب می زند

_ می خواستم بگم... باورم نمیشه که به این زودی 
!عاشقت شدم

_ نمی شنوم چی گفتی؟ چرا این قدر آروم حرف 
.میزنی سرت رو بیار باال..

شنیده بود، ولی دوست داشت باز بشنود... او اکنون 
.تمام دل و دینش روجا را تمنا می کرد..



روجا سرش را به نرمی  باال می کشد و درست روی 
سیبک گلوی آران نگاه می دارد و آهسته کمی از تن 

:صدای قبلی اش بلندتر لب میزند

!_ گفتم... باورم نمیشه به این زودی عاشقت شدم

:آران اینبار مهربان تر لب می زند

_ خیلی آروم حرف می زنی، اصًال چرا این در تراست 
رو باز نمی کنی، باز کن تا من صدات رو خوب بشنوم.

روجا به آنی نگاه می دوزد به چشمان آران که برقی 
خاص دارد. او از پشت این شیشه با هزار جان کندن 

حرفش را زده این در باز شود که از شرم و خجالت که 
الم تاکام کالمی بر زبان نمی تواند جاری کند. شتاب 

:زده لب می زند

._ نه خوبه..



._ پس بلند بگو بشنوم، نگام کن بگو

روجا این بار خیره در جنگل بهار چشمان آران با عشق 
:و مهربانی لب می زند

!_ باورم نمیشه به این زودی عاشقت شدم

آران حرفش نمی آید... روجا مسخ شده... زمان برای آن 
دو ایستاده و طپش قلب هایشان به هزار رسیده... 

آران به سختی به آرواره هایش فشار می آورد و لب 
:می زند

._ پبشونیت رو به شیشه بچسبون

روجا با تعجب ابتدا نگاه می دوزد به شیشه و بعد به 
:چشمان آران و لب میزد



!_ واسه چی؟

:آران آهسته و نرم به همان سختی قبل لب می زند

._ همون کاری که گفتم رو بکن

روجا مطیع نزدیک شیشه می شود و کف دو دستش را 
با فاصله از سرش به شیشه تکیه می دهد و پیشانی 
اش را به شیشه می چسباند؛ نگاه می دوزد به آرانی 
که حس می کند به سختی دارد نفس می کشد! آران 

نزدیک می شود؛ ابتدا  کف دو دستش را درست رو به 
روی دستانش آن طرف شیشه می گذارد و به ثانیه 

نمی کشد که لبهایش را درست روبه روی پیشانی اش 
آن طرف شیشه می گذارد و چشمانش را می بندد و 

.بوسه میزد بر پیشانی اش..

۲۰۱#پارت



."بوسه ها هم رنگ دارند..

.بوسه ها هم بو دارند..

.گاهی به رنگ بهار، سبزند و شاداب..

.گاهی به رنگ تابستان، گرمند و سوزان..

.گاهی به رنگ خزان، زردند و غمگین..

.گاهی به رنگ زمستان، سفیدند و یخ بسته..

.گاهی بو دارند..

!گاهی پشتشان دنیا دنیا بوی خستگی می آید

!گاهی در برشان، خلوار خلوار بوی گالیه می آید

گاهی درونشان، سبد سبد بوی حرف های ناگفته می 
!آید

!گاهی ُپرند

گاهی چنان ُپرند که فقط لبی می خواهند برای تکیه 
!دادن برای جلوگیری از سقوطشان



!ُپرند از دلتنگی

!ُپرند از دلتنگی های که این عشق نصیباشان کرده

.لبی که دلتنگ شود..

.بر روی هزاران خار هم اگر اثری از عشق باشد..

.بی نهایت ها بوسه می زند..

حتی اگر به قیمت پاره شدن و زخمی شدن خودش 
!باشد

"#سمیرا_حسن_زاده

مسخ بودند... روجا خشکش زده بود. روجا میخ آرانِ 
چشم بسته ی رو به رویش بود! ولی آران از درون جان 

می داد و دلش گریه می خواست. گریه ی که از شوق 
بود و از اشتیاق نشات می گرفت... او در این دم  

شکستن این شیشه و رفتن و در آغوش کشیدن  و با 
!التیاب بوسیدن روجایش را می طلبید

چشمانش را  باز کرد. کمی فاصله گرفت، نگاه دوخته 
شده و گرم روجا را دید! تاب نیاورد، نتوانست بماند. 



زنگ خطر و اعالن به طور کر کننده به گوشش می 
رسید. جلو رفت و بوسه ی نرم درست همان جای قبلی 
زد و به آنی عقب گرد کرد و با یه جهش به تراس اتاق 

.خودش پرید و به آنی داخل اتاق خودش شد

به سمت تختش رفت. خودش را به گونه ی پرت کرد  
روی آن و رویش دراز کشید.  چند بار پی در پی 

موهایش را به عقب راند.

:آهسته لب زد

_ هرچه قدر بگم کمه ولی باید بگم، همون قدر که گله 
کردم همون قدر هم باید بگم شکر... خدایا شکر، خدایا 
شکر به خاطر حال خوبی که امشب بهم دادی... خدایا 
شکرت که امشب رو بهترین شب زندگیم برام رقم 
زدی... خدایا شکرت که امشب رو همه جوره با دلم راه 
اومدی... خدایا نوکرتم... خدایا مخلصتم... خدایا 
چاکرتم... هر چقدر بگم کمه ولی خدایا دنیا دنیا شکر 
گذارتم... شکرت که منو از یاد نبردی...شکر...



: دلتنگی هایم ابدیسترمان

به قلم: سمیرا حسن زاده

(بخش هفده)

آیدی نویسنده:

samira_h_z

:آیدی اینیستاگرام نویسنده

samira__hasanzadeh

:تگ محافظ چنل دلتنگی هایم ابدیست

samirahasanzadeh_roman

کپی_ممنوع_انسان_باشیم#



""دلتنگی

.قلبم می لرزد..

.چشمانم را نم اشک می گیرد..

.شقیقه هایم نبض می گیرد..

.و من در َپِس..

.هر واکنشی..

.دلم می گیرد..

.قلبم ماالمال..

.از..

.دلتنگی ست..

.با این وسعت از دلتنگی هایم..

!چه کنم...؟

.گویا..

!دلتنگی هایم ابدیست...

"_حسن_زادهسمیرا#



: دلتنگی هایم ابدیسترمان

به قلم: سمیرا حسن زاده

)بخش هیجده(

۲۰۲#پارت

* * *

کش و قوسی به تنش داد. در جایش غلتی خورد. 
نگاهش به شیشه ی در تراسش افتاد. تا ابد هم هر بار 

او را اگر ببیند، بی شک بوسه ی گرم و عاشقانه ی آران 
بر روی پیشانی اش را به یاد خواهد آورد. بوسه ی 

آران چنان گرم و ملتهب بر روی پیشانی اش زده شده 
بود که او از پشت شیشه هم گرمی آن را حس کرده 

.بود

باورش نمی شد. که اتفاقات دیشب همه حقیقی و 
واقعی باشند!



 آن پسری که آران درباره اش سخن می گفت را به یاد 
داشت. همیشه از خود مدرسه تا دم در عمارت بدون 

حرف پشتش براه می افتاد.

همان موقعی که آران او را با آن پسر دم در عمارت 
دیده بود، آن جوانک ازش خواسته بود با او قراری 

بگذارد و تا دلیل هپچو بادیگارد هر روز دنبالش افتادن 
را توضیح دهد. اوهم بخاطر اینکه تنهای نرود آن روز 

با یسنا خیابان باالی عمارت رفته و یسنا حسابی از 
خجالت آن پسر که حتی اسمش را هم نمی داند چه 

بود در آمده بود.

دستی به صورتش کشید. از جایش برخواست. به 
سمت شیشه رفت. همان جای که دیشب آران بوسیده 
بود را با یه خودکار عالمت زده بود. اینور و انورش را 

نگاهی انداخت و سپس بوسه ی آرام روی آن نهاند. 
:آرام و آهسته لب زد



._ سالم عشقم، صبح بخیر..

خنده ی دلنشینی کرد. رسمًا خل شده بود رفته بود پی 
کارش... باورش نمی شد که این کارها از او بر آمده 

باشد. کارهای می کرد که در این بیست و شش سال 
.زندگی اش تا کنون هیچکدامشان را انجام نداده است

به سمت حمام رفت تا دوش بگیرد. در آن جا هم خیال 
آران رهایش نمی کرد. روی آینه ی بخار کرده با تمام 
وجودش با انگشت اشاره دست راستش نوشت. " تا 

.ابدیت کجاست؟ من تا همانجا دوستت دارم..."

۲۰۳#پارت

." دوستت دارم تا ابد..

!همین...

"#سمیرا_حسن_زاده 



خط چشم را برداشته و باریک پشت پلک هایش می 
کشد. خوب است راضی است از خودش...همین رژ 

گلبهی و ریمل و خط چشم چهره ی نو به رخسارش 
بخشیده است! از آینه دل می کند و به سمت کمد 

کفشهایش می رود. کفش پاشنه بلندی را برمی گزیند. 
تیپ مشکی اش را به شالی سبزمغزپسته ی تکمیل می 

کند و بعد از برداشتن وسایل هایش از اتاقش خارج 
می شود. به محض بستن در اتاقش، نگاهش به در 

بسته ی اتاق آران کشیده می شود. اگر آران همیشه 
باشد، بی شک باید پایین نشسته بر روی میز صبحانه 
یا در راه رفتن به استودیو بوده باشد. حسی قلقلکش 

می دهد و ترغیبش می کند که در اتاقش را باز کرده و 
آماری بگیرد. با طمائنینه به آن سو می رود و دستگیره 

ی در را به آرامی پایین می کشد. به محض باز کردن 
در، آران را با باال تنه ی برهنه غرق در خواب می بیند. 
سریع به خود می جنبد و در را به آرامی می بندد. نه 
گویا آران همیشه نیست و هر دو احتمالش درست از 

.آب درنیامده است



 گرگرفته به سمت آسانسور می رود و از حواس پرتی 
دکمه ی هم کف را می فشارد. به محض باز شدن در 

آسانسور متوجه اشتباهش می شود ولی نه دیگر میلی 
به صبحانه دارد و نه تمایلی به بازگشت؛ بخاطر همین 
خارج شده و به سمت ماشینش قدم برمی دارد و بعد 

از سوار شدن، از عمارت خارج شده و راه اموزشگاه را 
.در پیش می گیرد

داخل پارکینگ آموزشگاه می شود، مهران را تکیه بر 
ماشینش می بیند. به محض پیاده شدن، به سمتش 

می رود. از قیافه دمغش معلوم است که احوال 
خوشی ندارد. به نزدیکی اش که می رسد مهربان لب 

:می زند

._ سالم خوب هستین؟ صبح بخیر..

:مهران کالفه لب میزند

_ سالم... حالم که داد میزنه خوب نیستم. صبحمون تا 



االن که خیر نداشته تا ببینیم بعد از این چی پیش 
!میاد

:روجا گنگ نگاهش می کند و لب می زند

!_ چی شده مگه؟

:مهران عصبی و با صدای کنترل شده ی می غرد

_ هیچی بابا همینکه من روزم رو با گند فربود شروع 
.کردم بسه، دیگه نیازی نیست تو هم قاطی من شی

نتوانست نگران نباشد، او فربود را همچو برادرش 
.دوست داشت

؟_ چی شده؟ فربود چش شده



:با انگشت چشمش را مالید و کالفه لب زد

._ هیچی بابا دوباره فیلش یاد هندوستان کرده گویا..

:بی معطلی لب می زند

!_ یعنی چی، چرا واضح حرف نمی زنین؟

._ اگه تو امون بدی میگمت..

.منتظر به مهران چشم می دوزد

_ چه بدونم به منم نمی گه که چه مرگشه، با امروز سه 
روز میشه که نیومده  آموزشگاه هیچ، هر بارم زنگ 
زدم یا جواب نمی ده یا اگرم جواب داده دری وری 

.تحویلم داده، گویا بازم رفته پی اون زهرماری..



:روجا با بهت لب می زند

!_ الکل

._ آره

_ خب چرا ، اصًال برای چی این کارو کرده، دکتر اون 
رو قدغن کرده. وضع کبدش اصًال خوب نیست من 

خودم آخرین بار با دکترش چند ماه پیش حرف زدم 
.گفت اصًال وضعیت کبدش خوب نیست

_ چه بدونم، مگه به من چیزی میگه که من بفهمم 
دردش چیه. در خونه اش هم میرم درو باز نمی کنه. 
میترسم زیاد در بزنم همسایه هاش رو مشکوک کنم 

بهش...وگرنه تا حاال صد بار اون درو المصب رو 
شیکونده بودم و رفته بودم از خجالتش حسابی در 

!اومده بودم



روجا با عجله  گوشی اش را از جیبش در آورد و در 
:همان حال رو به مهران گفت

_ من میرم سراغش لطف کنید و فقط کالس امروز منو 
؟کنسل کنید باشه

._ باشه ، خدا کنه روی تو در و باز کنه

._ باشه نگران نباشین من حلش می کنم

به سمت ماشینش رفت و داخلش شد و به سمت واحد 
فربود راند؛ هرچه شماره اش را می گرفت جواب نمی 

داد! سر آخر در پنجمین تماسش قبل از این که بخواهد 
تماس را قطع کند، صدای نا متعادل فربود توی گوشش 

:پیچید

._ بگو روجا..



:بی معطلی پرسید

!_ فربود، چرا جواب نمیدی؟

:خنده ی مسخره ی کرد و با همان لحن مس*ش گفت

_ َپع اینی که باهات حرف میزنه روحمه؟ جواب دادم 
.دیگه دختر خوب..

:سریع پرسید

؟_ خونه ی

؟_ چطور؟ واسه چی می پرسی مگه برات مهمه



دوباره یاوه گویی های بعد مستی اش برگشته بود، 
دوباره آن بحران چند سال پیش برگشته بود، دلش درد 

:گرفت، دلش به حالش سوخت... با بغض لب زد

؟_ حتمًا مهمه که می پرسم، کجای خونه ی خودتی

؟_ اگه نخوام مهم باشم واست، کیو دقیقًا ببینم

_ فربود می فهمی ساعت چنده کله صبحی چه بالی 
؟سر خودت آوردی بازم رفتی پی اون الکل

فربود خنده ی شنگولی می کند و بعد در همان حال لب 
:می زند

._ کدوم الکل منکه اصًال الکل نخوردم..

:روجا مهربان لب می زند



._ فربود پنج دقیقه دیگه پشت در واحدتم درو باز کن

._ نیا، من بجای تو باشم نمیام

!_ نیام تا خودت رو خفه کنی توی الکل

._ من به جای تو باشم نمیام، از من بترس

_ نمی ترسم. چند دقیقه دیگه پشت در واحدتم در و 
.باز کن

قبل از این که منتظر باقی یاوه گویی های فربود باشد 
تماس را قطع کرد و تلفن همراهش را با حرص روی 

.صندلی شاگرد پرت می کند..

۲۰۴#پارت



* * *

به محض دیدن قیافه ژولیده و پولیده ی فربوِد روبه 
رویش، هینی کرد و بی معطلی وارد واحد او شد و در 

:را پشت سرش بست... غمگین لب زد

_ فربود این چه حال و روزیه؟! فربود چی کار کردی با 
!خودت؟

تعادل نداشت، مگر آن همه الکل تعادلی هم برایش می 
گذاشت! اکنون به یک کبریت بند بود آتش گرفتنش...

روجا برای جلوگیری از سقوطش به سمتش رفت و از 
کتفش گرفت؛ فربود با غیض پسش زد و در همان حال 

:با لحنی کش دار لب زد

_ مگه نگفتم نیا... مگه نگفتم از من بترس... چرا 



اومدی... اومدی بدبختیم رو با چشات ببینی... تو هم 
مثل سوگندی... توهم درست مثل سوگندی... اصًال 

.شاید از اونم بدتری..

باید ناراحت می شد ولی نشد می دانست که این حرف 
ها همه اثرات آن زهرماری است که فربود تا خرخره 

:نوشیده بخاطر همین سعی کرد آراَمش کند

_ باشه... تو درست می گی... برو یکم استراحت کن تا 
.من برات یه قهوه درست کنم..

_ هه... قهوه می خوام چی کار... تو بین این همه درد 
!من فقط اینو می فهمی که االن من قهوه الزمم

_ هرچی می گی باشه درست... حاال تو یکم استراحت 
؟کن بعد که حالت خوب شد حرف می زنیم باشه

_ برو روجا... برو... وقتی خودم ازت می خوام بری 



.پس برو..

_ نمی رم... تا وقتی نفهمم برای چی باز رفتی پی الکل 
.و او زهرماری نمی رم..

چرا نمی رفت... مگر روجا نمی دید حال اکنون او را... 
مگر نمی فهمید که کنار یک فرد مست قرار گرفتن چه 

!عواقبی دارد... چرا نمی رفت؟

در را باز کرد... با دست بیرون را نشانش داد و با آن 
:لحن کشدارش لب زد

_ فقط برو... برو منو با بدبختی هام تنها بزار... بزار به 
حال خودم بمیرم... روجا... به کی قسمت بدم؟ تو رو 

.خدا برو..

:روجا در را با دست بست و آرام و مهربان لب زد



_ فربود بگو چته؟! چی باعث شده دوباره بری پی اون 
!زهرماری؟

:فربود عصبی غرید

_ تو... همین و می خواستی؟ تو... بازم بگم!... تو... تو... 
.تو..

روجا ناباور لب زد:

_ ِاوا...چرا من؟!... حالت خوب نیست فربود بیا یکم 
.استراحت کن... بعدًا حرف می زنیم..

 از دستش گرفت و به سمت اتاقش او را کشید کنار در 
.رهایش کرد



._ همین جا واستا بزار درست کنم تختت رو..

به سمت تخت رفت... اگر می دانست که سرنوشت 
برایش چه نقشه شومی پیچیده هرگز در این ساعت با 
کسی که مست بوده و حالت و حرکاتش دست خودش 

.نیست وارد یک اتاق نمی شد و تنها نمی ماند..

خم شد و رو تختی را کنار زد... صدای قفل در به 
گوشش رسید نگاهش هراسان به آن سمت کشیده 

.شد..

دید... فربود را دید که کلید را در قفل در چرخاند و 
.سپس آن را به گوشه ی پرت کرد..

ترس جانش را در برگرفته بود... قالب تهی کرده 
بود...هراس و ترس بی مهابا به قلبش چنگ می 

انداخت... خطر را احساس می کرد... باورش نمی شد 
کسی که به سمتش می آید همانی باشد که همیشه 

.همچو چشمانش به او اطمینان داشت..

گام های نامیزانی که به سمتش می آمد را دید و با 



.صدای لرزان زمزمه کرد..

!_ جلو نیا... اصًال چرا در و قفل کردی...؟

مست بود نمی داست چه می کند...اختیار از کف داده 
بود... هوش و حواسی بر سر نداشت... شاید فردا از 
کرده اش پشیمان می شد... ولی اکنون تمنایش شده 

.بود به دست آوردن روجا..

.به خاطر مستی لحنش کشدار شده بود..

._ نزن... پسم نزن... من می خوامت..

آن قدر جلو رفت و روجا عقب، تا این که روجا به تخت 
برخورد کرد و به پشت روی تخت پرت شد... همچو 

.ببری تشنه به سمت طعمه اش یورش ُبرد..



۲۰۵#پارت

هرچه قسم و خواهش بلد بود بر زبان آورد... ضجه 
زد.. . نالید... باید برای این بخت شومش ضجه می زد... 
باید می زد... باید خون گریه می کرد... نمی دانست در 
طالعش چه چیزها برایش رقم خورده است هرچه که 

بود خوب نبود... بی شک نحسیش تا دم آخرین نفسش 
:را هم می گرفت... با التماس نالید

._ فربود ولم کن...ولم کن... تو رو خدا ولم کن فربود..

فربود صدایش را ضجه هایش را با آن اجبار خفه 
کرد... نمی خواست خودش هم این گیر انداختن را 

نمی خواست... او که جوان مردانه گفته بود نیاید... 
اصًال چرا آمده بود... او که گفته بود باید از او بترسد... 

او که گفته بود من جای تو باشم نمی آیم... چرا روجا 
حرفش را نشیده بود... چرا حرفش را یاوه پنداشته 

بود... اصًال شاید حق او از همین زندگی از همه ی آدم 
هایش، همین روجا بوده باشد... اصًال شاید روجا برای 



او بوده باشد و خود از آن بی خبر بوده باشد... شاید 
.این اجبار... شاید این تج*** روجا را برای او می کرد..

فشار اجبار لب هایش را بیشتر کرد... روجا عقش 
گرفته بود... داشت می ُمرد ... مرگ احساسش را حس 

می کرد... مرگ روزهای خوشش را باتمام وجود حس 
می کرد... خطر مرگ دخترانگی اش را به بدترین شکل 

ممکن حس می کرد... اصًال چرا نمی ُمرد... چرا  زیر 
این خوی وحشیانه ی فربوِد نامردی که همچو برادر 

.خطابش می کرد جان نمی داد..

صحنه دل خراشی بود... یکی به مرگ آرزوهایش می 
اندیشید و دیگری برای خودش قصری باشکوه پر از 

.خوشی و خوشبختی می ساخت..

چرا زن های زندگی اش او را پس می زدند... مگر او با 
آن ها چه کرده بود... او غیر از دل مگر چه چیزی به آن 

ها داده بود که چنین او را می چزاندند... او که گفته 
بود نیاید... روجا خود آمده بود... با پای خودش آماده 



بود... پس مقصر مسلم این اتفاق شوم خودش بود... 
می خواست حرفش را جدی می گرفت و یاوه نمی 
پنداشت... چرا زندگی آرام نصیبش نمی شد... چرا 

جانش را این چنین زن های زندگی اش به یغما می 
دادند... اصًال چرا اندکی هم به او و احساسش نمی 

اندیشیدند... اصًال چرا همیشه او باید مهره سوخته می 
شد... چرا زندگی اش از این چراهای بی سرو ته خالی 
نمی شد... چرا اصًال باید زندگی اش همه می شد چرا 

چرا چرا... بس است... بس است... دیگر نمی کشد... 
دیگر دلش برای هیچ یک از زن های زندگی اش نمی 

سوزد... دیگر او می خواهد مالکیت بدست آورد... حاال 
اگر اجبار هم باشد باکی نیست... مهم این است که او 
دیگر تنها نمی ماند... مهم این است که کنار هم خوش 

می شوند و زندگی نو می سازند...

برای عملی کردن نقشه شومش،  درست رفت سر اصل 
مالکیت، همانی که داریی ست برای یک دختر... خدا 

حافظی گفت برای روزهای تنهایی اش... سالمی گفت 
.به روزهای پر از عشق و امید و خوشبختی اش..



روجا فریاد کشید و نعره زد... از قعر گورستان به تن 
کشیده اش ضجه ی جانسوز سر داد... خدا فریاد زد... 

آران را صدا زد... تیرداد را خواست... از آراز مدد 
خواست... از آراد یاری رسانی طلبید... اماهیچ یک 

نبودند... او تنها بود... او اسیر بود... هرچه ممانعت می 
کرد... هرچه التماس می کرد... هرچه ضجه می زد... 

افاقه نداشت... این فربود پیش رویش را نمی 
شناخت... این خوی فربود را باور نداشت... کاش 

کابوس باشد این لحظه ها... کاش یکی آمده و سیلی 
به  صورتش می زد و او را از خواب بیدار می کرد و 

می گفت کابوس می بینی نترس...

به یکباره درد تمام جانش را گرفت و صدای ضجه 
...هایش را خفه کرد

رمان: دلتنگی هایم ابدیست

به قلم: سمیرا حسن زاده

(بخش هیجده)

@samira_h_zآیدی نویسنده: 
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""دلتنگی

.قلبم می لرزد..

.چشمانم را نم اشک می گیرد..

.شقیقه هایم نبض می گیرد..

.و من در َپِس..

.هر واکنشی..

.دلم می گیرد..

.قلبم ماالمال..

.از..

.دلتنگی ست..

.با این وسعت از دلتنگی هایم..

!چه کنم...؟

.گویا..

!دلتنگی هایم ابدیست...

"_حسن_زادهسمیرا#



: دلتنگی هایم ابدیسترمان

به قلم: سمیرا حسن زاده

)بخش نوزده(

۲۰۶#پارت

* * *

چشمانش را به آرامی باز کرد. هنوز موقعیت کنونی 
اش را درک نکرده بود.  نگاهش به تن برهنه اش افتاد! 
با عجله در جایش نشست... برای لحظه ی تمام بدنش 

از درد تیر کشید! آخ پر از دردی به زبان جاری کرد... 
نگاهش روی مالفه ی خونی ثابت ماند! اندکی زمان 

برد تا هضم کند که چه بال و مصیبتی سرش آمده 
!است

حالجی کردن این اتفاق شوم سخت بود... برایش درد 
داشت... برایش زجر داشت... نگاهش در گردش بود... 

می نگریست بی هیچ هوش حواسی... فقط مردمک 



چشمانش در حال حرکت بود... باورش نمی شد تمام 
آن خاطرات... تمام آن لحظه های پر التهاب... تمام آن 
عاشقانه های مخملی... آن نوازش های گلبرگی... همه 

به سر آخر خود رسیده بوده باشد... مرگ احساس 
روزهای خوشش را به وضح حس می کرد...  او پس 

.زده می شد...بی شک او پس زده می شد..

!فربود چگونه توانسته بود این کار را بکند؟

!چگونه توانسته بود با حیثیتش بازی کند؟

!چگونه توانسته بود این بال را به سرش بیاورد؟

!چگونه توانسته بود به او دست درازی کند؟

باورش نمی شد که فربود این بال را به سرش آورده 
باشد... باورش نمی شد فربود بهش تج*** کرده باشد... 

باورش نمی شد... گمان می کرد همه ی این اتفاقات 
توهم هست و شاید کابوس... او به فربود اطمینان 
داشت... او فربود را همچو برادرش می دانست... 

خودش چند سال پیش فربود را از آن بحران سخت 
نجات داده بود و کمک کرده بود تا از دائم و الخمری 
درآید، حال فربود چگونه توانسته بود او را در چنین 



!شرایط شرم آوری دچار کند؟

! اصًال خودش اکنون کجا بود؟

!چرا اکنون تنها بود؟

فربود اکنون کجا بود؟! 

در با ضرب باز شد... هراسان نگاهش به آن سو کشیده 
شد... نفسش بند آمد... کسی را دید که باعث شد برای 

!لحظه ی قلبش از تپش بایستد...

 نگاه مات و مبهوت آران روی خون مالفه ثابت مانده 
بود... به محض دیدن تن عریانش چشمانش را بست...  
صدای شکستن کمر آران را با گوش های قلبش شنید...  
بی حرف با خشم در را بست و رفت... به ثانیه نکشید 

که صدای شکستن چیزی را شنید. صدای نعره آران 
گوشش را کر کرد... ترس به جانش رخنه کرده بود... 

سیل اشکهایش از چشمانش روان شده بود... هق هق 
صدایش کل اتاق را دربر گرفته بود... حماقت کرده 

بود... بزرگترین حماقت زندگی اش را کرده بود...مسبب 
این حالش غیر از خودش کس دیگری نبود! فربود که 



گفته بود نیاید... فربود که گفته بود از او بترسد... 
فربود که گفته بود من به جای تو باشم نمی آیم... 

.فربود که قسمش داده بود برود..

!اصًال چرا نرفته بود؟

 اصًال چرا حرف های او را جدی نگرفته بود؟!

اصًال چرا حرف های او را یاوه های مستی و خزعبالت 
!مستی پنداشته بود؟

برای این بخت و اقبالش، برای این طالع نحسش، برای 
!این سرنوشت شومش باید خون گریه می کرد خون...

.آران نعره می زد و لعنتی می گفت..

.فریاد می زد و فربود می کشمت می گفت..

.داد می زد و بی شرف می گفت..

.ناسزا پشت ناسزا..

.بد و بیراه پشت بد و بیراه..

فحاشی پشت فحاشی.. .

به هر چیزی که دم دستش  بود رحم نمی کرد مشت 



.می زد و لگد می زد و می شکست..

!نمی کشید... تحمل این درد را نداشت

مگر چه کاری کرده بود که باید چنین خنجر می خورد 
!از دست زمانه

.او که دیشب شکرش را به جای آورده بود..

ساعت نکشیده این حال و روزش باید ۲۴چرا هنوز به 
!می شد؟

!چرا خوشی هایش دوامی نداشتند؟

!چرا لبخند با او قهر بود؟

!چرا خوشبختی با او سر جنگ داشت؟

چرا زجر و درد و اشک و آه دست از سرش بر نمی 
!داشتند؟

!چرا غم و غصه شده بود رفیق و همدم هر روزه اش؟

!نمی خواست او چنین رفاقت را نمی خواست

!او چنین همدم را نمی خواست

از خشم همچو آتشفشان شده بود... او اکنون با این 



.خشم قابلیت سوزاندن هر چیزی را داشت..

او اکنون حریف می طلبید! او فربود نامرد را به رزم 
می خواست... گردنش را می شکست... تن نجسش را 

زیر مشت و لگد هایش له و کبود می کرد... دستان 
کثیف او را خورد و خاکستر می کرد... او را می 

کشت... او، فربود را می کشت... نمی گذاشت آب 
خوش از گلویی او پایین برود... گناهش، حکمش 

هرچیزی که می خواست باشد... او فربود را زنده نمی 
گذاشت... او را زنده بگور و زجر کش می کرد... دست 

!از سر او بر نمی داشت

۲۰۷#پارت

او زندگی را برای فربود حرام می کرد! فربود باید 
.سزای کارش را می دید

صدای زنگ در به صدا در آمد. به خیال این که فربود 
.باشد همچو ببری تیز پا به آن سو جهید



در را باز کرد. قامت یسنای گریان و آراِد پریشان را 
پشت در دید! دستی که به قصد یقه گیری فربود باال 
رفته بود را با حرص پایین کشید. روی پایش چرخی 

.زد و عصبی لگد محکمی به در کوبید

یسنا از ترس هینی کرد.

هر دو داخل شدند، نمی دانستند اکنون به این خنجر 
خورده چه باید بگویند؟! اصًال چیزی باید بگویند یا 

!سکوت بهترین دوا برای مرحم درد اکنون او بود

یسنا گریه کنان به سمت اتاق خواب رفت. آراد بی 
حرف فقط آران را نگاه می کرد و دلش برای برادر کمر 

.شکسته اش خون شده بود

آران لگدی به مبل کنار پایش زد. عصبی چند بار این 
کار را پی در پی تکرار کرد. لگد می زد و لعنتی می 

گفت... لگد می زد کثافِت نامرد می گفت... لگ می زد و 
می کشمت می گفت... هر چی در چنته داشت بار 

.فربودی که غایب بود، می کرد



آراد خواست جلو دارش شود ولی اندکی بعد از 
خواسته اش صرفه نظر کرد. باید آران خودش را خالی 

می کرد. همین که اکنون سرپا بود جای شکرش باقی 
بود شاید اگر او جای آران بود همان دم اول قلبش از 

.تپش می ایستاد و روانه قبرستان می شد

آران عصبی گوشی اش را از جیب شلوارش در آورد. 
شماره فربود را گرفت، جوابی نشنید! جز صدای 

اپراتوری که می گفت مشترک موردنظر خاموش می 
باشد... چیز دیگری نشنید. چندین بار تماس گرفت و 

.باز هم صدای اپراتور لعنتی..

اکنون که روجا تنها نبود، پس می توانست برود و 
پبدایش کرده و دمارش از روزگارش در بیاورد! به 

همین دلیل عقب گرد کرد آراد با عجله سریع به حرف 
:آمد

؟_ کجا



آران نگاه به خون نشسته اش را حواله اش کرد 
:دستانش را باال گرفت و با حرص غرید

_ با همین دستام گورش رو می کنم. با همین دستام 
زندگی رو ازش می گیرم. با همین دستام تن لشش رو 

می سوزونم و وجودش رو از زمین ساقط می کنم. 
.روزگارش رو سیاه می کنم

قبل از این که بخواهد در را باز کند، آراد خودش را 
:مقابلش انداخت و گفت

_ آران االن عصبی هستی و نمی تونی خوب تصمیم 
.بگیری، کاری نکن که بعدش پشیمون شی

:پوزخند درد آوری زد

_ هه...پشیمونی؟! دقیقًا از چی می خوام پشیمون شم، 
از جون به جون کردنش می خوام پشیمون شم؟! یا از 



به درک واصل کردنش؟! من تا حساب اون آشغال رو 
!نرسم که  نمی شینم سر جام، آراد چی داری می گی؟

_ می دونم االن عصبی و حالت و رفتارت دست 
خودت نیست؛ تو این حالتی که هستی تصمیم نگیر! 
هزار تا راه قانونی هستش از طریق همونا اقدام می 

.کنیم

چنان نعره زد که برای لحظه ی روجای که در آغوش 
یسنا هق هق می کرد به خود لرزید.

حال یسنا کم از او نداشت حرف برادرش بود با این 
نگرانی چه گونه کنار می آمد. هرچند فربود در تماسی 
که با او گرفته بود گفته بود دارم می روم و دیگر هم 

بر نمی گردم، ولی او باز هم از آران زخم خورده به 
شدت می ترسید و دلهره آسیب رساندن به بردراش 

.حالش را دگرگون می کرد

_ آراد ِبُبر... ِب... ُبر... اون... صدات رو... من تا اون انگل 



رو به سازای کارش نرسونم که آران نیستم. من همه 
تون رو عزا نشین اون کثافت می کنم. می فهمی 

.ع...ز...ا... نشین

۲۰۸#پارت

این خوی آران را تاکنون ندیده بود. اگر می گفت 
نترسیده دروغ بود. چنان از این آران پیش رویش 

ترسیده بود که هراس داشت مانع شود تا آران سر او 
هم بالی بیاورد. کاش قبل از آمدن، آراز را خبر دار می 

کرد. آراز گاهی می توانست در بعضی موارد آران را 
.کنترل کند و حرفش را به کرسی بنشاند

آران با حرص او را کنار زد و به ثانیه نکشید از جلوی 
.دیده گان او محو شد و پله ها را با عجله پایین رفت

آراد سریع تلفن همراهش را از جیبش در آورد و سریع 
شماره آراز را گرفت. اندک زمانی بعد صدای گله مند 



:آراز توی گوشی پیچید

_ به به آراد خان خوب سر منو شیره مالیدی،  مگه 
نگفتی فردا زود بیایم استودیو تا کارها رو رو به راه 

!کنیم، پس کجای؟ نه تو هستی نه اون عاشق پیشه

:نامش را با درد صدا زد

؟_ آراز

؟_چیه

!مانده بود چه گونه حرفش را بزند یا اصًال چه بگوید

؟_ چیه آراد چی شده



._ آراز فربود..

؟_ فربود چی

نمی چرخید، این کلمه زشت و ناپسند در زبانش نمی 
.چرخید..

._ فربود..

_ زهرمار فربود، فربود... درست مثل بچه آدمی زاد بگو 
!چته، قرص فربود فربود خوردی؟

:سریع و شتاب زده گفت

._ فربود به روجا تج*** کرده..

آراز چنان بلند گفت چی... که برای لحظه ی حس کرد 



!پرده گوشش پاره شد

:صدای بهت زده آراز را شنیده

_ چی میگی آراد ، حالت خوشه؟! چی شده درست و 
!حسابی بنال چی شده

_ منم درست خبر ندارم چی شده ، هنوز روجا رو 
.ندیدم، یسنا رفته پیشش..

!_  از کجا فهمیدین؟! اصًال االن کجایین؟

_ صبحی خود فربود زنگ زد به یسنا... چیزی درست 
درمونی نگفت فقط گفته بود برو خونه ام به روجا 

کمک کن وضعیتش رو به راه نیست. گفته بود کلید رو 
هم دادم به نگهبانی، بهش سپردم که میان ازت می 
گیرن. یسنا میگه فقط گریه می کرد و می گفت، به 

خدا نفهمیدم چی شد! زیادی خورده بودم؛ اصًال حالیم 



!نبوده چیکار دارم می کنم

صدای عصبی آراز را شنید، فحش های رکیکی که به 
فربود نسبت می داد را می شنید و در دلش همان ها را 

:تکرار می کرد آراز کمی بعد عصبی غرید

؟_ االن کجایین

؟_ خونه فربود ایم

_ اسمش رو نیار، باید صداش کنی کثافت، باید صداش 
کنی آشغال، باید صداش کنی خائن... اصًال روجا این 

!وقت صبح اون جا چی کار می کرده؟

._  خبر ندارم، میگم که توی اتاق هستند

_ خوب تو اون جا حکم بادمجون رو داری خوب برو 



؟بپرس ببین چی شده ، چی نشده؟ برای چی شده

_  به نظرت من زنگ زدم این اراجیف رو تحویلم بدی، 
تو رو خدا برو پی آران دیونه شده میگه می کشمت 

.فربود

:فربود با صدای بلندی داد زد

_ آخه کله خراب کی گفت خبر بدی به اون؟! مثل این 
که نمی فهمی روجا برای اون چه حکمی داره!  آراد چرا 

.تو این قدر خری آخه، یعنی این قدر نفهمی؟!..

قبل از این که اجازه بدهد آراز به شکایت و بد و 
:بیراهش ادامه دهد عصبی داد زد

_ اون گالت رو می بندی، یعنی من این قدر کُند ذهنم 
که این مسئله رو اول از همه به آران بگم! خودش 

جلوتر از ما این جا بود! اصًال خودش در رو برامون باز 



.کرد، قبل از ما اون از نگهبان کلید رو گرفته بوده..

_ خوب از کجا فهمیده؟! وای....وای... وای... چی داره 
!می کشه... وای آران... بیچاره آران... االن کجاست؟

_ اگه امون می دادی برای همین زنگ زده بودم که بهت 
بگم تا کار دست خودش و ما نداده  برو پیداش کن. 

.اصًال اعصاب درست درمون نداشت

_ باشه من االن پی اش رو می گیرم، تو حواست پی 
روجا باشه؛ اگه برات زحمتی نیست هم برو بپرس ببین 

!حالش خوبه مثل هویج چرا اونجا واستادی؟

قبل از این که بگذارد آراز به حرفهایش ادامه دهد، 
:میانه حرفش پرید و با حرص گفت

_ حواست باشه به بابا و مامان چیزی نگی فعًال بابا 
.بشنوه پس میفته خودم یه جوری به مامان میگم



قبل از این که منتظر حرفی از آراز باشد گوشی را قطع 
کرد و لگدی به کوسن افتاده کنار پایش زد و با حرص 

:گفت

!_ فربود دعا کن فقط پیدات نکنم تکیه بزرگت گوشته

۲۰۹#پارت

* * *

به هرجای که گمان می کرد فربود را آن جا بیابد سر 
زده بود. نبود، که نبود گویا فربود آب شده بود رفته 

بود زیر زمین، نه کسی ازش خبر داشت و نه نشانه ی 
از خود جای گذاشته بود تا به وسیله ی آن پیدایش 

کند. 

عمه اش قسمش داده بود و به پایش افتاده بود که به 
فربود رحم کند ولی مگر می توانست! او رحم مروتش 



را انداخته بود در چاه عمیق کینه هایش او تا فربود را 
.گوشمالی نمی داد که ساکت نمی نشست

صدای گوشی اش برای بار صدم به صدا در آمد. این 
آراز ولکنش نبود که نبود.

گویا به کاوه هم خبر داده بود که اوهم همین طور یه 
ریز تماس می گرفت. حوصله ی هیچ کدامشان را 

نداشت. حوصله ی خودش را هم نداشت. اکنون حالش 
به گونه ی بود که نه خواب می خواست و نه مرگ تا از 

این درد جانسوز نجاتش دهند اکنون فقط فربودی را 
می خواست تا روزگارش را برایش تیره و تار کند.

فربود غیرتش را نشانه رفته بود. اگر می خواست هم 
.نمی توانست از این قضیه براحتی بگذرد

اینبار صدای اس ام اس گوشی اش به صدا در آمد. 
.آیکون را باز کرد. یسنا بود  شروع به خواندن کرد



《نمیدونم چی بگم و اصًال اینی که میگم درسته یا 
نه! ولی نیست نگرد دنبالش، فربود رفت. گفت دیگه 
هم بر نمی گرده. منم نمی دونم کجاست! فقط بهم 

گفت میرم و دیگه هم برنمی گردم! روجا حالش خوب 
نیست، پریشونه اون االن بیشتر از هرکس دیگه به تو 

نیاز داره. تو که نمی خوای ولش کنی!》

با حرص گوشی را به روی صندلی شاگرد پرت کرد و با 
اعصبانیت چند بار کف دستانش را روی فرمان کوبید 

:داد زد و گفت

_ لعنتی... لعنتی... لعنتی...

اشکش چکید، برای این حالش اشک هایش هم تاب 
نیاوردند و از حصار چشمانش خودشان را روانه ی 

صورتش کردند. انگشت اشاره اش را بین دندان هایش 
گذاشته بود و فقط بی صدا اشک می ریخت و نگاهش 

بی هیچ توجهی به بیرون دوخته شده بود.

حالش قابل توصیف نبود. کارش به جای رسیده بود که 
.حتی خودش هم در خودش گم شده بود



خودش هم نمی دانست  با این حجم از اعصبانیت  چه 
کاری باید بکند. اکنون حتی قابلیت شکستن گردن 

روجا را هم داشت.

با همین حال بد و پریشانش هم این را به وضوح می 
دانست که روجا هم به اندازه فربود در این حال زجر 

.آورش دخیل است

اصًال او آن جا چه کاری می کرد؟! اصًال چه کسی گفته 
بود که بانی خیر شود؟! آخر چرا روجا با ندانم کاریش 

.گند زد بود هم به زندگی خودش و هم به زندگی او..

همه چیز که خوب پیش می رفت. همه چیز که قشنگ 
به نظر می رسید. اصًال خود روجا اصلیترین مسبب 

.این  اتفاق شوم بود..

داشت گیج می زد.از این حالش خودش هم از خودش 



ترسیده بود. او اکنون به حساب رسی روجا می 
اندیشید. همانی که دوست نداشت خاری به دستش 

.برود ولی اکنون حسابرسی از او را در سر می پروراند

بی شک خل شده بود. بی شک او همان دیوانه ی بود 
که اهل خانه اش برای نجات جان خود او را باید روانه 

.تیمارستان می کردند

 ترسیده بود... از این خشم و اعصبانیتش خودش هم 
.بیم و هراس داشت

ماشینش را روشن کرد، باید می رفت. باید می رفت تا 
اهل خانه اش را از گزندی که از خودش به آن ها می 

.رساند نجات دهد... باید می رفت... باید می رفت..

." می روم..

.گاهی رفتن بهترین دوای درد است..

.گاهی ماندن می شود بالی جان..



.می شود خوره..

.می شود اتفاق شوم..

.پس می روم..

.می روم تا رهای یابم از تک تک شان..

"#سمیرا_حسن_زاده

۲۱۰#پارت

دو هفته ی از آن اتفاق شوم می گذشت. خبری از 
فربود نبود. به معنای واقعی جا زده بود. حتی نکرده 

!بود زنگی زده و عذری بخواهد

در این دو هفته از اتاق بیرون نیامده بود. در را برای 
تمام کسانی که جویای حالش بودند بسته بود و بیشتر 
غذاهای که مهین خانم هم می آورد. یا نصفه می ماند 

.و یا کًال دست نخورده..



آن روز نحس آراد و یسنا او را مستقیم به عمارت 
آورده بودند. با هزار گریه و خواهش توانسته بود آن 
ها را راضی کند تا اورا دکتر نبرده و به هیچ پزشک 

قانونی سر نزنند. به ورود به عمارت قبل از اینکه 
سیمای یا کس دیگری را ببیند به وسیله آسانسور 

مستقیم به طبقه سوم آمده بود و به محض داخل 
شدن در  اتاقش، در را به روی همه ی آن ها قفل کرده 

.بود

این دوهفته ی نه تیرداد را دیده بود و نه سیمای را، 
روی دیدن هیچکدامشان را نداشت. چه قدر بی کس 
بود. چه قدر این بی کسی اش در این روزها به چشم 

می خورد.

اشکی برایش نمانده بود. چشمه ی اشک هایش سر یک 
هفته خشکیده بود.

شبها را با کابوس هایش به سر می برد و روزها زانوی 
غم بغل می گرفت و بی هیچ تمرکزی فقط به یک نقطه 



.خیره می ماند و حرفی نمی زد

سیمای هر یک ساعت به دیدنش می آمد و جویایی 
حالش می شد ولی او چنان خجالت زده شده بود که از 

همان پشت در هم سر به زیر فقط می گفت خوبم، نه 
کالمی بیشتر و نه کالمی کمتر... مکالماتش را به همین 

.خوبم بسنده کرده بود

دلش یک مرگ می خواست یک مرگ تدریجی از همان 
.های که از غم و غصه  دق مرگش دهد..

اگر از گناهش نمی ترسید خودش را می کشت بی شک 
اگر آران را نداشته باشد شاید به آن مرحله از زندگیش 

.هم برسد

خبری از آران نبود، یسنا از پشت در  گفته بود رفته 
کلبه شمال...گفته بود با هیچ کس حرفی نمی زند و 

فقط جواب تلفن های سیمای را داده و گفته می 
خواهم تنها باشم این همه زنگ نزنید دست از سرم 



.بردارید تا یک مدت..

 با این اتفاق شوم تنها اتفاقی که کمی از حال و 
دگرگونی اهل عمارت را می کاست و اندکی 
.خوشحالشان می کرد خبر بارداری یسنا بود

مادر فربود تهمینه بارها به دیدن روجا آماده بود ولی 
او در را به روی او هم باز نکرده بود.

.بیشتر از هرکسی از تیرداد خجالت می کشید

بارها خودش را شماتت کرده بود و به خاطر این سهل 
.انگاری و حماقتش خودش را ماخذه کرده بود

ولی چه فایده، شرایط به گذشته بر می گشت. او 
پذیرفته می شد. او اکنون زنی بود در قالب یک دختر، 

هرچند به اجبار بود و میلی در آن نبوده. ولی همان 
سهل انگار و حماقت مهری زده بود به پیشانی اش که 

.تقصیر کار اصلی خودش است



.دلش شانه می خواست

.قلبش فریاد می زد و آران را می طلبید

.دستانش تمنای تن کشیدن آران را نعره  می زدند

.او آران را می خواست فقط آران را..

خواسته اش بزرگ بود، شاید هم قابل قبول نبود. ولی 
.او فقط آران را می خواست فقط آران را..

.اگر شده تا ابدیت هم منتظرش می ماند و جا نمی زد

باورش نمی شد به خاطر یک تصمیم آنی و عجوالنه 
این چنین قصر آرزوهایش، کاخ خوشبختی اش با خاک 

!یکسان شده بود

.کاش اندکی تامل می کرد..

.کاش از کسی کمک می خواست..

.کاش با کسی در میان می گذاشت..

.کاش اصًال با خود مهران می رفت..



.کاش به فربود اطمینان نداشت..

.دو هفته همه اش گفته بود کاش و کاش و کاش..
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تقه ی به در اتاقش خورد. اندک زمانی بعد صدای 
.سیمای به گوشش رسید

._ روجا دخترم، ازت خواهش می کنم. در رو باز کن..

سیمای هرچه خواهش و تمنا در چنته داشت به زبان 
.آورد

روجا دلش نرم شد. مگر دلش شانه نمی خواست. مگر 
آران را نمی خواست! می خواست این بار گمشده اش 

را در رخسار سیمای بیابد و در شانه های او سر بگذارد 
.و در بین دستان و آغوش او گم کند خودش را..



از جایش برخاست، به سمت در رفت. به محض باز 
کردنش خودش را در آغوش سیمای انداخت و های 

.های شروع کرد به گریستن

سیمای تاب نیاورد او هم هم پای روجا گریه می کرد و 
اشک می ریخت. دلش خون بود. آن وضعیت پسرش  
بود و این حال دخترش... چه کار باید می کرد. اصًال 

!کاری از دستش برمی آمد یا نه

اندک زمانی گذشت تا روجا آرام شد. سیمای او را به 
سمت تختش برد. سعی کرد کمکش کند تا او دراز 

بکشد. رویش را به آرامی کشید. روجا برایش همان 
کودک هفت ساله ی شده بود که برای مادرش بی تابی 

می کرد و او تا خود صبح باالی سرش می ماند و سعی 
.می کرد با نوازش کردنش آرامش کند

روی تخت نشست و به دیواره ی آن تکیه داد. سر روجا 
را روی پایش گذاشت و شروع کرد به نرم و لطیف 



:نوازش کردن موهای روجا... کمی بعد مهربان لب زد

_ نیومده ام این جا ماخذت کنم. نیومدم بهت طعنه یا 
کنایه بزنم. خودت تو این دوهفته به اندازه کافی به 

این ها فکر کردی و می دونی چه باید می کردی و چی 
باید نمی کرد. اومدم فقط بهت بگم همه زمین می 

خورن. همه بدی می بینن. همه غم و غصه دار میش. 
.همه زندگیشون پر میشه از اّما و اگر ها..

ولی باید بتونی باهاشون کنار بیایی... با تک تکشون 
مقابله کنی... باید خودت بخوای تا از تک تک  

امتحانهای زندگیت سربلند بیرون بیایی و با هر اتفاق 
زندگیت یه تجربه جدید بدست بیاری و اون رو درس 

کنی واسه باقی عمرت...

روجا دیگه کافیه... از این پیله ی که دور خودت 
کشیدی خودت رو خالص کن... نذار بازی زمونه زمینت 
بزنه... دلم تاب نداره روجا دلم تاب دیدن این وضعیتت 

رو نداره... اگه دکتر ازم نمی خواست تا بهت فرصت 
بدم محال بود همچین اجازه ی رو بدم تا دوهفته 

خودت رو زندونی کنی و با کسی حرف نزنی... چون 
دکتر ازمون خواست یکم تنهات بذاریم تا با خودت 



کنار بیایی... حال منو می بینی، تیرداد چند برابر من 
حالش بده و نگرانت هستش... حال هیچ کدومون 

چندان تعریفی نداره. ولی تو نباید خودت رو ببازی 
باید پاشی خودت رو به همه ثابت کنی. مگه عنصر 
وجود تو فقط به همون یه چیز بند بود. تو پاکی به 

پاک بودن تو هیچکدومون شکی نداریم. ولی یه اتفاقی 
بود که نباید میفتاد و حاال افتاده ولی پاشو و خودت 

.رو به همه ثابت کن و سرت رو باال بگیر..

سیمای سعی داشت روجا را آرام کند و به او قوت قلب 
بدهد. هیچ کدامشان با رفتن روجا به خانه فربود 

موافق نبودند ولی چه کاری باید می کردند باید 
طردش می کردند و همش با طعنه و کنایه با او حرف 

می زدند... روجا حق زندگی کردن داشت... حق 
.خوشبخت شدن را داشت... حق نفس کشیدن داشت

_ روجا قسمت می دم به عزیزترین کست بیا و از این 
تنهایی خودت رو خالص کن. فردا وقت دکتر برات 

گرفتم. حتمًا باید تو جلسه های که برات تعیین می کنه 
شرکت کنی و سعی کنی. فراموش کنی تک تک اتفاقات 



اون روز رو...اگه نری اینو می دونم که بچه ها و تیرداد 
به زور می برنت. تیرداد هنوزم که هنوز از دست 

خودش اعصبانی هست که حرف آران رو گوش داده و 
قانونی عمل نکرده. شایدم درستش این بوده اینو می 
دونم که آران ول کن فربود نیست همین که گم و گور 

شده و پیداش نیست جای شکرش باقی آران قسم 
.خورده که می کشتش..

نام آران اشکش را براه انداخت. دلش برای آران تنگ 
شده بود. دلش برای آن حرف های قشنگ و آن اعتراف 
دلنش تنگ شده بود. دلش آران می خواست این را باید 

.به سیمای می گفت یا بی حیایی به حساب می آمد

:سیمای به محض دیدن اشک های او دلگیر لب زد

_ دیگه گریه نکن، بسه خسته نشدی. روجا؟... دخترم... 
!سعی کن همه رو فراموش کنی باشه؟

مگر می توانست فراموش کند! مگر درد را می شد 



فراموش کرد!  درد مسکن می خواست... درد قرص می 
خواست... درد دوا می خواست... مسکن و قرص و 

!دوای اکنون او جز آران کس دیگری نبود

کاش سیمای او را به جای دکتر پیش آران می 
فرستاد... بی تردید به محض دیدنش جان می گرفت و 

از نو متولد می شد...

یعنی آران همین قدر دوستش داشت!  پس کجاست آن 
همه منم منمی که می کرد... کجا بود آرانش ... آرانی 

که او می شناخت نباید جا می زد... دقیقًا کجا بود 
!آران؟

." گم کرده امت..

. کجا به جستجویت بیایم..

" #سمیرا_حسن_زاده
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* * *

پنج ماهی از آمدنش به مطب دکتر قمیشی می 
گذشت، حال خوب اکنونش را مدیون او و راهنمایی 

.هایش بود

سیمای اوایل در تمام جلسات همراهی اش می کرد و 
کنارش بود. اّما کم کم بهانه تراشی می کرد و نمی آمد. 

بچه که نبود می دانست همین نیامدنش هم به خاطر 
خود اوست. می خواست با این کار به او کمک کند تا 

.کم کم خودش را با محیط بیرون ُاخت بدهد

دقیقًا از آن روز نحس به این ور آران را ندیده بود. 
حتی یه زنگ هم نزده بود حالش را بپرسد. نمی 

دانست شاید توقع بی جایی بود. ولی با آن همه عشقی 
که آران از آن سخن می گفت توقع این دوری و نادیده 

.گرفته شدن را نداشت



دلش برایش تنگ شده بود. بعضی از شبها پنهانی به 
اتاق او می رفت و روی تختش دراز می کشید و آران 

را بو می کشید. می خواست نفسهایش را از او پر کند. 
.ُخل شده بود. به دیوانه بودنش شکی نداشت

آران بعد از بیست روز به تهران باز گشته بود. حتی یک 
بار هم به عمارت نیامده بود.  در واحد خودش زندگی 
می کرد و گویا او را کامل فراموش کرده بود. همه ی 

شواهد که چنین نشان می داد. ولی دل عاشق که 
حرف حساب حالیش نمی شد. دلش برای یک لحظه 

.دیدن او بی پروایی می کرد. حتی شده از دور..

تیرداد قسمش داده بود که خوب شود. دکترش می 
گفت تالش و همتت ستودنی ست خیلی ها هستند 

حتی تا چندین ماه و حتی چند سال بهبود پیدا نمی 
کنند. یعنی تالش و همکاری نمی کنند. شاید اگر تیرداد 

قسمش نمی داد او هم شرایطش می شد همانند آن 
.بیماران و دوره درمانش طوالنی می شد



ریموت در را زد. به سمت پارکینگ راند. ماشین 
شخصی را دید که برای لحظه ی فکر کرد توهم زده 
ست. ولی کم کم که نزدیک تر شد به صحت و درستی 
دیده اش ایمان آورد. خودش بود ماشین آران بود.

:دلتنگی هایم ابدیسترمان

به قلم: سمیرا حسن زاده

(بخش نوزده)

samira_h_zآیدی نویسند: 

یدی اینیستاگرام آ
samirahasanzadehnovel:نویسنده

:گ محافظ چنل رمان های سمیرا حسن زادهت

samirahasanzadehnovel

_ممنوع_انسان_باشیمکپی#



""دلتنگی

.قلبم می لرزد..

.چشمانم را نم اشک می گیرد..

.شقیقه هایم نبض می گیرد..

.و من در َپِس..

.هر واکنشی..

.دلم می گیرد..

.قلبم ماالمال..

.از..

.دلتنگی ست..

.با این وسعت از دلتنگی هایم..

!چه کنم...؟

.گویا..

!دلتنگی هایم ابدیست...

"#س_حسن_زاده



: دلتنگی هایم ابدیسترمان

به قلم: سمیرا حسن زاره

(بخش بیست)
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قلبش به شدت ضرب گرفته بود. همین یک ساعت 
پیش نمی شد که هوای باز را نمی توانست تحمل کند. 
حال چه بالی به سرش آمده بود که در این اتاقک یک 

و نیم متر آهنی دوست داشت تند تند نفس بکشد. 
آنقدر تند که پر شود از عطر تلخ آران، مرِد ایستاده ی 
کنارش که نه توجه به او می کرد و نه حرفی می زد. 
حتی صدای نفس هایش را هم  نمی شنید. گویی کًال 

در این حوالی نبود و در جای دیگر به سر می برد.

اکنون منظور آن چشمک و آن نگاه و آن خنده های 
معنادار آراد و یسنا را متوجه شده بود. پس آن ها برای 

تک گیر انداختن او درکنار آران برای خودشان نقشه 
ترتیب داده بودند و با بازی تک و منحصر به فردشان 



.او را مجبور به هم بازی کردن با خودشان کرده بودند

خیالش پر بود از آران، اگر می رفت و دست آران را 
!می گرفت بی حیایی به حساب می آمد؟

 بوسه ی بر گونه اش می کاشت چطور؟ آن هم بی 
حیایی به حساب می آمد!

خودش را در آغوش آران گم می کرد چطور؟ آن هم 
بی حیایی به حساب می آمد!

او پنج ماه است دلش بی تاب این خواسته هاست. 
پنج ماه است که ثانیه هایش پر شده از نام آران و 
عشق آران، حال چگونه همه ی این ها را از خودش 
دریغ کند. دهان باز می کرد چیزی بگوید ولی نمی 

توانست. حتی نکرده بود سالمی به او بدهد! اگر اکنون 
به آران سالمی می داد اصًال آران پاسخش را می داد 

یا نه؟!

سیاهی مطلق بود. حتی از یک روزنه ی کوچکی هم 
نوری نمی آمد. پیش آران ترس نداشت، وقتی آران بود 
کلمات ترس و هراس و بیم رنگ می باختند به جایشان 



.اطمینان و امید و عشق رنگ می گرفتند

آران محلش نمی داد. گویا واقعًا فراموشش کرده بود. 
آرانی که او می شناخت اکنون باید ساکت نمی ماند. او 

آرانش را در پنج ماه پیش در پشت همان در جا 
.گذاشته بود این شخص آران او نمی توانست باشد

نمی داند چه قدر گذشته بود که کف پاهایش درد 
گرفته بود! به همین خاطر بدون این که برگردد عقب 
رفت، به محض برخورد کمرش با دیواره ی آسانسور 

.همان جا نشست و زانو هایش را به آغوش کشید

اندک زمانی نگذشت که آران باز گوشی اش را بدست 
گرفت. حدس این که دوباره به آراز زنگ می زند دور از 

ذهن نبود. به ثانیه نکشید که صدای عصبی اش در 
آسانسور پیچید.

؟_ چهل دقیقه گذشت، پس کجا موند این تعمیر کار



نمی دانست آراز در پاسخش چه چیزی گفت که برای 
:لحظه ی آران خونش به جوش آمد و عصبی غرید

_ آراز دعا کن دستم بهت نرسه، من که بالخره از این 
.جا میام بیرون دستم بهت برسه تکیه بزرگت گوشته

:سپس عصبی غرید

._ لعنتی..
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آران پشت به او، دقیقًا روبه رویش ایستاده بود. روجا 
به آن نور کم سوی تلفن همراه آران به این اتاقک 

بخشده بود هم قانع بود و حسابی آران را می پایید و 
در دل قربان صدقه ی قد و قامتش می رفت. چندی 

نگذشت که آران هم همانند او عقب گرد کرد و با کمی 



فاصله که شاید به زور به دو وجب می رسید کنار 
روجا  نشست.

روجا رد کمرنگی از لبخند بر لب کاشت. پنج ماه انتظار 
کشید و پاسخش شد این دیدار و این مکان، جای که 

.هیچ کس جز آن دو حضور نداشتند

 اگر دست دراز می کرد، دستان آران را که بر روی زانو 
هایش آویزان بود را باکمترین فاصله می توانست در 

حصار دستان خودش دربیاورد. دوست داشت سرش را 
هم بر روی شانه های آران بگذارد و یک خواب عمیق و 

آرام را تجربه کند.

دلش می خواست به روشی این سکوت را بشکند! ولی 
نمی دانست چه بگوید و یا چه کاری انجام دهد. در 

ذهنش جمله ی را جفت جور کرد و خواست سر 
صحبت را ابتدا از پرسیدن حالش شروع کند. به 

محض این که خواست برای گفتن کالمی دهان باز کند، 
صدای را شنید که صدای آرانش نبود. این صدایِ پر 



صالبت و مقتدر آران نبود! باعث و بانی به وجود آمدن 
این صدای سوز دار، این صدای غمگین، این صدای جان 

!سوز بی شک خودش بود بس

نگاهش را به نیم رخ آران که به روبه رویش نگاه می 
.کرد دوخت

!_ پنج ماهه نه روز دارم نه شب

 نه خواب دارم نه خوراک!

پنج ماهه خوابم شده حرص و خوراکم شده حسرت!

پنج ماهه از بس از خودم پرسیدم چرا چرا چرا، خودم 
از رو رفتم؛ ولی این چرا ها از رو که نرفتن بد تر راه 

!نفسم رو بند آوردن

!اصًال می فهمی با من چی کار کردی؟

!اصًال می فهمی که من چی کشیدم؟

!اصًال درک کردی منو؟

!اصًال خودت رو یه بار گذاشتی جای من؟



تو این پنج ماه شد یه بار، فقط یه بار بگی آران چی 
!می کشه و تو چه حالیه؟

آران نگاهش را چرخاند و دوخت به چشمان تر شده ی 
.روجا..

!_ می فهمی اصًال چه بالی سر من و خودت آوردی؟

!می دونی چند بار از خودم پرسیدم چرا روجا رفت

!اصًال واسه چی رفت

!حتی یه بارم فکر منو کرد یا نه

منکه به اون گفته بودم دور اون یارو رو خط قرمز 
بکش، پس چرا رفت!

:با انگشت شصتش به قلبش زد و پر سوز ادامه داد

_ نمی زنه! می فهمی؟... نمی زنه! از او روز تا حاال 
!دیگه نمی زنه



!اصًال می دونستی براش چی بودی؟

اصًال می دونستی با هر تپش چه طوری صدات می 
!کرد و چه طوری پی ات رو می گشت؟

اصًال خبر داشتی که هزار بار گفت برو بغلش کن، منه 
!نامرد پاپی حرفش نشدم

اصًال خبر داشتی هزار بار نعره زد فقط یه بار، یه بوس 
کوچیک که به دنیا برنمی خوره، تو برو به اسم برادرانه 
بوسش کن بزار من آروم شم؛ ولی منه نامرد بازم پاپی 

.حرفش نشدم

۲۲۲#پارت

: ضربه ی به تخته ی سینه اش زد و ادامه داد

!_ می فهمی من نه سال اصًال چی کشیدم؟

!کنارم بودی و من یه نگاه هرز بهت ننداختم

هربار دلم بی قراری کرد زدم تو سرش و گفتم ببر 



!صدات رو...

هربار یکمی هوای هوست به جونم افتاد زدم پر و 
!بالش رو چیدم

اینار کمی محکم تر به قلبش با انگشت شصتش ضربه 
:زد و با تن صدای که کمی باالتر رفته بود ادامه داد

!_ اصًال میفهمی داره درد می کنه؟

!داره جون میده و تو بی کسیش پر پر می زنه؟

به یکباره تن صدایش باال رفت و عصبی از جایش 
:برخاست و نعره زد

؟_ اصًال واسه چی رفتی

مگر این اتاقک چه قدر ظرفیت داشت که این دو 
جوانک قصد شکافتن آن را داشتند. یکی با هق هق 



!هایش و دیگری با نعره ها و فریاد هایش...

_ فقط یه دلیل بیار و قانعم کن، یه دلیل بیار و اندازه 
سر سوزنی آرومم کن. یه دلیل بیار و بگو آران این 
جوش زدنت این داد و بیدادت این نعره هات همه 

الکیه، همه نا حقه، هیچکدوم حق من نیست!

منی که نگاه هرز بهت نکردم چطور تحمل کنم این رو 
که یکی به ناموس من دست درازی کرده! میدونی چی 

کشیدم تو این پنج ماه؟! میفهمی چقدر دنبال اون 
نامرد گشتم و پیداش نکردم. میفهمی چند بار خودم 
رو لعنت فرستادم که چرا اون روز نحس از تو دیر تر 

از خواب پاشدم. درد منو کی می فهمی روجا. اصًال 
می فهمی؟! 

عصبی بود دقیقًا زده بود به همان سیم آخر که همه 
.درباره اش حرف می زنند

آن بیرون صدای نعره اش را یسنا شنید و دست روی 
گوشهایش گذاشت آراز اخمی درهم کشید و رو به آراد 



:غرید

!_ مگه نمی بینی حال زنت رو ببرش دیگه

آراد دست دور شانه های یسنا انداخت و  قبل از اینکه 
:بخواهد قدمی بردارد دل نگران گفت

_ آراز تو رو خدا برو فیوز این آسانسور رو بزن، 
صداش رو که می شنوی! اون اعصاب درست درمونی 

!نداره نزنه یه بالی سر روجا بیاره

:آراز نگاه شماتت بارش را  به آراد کرد و لب زد

_ برو تو حواست پی زن خودت باشه. اینو مطمئن 
باش اگه از عالم و آدم هم برای روجا بباره از سمت 

آران هیچی نمی باره که هیچ، بلکه آران خودش سپر 
همشون هم می شه. چه توقعی ازش داری آراد؟! اون 

باید خالی کنه خودش رو وگرنه هیچی درست نمیشه. 



من آران رو نشناسم که آراز نیستم. اگه صبح این دوتا 
.بغل به بغل نیومدن بیرون..

:یسنا خنده ی کرد و آراد بهت زده لب زد

!_ یعنی می خوای تا فردا صبح اونجا نگرشون داری؟

:آراز رنگ نگاهش برگشت و شیطنت وار لب زد

_ پس چی، اگه ضایع نبود قبل از این که برن اون تو 
براشون یه پتو متکا هم می ذاشتم. من از اولش 

قصدم همین بوده، این آرانی که من می بینم تا یه زور 
.باال سرش نباشه که آدم نمیشه

۲۲۳#پارت

 صدای نعره ی دوباره آران، آراز را به حرف آورد و رو 



:به آن دو کرد و گفت

_ من رفتم ، دارم از خستگی میمیرم. شما هم برین. 
خاطرتون جمع فردا این دوتا وضیعتشون با االنشون 

.صد و هشتاد درجه فرقه..

سپس از پله ها پایین رفت و آراد و یسنا هم داخل 
.واحدشان شدند و در را بستند

آران هم چنان داد می زد و گالیه می کرد، اگر نمی 
گفت این حجم ناگفته هایش کاری می کرد که جانش 

.دریده شود

عصبی و کالفه دستش را پی در پی داخل موهایش 
فرو می برد و تند تند نفس می کشید، این بار مقابل 

روجا روی یک زانو نشست و کمی نزدیکش شد. روجا 
به پهنای صورت همینطور یه ریز پشت سرهم اشک 

می ریخت. آران با صدای که بی شباهت به فریاد نبود 



:غرید

!_ فقط یه دلیل بیار... فقط یه دلیل

در بین این فریاد ها... در بین این نعره ها... در بین این 
داد و بیداد ها... این اشک هایش چه بودند که راه 

صورتش را در پیش گرفتند و صورتش را خیس کرده 
:بودند. کمی از تن صدایش کاست و با داد گفت

_ نمی کشم... دارم زیر این درد جون میدم... دردش 
بده... دردش سوز داره... مثل تبر افتادی به جونم و 

.همین طوری داری میزنی تا به ریشه ام برسی

:اینبار تن صدایش را آرام کرد و مغموم لب زد

_ چی از جونم می خوای روجا؟! دیگه چی بدم بهت 
که یکم آروم شم. آخه نا مروت این همه سال تو 

حسرتت سوختم و دم نزدم!  با این درد چه طوری کنار 



بیام؟! خودت بگو؟ خودت یه راه پیش روم بزار. 
خودت بیا خالصم کن از این درد، مثل خوره افتاده به 

!جونم و داره از پا درم میاره! بگو من چیکار کنم

مگر جوابی هم داشت؟! چه می توانست به این کوه 
آتشفشان بگوید! هر داد آران حقش بود و هر نعره ی 

که می زد حقش بود، حتی حقش بود اکنون آران 
دست در گلویش انداخته و او را همینجا خفه کند. چه 

باید می گفت او اکنون به این زخم خورده چه باید می 
!گفت تا التیامش ببخشد

۲۲۴#پارت

:آران جانسوز نالید

_ روجا تو رو جون عزیزت خالصم کن از این درد، نمی 
.کشه دیگه نمی تونم تحملش کنم..



قبل از این که بخواهد باقی حرف هایش را بزند، روجا 
خود را در آغوش آران انداخت ودستانش را دور گردن 

او حلقه کرد و هق هق صدایش بلندتر و جانسوز تر 
نواخته شد. آران به آنی دستانش را دور شانه های 

روجا انداخت و تن ظریف او را در بین بازوهای 
قطورش محصور کرد. هرچه بادا باد! گناهش هرچی 

باشد بگذار پای اعمالش نوشته شود. او اکنون این 
ستاره اش را به خودش هم پس نمی داد چه رسد به 

!آسمان

 بو می کشید و رفع دلتنگی می کرد، نمی رفت او از 
این جلوتر پیش نمی رفت، همین آغوش برایش دنیایی 

بود بس، روجا برایش پاک هست و پاک خواهد ماند، 
روجا برایش تک هست و تک خواهد ماند. او روجا را 

دیوانه وار می پرستید، دیوانه وار...

نمی داند چقدر زمان گذشت، ولی نفس های آرام و نرم 
روجا که به گردنش می خورد به او فهماند که روجا در 
آغوشش به خواب عمیقی فرو رفته است. به دیوار 
اتاقک آسانسور تکیه داد و در همان حال چشمانش را 
به آرامی بست و بعد پنج ماه خودش را به اندکی 



خواب و سکون دعوت کرد. صدای فریاد قلبش که 
بوسه ی هر چند کوتاه، با گفتن االن وقتش نیست خفه 
کرد و نرم و نرم به استقبال خواب رفت و اندکی 
آرامش...

 دلتنگی هایم ابدیست:رمان

:سمیرا حسن زادهبه قلم

(بخش بیست)

samira_h_zآیدی نویسنده: 

یدی اینیستاگرام آ
samorahasanzadenovel:نویسنده

:گ محافظ چنل رمان های سمیرا حسن زادهت
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""دلتنگی

.قلبم می لرزد..

.چشمانم را نم اشک می گیرد..

.شقیقه هایم نبض می گیرد..

.و من در َپِس..

.هر واکنشی..

.دلم می گیرد..

.قلبم ماالمال..

.از..

.دلتنگی ست..

.با این وسعت از دلتنگی هایم..

!چه کنم...؟

.گویا..

!دلتنگی هایم ابدیست...

"_حسن_زادهسمیرا#



: دلتنگی هایم ابدیسترمان

به قلم: سمیرا حسن زاده

(بخش بیست و یک)

۲۲۵#پارت

!نمی آمد

!نمی آمد

!نمی آمد

 خواب از چشمانش فراری بود! نمی توانست آرام گیرد. 
قلبش به شدت ضرب گرفته بود و نغمه می خواند. 

ضرب می زد و روجا را بیشتر در آغوش فشردن تمنا 
می کرد.

چرا نمی فهید این قلب، چرا حرف حساب حالیش نمی 
شد! به چه زبانی با این قلب که به شدت بی قراری می 

!کرد باید سخن می گفت



پنج ماه درد کشیده بود. زجر کشیده بود. به هر سوراخ 
موشی که گمان می داد فربود آنجا باشد سرک کشیده 

بود اما نبود که نبود! فربود محو شده بود. همچو 
قطره ی در دریا گم شده بود و پیدا کردنش به همان 

.اندازه غیر ممکن بود و محال..

پنج ماه روجا را از دور دیده بود. از دور برای تن 
ظریف و نحیف او جانش بی تابی کرده بود. مگر می 

توانست روجا را نبیند، او از روجا به هیچ عنوان دست 
نمی کشید. او هم اگر نمی خواست پاهایش جز مسیر 

ی که به روجا ختم می شد راهی را بلد نبودند.

آران ابتدا می خواست حساب فربود را برسد بعد به 
روجا و تکلیف خودش بیاندیشد. ولی آراز تمام 

معادالت او را برهم زده بود. آراز با این گیر انداختن 
زبانش را به شکوه و گالیه های که در دلش مانده بود 

را در برابر روجا باز کرده بود.

پنج ماه نه به اصرار های آراز اهمیتی داده و نه به 



پافشاری های کاوه، با هیچ کدام حرفی نزد. اصًال دقیقًا 
چه باید می گفت، می گفت یه پست فطرت خائن به 
ناموسم، به عشقم دست درازی کرده؟! حرف غیرت 

بود، حرف ناموس بود، حرف عفت دردانه اش بود. او 
تحمل این را نداشت که کسی حتی در تصوراتش هم 
به موقعیتی که روجا در آن لحظه داشت فکر کند. او 

تحمل این درد بزرگ که کمرش را شکسته بود را 
نداشت. امین و راز دار این چند ماهه اش غیر از 

خدایش هیچ کس نبود. او روجا را از خدا می طلبید. 
او روجا را از خود می طلبید. اگر می خواست هم نمی 
توانست قید روجا را بزند. چون تمام جانش تمام قلب 

و رگ و ریشه اش به این عشق خو گرفته اند. روجا 
برای او بود. حتی بعد از این اتفاق هم برای لحظه ی به 
این فکر نکرده بود که بی خیال روجا شود. روجا دنیای 

او بود هیچ کس از دنیایش نمی گذرد. بلکه با چنگ و 
.دندان او را دربرخود می گیرد

روجا برای او بود و بس... حتی با این شرایط، او این 
را خوب می دانست که هیچ اجباری نمی تواند روجا را 
از چنگ او در بیاورد هیچ اجباری، او به اجبار آن رابطه 



به وضوح آگاه بود پس نیازی نبود که بخواهد روجا را 
بی خیال شود و دنیا را برای خودش زهر و به کام 
دیگری عسل کند. میم مالکیت روجا برای او بود و 

بس...

اگر دوری کرد، اگر پنج ماه درد فراق و هجران را به تن 
کشید فقط به خاطر روجا بود. او از خودش ترسیده 

بود. از گزندی که آن خوی خشمگینش به روجا برساند 
ترسیده بود. پنج ماه با خودش کار کرد و شد همینی 

که چندی پیش بود. نتوانست حرفی نزند باز هم 
نتوانست آرام گیرد و زبانش را به شکوه و داد و بیداد 

باز نکند.

روجا در آغوشش تکانی خورد و خودش را بیشتر در 
آغوش آران فشرد. سرش دقیقا زیر گردن آران بود و 
بین پاهای او نشسته بود و در آغوش آران به گونه ی 

خودش را بی قید رها کرده بود. به خاطر تکانی که 
خورد، دامن پیراهنش درست تا روی زانو هایش باال 

آمد. آران نگاه بر گرفت و گوشی اش را که روی زمین 
بود برداشت و دکمه بغلش را فشرد و همان اندک نور 



کم را هم از بین برد. این گونه نه شرمنده خدایش می 
شد و نه شرمنده ی روجا یش...

این بار دیگر با خیال راحت چشم بست تا کمی 
.استراحت کند. برای فردا برنامه ها داشت برنامه ها..

* * *
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چشمانش را به آرامی باز کرد، موقعیت کنونی اش را 
.که درک کرد، غرق شد در آرامش..

صدای ضربان قلب آران را می شنید، این خود به تنهای 
می توانست شیرین ترین نغمه برایش باشد. باورش 
نمی شد که در آغوش آران باشد، اصًال کی خوابید؟! 

کی درون آغوش آران جای گرفت؟! فقط یادش می آید 
که دیشب به شدت از آران پیش رویش ترسیده بود. 

هر چند تک تک شنیده هایش، تک تک داد و بیداد های 



آران، تک به تکشان حقش بود. او با حماقتش بزرگترین 
ظلم را در حق آران کرده بود، هنوز با خودش کلنجار 

:می رفت که صدای آران را شنید

._ امروز با بابا حرف می زنم

از آغوشش فاصله گرفت و بدون این که نگاهش کند، 
.سر به زیر به نشانه ی تایید سری تکان داد

:آران لبخندی به لب آورد و لب زد

!_ زبونت رو موش خورده؟

روجا با چشمانی گرد شده سریع خیره اش گشت! 
باورش نمی شد آران دیروز هایش برگشته باشد! خنده 

ی روی لب های آران را که دید، لبخندی دلنشین از 
همانی های که دل آران برایش ضعف برود به لب آورد، 

:سپس خجول و شرمگین لب زد



؟_ منو... منو بخشیدی

:به آنی رنگ نگاه آران برگشت و پر حرص لب زد

_ هیچ وقت روجا، تاکید می کنم هیچ وقت درباره 
گذشته حرف نمی زنی، میخوام فکر کنم یه کابوس 

.بوده این طوری راحت می تونم هضمش کنم

:سپس با چشمانش خط و نشان کشید و ادامه داد

._ این بار آخری باشه که درباره گذشته حرفی میزنه

:روجا به آنی دستپاچه لب زند

_ باشه...



.آران سعی کرد بحث را عوض کند

؟_ کمرت درد نمی کنه

روجا به نشانه ی نه سری تکان داد و آران باز با 
:شیطنت لب زد

!_ بازم که زبونت رو موش خورد

روجا این بار شرم و خجالت را به کنار گذاشت و با 
:مهربانی لب زند

_ نه درد نمی کنه، ولی فکر کنم تو کمرت درد کرده 
.باشه..

:آران متواضع لب  زد



_ وقتی پیشمی، بزرگترین درد من فعًال اینه چه طوری 
خودم رو نگهدارم تا شرمنده ی تو خدای خودم نشم. 

.که اونم تا همین چند ساعت دیگه حلش می کنم

:روجا متعجب لب  زد

!_ چند ساعت دیگه

:آران لبخندی به لب آورد و با عشق لب  زد

._ آره چند ساعت دیگه

:روجا با سردرگمی لب زد

؟_ یعنی چی چند ساعت دیگه



:آران با عشق پاسخ داد

._ خودت میفهمی

به آنی آسانسور به حرکت در آمد و چندی بعد در آن 
.باز شد

آراز به محض دیدن آن دو، آن هم نشسته روی کف 
:آسانسور، روبه روی هم با شیطنت لب زند

_ صلح برقرار شد یا بازم هوس کردین تو این جا 
.زندونی شین

آران به آنی از جایش برخاست و دست به سوی روجا 
دراز کرد، روجا دستش را درون دست او گذاشت. آران 

.کمکش کرد تا بیایستد



:آراز با شیطنت لب زند

._ نه گویا صلح برقرار شده

آران بدون اینکه حرفی بزند دکمه ی واحد خودش را 
فشرد و در بسته شد . آراز زیر لب ناکسی نثارش کرد و 

لب زد:

_ اینم که رفت قاطی خروس ها آرازخان همچنان سر 
.تو بی کاله موند

* * * *
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دست در دست هم از آسانسور خارج شدند، کلید را از 



جیب شلوارش بیرون کشید ، آن را در قفل در چرخاند، 
در که باز شد ابتدا روجا سپس خودش داخل شدند و 

.پشت سرش در را بست

نگاه روجا به آنی به خانه افتاد، این اولین بارش بود 
که اینجا آمده بود. تمام لوازم را با دقت از زیر نظر 

:گذراند، صدای آران را کنار گوشش شنید

_ اگر دید زدنت تموم شد، زحمت بکش برو صورتت رو 
بشور کل ریملت ریخته دور چشات سیاه شده.

روجا به آنی با عجله به سمت سرویس رفت. چون 
ساخت این واحد ها شبیه به هم بود دیگر نیازی نبود 

.که از آران بپرسد سرویس کجا قرار دارد

به محض رفتن روجا به سمت آشپزخانه رفت. دکمه ی 
.چای ساز را فشرد

روجا به محض دیدن خود درون آینه با دست روی 



:گونه اش زد و گفت

_ خدا مرگم بده این چه قیافه ی واسه خودت ساختی 
!دختر، آران از ترس سکته نکرده خیلیه

شروع کرد به شستن صورتش کارش که به اتمام رسید. 
به سمت پذیرایی قدم برداشت. آران به محض دیدنش، 

لبخندی به لب کاشت و باعث شد روجا هم لبخندی به 
:صورت او بپاشد. روجا با مهربانی لب زد

._ لباس هام مونده خونه آراد اینا برم اونا رو بیارم

آران پیش قدم شد و قبل از اینکه روجا بخواهد به آن 
:سمت برود لب زد

._ خودم میرم میارم برات



به محض خارج شدن آران به سمت آشپزخانه قدم 
برداشت، نگاهش به چای ساز افتاد، قوطی که کنار آن 
قرار داشت حدس می زد ظرف چای باشد را برداشت 

و در آن را باز کرد. درست حدس زده بود، دو پیمانه 
چای داخل قوری انداخت و آنرا در جای قبلی اش 
برگرداند، قوری را آب جوش کرد و گذاشت تا دم 

بکشید، به محض برگشتن آران را دید که مشتاق از 
پشت کانتر به نظاره اش ایستاده است. آران کم کم 

:لبخندش عمق گرفت، با عشق لب زد

._ زود بیا لباسهات رو عوض کن که باید بریم

خودش هم به سمت اتاقش قدم برداشت. به محض 
داخل شدن لباس هایش را در آورد و داخل حمام شد 

دوش مختصری گرفت و سریع بیرون آمد، کت شلواری 
به تن کرد و موهایش را هم با وسواسیت سشوار 

کشید و همچو همیشه یه طرفه بی قید رهایشان کرد. 
چنان حالش خوب بود که می ترسید باز هم طوفانی 

آمده و کاشانه ی خوشی هایش را از هم بپاشد. ولی او 
دیگر به هیچ احد والناسی اجازه نمی داد روجایش را 



.برای لحظه ی هر چند کوتاه از او دور کنند

از اتاق خارج شد، روجا به محض دیدن آران در آن کت 
و شلوارتوسی با لباس مردانه زرشکی تعجب کرد، در 

.دل قربان صدقه ی قد و قامت معشوقه اش رفت

:آران لبخندی به لب آورد و گفت

_ چای رو بده بخوریم زود بریم.

تمام ذهنش و یک چیز را فریاد می زد "دقیقًا کجا 
بریم؟" ولی شرم و خجالت مانعش می شد که چنین 

.چیزی را به زبان بیاورد

روی کانتر ظرف کوچکی وجود داشت که تا نیمه از 
پتی بور پر بود. چای شان را به همراه آن خوردند و 

:آران با عجله سریع لب زد



._ بریم

بی حرف پشت سرش به راه افتاد و نمی دانست دقیقًا 
کجا می خواهند بروند و این عجله آران اصًال برای 

!چیست؟

* * * *
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داخل عمارت شدند. آران به محض پارک کردن رو به 
:روجا کرد و گفت

_ برو یه لباس مناسب بپوش میخوام ببرمت جای، برو 
باال من یه سر به بابا بزنم.



روجا بی حرف سری تکان داد و از ماشین پیاده شد. به 
.سمت  آسانسور قدم برداشت

:وارد اتاقش شد، با خود سخن گفت

_ االن دقیقًا منظور آران از لباس مناسب چی بود؟! 
آخه دیونه زبون تو دهنت میچرخوندی می پرسیدی 

!که منظورش چیه

لباسهایش را از تن خارج کرد و به سمت حمام رفت، 
.بی شک الزمه هر کاری ابتدا یه دوش گرفتن است

* * * *

از حمام خارج شد. حوله پوش در بین اتاقش  ایستاد. 
مانده بود دقیقًا چه کاری بکند. در اتاقش به صدا در 

:آمد، برای  لحظه ی ترسید و با جیغ خفه ی گفت



._ نیا تو..

سیمای به محض شنیدن جیغش به حرف آمد و با 
:نگرانی لب زد

._ چی شد روجا، منم 

روجا به سمت در رفت و آن را باز کرد و باشرمندگی 
:گفت

._ ببخشید فکر کردم یکی دیگه ست

سیمای به راحتی دریافته بود که منظور روجا از یکی 
:دیگر دقیقًا کیست. با مهربانی لب زد

._ میتونم بیام داخل



: روجا عقب کشید و لب زد

._ بله بفرمایین

حوله اش چون تن پوش بود نگرانی نداشت، سیمای 
روی تخت نشست، روجا ابتدا نگاهش به کت و شلوار 

:خوش دوخت او ثابت ماند. سیمای با مهربانی لب زد

._ مرسی که آرانم رو دوباره بهم برگردوندی

:روجا شرمگین سر به زیر انداخت و لب زد

._ من که کاری نکردم

:سیمای سریع لب زد



؟_می خوای کمکت  کنم واسه انتخاب لباس

سیمای دقیقًا  روی درستترین نقطه دست گذاشته بود. 
:روجا مغموم لب زد

_ من اصًال نمی دونم چی بپوشم.؟! آخه می دونین 
!چیه من اصًال نمی دونم کجا می خواییم بریم

:سیمای مهربان لب زد

_ حاال تو لباس بپوش. کمک کردن برای انتخاب لباس 
؟بیرونت با من، باشه

روجا مطیع لبخندی زد و به سمت اتاق کوچک لباس 
هایش قدم برادشت. لباس راحتی به تن کرد و دوباره 

.داخل اتاقش شد



سیمای، به سمتش آمد و او را به سمت میز آرایشش 
:برد

_ همین جا بشین آرایش کردنت با خودم.

:اندکی بعد که کارش تمام شد گفت

._ خوب حاال نوبت لباسته

به سمت کمد لباس هایش رفتند. سیمای در آن را باز 
کرد و شروع کرد به ورق زدن آن ها، نگاهش به کت و 

شلور شیری رنگ افتاد، آن را برداشت و مقابل روجا 
:گرفت و گفت

._ به نظر من همین خوبه، اینو بپوش



:روجا ناراضی لب زد

_ آخه این مناسب بیرون نیست، بیشتر واسه عروسی 
.و عقد و تولد خوبه

:سیمای باشیطنت لب زد

_ آی آی آی نداشتیما، قرار بود حرفم رو گوش کنی 
.همین رو بپوش

.روجا مطیع همان را از دستش گرفت و آن را به تن زد

مقابل آینه ایستاد، خودش را خوب برانداز کرد. سیمای 
تیپش را با یک شال سفید و کفش شیری تکمیل کرده 

.بود

:صدای سیمای را از پشت سر شنید



._ ماه شدی روجا ماه

روجا تبسم دلنشینی کرد. سیمای با مهربانی لب زد:

._ خب بریم

۲۲۹#پارت

پشت سر سیمای به راه افتاد، باهم داخل آسانسور 
شدند، وقتی سیمای دکمه طبقه همکف را فشرد واقعًا 

دیگر مانده بود کجا می روند و این همه چیز اصًال 
.برای چیست

از آسانسور خارج شدند، آران به ماشینش تکیه داده 
بود به محض دیدنش تکانی به خود داد و در شاگرد را 

برایش باز کرد، سیمای بی حرف به سمت ماشین 
تیرداد رفت. نزدیک آران شد، آران لبخند دلنشینی که 

بر لب داشت کاری می کرد که او هم لبهایش به 



لبخندی کش بیایید. داخل ماشین که شد آران در را 
برایش بست و ماشین را از جلو دور زد در جایش 

نشست.

هیچ حرفی نمی زد، فقط می خندید. نیم ساعتی بعد 
آران ماشین را گوشه ی پارک کرد. همین که خواست 

:پیاده شود آران با عشق لب زد

_ درسته لیاقت بیشتر از این هاست ولی بهت قول 
میدم برات یه جشن بزرگ بگیرم. من دیگه نمی تونم 
بدون تو حتی یه لحظه بمونم. دیگه نمیتونم دوریت 

رو تحمل کنم. تو همون کسی هستی که باید های 
زندگی من رو چرخ او می چرخه، تو باید مال من شی، 

باید ...

:سپس با نگاهش به بیرون اشاره کرد و لب زد

._ بریم



روجا مسیر نگاهش را گرفت و به تابلوی دفتر ازدواج 
(...) رسید. چشمانش از این حد گشادتر دیگر نمی شد. 

باورش نمی شد که آران تصمیمش را برای با او بودن 
گرفته باشد، این سوال بود که آران از او می پرسید. او 

با تمام وجود قلبش آران را تمنا می کرد، مگر دیوانه 
بود که مخالفت کند یا بهانه تراشی چیزی بکند. با 

:عشق لب زد

._ بریم

لبخند برای لحظه ی از روی لبهایش پر نمی کشید با 
تمام عشق پیاده شدند و آران ماشین را دور زد و به 
سمتش آمد. دستش را دراز کرد روجا دستش را در 

دست او گذاشت، با هم قدم هایشان را به آن سو 
برداشتند. داخل محضر که شدند. جمع خانواده را که 
دید لبخندی به لب آورد. گویا غیر از خودش همه خبر 

داشتند. یسنا چشمکی زد و آراز به محض دیدنشان 
:دست در دست هم با شیطنت لب زد



_ به به مرغ عشق ها هم از راه رسیدند، اگر می 
دونستم. آسانسور این قدر زود معجزه می کنه زودتر 

.از این ها اونجا گیرتون مینداختم

همه خندیدند حتی آران هم می خندید، مگر می 
توانست که نخندد مگر می توانست که خوشحال 

نباشد. امروز روز وصالش بود، امروز مرگ هجرانش 
بود. امروز روز وداع با غم و غصه هایش بود.امروز 

بهترین روز زندگی اش بود. دست در دست هم به 
.سمت خوشبختی رفتند و یکی شدن

* * * *
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گوشه ی از تخت نشست، نرم و آهسته شروع کرد به 
شانه زدن موهایش، هنوز هم که هنوز ست باورش 



نمی شد که با آران ازدواج کرده است، این چند ماه آن 
چنان با غم و غصه خو گرفته بود که، عادت هایش 

کمی با خوشی سر ناسازگاری داشتند.

شانه را کنار گذاشت. به نرمی درون تختش خزید. 
همین که خواست رویش را با پتویش بکشد ضربه ی 

به در تراسش خورد. جز آران که می توانست باشد. به 
آن سمت باعشق پرواز کرد. به محض کشیدن پرده با 

قیافه ی خندان و خوشحال آران مواجه شد. هنوز 
نگاهش به چشمان آران بود که آران با نگاه اشاره کرد 

:به در تراس و لب زد

._ بازش کن

:روجا باشیطنت ابروی پراند و لب زد

!_ واسه چی باز کنم؟



:آران اخمی در هم کشید و لب زد

._ باز کن میفهمی بعدش..

روجا سری به بغل تکان داد و نوچ نوچی کرد، آران با 
:تهدید گفت

!_ باز نمی کنی نه؟

:روجا با خنده گفت

._ نه باز نمی کنم. دیر وقته برو بخواب منم بخوابم

:آران خیلی عادی در پاسخش گفت

._ باشه باز نکن



پشت به روجا کرد و با یه جهش به سمت تراس اتاق 
خودش پرید و هنوز در کنکاش کردن کار آران بود که 

در اتاقش به یکباره باز شد. سریع به برگشت و با قیافه 
بدجنس و خنده روی آران مواجه شد.

آران سریع در را بست و آهسته به سمتش آمد روجا با 
:بهت لب زد

!_ این جا چیکار میکنی؟

:آران با شیطنت لب زد

؟_ پس دقیقًا باید کجا باشم

:روجا با خنده گفت



._ معلومه تو اتاقت توی تختت..

:آران با شیطنت لب زد

_ اتاق منو تو که نداریم.

در یک قدمی اش ایستاد. دستش را باز کرد و روجا را 
.به یک هم آغوشی دعوت کرد

مگر می توانست قید این آغوش را بزند. خودش را با 
عشق درون آن جای داد. دستان قطور آران دور تنش 
پیچید و او را در خود فرو برد. آران کنار گوشش لب 

:زد

!_ چرا در تراس رو باز نکردی؟

:روجا لبخند به لب پاسخ داد



._ همینطوری گفتم بری شاید بخوابی..

پاسخی از آران نشنید، فقط صدای نفس های بود که 
نمی دادند چرا حس می کرد، کمی تند تر شده اند. 

سرش را از سینه ی پهن آران جدا کرد، نگاه دوخت به 
آران، رنگ نگاه آران  برگشته بود، نگاهش روی تک تک 
اجزای صورتش در گردش بود. برای لحظه ی روی لب 

هایش ثابت ماند، این بار نگاه آران مسیر لب هایش به 
چشمانش را در پیش گرفته بود. بچه که نبود می 

فهمید، این را می دانست که آران منتظر یه نداست، یه 
گوشه ی چشم یه رخصت، چشمانش را بست. به چند 

ثانیه نکشید که پیشانی اش داغی لب های آران را 
چشید. تمام تنش گر گرفته بود، ضربان قلبش به شدت 
ضرب گرفته بود و در برابر آران قصد داشت رسوایش 

کند.

سال بی تابی کرده بود، انتظار ۱۲آران برای این لحظه 
کشیده بود اکنون که روجا در برش بود باور نمی کرد 
همه چیز واقعی باشند. لب هایش را از روی پیشانی  



روجا برداشت و به سمت تخت او را کشید. روجا 
متعجب به کارهای او نگاه می کرد. آران به پهلو دراز 

کشید و او را هم مجبور به دراز کشیدن کرد. سر روجا 
روی بازویش بود. به زحمت زبان در دهان چرخاند و 

:لب زد

_ گفته بودم اگه باهم ازدواج کنیم میخوام برات حکم 
.صادر کنم

:روجا لبخندی زد و گفت

!_ حکمت چیه؟

:آران با شیطنت لب زد

_ جای تو تا ابد توی بغل منه، از این به بعد بازوی من 
فقط میشه متکا و بالنج تو، سرت رو غیر از اینجا جای 

!دیگه ی نمیزاری



:روجا لب زد و گفت

_ ما که هنوز عروسی نکردیم، تو توقع داری من قبل 
!عروسی شبها پیش تو بخوابم؟

:آران باقاطعیت لب زد

._ آره مگه من و تو االن اردواج نکردیم

._ اهوم

؟_ مگه تو االن خانم من نیستی

._ هستم



؟_ مگه منو تو االن محرم هم نیستیم

._ چرا هستیم

۲۳۱#پارت

_ خودت همه ی جواب ها رو دادی عروسی یه جشن 
فرمالیتست تو االن شرعی و قانوی زن منی فقط من، 
من از این به بعد یه شبم دور از تو نمی خوابم. به تو 

هم همچین اجازه ی رو نمی دم.

؟_ یعنی میخوای هرشب تو اتاق من بخوابی

_ فعًال تا ده روز بله تا انشا� بعد از عروسی، دیگه 
.میریم خونه خودمون

!_ مگه قرار بعد از ده روز عروسی کنیم؟



:آران با شیطنت می خندد ولب می زند

_ بله من زودتر از این ها می خواستم ولی آراز میگه 
نمیشه میگه همونم به زور پیدا کردم. فردا هم باهم 

.میریم دنبال بقیه چیزها..

روجا لبخندی به لب آورد باورش نمی شد، به چه زبانی 
می گفت که باورش نمی شد این لحظه هایش این آران 

پیش رویش حقیقی باشد!

:آران لب زد

؟_ به چی میخندی

:روجا متواضع لب زد



_ باورم نمیشه که همچی تموم شده باورم نمیشه که 
!تو االن پیش منی

آران با عشق لبهایش را روی پیشانی روجا گذاشت و 
مهر دلتنگی اش را  در آن جا به ثبت رساند و با 

:مهربانی لب زد

_ به خیالت من باور می کنم. بخاطر همین دوست 
دارم همه اش پیشم باشی تا باورم شه که مال من 

.شدی

:روجا دل نگران گفت

_ آران ولی قبل از اینکه عروسی کنیم، پیش عمو اینا 
.زشته پیش هم بخوابیم

_ این قانون و هرکی تصویب کرده برای من سر 
سوزنی مهم نیست، تو االن زن من هستی این برام 



مهمترین چیز هستش. تو االن محرم من هستی محرم، 
پس نیازی نمی بینم دور از تو باشم. اگه مسئله یه چیز 

.دیگه ست فرق میکنه...

:سپس لبخند شیطنت واری زد و ادامه داد

_ اگه از من میترسی که بهت قول میدم تا خود ده روز 
همینطور فقط تو بغلم بگیرمت، یا نه اگه از مامان 

باباخجالت می کشی من قبل از اینکه اونا بخوان پاشن 
.میرم اتاق خودم..

:روجا به آنی لبخند کج لبانش جای گرفت و لب زد

._ باشه

؟_ باشه چی



._ منظورم اینه، باشه خواستی بمون

:آران اخمی در هم کشید و لب زد

؟_ االن به خیالت اگه تو میگفتی برو من می رفتم

:روجا لبخندی به این سرتق بودن آران زد و گفت

._ می دونم باز میموندی

آران لبخندی به لب آورد و تن روجا را در بین بازو 
هایش گم کرد و او را به یک هم آغوشی گرم محکوم 
کرد. سپس شروع کرد به بوسیدن روجا،نرم و آهسته 

روی گونه اش را می بوسید و رفع دلتنگی می کرد. او 
را در آغوش می فشرد صدای آخش را در میاورد.

آنقدر به این کار هایش ادامه داد که نفهمیدند کی در 
.آغوش هم غرق در خواب عمیقی شدند



* * *

:دلتنگی هایم ابدیسترمان

به قلم: سمیرا حسن زاده

(بخش بیست و یک)

samira_h_zآیدی نویسند:

 :یدی اینیستاگرام نویسندهآ
samirahasanzadehnovel

:گ محافط چنل رمانهای سمیرا حسن زادهت

samirahasanzadehnovel

کپی_ ممنوع_انسان_باشیم#



""دلتنگی

.قلبم می لرزد..

.چشمانم را نم اشک می گیرد..

.شقیقه هایم نبض می گیرد..

.و من در َپِس..

.هر واکنشی..

.دلم می گیرد..

.قلبم ماالمال..

.از..

.دلتنگی ست..

.با این وسعت از دلتنگی هایم..

!چه کنم...؟

.گویا..

!دلتنگی هایم ابدیست...

"#س_حسن_زاده



:دلتنگی هایم ابدیسترمان

به قلم: سمیرا حسن زاده

(بخش بیست و دو)

۲۳۲#پارت

هرچه می خواهد در جایش چرخی بخورد نمی تواند 
که نمی تواند، آران چنان در آغوش محکم گرفته اش 
که حتی نمی تواند میلی متری ازش فاصله بگیرد چه 

بسا بخواهد در جایش چرخی بخورد! صدایش 
:شیطنت وار آران را دقیقًا کنار گوشش می شنود

._ زور نزن به جای نمی رسی

نگاهش را باال می کشد و به چشمان خندان آران می 
:رسد گله مند می گوید



._ خب می خوام جا به جا شم تنم در گرفت

:آران ابروی باال می پراند و می گوید

- حکم رو من دیشب صادر کردم تو به این زودی می 
.خوای زیرش بزنی

:روجا تک خنده ی ریزی می کند و می گوید

_ نه به خدا فقط یه کوچولو می خوام جابجا شم، آخه 
می دونی چیه، میخوام برم یه چیزی هم بخورم 

.گشنمه

آران نگاهش رنگ شیطنت به خود می گیرد و با لبخند 
:شیطنت واری می گوید

_ صبحونه به این خوشمزگی جلوته چه نیازی به چیز 



؟دیگه داری

روجا شرم و خجالت غالبش می شود و  خجول 
نگاهش را به پایین می کشد و درست روی سینه ی 

آران آن را نگاه می دارد.

دوست ندارد، اندازه سر سوزنی هم دوست ندارد روجا 
از او خجالت بکشد حال که روجا برای او شده است، 
حال که اسمش درون شناسنامه اش ثبت شده است 

دوست ندارد سر سوزنی از او خجالت بکشد او اکنون 
شوهر روجا به حساب می آید شوهر روجا!

غوغایی درونش برپا می شود واژه ی شوهر برایش 
جدید هست و شیرین، از این که اکنون شوهر روجا به 

حساب می آمد چنان غرق در آرامش بود که حد 
!نداشت

 دست زیر چانه روجا می گذارد و آن را وادار می کند 
که نگاهش کند، به چشمان روجا نگاه می دوزد، آنقدر 



گرم و ملتهب که روجا حس می کند داغی اش هر 
لحظه امکان دارد بسوزانتش... اّما آران می خواهد این 
شرم را این خجالت را از بین ببرد. او می خواهد از این 

به بعد هر دویشان پر شوند از حس های خوب و غرق 
:شوند در خوشی هایشان، با عشق لب می زند

_ دیگه از من خجالت نکش، من االن باید نزدیک ترین 
کس بهت باشم، بین منو تو دیگه نباید خجالتی وجود 
داشته باشه منو تو از این به بعد خصوصی ترین چیز 

هامون هم برای هم باید رو باشه، من دوست دارم 
همون قدر که من غرق لذتم و خوشی تو هم از بودن با 

.من لذت ببری

سپس برای از بین بردن این شرم و خجالت روجا 
سرش را جلوتر برد، ابتدا با یک سانت فاصله لب 

هایش را از لب های روجا دور نگاه داشت وقتی که 
حس کرد روجا کمی آرام شده است لبهای روجا را 

اسیر لب های خودش کرد. نرم و نرم و نرم شروع به 
بوسیدنش کرد. خیلی ریز مهر می نشاند بر روی لب 

های روجا... و چقدر شیرین بود برایش این بوسه های 



سال صبوری به ۱۲نرم و ریز او برای داشتن این لحظه 
خرج داده بود و خودش را از تجربه کردن این حس 

.محروم کرده بود

روجا ابتدا بی حرکت مانده بود ولی اندکی که گذشت 
شرم و خجالت را کنار گذاشت و کار نصفه و نیمه آران 
را تکمیل کرد و التهاب بخشید به آن بوسه های نرم و 

.ریز..

* * *

۲۳۳#پارت

دست در دست هم داخل سالن می شوند، سیمای به 
محض دیدن شان لبخند به لب می آورد و غرق در 

خوشی می شود. در دل خدا را شکر می کند که حالِ 
.دل بچه هایش اکنون خوش ست..

هر دو با هم به محض نزدیک شدن به سیمای سالم و 



صبح بخیری می گویند، سیمانی لبخند بر لب پاسخ 
:می دهد

_ صبحتون بخیر عزیزای من، خدا رو شکر که پیش 
.همین و با همین..

روجا شرمگین لبخندی می زند و تشکری می کند، اما 
.آران به یک مرسی مامان اکتفا می کند

صبحانه را در کنار هم با عشق می خوردند. آران از 
جایش برمی خیزد و پشت بند آن روجا... پای رفتن به 
استودیو را ندارد. حس می کند اکنون که ازدواج کرده 
است به جای اینکه خیالش راحت باشد و به کارهایش 
برسد بدتر کل برنامه های زندگی اش بهم ریخته است، 

اصًال دلش نمی آید روجا را تنها بگذارد و دور از او 
بماند. با چشم به او اشاره می کند که دنبالش بیاید. 

ابتدا خودش از سالن خارج می شود. روجا مانده است 
در منگنه، هنوز از سیمای خجالت می کشد، سیمای 

:لبخند شیطنت واری می زند و می گوید



._ برو دخترم برو ببین شوهرت باهات چیکار داره

پشت بند حرفش چشمکی می زند و روجا از خجالت 
خیس آب می شود. با گام های تند و سریع از سالن 

خارج می شود. به محض رد شدن از در سالن دستش 
کشیده می شود و در حصار بازوهای قطور آران در می 

:آید. با شرم لب می زند

!_ ِا آران ول کن االن یکی میاد میبینه مارو

آران چشمکی می زند و پشت بند آن باشیطنت لب می 
:زند

؟_ نگران اونی

تکان آرام سر روجا پاسخش می شود. به آنی دست 
روجا را می کشد و او را به سمت آسانسور می کشد. 



به محض باز شدن در آن، داخلش می شود و روجا 
راهم پشت سر خودش می کشد. آسانسور که بسته می 

شود، روجا را در آغوش می کشد. چنان سفت در بر 
خود او را گرفته است که آخ روجا را به صدا در می 
آورد. گویی همین آخ برایش می شود منبع انرژی که 

:دوباره آغوشش را تنگ می کند و می گوید

!_ من با این وضعیت چه طوری تو رو ول کنم برم؟

روجا لبخند دلنشینی می زند و آران با بدجنسی می 
:گوید

!_ نکن

:روجا گنگ نگاهش می کند و آران لب می زند

._ اونطوری شیرین نخند وگرنه باید عوارض بدیا..



روجا گنگ تر نگاهش می کند و آران با شیطنت لب می 
:زند

_ نه مثل اینکه این طوری نمیشه به تو باید همه چیز 
.رو عملی نشون داد

به آنی لب هایش را روی لب های روجا می گذارد و 
نرم و نرم شروع به بوسیدن می کند، همینکه می 

خواهد به آن بوسه عمق ببخشد در آسانسور باز می 
.شود

خبیثانه دست روجا را می کشد و سمت اتاق خودش 
او را می برد. داخل شدن همانا روجا را در همان پشت 

در خفت کردن همانا، چنان با عشق و لذت بکارش 
ادامه می دهد که روجا را به وجد می آورد و او را 

مجبور به همکاری کردن می کند. نمی دانند چند دقیقه 
کشید و چه زمانی ست که آن ها غرق در خوشی و 

بهره گرفتن از هم هستند. روجا در سر به این می 



اندیشد که آیا لبی برایش مانده است یا همه را آران با 
آن عمق بخشی عاشقانه هایش حسابشان را رسیده 

تاس

اندکی که می گذرد آران او را در آغوش می کشد و 
شروع می کند به بوسیدن تک به تک اعضای صورت 
روجا، جای در صورت روجا نمی ماند که از بوسه ی 
گرم و ملتهب آران در امان باشد، روجا باز خنده اش 
می گیرد و این بار با اندکی شیطنت که چاشنی اش 

هست لبخند به لب می آورد و آران با بدجنسی لب می 
:زد

_ نکن دختر خوب، عوارض بعدی سنگینترها پس کاری 
نکن منو به اون سمت بکشی که مجبور شم اون رو هم 

.عملی برات نشون بدم

به آنی چشمان روجا گرد می شود و باعث می شود، 
آران انفجار خنده اش کل اتاق را در بر بگیرد و 

سیمایی که می خواهد داخل اتاق خودش و تیرداد 



شود آن را بشنود و قطره اشکی سمج قصد خارج 
شدن از چشمانش را بکند و او باز باورش نشود که این 
صدا، صدای خنده های آرانش باشد! آران جوان مرد و 

.با غیرتش، آران، پسر عزیز کرده و دردانه اش..

* * *

۲۳۴#پارت

از بس این پنج ماه با غم و غصه هایش دست و پنجه 
.نرم کرده بود که پاک کاوه را فراموش کرده بود

به محض پارک کردن، به سمت در پشتی کافی شاپ 
رفت، آخر شب بود و کافه بسته... از پله ها که باال 

رفت کلید انداخت و در را باز کرد. کاوه از آمدنش خبر 
داشت. داخل که شد صدای بشاش کاوه را از سمت 

:آشپز خانه شنید

!_ به به شادوماد از اینورا؟



داخل آشپز خانه شد، سالمی آغشته به لبخندی داد، 
:کاوه به محض دیدن لبخندش با خنده گفت

_ میبینم، دوران متاهلی خوب بهت ساخته گل از گلت 
!شکفته

آران این بار کمی به لبخندش عمق می بخشد و می 
:گوید

؟_ داری چی می پزی

_ُاملت تو از یه جون مجرد که توقع قرمه سبزی که 
!نداری احتماالً؟

._ نه ندارم



دلش پر می کشد برای آن عمارت و آن اتاق که در طبقه 
سومش قرار دارد. دلش بی تاب می شود برای دردانه 

اش و در آغوش کشیدنش. اّما رسم دوستی اجازه نمی 
دهد که کاوه رفیق و یار قدیمی اش را از یاد ببرد، 

گوشی اش را به دست می گیرد، پیامی با محتوای این 
که" عزیزم تا من میام نخوابی ها، اگه بخوابی مطمئن 
باش از خواب بیدارت می کنم." پشت بند پیامش هم 

یک ایموجی بوسه میگذارد و روی گزینه ی ارسال 
ضربه می زند.

وقتی از ارسال و تحویل پیامش مطمئن می شود، قبل 
از اینکه بخواد گوشی اش را کنارش بگذارد از سمت 
روجا یک عکس به ارسال می شود . سریع دانلودش 
می کند و با عکسی روبه رو می شود که دلش را بی 

تاب تر و بی قرارتر می کند گویی این دختر قصد 
جانش را کرده است که چنین بی پروا دلبری می کند و 
قلب و روحش را به صخره خود می گیرد. وقتی با یک 

عکس این حالش می شود وای به حالش وقتی که او 
را از نزدیک این لباس  را به تن زده ببیند. آن را خودش 

دیروز برایش خریده بود، گفته بود"لباس خرسی ها 



بهت میاد ولی من دوست دارم لباس های دیگه هم 
تنت ببینم." روجا به محض دیدن آن لباس خواب قرمز 

و خیلی باز گفته بود" یعنی تو توقع داری من این رو 
جلوی تو بپوشم" آران هم با شیطنت و بدجنسی گفته 

بود" آره که میخوام بیشتر از اینا هم میخوام ولی 
.همچی وقت و زمان خودش رو داره" ..

کاوه از همان جلوی گاز نگاهش به آران بود، از این که 
او را خوشحال می دید حس سرخوشی داشت، از 

اینکه آران بعد از این همه سال به مراد دلش رسیده 
بود احساس  خرسندی می کرد. آران لیاقت این 

خوشحالی را داشت آران الیق هر چیز خوب بود. 
هرچند حال دل خودش خوب نبود، ولی او هم کم کم 
با غم غصه هایش کنار آمده بود و برایش دیگر روزگار 

گذراندن با آنها عادی شده بود. گویا او خلق شده بود تا 
با غم و غصه زندگی کند تا آن ها تنها نمانند و احساس 

.تنهایی غالبشان نشود

از آن روز با خودش تصمیم گرفته بود به آن دختر 
دیگر فکر نکند. امید دیدن دوباره اش را در دلش کشته 

بود و دوست داشت به همان زندگی قبل از دیدن او 



.برگردد و با خیال و عشق به سوگندش روزگار بگذراند

آران همچنان محو تصویر روجا با آن لباس خواب قرمز 
جگری که به تن داشت شده بود. به محض اینکه کاوه 

ماهیتابه را روی میز گذاشت سریع دکمه ی بغل گوشی 
اش را فشرد و آن را برعکس کنار دستش خوابیده روی 

.میز گذاشت..

املت خوش رنگ کاوه به چشمانش چشمک میزنند ولی 
او اکنون تشنه یک چیز است فقط روجا، چنان تشنه 

اش شده است که حس می کند بزاق دهانش زیاد شده 
.و تمام تنش گُر گرفته است و روجا را تمنا می کنند

 به هر زحمتی که بود در خوردن آن املت کاوه را 
همراهی کرد و کمی از استودیو کارهایش حرف زدند و 
کمی درباره کافه بحث کردند و نزدیک به یک بود که به 

عمارت برگشت. از همان داخل ماشین نگاهش به اتاق 
روجا و برق خاموش شده اش افتاد. لبخند خبیثانه ی 

بر لب آورد و به سمت پارکینگ راند. سریع ماشین را 



خاموش کرده و داخل آسانسور شد به محض خارج 
شدن از آن قبل از اینکه بخواهد داخل اتاق روجا شود 
به سمت اتاقش رفت و با کمترین صدا آن را باز کرد و 

داخلش شد. در را پشت سرش بست. یک دوش 
مختصری گرفت. لباس راحتی به تن زد و به سمت 

اتاق روجا رفت. در را باز کرد اتاق با شب خوابی که 
کنار تخت روجا بود اندکی روشن شده بود. هرچه نگاه 
کرد روجا را روی آن تخت ندید متعجب نگاهش را دور 
تا دور اتاق گرداند و بازهم اثری از روجا نیافت، نگران 
به سمت تراس رفت آنجا هم نبود، با گام های محکم و 
تند به سمت سرویس رفت و آنجا را هم گشت نبود که 
نبود. به سمت تنها امیدش اتاقک لباس های روجا رفت 

و به محض داخل شدن نگاهش به روجای گز کرده 
:گوشه ی اتاقک خورد. نگران به آن سمت رفت و لب زد

!_ روجا، این جا چی کار می کنی؟ مردم از نگرانی

۲۳۵#پارت



روجا همچنان سرش روی زانوهایش بود و و تکانی 
نمی خورد. صدای گریه آهسته اش را شنید. به آنی 
مقابلش نشست و سعی کرد سر او را از زانو هایش 

جدا کند. به محض دیدن صورت خیس از اشک روجا، 
:با نگرانی لب زد

_ چرا  گریه می کنی؟! چی شده عزیزم.

:روجا از بین آن هق هقش گفت

._ میشه بری اتاق خودت بخوابی

:آران با بهت لب زد

؟_ برای این داری گریه می کنی

؟_ حاال این چند روز رو برو اتاقت بخواب باشه



همینکه خواست بپرسد "یعنی چی این چند روز " 
جرقه ی به ذهنش خورد و عقب کشید، با مهربانی لب 

:زد

_ باشه عزیزم، این که گریه کردن نداره میرم. ولی چرا 
این جا نشستی برو توی تخت دراز بکش، اینجا نشستن 

!خوب نیست برات، ممکنه حالت رو بدتر کنه

دست دارز کرد. دست روجا را در بین دست خودش 
قفل کرد. سعی کرد کمکش کند تا او بیایستد. آهسته او 
را به سمت تختش برد و پس از اینکه روجا دراز کشید 

:رویش را کشید. با مهربانی پرسید

؟_ چیزی نمی خوای

:روجا با صدای دورگه شده بخاطر گریه اش پاسخ داد



._ نه

؟_ مطمئن؟ میخوای برم برات قرص بیارم

._ نه

هرکاری کرد نتوانست بدون بوسیدن روجا تنهایش 
بگذارد. خم شد و درست روی  شقیه ی روجا را با 

عشق بوسید و کمی لبهایش را همانجا نگاه داشت و  و 
:قبل از اینکه بخواهد کمر صاف کند با نگرانی لب زد

_ من خوابم سبکه، فقط کافیه اگه حالت خوب نبود هر 
چیز دیگه به دیوار یه ضربه بزنی، گوشیتم بزار پیشت 
اگه نتونستی ضربه بزنی کافیه زنگ بزنی، یا از همینجا 

؟صدام کن. باشه

._ باشه



اینبار کمی محکمتر روی شقیقه ی روجا را بوسید و 
:لب زد

._ شب بخیر عزیزم خوب بخوابی

._ شب بخیر تو هم خوب بخوابی

وارد اتاقش شدن همانا و خودش را به باده ناسزا 
گرفتن همانا، هر چقدر که می گفت باز هم حس می 

کرد کمه اش است، چگونه توانسته بود تا این حد خود 
خواهانه عمل کند! چگونه نتوانسته بود فقط به 

خودش و خواسته هایش فقط فکر کند! آخر چگونه به 
این فکر نکرده بود که امکان دارد روجا از کارهایش 
خوشش نیایید! رسمًا ندانسته دل روجایش را آزرده 

بود. خود را نمی بخشید!

هرچند که دوست داشت اکنون کنار روجا بود تا با 
نوازش های گرمش درد او را آرام کند ولی باز هم 

اعصابش از خودش خورد بود آن هم بی نهایت! روجا 



.حق داشت خودش برای بودن در کنار او تصمیم بگیرد

در اتاقش به آرامی باز شد. روجا داخل شدو در را 
پشت سرش بست. هنوز هاج و واج حضور روجا در 
اتاقش بود که روجا به سمتش آمد و دست انداخت 

دور گردن آران و خود را در آغوش او جا داد. آران به 
آنی دستانش را دور او پیچید و همچو پیچک روجا را 

در تصرف خود قرار داد. آرام پشت کمر روجا را نوازش 
می کرد کم کم که گریه های روجا کم شد به خودش 

:جرات بخشید و لب زد

_ من دوست ندارم سر سوزنی تو رو ناراحت کنم. اگه 
.باعث آزدگی خاطرت شدم منو ببخش..

قبل از این که بخواهد باقی حرفش را بزند روجا 
کالمش را با آن بوسه غیر منتظره قطع کرد و باعث 

شد روجا را بیشتر در آغوش خودش بکشد و او را حل 
کن در حرارت وجود خودش... معاشقه ی عاشقانه 

:یشان که به اتمام رسید روجا با شرم و خجالت لب زد



._ میشه بیایی پیشم

:آران مهربان پرسید

؟_ اذیت نمی شی

._ نه نمی شم. فقط بیا پیشم

آران دست روجا را کشید و به سمت تخت خودش برد. 
کمک کرد روجا روی آن دراز بکشد. برق ها را خاموش 

کرد و به سمتش آمد و کنارش جای گرفت. از پشت 
روجا را در آغوش کشید و باعث شد گرمای وجودش 

از درد روجا بکاهد. لبش را روی گردن روجا گذاشت و 
بوسه های ملتهبش را ریز به ریز آنجا نهاند و با آن 
نوازش های آرام و دورانی اش از درد زیر شکمش 

کاست و خواب را به چشمان روجا میهمان کرد. روجا 
که خوابید نفس عمیقی بین موهایش کشید و غرق شد 



از بوی خوش زلف یارش، او این ستاره را می 
.پرستید..

* * *

۲۳۶#پارت

سال ۱۲یک هفته از آن موضوع می گذشت. روزی که 
انتظارش را کشیده بود از راه رسیده بود. در ماشین 
نشسته بود و به سمت آرایشگاه می راند. هوا کم کم 

رو به سرما می رفت. جرات میخواست تا سقف ماشین 
را باز بگذارد و سرما را به تن بخرد. روجا از آن شب به 
اینور دیگر در اتاق او می خوابید. بهش حق می داد که 

بخاطر آن موضوع از او خجالت بکشد، بالخره کمی 
زمان می برد تا روجا بتواند او را شریک دانستن 

خصوصی ترین مسائل خودش و تغییرات بدنش  
بداند.

روجا حسابی زرنگی به خرج داده بود و نگذاشته بود 
او لباس عروسش را ببیند، می گفت "میخوام سوپرایز 



شی روز عروسی" هرچند به حسابش به وقتش می 
رسید آخر بعد امشب می خواست او را دزدیده و به 

سمت کلبه مستقیم براند و تا یک مدت طوالنی آن جا 
با روجا بماند،فقط او باشد و روجا، نفر سومی را در 

بینشان قرار نمی داد، فقط خودش باشد و روجای 
.خودش..

تمام وسایلهای آپارتمانش را به سلیقه روجا خریده و 
تغییر داده بودند.

حال دلش خوب بود، چرخ زمانه برایش خوب می 
.چرخید و حسابی کیفش را کوک کرده بود

به آرایشگاه رسید، رو به رویش پارک کرد و دستی به 
کرواتش کشید روجا آخر توانسته بود راضیش کند که 
کراوات بخرد، گفته بود "اگه کراوات نزنی منم با لباس 
خونگی میرم عروسی و لباس عروس نمی پوشم" می 

گفت" مگه میشه دوماد بدون کراوات باشه، اصًال 
میدونی چیه منم نه تاج میزارم و نه میرم آرایشگاه نه 



چیزهای دیگه" دلش برای بلبل زبانی آن روز روجا لک 
زد، هرچند که با آن بوسه گرم و ملتهبش جواب بلبل 

زبانی اش را داده بود ولی باز هم فایده نداشت آن 
بوسه وم بود برای بلبل زبانی روجا او در آن کلبه با 

روجا حسابی کار داشت و از خجالتش به نحو احسنت 
بر می آمد. چون عوارض هایش زیاد شده بود و زمان 

.پراخت تک به تکشان از راه رسیده بود

دسته گل عروسی را که روی صندلی شاگرد بود را 
برداشت همینکه خواست پیاده شود فیلمبردار از راه 

رسید و هزار ترفند را به او تحمیل کرد و او هم تک به 
تک کارهای که از او میخواست را انجام داد بالخره 

فیلمبردار از طرز برداشتن گل و چگونه پیاده شدن و 
چگونه نقش انتظار کشیدن و باقی چیزا دست کشید و 

.اجازه رفتن به سکانس بعدی را داد

به همان روشی که فیلمبردار گفت داخل آرایشگاه شد. 
روجا که به سمتش برگشت چنان بهت زده به 

چشمانش زل زده بود که باورش نمیشد که قلبش 
درحال کوبیدن باشد، این پری زیبا، در آن لباس عروس 



یقه قایقی و  کار شده از سنگ های قیمتی و دنباله دار 
عروس او بوده باشد.هرچه فیلمبردار گفته بود را بی 

خیال شد و همان چیز را که دوست داشت انجام داد، 
به سمت روجا رفت و سفت او را به آغوش کشید 

دستش را پشت کمر روجا قفل هم کرد و پیشانی روجا 
را بوسه باران کرد. فیلمبردار با ذوق گفت همینه عالیه، 

اّما برای آران هیچ یک از کارهایش نه نقش بود و نه 
فیلم او اگر کسی دور و اطرافشان نبود چنان از 

خجالت روجا در می آمد که بماند.

:لبش را کنار گوش روجا برد و آهسته زمزمه کرد

_ اونقدر خوشگل شدی زبونم رو بند آوردی برگه ی 
عوارض هات داره بیشتر میشه و هرلحظه به 

تعدادشون اضافه می کنی فقط وقت پرداخت که 
.برسه حواست هست دیگه بهت رحم نمی کنم

روجا ابتدا لبخند دلنشینی زد به آخر حرف آران که 
رسید ابروی پراند. او هم کنار گوش آران لب زد:



_ اگه دستت به من رسید باشه تک به تکشون رو 
.پرداخت می کنم

آران لبخند جذابی زد و روجا دلش برایش ضعف رفت، 
بعد از ده روز شنیدن این حرف از زبان روجا بسی 

برایش شیرین بود و عسل، اگر جمیعتی در باغ 
منتظرشان نبودند از همینجا راه کج می کرد و راه کلبه 

.را در پیش می گرفت

۲۳۷#پارت

فیلمبردار درون ماشین هم دست از سرشان برنمی 
داشت بد و بیراه بود که حواله اش می کرد و روجا را 

به خنده وادار می کرد رو کرد سمت روجا و با خنده 
:گفت

._ بخند آفرین بخند عزیزم تو فقط بخند



!_ خب چیکار کنم مثل بچه ها شدی

_ خب چیکار کنم، یه بند داره فیلم میگیره نمیذاره من 
.درست و حسابی مزه آبنباتم رو بچشم

روجا چنان بلند قهقه زد که آران هم خنده ی بلندی سر 
:داد و سپس با عشق گفت

_ همیشه بخند، بخند بزار دنیا به روی من بخنده، بخند 
بذار همچی رنگ بگیره، بخند بذار پر شم از حس ها 

.خوب، بخند بذار همچی قشنگیش به چشم بیاد

دست دراز کرد و دست روجا را در دستش گرفت آن را 
باال کشید و بوسه ی عاشقانه بر روی آن زد و با عشق 

:لب زد

._ با تمام  وجود دوست دارم



غرق شد در خوشی، چه خوب که آران را داشت. چه 
خوب که سهمش از دنیا وجود آران بود. چه خوب که 
همراه و همدمش آران میخواست باشد. چه خوب که 

مرد زندگی اش آران بود و او چشم بسته به او 
اطمینان داشت. خدا را شاکر بود که آران را به 

.اوبخشیده بود

* * *

آخر های جشن فرا رسیده بود، لحظه ی رقصیدن رقص 
دونفره بود. دستانش روی کمر روجا بود و دستان 

روجا دور گردن او پیچیده شده بود، پیشانیشان را بهم 
چسبیده بودند و با عشق همدیگر را همراهی می 
کردند. آن قدر غرق لذت بودند که حسشان قابل 

توصیف نبود.

یسنا با آن شکم گرد و قلمبه اش باز هم از پیست 
رقص دل نکنده بود و آراد با نگرانی فقط در پی او بود 



و تیرداد و سیمای لبخند برای لحظه ی از لبهایشان پر 
نمی کشید و حس می کردن  بهترین روز زندگی شان 

همین امروز و دیدن خوشی و خوشبختی این دو عزیز 
.کرده شان است

آخر های مجلس از راه رسید، دوستان و آشنایان برای 
عرض تبریک نهایی پیششان آمدن و آنها با تشکر کردن 

از آنها از اینکه توی جشن شان شرکت کردند آن ها را 
بدرقه کردند.

کم کم به سمت ماشین می روند و به استقبال لمس 
لحظه ی که دل هر دویشان برای لمس آن تجربه بی 
قراری می کند. در ماشین نشستن همانا و گازش را 

گرفته و همه را قال گذشتن همانا، روجا متعجب به 
:آران نگاه می کند و لب می زند

!_ چی شد آران چرا اینطوری کردی؟



:آران لبخند خبیثانه ی زد و گفت

_ تا اونجا قرار بود در کنار اونا لذت ببریم از باهم 
بودنمون ولی از این ساعت به اونور من فعًال خودمو 

.خودت رو می خوام بدون حضور حتی یک نفر

:روجا متعجب لب زد

!_ یعنی چی؟

:آران در حالی که نگاهش به جاده بود با عشق لب زد

_ یعنی من و تو فقط من و تو، می خوام جای ببرمت 
.که غیر از ما دوتا هیچکس دیگه ی نباشه

._ کجاست اونجایکه درباره اش حرف میزنی..



بعد که انگار جرقه ی در ذهنش زده شده باشد، با ذوق 
:به سمت آران برگشت و با اشتیاق پرسید

!_ نگو که منظورت به کلبه ست

:آران لبخند جذابی زد و گفت

_ دقیقًا منظورم همونجاست می خوام ببرمت اون جا 
.تا چند وقت فقط من باشم و تو باشی و عشق..

روجا به سمتش پرید و از گردنش آویزان شد و بوسه 
ی از عشق روی گونه ی آران کاشت، آران با شیطنت 

:لب زد

_ نکن دختر خوب دارم رانندگی می کنم مراعات حالم 
و کن، نگهدارشون برای چند ساعت دیگه وقت پرداخت 

عوارضات که رسید تک به تکشون رو هرجا خواستی 
.بزار لپ که سهله..



قبل از این که بخواهد باقی حرفش را بزند روجا هین 
کشداری گفت و دستش را روی دهان آران گذاشت و 
آران را به خنده وادار کرد بوسه ی گرمی کف دست 

روجا زد و همینکه روجا دستش را برداشت با شیطنت 
:گفت

_ منظورم به لبم بود چرا منحرف فکر می کنی 
.عزیزم..

عزیزم را کمی کشیده گفت و اینبار روجا هم با صدا 
.خندید

حالشان خوش بود و احوالشان خوشتر، آن ها الیق این 
خوشی بودند، الیق هم بودند و حضور شان برای 

همدیگر منبع آرامش بود و عشق، چون شب بود و 
.جاده ها خلوت سه ساعته به کلبه رسیدند
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همه جا تاریک بوده و خفناک، آران نور ماشین را به 
:سمت در کلبه تنظیم کرد و گفت

_ تو بشین تو ماشین تا من در کلبه رو باز کنم و وسایل 
.ها رو ببرم داخلش..

:روجا متعجب پرسید

!_ وسایلها؟

:آران با خنده گفت

_ اگه یک سال هم قصد موندن داشته باشیم. من 
حسابی با امکانات کامل اومدم و به چیزی احتیاج 

.پیدا نمی کنیم



روجا با لبخند از دست توی گفت و آران از ماشین 
پیاده شد و به سمت  در کلبه رفت، پس از باز کردنش 

شروع کرد به بردن تک تک وسایلها، روجا از ماشین 
پیاده شد. آران از کلبه خارج شد و به محض دیدن 

روجا لبخند خبیثانه ی زد. آران از بسته شدن در های 
ماشین اطمینان که پیدا کرد، از پشت ماشین را دور زد 
و همینکه نزدیک روجا شد دست انداخت زیر زانوهای 
روجا و او را بغل کرد و در آغوشش کشید. روجا ابتدا 

ترسید و جیغی کشید و آران در همان حال جیغش را با 
گذاشت مهر لبهایش خفه کرد. در همان حال به سمت 

در کلبه رفت و به محض داخل شدن در آن را با پا 
بست و روجا در بغل به سمت پله ها رفت و از آنها باال 

رفت. به اتاق زیر شیروانی که رسیدند روجا را روی 
تخت خواباند و رویش خیمه زد، روجا می خندید و 

غرق لذت شده بود.

هردو تنشان بی تاب همدیگر بود و قلب هایشان بی 
قرار ضرب گرفته بود. آران دوست نداشت حتی لحظه 

ی به آن کابوس فکر کند. دوست داشت. این شب را 



دقیقًا همانگونه که بین تمام تازه عروس دامادها می 
گذرانند طی کند. دوست نداشت حتی سر سوزنی 

.روجا را از لمس تک تک آن حس ها محروم کند

 لباس ها از تن کنده شده بود. هم آغوشی و بوسه های 
عاشقانه فقط بود که در آن فضا جوالن می داد و 

حکمرانی  می کرد. اما مدت زمانی بعد چیزی را دیدند 
که هردو بهت زده خیره آن شدند. دیدن آن لکه ی قرمز 
روی مالفه چیزی بود که به خیالشان خطای چشمی به 

حساب می آمد و شاید هم چنان همه چیز را واقعی 
جلوه داده بودند که  توهم به سرشان زده بود و آن لکه 
ی قرمز باید این بین خودش را نشان می داد و حسابی 

.عرض اندام می کرد

 روجا با بهت خیره آن لکه بود و آران بهت زده و 
متعجب نگاهش بین روجا و آن لکه قرمز در گردنش 
بود. به زحمت به آرواره هایش فشار آورد و شگفت 

:زده گفت



ا_ روجا یعنی تو...

لتنگی هایم ابدیست:درمان

:سمیرا حسن زادهبه قلم

(بخش بیست و دو)

samira_h_zآیدی نویسنده: 

samirahasanzadehnovel:ینیستاگرام نویسندها

:گ محافظ رمانهای سمیرا حسن زادهت

samirahasanzadehnovel

_ممنوع_انسان_باشیمکپی#



سالم عزیزان، سهم آران و روجا خوشبختی بود و 
بهش رسیدند چون لیاقتش رو داشتند.

عزیزان، دلتنگی هایم ابدیست با زندگی کاوه، آراز 
و بعد فربود ادامه داره، نمی دونم دقیقًا کی میرم 
برای جلد دومش و سومش و چهارمش ولی اینو 

بهتون اطمینان میدم که جلد دوم سوای جلد اول 
هستش و هر کدوم از جلدها داستان مخصوص 

.خودش رو دارند و بهشون پرداخته میشه

.مواظب مهربونی ها تون باشد

.مرسی که هستین

:دلتنگی هایم ابدیسترمان

به قلم:سمیرا حسن زاده

(بخش بیست و سه)
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کفلش ب



.چند ماه پیش..

به یکباره درد تمام جانش را گرفت و صدای ضجه 
.هایش خفه شد..

چنان با ضرب روی روجا پرت شده بود که برای 
.لحضه ی درد درون معده اش پیچید

 روجا از حال رفت.مگر می توانست تاب بیاورد. 
آن ضجه ها آن فریاد ها، آن داد و بیداد ها، آن 

نعره ها و کمک خواستن ها گویا تمام انرژیش را 
گرفته بودند که شدت افتادن فربود بر رویش، 

باعث شد ضعف تمامش را در بربگیرد و از حال 
برود.

فربود از درد به خود می پیچید، دستش روی 
معده اش بود و به شدت فشارش می داد تا اندکی 

از دردش را بکاهد.

آرنج روجا درست با معده اش برخورد کرده بود، 
درست حساس ترین جا... درد فجیح معده اش  

باعث شده بود همچو ماری به دور خود بپیچد و 
.ناله اش را در بیاورد



باال آمدن مایعی گرم از معده اش به سمت دهانش 
را متوجه شد تا دست انداخته تا تی شرتش را 

بردارد اندکی زمان برد و کمی از خون باال آورده 
اش روی مالفه ریخت  تی شرت به دهان به سمت 

سرویس دوید.

آبی به سر و صورتش زد اندکی زمان برد تا به 
خودش بیاید و پی به کاری که میخواست 

انجامش دهد ببرد. فحش و ناسزا به خودش می 
گفت و خود را به باده حرف های رکیک گرفته بود، 

مستی از سرش پریده بود و هوشیاری اش 
.برگشته بود

حس کرد باز هم مایعی از معده اش قصد خارج 
شدن دارد به سمت روشو رفت. دیگر با این 

استفراغ های خونی خو گرفته بود. مصرف بیش 
از حد الکل، نتیجه اش شد بیماری هپاتیت الکلی، 
آنقدر خورد و نوشید که نه معده ای برایش  سالم 

.ماند و نه کبدی

اشکش در آمده بود. کنار دیوار سر خورد و شروع 
کرد به گریستن. باورش نمی شد که می خواست 



به اجبار روجا را مال خود کند. وای بر او... وای بر 
او... چگونه توانسته بود جواب خوبی های روجا را 

این گونه پس بدهد. کارش از گریه گذشته بود 
نعره میزد و ناسزا می گفت، حالش به شدت بد 

بود، توانی برایش نمانده بود. همانطور گریان از 
.سرویس بیرون آمد

اکنون که هوشیار شده بود شرمش می آمد نگاهی 
به تن برهنه روجا بیندازد. باورش نمی شد که 

.خودش آن لباس ها را از تن دوجا کَنده باشد 

گوشی تلفن همراهش را برداشت و شماره یسنا را 
:گرفت، صدای خواب آلودش درون گوشی پیچید

؟_ جانم فربود

:گریه امانش را بریده بود. به زحمت نالید

_ نمی خواستم اینطوری شه. بخدا نمی خواستم 



اینطوری شه. اصًال نهمیدم چی شد! زیادی خورده 
بودم. مست بود حالم دست خودم نبود. اصًال 

.حالیم نبوده چیکار دارم می کنم

:صدای نگران یسنا درون گوشی پیچید

!_ فربود چی میگی؟ متوجه نمی شم

مگر می توانست حرفی بزند. مگر روی هم داشت. 
دقیقًا چه باید می گفت، می گفت میخواستم به 

روجا تجاوز کنم. آخر با چه روی درباره خودش و 
شاهکارش سخنی می گفت. به زحمت از بین آن 

:گریه ها و حال زارش ملتمس گفت

_ بیا واحدم به روجا کمک کن، وضعش رو به راه 
.نیست



نتوانست باقی حرفش رابزند. یسنا که می آمد 
خود میفهمید چه شده است. سریع و با عجله 

:گریان لب زد

_ کلید و میدم نگهبانی بهش می سپرم که میان 
.ازت می گیرن

با همان حال زار لباس به تن زد و بدون اینکه 
نگاهی به تن برهنه ی روجا بیندازد از اتاق خارج 

.شد و فرار را به قرار ترجیح داد..

۲۴۰#پارت

نمی دانستند دقیقًا چقدر زمان گذشته بود نگاه 
هایشان بین هم و آن لکه ی قرمز در گردش بود. 

آران به زحمت به آرواره هایش فشار آورد و بدون 
:اینکه روجا را نگاه کند پرسید



؟_ اون روز نحس چی بیتون گذشت روجا

نگاهش به سمت دیگر بود. نمی خواست روجا را 
شرمگین کند، شاید هم نمی خواست ناراحتی 

روجا را وقتی درباره آن روز نحس حرف می زند 
ببیند.

روجا شروع کرد از ابتدا تا انتها درباره آن روز و 
پیش آمدهایش تک به تکشان را برای آران تعریف 

کرد. به آخر های ماجرا رسیده بود اشک چشمانش 
:را پاک کرد و پر بغض نالید

_ من هیچی از بعد از اون یادم نمیاد من فقط جیغ 
می کشیدم و کمک می خواستم. فقط تا همینجای 

که گفتم رو یادمه، اونقدر جیغ کشیده بودم نا 
نداشتم تمام تنم رو ضعف گرفته بود، فشارم 



افتاده بود، اون وقتی افتاد روم اونم به شدت کل 
تنم  رو درد گرفت ضعف کردم و از حال رفتم.

:گریان ادامه داد

_ وقتی به هوش اومدم. از جا که پاشدم تمام تنم 
درد می کرد. وقتی که اون لکه خون رو دیدم غیر 

.از اینکه... اینکه..

نمی چرخید در زبانش تا باقی کلماتش را بگوید. 
آران به سمتش برگشت و به آنی او را آغوشش 

کشید و بوسه بارانش کرد، خودش را مقصر می 
دانست. با تصمیم گیری عجوالنه هم خود را آزار 
داده بود و هم روجا را، شاید هرکس دیگری هم 
جای او بود با دیدن آن صحنه جز این را تصور 
نمی کرد. میخواست بگوید خوب چرا بعدش با 

بقیه به دکتر و پزشک قانونی نرفتی، که خودش و 
تهدید هایش برای اینکه به پدرش گفته بود حق 



ندارند به پلیس خبری دهند تا خود فربود را پیدا 
کند به یادش آمد، هر چند که خود روجا هم از 

روفتن به دکتر و هر پزشک قانونی ممانعت کرد و 
آراد و یسنا را قسم داد که او را به عمارت برسانند. 
او هم به محض رسیدن و داخل شدن به اتاقش در 

را به روی همه بست و خود را از دیدن هر کسی 
محروم کرد و شد اینکه پنج ماه هر دویشان در غم 

.و غصه بسوزند و بسازند

شاید هم همه ی این ها یک امتحان بود، امتحان 
سنجش عشق روجا  به آران و امتحان سنجش 

عشق پاک آران به روجا، شاید باید برای باهم بودن 
این امتحان را پس می دادند تا قدر هم را بدانند و 

.از تک تک لحظه های با هم بودنشان لذت ببرند

آران به زحمت به گلویش فشار آورد و چیزی که 
آزارش می داد و مثل خوره به جانش افتاده بود 

:را از روجا پرسید



._ امکان داره این خون..

:روجا مطمئن وسط حرف آران پرید و لب زد

!_ من تازه دوره ام رو تموم کردم محاله

چنان غرق لذت شد که حد نداشت. باورش نمی 
شد که میم مالکیت روجا برای او بوده و بس چه 

جسمی و چه روحی، همچو تشنه ی به سمت 
مرادش پرید و جای جای تن او را بوسه باران زد تا 

.سیراب شود

هر دو از آن حالت ُبهت و ناباوری در آمده بودند و 
دوست داشتند از امشبشان لذت ببرند. حاال آن 

خون چه بود و برای چه آن روز آنجا بود برایشان 
مهم نبود. مهم این بود که آنها به وسیله ی وجود 

هم با دوران مجردیشان خدا حافظی کرده بودند و 



وارد دوران زن و شوهری و زندگی مشترک شده 
.بودند

۲۴۱#پارت

آخر سر هم نتوانست حریف روجا و درخواستش 
برای رفتن پیش پزشک و مشورت کردن با او 

بشود. نمی خواست حتی سرسوزنی هم از حال 
خوشش ذره ی بکاهد. حسی که از دیشب به اینور 

غالبش شده بود وصف شدنی نبود.غرق بود در 
لذت و آرامش، آنقدر خوشحال بود که لبخند روی 
لبهایش نقش بسته بود و روجا متعجب دیدن آن 

.لبخند بر رخ این ادم برفی دیروز هایش  بود

در راه برگشت به کلبه بودند، دکتر اطمینانشان 
داده بود که روجا دیشب با دخترانگی اش وداع 
گفته و به دنیای زنانگی پا گذاشته است. دست 

روجا در دستش بود و با آهنگ همخوانی می کرد. 



روجا هم می خندید و مسخره اش می کرد. با 
:خباثت نگاهش کرد و لب زد

_ نخند دختر خوب نخند، من انبار باروتم ازم 
بترس، به یه کبریت بندم. هی ناز نیا قمیش نیا ، 

.کرشمه نیا

:سپس چشمکی زد و گفت

_ کاری نکن قید حرف دکتر رو بزنم و به یه دور 
فوتبالی والیبالی بسکتبالی خودمو خودت رو 

.مهمون کنم همین امشب

روجا از تعجب چشمانش گرد شد و درحالی که به 
:شانه اش می زد لب زد



._ بی ادب

:آران چشمکی زد و با شیطنت گفت

._ پیش تو من بی ادبترین مرد جهانم چه کنم

هر دو باهام به این حرف آران بلند خندید و لذت 
.بردند از کنار هم بودن و غرق شدند در خوشی

نپایا

""دلتنگی

.قلبم می لرزد..

.چشمانم را نم اشک می گیرد..

.شقیقه هایم نبض می گیرد..



.و من در َپِس..

.هر واکنشی..

.دلم می گیرد..

.قلبم ماالمال..

.از..

.دلتنگی ست..

.با این وسعت از دلتنگی هایم..

!چه کنم...؟

.گویا..

!دلتنگی هایم ابدیست...

#س_حسن_زاده"

:دلتنگی هایم ابدیسترمان

به قلم: سمیرا حسن زاده

(بخش بیست و سه)
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