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 :مقدمه

 !دلخوشم کرده ينگاه کن خلوت سردت،چه جور.... هنوزم خلوتت سرده  یعنی نی،همییتوتنها

 دارتیکه من هستم،هنوز تو خواب وب یعنی نیهم...وارتید يرو یدستاته،نه عکس يتو یدست نه

 ندازه یم هیدور انگشتت ،تو رو به گر يرد هی...بازهیکه چشمات دل نم یعنی نیهم ییتنها تو

 یپوش یهرشب،تن ِ تنهاتو م رهنَمیهنوز با پ...یکور وخاموشسوت و ده،کهیبهم م يدیاُم چه

  دهیروز پس م کیتو رو  رمیکه تقد یعنی نیهم...دهینفس م مییبه تنها تییوتنها ییتنها تو

 ینیریش یچه خودخواه یرحم یب ینیریچه ش...ینیو غمگ ییاحساس که تنها نیِ ا نیریش چقد

 ییآشنا:اول فصل

 بره خوادیشده م رشیشو بابات د داریزم،بیشو عز داریافسون،مادر،ب-

 ایخواهر  دیشه؟شده بود کار هر روزش،چرا نبا داریصبح زود ب دیبا شهیکرده بود ،آخه چرا هم دارشیمادرش ب باز

 !شه؟؟ داریداشته باشه تا مجبور نشه هر روز صبح زود ب يا گهید يبرادر

 کنه  یدر اتاقش رو باز م مادرش

 افسون جان؟-

 بله مامان؟-

 نییاپایپاشو صورتتوبشورب-

 باشه-

 !يدیزود بخواب گوش نم گمیبهت م یوقت گهید نهیهم..تنبل نباش -

 امیباشه االن م-

مطمئن  بایتقر.ادیجوابش م گهیچند روز د.افته  یکنکورش م ادی..تا دست وروشو بشوره رهیو م شهیبلند م باالخره

تهران،اما مطمئن بود که باباش بهش اجازه  یرفت تهران،پزشک یم دیاما با.آره یرتبه رو م نیهست که بهتر

 یلیخ دمیشا ایآروم بود  یلیچون خ دیشا.شد یباهاش دوست نم یاما کس.بود نیتو مدرسه بهتر شهیده هم ینم

 يبلند و ابرو ها يبا مژه ها یدرشت آب يچشمها.. یقلم ینیب.فیلط یلیوخ يوبلور دیصورت سف هی! خوشگل

 .اومد یمدرسه از اون بدشون م يبچه ها شهیهم.بود ییموهاشم خرما يقلوه  يولبها دهیکش

 افسون-

 .ادیم رونیب الیمادرش از فکرو خ يصدا با
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 تو آشپزخونه رهیم..اومدم-

 بوسه یسالم دختر گلم وهمزمان سرشو م-

 سالم بابا جون-

 میصبحونه بخور ایب..دل بابا زیسالم عز-

از بس . رهیکنه و م یم یبعد خوردن صبحونه پدرش خداحافظ.خوره یصبحونه شوم ره و یم یحرف چیه بدون

 دهیکار کنه که پدرش بهش اجازه بده که بره تهران فکر کرده بود که تا صبح نخواب یکه چ نیبه ا شبید

 یجواب داده بود که تو هم با کل هم شهینداره و هم يبرادر ایبود که چرا خواهر  دهیچند بارم از مادرش پرس.بود

 .میبچه دار بش مینتونست گهیبعدتو هم د. میدوا و درمون دار

آخه رشت تا تهران !انهی دهیکرد که باباش اجازه م یفکر م نیهمش به ا دیبرادر داشت االن نبا ایخواهر  هی اگه

 النیدانشگاه گ نیهم.ردونش دور باشهلحظه از د هیفکر کنه که  نیبه ا تونستینم یاما باباش حت!نبود یکه راه

چند بارم با مادرش حرف زد اما  یفکر کرد حت عموضو نیبه ا یتا اومدن جواب کنکور کل!داشت؟ یبیمگه چه ع

حاال  نقدریاما نه ا شهیمطمئن بود که رتبه ش خوب م.شده بود 26جواب کنکور اومد رتبه ش .نداشت يا دهیفا

بعد صرف شام تو .پدرش از سر کار برگشت.گرفت که شب با پدرش حرف بزنه میتصم.رفت تهران یم دیحتما با

 .نشسته بود ییرایپذ

  ایافسون جان باباب-

 بله بابا-

 نیجابش نیاایب-

 .فرصت بود نیبهتر.االن نیهم گفتیبه باباش م دیرفت با یکلنجار م باخودش

 شما يکادو نمیدختر باهوشم ا-

 پول بابتش داده بود یلپ تاپ بود حتما باباش کل هی کادوش

 ...بابا الزم نب-

 نجایا ایب مایس.یزمیرو هم دارم؟تو عز يا گهیمگه من جز تو کس د.حرفو نزن  نیا-

 بله احمد؟-

 میسور بد دیبا-

 بابا ستیالزم ن-
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 یشکیقبول شده ؟ها؟ ه یتا حاال پزشک یرو تا حاال آورده؟ ک يرتبه ا نیهمچ هی لیفام يتو یک.چرا الزمه-

 ؟یباشه احمد اما ک-

 دنبال مادرجون رمیخودمم م.کنم یرو دعوت م هیو انس مانیمنم ا.خواهر وبرادرتو هم دعوت کم.آخرهفته-

 باشه فقط من دست تنهام-

 کمکت ادیب گمیم هیبه انس-

 راهش دوره هیانس.ادیب گمیخوادخودم به سانازم ینم-

 خوشت اومد؟ خب دختر گل من ازکادوت.باشه-

 ..اما.بله بابا-

 زم؟یعز یاما چ-

 ..راستش-

 ؟یگ یبگو چرا نم-

 .انتخاب رشته کنم دیبا گهیچند روز د..من-

 گه؟ید النیگ یپزشک.زمیدونم عز یم-

 ..اما.آره-

 نداره یاما و ول گهید-

 .آورد یکم م دینبا گفتیم دیبا نه

 خوام ینم النیاما من گ-

 گفت؟ یدختر چه م نیا ؟یچ یعنی..کنه  یاخم م احمد

 بابا؟ هیمنظورت چ-

 ...يجاها تونمیالن؟میرتبه برم دانشگاه گ نیمن با ا یعنی-

 یمون یجا م نیاما تو هم.دونم یم-

 ...اما بابا-

 شهیتهران اما نم يبر يمادرت بهم گفت که دوست دار.نداره افسون یاما و ول-

 چرا؟؟-

 نه یعنی شهینم گمیم.افسون-
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 ینم.دهد یرحمانه به او گفته باشد که اجازه نم یب نطوریکرد که پدرش ا یپر اشک شده بود باور نم چشماش

 یو سرشو م رهیگیاحمد متوجه شد و دخترشو در آغوش م.بغض راه گلوشو بسته بود!کار کنه یچ دیدونست با

 بوسه

 .رمیمیمن بدون تو م یدون یآخه تو که م-

من تهران ودوست دارم آخه :گه یبود م یاما باالخره با هر جون کندن.بزنه یذاشت که افسون حرف ینم بغض

 .خوام ازتون جدا بشم اما اونجا هم دانشگاش و هم استاداش بهترن یمنم نم

 ؟يما رو تنها بذار يخوا یتو م یعنی-

 ..من-

ندازه  یشو رو تخت مره تو اتاقش و خود یو م ادیم رونیاز آغوش پدرش ب.حرفشو بزنه  هینذاشت بق هیگر گهید

 .کنه یم هیو گر

 گهیوم نهیشیبود کنار همسرش م دهیاحمد وافسون و شن نیب يکه مکالمه  مایس

 دوست داره اونجا درس بخونه یلیدختر خ نی؟ایموضوع فکر کن نیکم راجع به ا هیبهتر نست ...احمد-

 بذاره وبره  یراحت نیه همسال باهاش بودم حاال ب 18.تونم ازش جدا بشم  یاما نم مایدونم س یم-

االن ازت دور .کنه  یباالخره شوهر م.بره دیکه با گهیحاال نشد چند سال د.احمد یتو کم کن یوابستگ دیتو با-

 گهیتا چند سال د یتحمل کن یتون یبشه بهتر م

اون همه  ونیدختر دست گلم رو بفرستم م ادیاونجا اصال خوشم نم طیکه از مح ستین نیدونم اما فقط ا یم-

 گرگ؟

 خوبه؟ ششیپ میریاصال هر هفته م.ترسم  یمنم م. دونم یم-

 راجه بهش حرف نزن گهیدونم د ینم-

 پس فکرکن-

 اریب ییچا هیحاال ..باشه-

از خواب  دیکه بره؟ صبح زود با سردرد شد دهیحرفا پدرش اجازه م نیبا ا یعنیکرد که  یفکر م نیبه ا افسون

 ره تو آشپز خونه  یکار کنه؟ بعد شستن دست و صورتش م یداشت حاال چ هفته وقت کیشد فقط  داریب

 سالم-

 زنه يکنه و لبخند  یبود سرش رو بلند م يچا دنیکه مشغول نوش پدرش
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 ؟یخوب.سالم دختر گلم-

 آره-

تونه  یچطور م.کنه  یاحمد مردد به افسون نگاه م. نهیشیو خودش هم م زهیریم يدخترش چا يبرا مایس

 !نهیدخترش رو نب

 افسون چان؟-

 کنه  یکنه و به پدرش نگاه م یبود سرشو بلند م يکه تا اون لحظه در حال هم زدن چا افسون

 بله پدر؟-

 ؟یتو مطمئن-

 ؟یاز چ-

 تهران؟ يوبر يکه ما رو تنها بذار نیاز ا-

خب شما  یول.اونجام شهیکه هم دمیدیم اهامیاما بابا من عاشق اون دانشگاه هستم تو رو. دونم یمطمئن؟نم-

 . نیاومد یشد که شما هم با من م یخوب م یلیخ.تونم تنها بذارم یرو هم نم

هر چند .دخترم  یهر طور تو راحت:لب باز کرد یپدرش بعد مکث طوالن.حرفارو زد نیمرد و زنده شد تا ا افسون

در باورش .کرد یافسون باور نم.اما برو،برو دنبال سرنوشتت  دهیعذابم م تیو دور یدوست ندارم ازمون جدا بش

و  بوسهیشه و پدرش و م یبلند م.باشه رفتهیالبته نه اونقدر هم راحت پذ یراحت نیکه پدرش به هم دیگنج ینم

ماه جواب  کیبعد .بود گرید يفرداها دیشه وافسون به ام یم ریاشک از چشماش سراز.کنه یازش تشکر م

فرصت بزرگ و  نیافسون از پدرش واقعا ممنون بود که ا.دانشگاه تهران قبول شد یو رشته پزشکت.کنکور اومد

با پسر  مانیو خاله ساغر و شوهرش پ نایس ییدا.خونشون از مهمون پر شد بهفته بعد از اومدن جوا.بهش داده

با  کردنیصداش م ینسکه ا هیعمه انس.هنوز ازدواج نکرده بود شییدا.اومده بودن الیشون دان يکاکُل زر

 کههم  نیعمو ام.اومده بودن نیتا پسراشون فرزاد و فرز 2و زن عمو فرشته با  مانی،عمو ا يپسرش حامد وحور

 يبرا یشب خوب.دور هم جمع بودن  لیهمه فام.و نبودن کردنیم یبه همراه همسرش بهاره تو هند زندگ

بود که افسون  نیاما افسون عادت داشت فقط فرز ذاشتیهمش سر به سرش م نیهر چند که فرز.افسون بود

 شیو به افسون حسود دگرفته بو پلمشوی،چون خودش که به زور د زدیمدام غر م ياما حور.باهاش راحت بود 

 .شدیم
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هفته بعد از ثبت نام  کی.افسون از مادرش باآه وناله جدا شد وهمراه پدرش به تهران رفتن.دیثبت نام رس زمان

افسون براش .رفتن تا استراحت کنن  يبعد از ثبت نام به همراه پدرش به مسافر خونه ا.شدیمکالساش شروع 

 دیبود که با بیپا به خوابگاه گذاشت براش واقعا عج یوقت.آرزو کرد که بتونه پدرشو سربلند کنه.نبود یباور کردن

مسئول خوابگاه اونو به ..نجایرو داشت که نازشو بکشه اما ا یکس شهیاون هم! کنه یزندگ ییجا نیهمچ هیتو 

از ارتفاع .شهیطبقه روبه رو م 2تا تخت  3با  کنهیدر اتاق وباز م یوقت.مونده به آخر بود یکیاتاقش .طبقه دوم برد

 رهیم.یکیموند  یپس م.تاش اشغال شده بود 2.کردیو انتخاب م نییپا ياز تختا یکی دیبا سپ دیترس یم

که تو  يتا دختر 2به .رهیم حاتیاز توض يسر هیمسئول خوابگاه هم بعد دادن .ذارهیسمتش چمدونشو کنارش م

خونن؟تو فکر پدرش بود قرار بود امروز برگرده  یم یاونا چ یعنی گهیبا خودش م.کنه یاتاق هستن نگاه م

 .خودشم که عاشقش بود.که پدرش چقدر اونو دوست داره دونستیکرده بود،م هیتو بغلش گر یکل.رشت

 .من رها هستمسالم -

و  یمشک يکوتاه و چشم وابرو یمشک يکوتاه با موها بایدختر تقر هی.ادیم رونیب الیرها از فکرو خ يصدا با

 .فشاره  یدسشو محکم م.صورت سبزه بود که دستشو به سمت افسون گرفته بود

 .افسون هستم.سالم-

 .ست حانهیر نیا...نجایا ایب حانهیر.یچه اسم باحال...اوه-

 .اما در کل جذاب بود.هم تپل بود یبود البته صورتش روشن تر از رها بود کم یدختر معمول هی حانهیر

 حانهیسالم ر-

 .کنار افسون نشست رهااومدروتخت

 ؟یهست یترم اول-

 آره-

 ؟يچه رشته ا-

 یپزشک-

 ؟یتوچ.زدیاز .منم سال سومم.خوبه-

 رشت.میالنیمن گ-

 .رشته ست نیسال چهارمه هم.ِ ینهم سمنا حانهیر.یاوه چه جالب دختر شمال-

 خوبه-
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 گه؟ید میدوست-

 خب معلومه-

 یلیساعت کامال مستقر شد خ 3-2بعد  ؟یچ گهید يتا 3اما .نداشت ینفر مشکل 2 نیخدارو شکر با ا خب

 نایم-فوژان-يشاد.هم اومده بودن گهیشد سه نفر د داریب یوقت دیساعت خواب هیخسته بود 

مث خود افسون ترم  نایاما م.فوژان هم سال چهارم از مشهد بود.از مازندران بود یسال دوم دندون پزشک يشاد

مختلف صحبت  يزایبا هم در مورد چ یاون شب کل دیرس انیمعارفه که به پا.بود يرازیش نایم.بود یاول

هم بهش سفارش  یپدر افسون بهش زنگ زد و کل.هستن یو افسون خوشحال بود که هم کالس نایم.کردن

 ....!هم خوشحال بود یلیمامانشم که بدتر اما افسون خوشحال بود خ.کرد

 گهیاَه افسون زود باش د-

 گهید امیم نایم یچقدر عجول-

 منتظرم نییمن پا-

 به سمت دانشگاه رفتن نایو با م نییلباسش رفت پا دنیپوش بعد

 م؟یکدوم کالس یدونیافسون م-

 آورد رونیباز کرد وبرگه انتخاب واحد رو ب فشویک پیز افسون

 ...یآناتوم 10-8شنبه،...اممم-

 کدوم کالس؟-

 506کالس .صب کن.گهید خونمیخب دارم م-

 طبقه دوم میبر دیبا.اوف-

 8به  قهیدق 10.کنه یافسون به ساعتش نگاه م.بود 506آخر راهرو کالس .هم به سمت طبقه دوم رفتند با

همه  یلحظات يشلوغ بود اما برا یلیکالس خ.رنیکنه و با هم به داخل کالس م یدر کالس و باز م نایم.بود

توجه  یب نایبود اما م ينجوریهم شهیهم.بود  یخجالت یلیافسون خ.کنندینگاه م نایو به افسون و م شنیساکت م

 :گه یم با غر غر نایم.شهیدوباره سرو صدا شروع م.نهیشیاول م فیره و رد یبه کالس م

 !دنیزنن؟ خوبه تازه همو د یچقدر حرف م نایا

 دنیتازه ند دیشا-
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 زهیدختر ر هیگردونه و  یافسون سرشو بر م.رهیور م شینداز ه وبا گوش یباال م یتفاوت یشونه هاشو با ب نایم

 که دستشو سمتش گرفته نهیبیرو م يا زهیم

 کنن یصدا م "آن "اما همه منو.هستم تایسالم آناه-

 سالم افسون هستم-

 .هستم نایسالم منم م:گهیکنه وم یآن رو نگاه م يهم با کنجکاو نایم

 .هستم یمن تهران ن؟ییشما اهل کجا-

 .هستم یالنیمن گ: آن نگاه کرد وگفت کیوکوچ زیبه صورت ر افسون

 .هستم يرازیمنم ش-

 .میهم بش يبرا یخوب يفک کنم دوستا.اوه چه جالب -

کالس بود باز  واریاز برخوردش با د یکه ناش يبد يدر با صدا نیح نیدر هم..زنه یلبخند م افسون

که چشماشون  یوآن هم با ترس و در حال نایم.کشنیم غیاز ترس ج گهید يافسون و چند تا از دخترا.شهیم

به سمت باال زده بود  وو قد بلند که موهاش پیپسر خوش ت هی.شنیم رهیبود به در خ شونیعیچندبرابر حالت طب

در  يتو آستانه  ينگاه مغرور هیباال زده بود با  شویچهارخونه مردونه که آستان راهنیپ هیبا  بیج 6شلوار  هیو

 يپسره :گهیبود م یکه عصبان نایم.نهیشیره وآخر کالس م یم یحرف چیبدون توجه وبدون ه.شهیظاهر م

 رستمردم از !چه طرز باز کردن در آخه نیا.یروان

 تیشخص یب...آره واقعا:بود گفت دهیترس یلیهم که خ آن

بود که استاد وارد  8 قایساعت دق.گذشت یساده م یلیاز کنار اتفاقات خ شهیهم.براش مهم نبود گهیاما د افسون

 یرو صندل.یکن دایپ اهیس يتو موهاش مو یتونستیسال که تک وتوك م 60-50حدود  رمردیپ هیشه،یکالس م

 .بعدم شروع به حرف زدن کرد قهیچند دق.چشماش بود کل کالسو از نظر گذروند يکه رو ینکینشست و با ع

 دوارمیام.گم یم کیتبر دیجد يها يو به شما ورود دیسال جد.یاستاد درس آناتوم.هستم یمانیبنده استاد ا-

اول از همه دوست دارم با تک .دیجامعه بش يبرا يدیو پزشک مف دیدوره رو تموم کن نیا تیهمه تون با موفق

 .کنه ینوشتن اسمش خودشو معرف دهم بع یو هر کس نیسیواسماتون و بنو نیبرگه بردار هی.تکتون آشنا بشم

 یبهرام تایآناه: رو برداشت و بعد نوشتن اسمش گفت يبرگه ا آن

 :استاد

 دخترم؟ نیشما اهل کجاهست-
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 تهران-

 .شدیم دهیاون سمت کشخوند تموم سر هابه  یکه اسمشو م یکس هر

 پاکرو نایم-

 :استاد

 ن؟یهست ییشما کجا-

 رازیش-

 راز؟یخود ِش-

 بله استاد-

 ؟ياریم یما چ يبرا یخب سوغات-

 .ارمیاستاد هر وقت رفتم حتما براتون م-

 خوبه-

 افسون سعادت:گهیم یآروم يبعد نوشتن اسمش با صدا افسون

 ؟یشما چ-

 میالنیمن گ-

 .دیازخونده شدن چند تا اسم نوبت به آخر کالس رس بعد

 هاتف امنیآر-

 .ِ روشو برگردوند تیترب یب يهمون پسره  نیا دید یافسون وقت.شد دهیسر ها به اون سمت کش همه

 هاتف؟ يآقا نیهست ییخب شما کجا-

 بگم استاد؟ تمویاصل-

 هیعال یلیکه خ نیاگه بگ...دیلیهر جور ما-

 .کنمیم یو تو تهران زندگ رانیساله که برگشتم ا 2اما االن .اومدم  ایمن تو آلمان به دن-

 !یزنیحرف م یخوب فارس یلیخ.خوبه-

 ِ تیترب یاما ب:گفت نایم

 .خنده شو قورت داد افسون

 گهید...گهید...بله-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا hese_gharib  –دل ها  يقصه 

wWw.98iA.Com ١٢ 

 !واقعا که.شرمنده شد  امنیآر ياون به جا! تعجب کرد امنیاز اون همه وقاحت ِآ ر افسون

از  يسر هیاستاد شروع به درس دادن کرد و .نفر شدن 40اسم ها هم خونده شد که کل افراد کالس  ي هیبق

 .کرد لیرو گفت و کالسو تعط هیاصطالحات پا

 :افسون

 هیاستاد خوب-

 :نایم

 بدك نبود یه-

 :افسون

 نایچرا خوب بود که م-

 :نایم

 دیشا-

 :آن

 ن؟یدیاوه اون پسره رو د.آره خوب بود-

 !نداره تیآره اصال ترب:گفت ضیبا غ نایم

کل دانشگده  نایم شنهادیبه پ.کالس نداشتن گهیاون روز تا ظهر د.هم سرشو به عالمت تاسف تکان داد وافسون

 .بود دهیکرد چون قبال کل دانشکده رو د یم شونییآن هم راهنما.رو گشتن

اون شب افسون با پدر .رفتن يعدگشت و گذار به سمت سلف رفتن و بعد صرف ناهار بالفاصله به کالس ب بعد

بعد .وافسون هم واقعا خوشحال شد ننیتا افسون وبب رنیاحمد گفت که آخرهفته به تهران م.ومادرش حرف زد

 بودن؟ نایمامانت ا:کنارافسون رفت وگفت نابهیقطع تماس م

 آره-

 !چقدر دوست دارن-

 .فقط لبخند زد افسون

 :نایم

 ن؟یتا خواهر برادر چند

 .من تنهام-
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داداش که اسمش  هیکه اسمش مونا و  یآبج هیمن جز خودم .زنن یاوه پس بگو چرا هر شب بهت زنگ م-

 ینم لیمارو تحو یکس دهیاما چه فا.يمنم که ته تغار.هنوز ازدواج نکرده یمونا ازدواج کرده اما مان..دارم یمان

 رهیگ

 حتما دوست دارن!جون نایم هیچه حرف نیا-

 بود یشوخ...دونم یم خودم..آره-

اتاق  يموقع امتحانا کل بچه ها.ترم اول براشون سخت بود.رفتن  یهر روز با هم به دانشگاه م نایوم افسون

 ....ذاشت یپشت سر م تیافسون تمام امتحاناتش رو با موفق.سرشون تو کتاباشون بود

چند  هیکردو یم شیآرا. دادیقنعه ش ماز م رونیرو ب يشتریب يکرده بود موها رییرفتاراش تغ نایاواخر م نیا

 یکارا خوشش نم نیو متوجه شده بود اما خودش از ا راتییتغ نیافسون ا.داشتیهم بود که ابروهاشو بر م يروز

بهش  ییترم باال يمدت چند بار پسرا نیا تو.کارا نداشته باشه نیبه ا يازیبودکه ن بایدر ضمن اونقدر ز.اومد

تموم کرد  تیامتحانم با موفق نیآخر.کاراش داشت يبرا يمرز هی شهیهم.داده بودن اما قبول نکرده بود شنهادیپ

 .نابودیوتوراه خوابگاه بام

 :نایم

 .ترم تموم شد هی.بوده باشه يکه امتحان آخر شهیباورم نم.آخ جون-

 گردم خونه یمنم خوشحالم که برم.آره_

 هفته 2فقط  یآره ول_

 متهیهم غن نیهم_

 آره-

 یکاراش م نیبه افسون به خاطر ا شهیاون هم.قرار بود خودش بره نایافسون روز بعد دنبالش اومد اما م پدر

 .گفت بچه مثبت اما افسون براش مهم نبود عادت داشت

انتخاب واحداشم .بودن ومدهیو فوژان ن نایفقط م.دوباره برگشته بود خوابگاه.به سرعت گذشت التیهفته تعط 2

آن هم .ودیشده  16 نایشده بود خوشحال بود اما م 18,50معدل ترمش .فتهیوآن ب نایکرده بود که با م يجور

 هیچون اونا واقعا .کننده بود حالافسون خوش يکه قبول شده بودن هم برا نیاما هم.شده 16,30گفته بود 

 .درس براشون مهم نبود ییجورا

 یسالم بردختر شمال...بـــــــه-
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 ؟یخوب نایسالم م-

 اوهوم-

 ؟!که میفردا کالس دار یدون یخب م-

 يشاگرد دوم شد دمیبچه درس خون شن. دمیآره برنامه رو د-

 آره-

 شد؟ یاول ک-

 دونم ینم-

 فهمم یخودم م-

اول  یک یدونیآن م: دیپرس نایکه م نیتا ا..کردن فیهم تعر يآن هر کدام کل دو هفته رو برا دنیبعد با د روز

 شد؟

 آره هاتف-

 .از تعجب دهانش باز مونده بود افسون

 :نایم

 نایاوف خاك تو سرت م ؟یِ از خود راض تیترب یب يهمون پسره -

 :افسون

 شه چند شده معدلش؟ یواقعا آن؟باورم نم-

-19,70 

 !کار کنن یچ دیدونستن با یدواز تعجب نم هر

 هیهمون دختره که مشهد یسومم صالح.دومم افسون.اون که اول شد .منم اول شاخ در آوردم-

 !درس خون باشه نقدریکرد که هاتف ا یواقعا فکرش هم نم افسون

 :نایم

 شیبچزون دیترم با نیهاتف افسون ا تیاصل بیرق-

 خونم یمن درس خودمو م-

 .میاریحالشو جا ب دیدونم اما با یم-

 کنمیم یسع.باشه-
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 :آن

 وضعش توپه؟ دیدونیم یراست-

 :نایم

 چقدر؟ یعنی! نه؟-

 .ارهیبر لب م يلبخند نایحرف م نیاز ا افسون

 :آن

خونواده پولدار و با  هیره  یپولش از پارو باال م.هیرانیاما باباش ا.هیمادرش آلمان.ِ واسه خودش یخر پول.یکل-

 .تک فرزند هم هست.اصل ونسب هستن

 :نایم

گرده؟ همش سرش تو کارِ  ینم یچرا با کس.کردم یکه اخالقش گَنده و گرنه خودم تورش م فیواقعا؟ح-

 !هیاز خود راض یلیاما خ ستیاصال هم سالم کردن بلد ن.خودشه

 :آن

 .دونم یآره م-

 .کرد یخواسته بود وگروها رو هم خودش انتخاب م یاز استادا ازشون کار گروه یکیترم  نیا تو

 . میخدا کنه با هم باش:گفتیمدام م نایم

 دونفره باشن دیگروه ها با! ؟یاما آن چ: گفت.هم که از خداش بود افسون

 !شهیم یچ مینیحاال بب..آره: گفت یبا ناراحت نایم

  یپاکرو و بهرام: استاد اومد يصدا

 یافسون با ک ننیکه بب دوزنیو به دهان استاد چشم م شنیمتوجه اون م! خوشحال بودن اما افسون؟ ناوآنیم

استاد از  يبهتره که با صدا یکرد که ک یفکرم نیشده بود به ا دیو آن ناام نایافسون هم که از م...اُفته یم

 .ادیم رونیتفکراتش ب

 سعادت وهاتف-

 :و آن به سمت افسون رفتند نایبعدتموم شدن کالس م.قابل تحمل بود ریافسون غ يبرا نینه ا... یول

 :نایم

 ...ا راستشام یدونم ناراحت یافسون جان م-
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 .کنم یم شیکار هی ناخودمینداره م یاشکال-

 !ها یتحملش کن یچند ماه دیامابا-

 .ستیدونم مهم ن یخودم م -

 یکی يرو. رنیخوردن بگ يبرا يزیبا هم به سمت بوفه رفتن تا چ.کردند  یبه افسون نگاه م یناباناراحتیوم آن

 .زدنیحرف م قشونیراجع به موضوع تحق نایمحوطه نشسته بودن و آن وم يمکتهایاز ن

 سالم خانم سعادت-

  رهیگ یم نییسرشو پا.شه یروبه روم امنیآر یعسل يو باچشما رهیگیسرشو باال م یلحظات يبرا افسون

 سالم-

 .کردند ینگاه م یهم ساکت شدند و به آن دو با نگران نایوم آن

 .مزاحمتون شدم قیتحق يبرا-

 گه ینم يزیکنه وچ یدوباره بهش نگاه م افسون

 :امنیآر

 .دیمون یفکر کردم منتظر م-

 ؟يبرا:گهیبا تعجب م افسون

 !نجایهمه گروه هاباهم هستن اون وقت شماا!گهید قیتحق يبرا-

 کار کنم؟ یچ دیخب من االن با-

 .دیایفقط با من ب.ستیالزم ن يکار:گه یکه لجش در اومده بودم یمن در حال ایآر

 یحرف نیافسون بدون کوچکتر.کنه یو آن هم بروبرافسون و نگاه م دهیتکون م یتینارضا ياز رو يسر نایم

وافسون هم با فاصله کنارش  نهیشیروش م امنیرسن آر یکه م مکتین نیکتریبه نزد.رهیم امنیدنبال آر

 رهیگیجام

 صداتون کنم؟ کیتونم به اسم کوچ یم...خانوم سعادت-

 ...یول:گهیکنه وم ینگاه م امنیبا تعجب به آر افسون

 با پسوندخانوم بگم تونویلیتا فام کشهیطول م یلیخ...میراحتتر ينجوریفکر کنم ا-

 نیباشه هر جور راحت:دوگفتیجزقبول کردن ند يهم چاره ا افسون

 م؟یکار کن یحاال چ-
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 .دونم ینم-

 درسته؟ میو معلوم کن قیموضوع تحق دیبا-

 بله-

 ...گهیخب بگو د-

 هیدر مورد ..دیبا...خب..خب:کردوبامن من گفت زدنگاهیراحت بااوحرف م نقدریکه ا امنیآربا تعجب به  افسون

 .میکن قیمختلف تحق يها يماریمربوط به ب ياز دستگاه ها يسر

  دهیسرشو تکون م امنیآر

 .میبر يزیچ..یشرکت هیبه  دیخب با-

 آره-

 ...گهید میخب بر-

 کجا؟-

 .شناسم یرو نم ییمن که جا.گهیشرکت د-

 باشه؟. دمیخبرشو بهت م.کنم  یم دایروپ ییجا هیمن خودم .باشه-

 باشه خوبه-

 پس فعال-

 خداحافظ-

که اونوبه اسم  کردیتو دلش خدا خدام..که بعد تموم شدن کالس اومد سمتش  دیو د امنیروز بعد آر افسون

 !صدانکنه کیکوچ

 خانوم سعادت؟-

 شهیراحت م الشیوخ دهیم رونیب نفسشو

 ه؟بل-

 شرکت میبر دیامروز با-

 باشه-

 .منتظرتونم يولوژیزیپس من بعد کالس ف-

 باشه-
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 ن؟یکجا قراره بر:گفت امنیآر نابعدرفتنیم

 و طرز کارشونو مینیرو بب يها يماریمربوط به ب يدستگاه ها میبر دیخب با-

 خوبه خوش بگذره...بهتون خورده  یموضوع سخت....آها-

 .فقط لبخند زد افسون

 رهیم یوبه سمت در خروج شهیجدا م ناوآنیافسون از م يولوژیزیکالس ف بعد

 سالم افسون-

 امنیآر...يسالم آقا: نهیبیو م امنیگرده و آر یبرم

 طرف نیاز ا دییبفرما:گهیزنه و م یم يلبخند محو امنیآر

با .یخال نایم يتودلش گفت جا.شد یدو تانعلبک نیع امنیام وآر یب دنیافسون با د يچشما.رهیم امنیآر دنبال

 .ادیلبش م يرو يفکر لبخند نیا

 ؟ینیش یچرا نم:گه یمونه روبه افسون م یدورنم نشیزبیکه لبخند افسون از چشم ت امنیآر

 .نمیشیاالن م: گهیادومیم رونیازتفکراتش ب افسون

که  گفتیدر دلش م.نهیشیجلو م یو رو صندل نهیشیعوض م مشیتصم امنیکه بااخم آر نهیخواست عقب بش یم

 میر یشرکت که م نیا:اومد امنیآر يصدا.پر کرده بود نویکل ماش رایشک "لوکا "آهنگ يصدا. هیجالب نیماش

 .مینیقبول کرده که دستگاهاشو بب.بابائه  ياز آشناها یکی

 خوبه-

 !ایکم حرف یلیتو خ نمیبب-

 بگم؟ یآخه چ-

 .خواهد یهر چه دل تنگت م-

 کنمیم یسع:گهیو م زنهیم يلبخند افسون

 .بودم دهیعروسک مث توند هیتاحاال.ها یخوشگل یلیتوخ:گهیم قهیبعد چند دق امنیآر

باالخره به شرکت موردنظر .کنه یتشکربسنده م هیبه .شه یحرفا صورتش از شرم قرمز م نیا دنیبا شن افسون

همه  امنیقبالآر.بودکه دستگاه هاقرار داشتن یمکان 5طبقه .رنیبه سمت شرکت م امنیهمراه آر.رسن یم

 .کرده بود زومرتبیچ
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افسون متوجه شد ..هم سواالشو بپرسه امنیدستگاه هاروضبط کنه و آر يراهنما يبودکه افسون صدا نیبر ا قرار

 هاتف؟ يآقا:گهیوم گردهیبرم امنیبه سمت آر.جاگذاشته امنیآر نیتو ماش لشویکه موبا

 بله؟-

 .جاگذاشتم نتونیشموتومایمن گوش-

 .يایتاتو ب دارمینُت برم يسر هیمن . چیسوئ نمیا ارشیخب برو ب-

 ممنون-

وخواست به سمت  کنهیقفل م نویماش.دارهیبرم شویو گوش رسهیم نیو به ماش رهیسرعت به سمت آسانسور م به

 .کنهیبرخورد م نیماش هیساختمون برگرده که با شدت به 

که کم کم ازش  نهیبیسبزم ي لهیتا ت 2با باز شدن چشماش ...کنه  یچشماشو باز م يدیبا سردرد شد افسون

 بندهیچشماشوم.شهیدوباره سردردش شروع م...پسره هیآدمه نه بهتربگه  هی شهیدورو دورترم!..شنیدورم

شه  یم دهیتو چشماش تاب یمینورمستق. شه یدوباره درباز وبسته م قهیبعد چنددق...شه یدربازوبسته م...

 دیبازسردردش شد!هستن یبده که صداهاچ صیتشخ تونهیشنوه امانم یهم م یمبهم يصداها...بندهیچشماشو م

 .رهیازحال م ددوبارهیشد یلیخ... شهیم

 یفقط کم یبارازاون سردردلعنت نیا.. کنهیچشماشوبازم

 کجام؟..من :که حرف بزنه کنهیم یبا تمام توانش سع.موندهیباق

 من کجام؟:کنه  یسوالشو تکرار م...سمتش ادیسبز م ي لهیاون ت دوباره

 نیهس مارستانیشماب-

 ؟یچ يبرا مارستانیب-

 نیتصادف کرد-

 ن؟یهست یشماک:گهیپسرم ادوروبهاونیم ادشی ییزایچ هیحرف  نیباا

 . من باهاتون تصادف کردم -

 .!که بهش زده يهمون پورشه سوار نیادایم دشی یچ همه

 هاتف کجان؟ يآقا-

 هاتف؟-

 بله-
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 :گهیتعجب م پسربا

 ِ؟  امنیمنظورتونآر-

 بله-

 ن؟یباهاش دار یشماچه نسبت-

 چطور؟:گهیبه پسر م رو

 :گهیوم کنهینگاش م جیگ پسر

 !ينجوریهم یچیه...آخه-

 مارستان؟یب انیب نیشه بهشون بگ یم-

 بله حتما-

افسون چطورتصادف  کردکهیفکر م نیتوراه همش به ا.ادیم مارستانیبه ب امنیکشه که آر یطول نم ادیز

 نهیبیارشارو پشت دراتاق م مارستانیب رهیم یوقت!کرده

 شده؟ یارشا چ-

 نداره یمشکل.ستین يزیچ-

 چقدر دنبالش گشتم؟ یدون یم-

 !دختره دوست توئه نیدونستم ا یمن چه م-

 !گفته دوستمه؟ یدوست؟؟ک!هه-

 ه؟یپس چ:گهیکه تعجب کرده بودم ارشا

 برو بابا:که حرصش گرفته بود گفت امنیآر

 نیباا امنیکرد که آر یارشاباخودفکر م!ده یره وارشاروتوبهت قرار م یکه افسون درآن بودم یبه اتاق امنیآر

روکه صورتش پرخون  ینتونسته بود زمان.اون بود ییبایز ری؟هنوز درگ!تونه داشته باشه یم يدخترچه رابطه ا

باالخره ازتفکراتش .بدبشه دحالشیترسیم نکهیا يدبرایشا.فقط به اون فکر کرده بود نروزتااالیازد.ادببرهیبودرواز

 .راحت شده بود الشیدخیرو د امنیآر یافسون وقت.رهیاتاق م ادوبهیم رونیب

 هاتف يسالم آقا-

 خانم سعادت؟ نیخوب.سالم-

 ممنون.بله-
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 به پدرومادرتون خبربدم؟ نیخوا یم-

 .دکتر گفت که امروز مرخصم... وفتادهین یاتفاق خاص.ستینه الزم ن-

 .خوام  یواقعا معذرت م-

 .دیمقصر شما نبود-

 ره یارشابه سمتش م دنیباد امنیآر.شه یارشاوارداتاق م نیح نیهم در

 زمنیدوست عز.امهرهستنیارشاآر شونیخانم سعادت ا-

 امهریآر يخوشبختم آقا-

 ...کنم خانم یخواهش م-

 .سعادت هستم-

 .خوام یات تصادف معذرت مبله سعادت باب-

 .االن بهترم.ستین یمشکل-

بهش داد به خاطر  ریگ یمسئول خوابگاه کل.بعد مرخص شدن به اصرار ارشا همراه او به خوابگاه رفت افسون

شدن که چرا خبرشون  یازش شاک یکل دنشیبچه ها با د.شد یاما باالخره با تعهد افسون راض شبشید امدنین

 ...نکرده 

 نایرنوشت مس:دوم فصل

 چیاماتاحااله! دونه یاسمشم نم یحت.نهیبیاون دخترو م یآب يچشما بندهیبره هربار که چشماشو م ینم خوابش

 .زد یحرف م امنیباآر دیبا.قراربده ریتحت تاث نقدراونوینتونسته بود ا يدختر

ازاتاقش .بوده بهتربشه شبید یخواب یاز ب یخوره بلکه سردردش که ناش یمسکن م هیبعددوش گرفتن  ارشا

 .تو طبقه اول پدر و مادرش در حال خوردن صبحانه بودن.ادیم رونیب

 سالم-

 پسرم؟ یسالم ارشا جان خوب-

 .دمیاصال نخواب شبید.نه بابا-

 چرا مادر؟-

 .مشغول بود ن،فکرمیشما نگران نش-

 :گهیزنه وم یلبخند م پدرش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا hese_gharib  –دل ها  يقصه 

wWw.98iA.Com ٢٢ 

 ه گفت مگه نه ارشاجان؟ش یِ که نم یحتمامشکل نیجان شمانگران نش یتیگ-

 بله پدر-

 .شناختیخوب ارشاروم.کرده بود ریتو تله پدرش گ ارشادوباره

 د؟یدون یم يزیخسرو جان مگه شماچ-

 .زنه یچشمک به ارشام هی نهینب یتیکه گ يبعد هم طور! هیچه حرف نیا!یتینه گ-

 .شه یازجاش بلندم.کورشده بود شیارشااشتها

 :یتیگ

 کجاارشا؟-

 .ندارم لیم-

باز .پوشه یم شینوك مداد راهنیش باپ یکت وشلوار مشک.رفتیشرکت م دیبا.تو اتاقش  رهیوم شهیم بلند

کنه و سوار لکسوس  یم یاز پدر و مادرش خداحافظ.رهیم نییوپا شهیبلند م تیبا عصبان.ادیفکرش به سراغش م

به شرکت  یوقت.شهیخارج م اطیاز ح و با سرعت کنهیو براش باز م اطیدر ِ ح میمش رح.شه یم شینوك مداد

 :رهیگیتماس م امنیبا آر.دشیدیم دینه با.لحظه هم آروم و قرار نداره کی رسهیم

 سالم-

 افتاده؟ یاتفاق.سالمارشا-

 نه چطور؟-

 صب؟ نوقتیچرا ا.ينجوریهم.بابا یچیه-

 شرکت؟ يایب شهیم-

 ؟يبرا-

 ایتوب-

 .باشه اومدم-

زنگ زدامااون جواب سرباال  یچند بارم منش.بلندشدوپشت پنجره رفت شیچند بارازصندل امنیآر تااومدن

 .بود ریدرگ یلیفکرش خ.داد

 مهندس يسالم آقا...بــــــــــــه-

 ؟ياومد یتو ک...سالم-
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 یوقت گل ن-

 .باهات حرف بزنم دیبا:گهیو م رهیم امنیبه آر يچشم غره ا ارشا

 هست؟ یحاال چ!..دونم عقل کُل یم نویخودم ا-

 ...راستش-

 بگوارشا-

 ؟یشناس یسعادتو از کجام نیتوا-

 ه؟یک گهیسعادت د-

 !اومد یخونش به جوش م دبودداشتیبع امنیکه ازآر يخنگ باز نیا ارشااز

 .جلو شرکت باهاش تصادف کردم شیهفته پ هیکه  يهمون دختر...بابا-

 مهیخب هم دانشگاه...هــــــــان-

 ن؟یکرد یم کاریاونوقت اون و تو با هم تو شرکت چ-

 نه؟ ای یگ یم:گه یادمیوبا فر رهیگیارشاحرصش م.نداد یبه ارشا نگاه کرد و جواب طنتیبا ش امنیآر

 حاال؟ یزن یباشه باشه چرا م-

 نیهم. میمشترك دار قیتحق هی-

 خب؟-

 همشو بگم؟ دیبا!ایداد ریگ...اوف-

 آره-

 ..خب من وافسون-

 افسون؟-

 ..هوم-

 ادیچقدربهش م.نهیپس اسمش ا:گهیم یبه آروم ارشا

که براش  یکس..بود دیازارشابع.شهیم شیزیچ هیبهش ثابت شده که ارشا  گهیشنوه حاال د یصداشوم امنیآر

 ییبایکه عالوه بر ز ییکسا..دهیهم د يادیخوشگل ز يرفته و دخترا یمختلف يبه کشورها..شکوننیسرودست م

کار  یگرفتن از هم کل یشیپ ياالن هم برا نیهم یحت.کردن یارشا فدا م يپولدار هم بودن و خودشو نو برا

 !حتما عاشق شده...اما حاال دادیمحل نم چکدومشونیاما ارشا به ه..دنیانجام م
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 سواالت تموم شد؟:گه یارشام ادوروبهیم رونیتفکراتش ب از

 :ادیهم که تو فکرافسون بودبه خودش م ارشا

 ش؟یشناسیچقدرم...نه-

 هیبائیدختر ز...شناختمش یاما نم دمشیدیم ادیهم ز ق،قبالیتحق نیدر حد هم.شناسم ینم ادیز-

 نمشیخوام بب یم:گهیو م دهیم رونینفسشو باحرص ب ارشا

 بشه؟ یکه چ-

 .باهاش حرف بزنم دیبا-

 ستیباغان نیاما اون توا-

 :گهیوم کنهیم ارشااخم

 کدوم باغا؟-

 حرفا نیوا یدوست-

 خوام که باهاش ازدواج کنم یه،مشیهم يخوامش برا یمن م-

 !هیموضوع جد نکهیمث ا...نه بابا-

 ؟يریگیآمارشو برام م-

 ؟یمثال چ-

 زایچ نیداره وا يزیچ يخواد؟نامزدیروم یه؟کسییکه کجا نیا-

 .دونم ینم..اممم-

 ؟یخون یتو،تواون خراب شده درس نم ؟مگهیدون یکه نم یچ یعنی-

 .شه تابره یشه وبلند م یم یحرف راشا حرص نیاز ا امنیآر

 امن؟یآر يریکجا م-

 .نزد یحرف امنیآر

 خب  یلیخ-

 ؟یکن یم دایبرام پ.قبول پسر تند رفتم:گهیوبهش م رهیگیره ودستشوم یبه سمتش م ارشا

 .کنمیم یسع-

 .کنم یخواهش م: گهیم امنیروبه آر دیباریارشاالتماس م يکه از چشما یحال در
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 !بودمت دهیند ينجوریتا حاال ا:گهیحالت ارشا براش تازه بودبهش م نیمن که ا ایآر

خودمم موندم :رفت گفت یکه به سمت پنجره اتافش م یو در حال کردیکه دست تو موهاش م یدر حال ارشا

 !امنیآر

 که انتخابت درست باشه دوارمیام:گهیزنه وم یم يلبخند امنیآر

 .ازت ممنونم.منم-

 .نکردم يمن که کار-

 !یکن یبعدا که م:گه یوم زنهیم يلبخند اارش

 کنهیوگرنه مهندس منو پخ پخ م...مجبورم... آره خب-

 .من باهاش دست داد و رفت ایخنده وآر یم ارشا

 

 .کردیبود و صداش م نایتخت م نییپا افسون

 ؟ياینم نایم-

 هوم؟؟-

 !ها شهیم رمونید!صد بارصدات کردما...ــــــــنایم! بابا يا-

 .ادیخودت برومن خوابم م-

 يبرا داالنید ینم یمزخرف و تواتاق بغل يلمهایتاصبح اون ف شبیاهل غرنبوداماباخودش گفت اگه د افسون

 .هم مکافات نداشت دارشدنیب

قاعده  نیاما افسون ازا دادیگوش م یرو کمتر کس یدرس عموم.حرف استاد بود  یکالس حواسش فقط پ تو

اومدن از کالس بودکه  رونیبعد تموم شدن کالس در حال ب.رسارو دوست داشتد يبود اون همه  یمستثن

 .دیود امنیبرگشت وآر.اونو به نام صداکرد یکس

 هاتف يسالم آقا-

 .مزاحم شدم قیتحق يبرا.سالم خانوم سعادت-

 .نبود ادمی...بله..اوه-

 شرکت؟ نیایب نیتون یامروزم-

 م؟یبر یاما ک.ندارم یمشکل-
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 االن چطوره؟ نیهم-

 .میپس بر.باشه-

با موضوع  یمتن!کنه یسکته م یبا خودش فکر کرد چه خوب که افسون قبول کردحتماارشا از خوشحال امنیآر

 یلیخ امنیآر.شناخت یسر از پا نم امیپ نیا دنیارشاباد.ارشافرستاد يبرا"شرکت  ارمیعروس خانومو م"که  نیا

 ...یلیخوب بود خ

 چقدرخوب.ارهیم دنشیون رو به دروز نشده افس کی هنوز

از .که ارشا از طبقه آخر تو دفترش نظاره گر ورود اونا بود یشدنددرحال ادهیپ امنیام و آر یازب امنیوآر افسون

 يرفت البته قبل ازرفتن خودش روبرا ساتیواحد تاس 5با عجله به طبقه .دیگنج یدر پوست خود نم یخوشحال

 ارشاخودش روبه اونا سونواف امنیباورودآر.بود یاز هرنظرعال.نگاه کرد نهیبار هزارم توآ

 .رسونهیم

 امن؟یآر یخانوم سعادت؟ خوب نیسالم خوب-

 عاشق دلخسته؟ يچطور:که افسون نشنوه گفت يعبورازکنارارشاجور نیوح زنهیم يزیآم طنتیلبخند ش امنیآر

افسون ازش تشکر کردوهمراهش به سمت دستگاه .محوافسون شده بود امنیتوجه به حرف آر ارشابدون

اونو .که عمال حضور نداشت  امنیآر.وافسون وبرعهده داشت امنیآر ییراهنما تیامروز خودارشامسئول.هارفت

 .باافسون تنهاگذاشته بود

! کجا رفته بود؟ یعنی.نایداخل اتاقشان که رفت همه بودن جز م.بود 7ساعت  دیکه افسون به خوابگاه رس یزمان

 یکرد،معلوم نبود چ ینم یاصالتوجه شیبود که به درسها یآوردمدت یدختر سر در نم نیا يافسون از کارها

 .زدیباهاش حرف م دیحتمابا!کنه یکارم

 :کنه یرو از تخت بلند م نایبعد با زور م روز

 .؟بذار کپه مرگمو بذارم!چته افسون-

 بلندشو-

 !میامروز که کالس ندار.خوام ینم-

 .دونم یخودم م-

 ؟یپس چ-

 بلند شو-
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 ؟يکلمه رو بلد هی نیافسون تو فقط هم!اَه-

 .بلند شو باهات کار دارم...نه-

 کارم داره؟ یچ یعنیگه  یکنه وباخودش م یبه افسون نگاه م ناباتعجبیم

 نجابگویهم يکارم دار یخب چ-

 ناهارمهمون کنم؟ هی زموبهیروزدوست عز هیتونم من  ینم یعنی:گهیوم زنهیم يلبخند افسون

شه ورو به  یبلندم اقیبااشت.ناهار مشت تنگ شده بود کی يآخ که چقدردلش برا.باافسون د؟ناهاریشنیم یناچیم

 افسون جونم؟ یگ یراست م: گه یافسون م

کشدوبوسه  یپرد و لُپ افسونو م یم نییاز رو تخت پا نایم عیحرکت سر هیو با  دهیسرش رو تکون م افسون

 .کند یبارانش م

 !به خدا یماه یلیخ يوا-

 چراافسون ماهه؟:گه ینامیتازه داخل اتاق اومده بودروبه م رهاکه

با هم  میخوا یم..عشقمه...دوست جون خودمه نکهیواسه ا:شد گفت یحموم رفتن م يکه آماده  ینیا نیناحیم

 .رونیب میبر

 .گه خوش بگذره یمزنه و یم يهم لبخند رها

ور و  نیبچه ا نیساعته دنبال ا 2اصال معلوم نبود چرا .کفرش در اومده بود نایم يها ياز دست بچه باز افسون

 .غذاش خوبه میرستوران و بر نیهم ایب.جان نایم:گهیکشه وم یرو م نایدست م!ره یاون ور م

 توپ يجا هی میبر.ادینم شیپ تیموقع نیا گهید..نه افسون -

 . دهیوآدرس جردن و م رهیگ یم یتاکس هی نایکجا؟ که م یعنیتوپ  يجا هیکرد که  یفکرم نیبه ا افسون

 .بود اما تا حاال نرفته بو دهیشن یلیاسمو خ نیافسون ا جردن؟

 م؟یریاونجا چرا م نایم-

 ؟باشه؟ گهینشو د سیخس.میریاز رستوراناشم م یکی..نمشیدوست دارم بب..هیباحال يجا-

نکنه که آروم  ادهیچند صد تومن منو پ رون،تایب میکردم بهش گفتم بر یافسون با خودش گفت عجب غلط-

 .اونجابودن کینداشت چون نزد يا دهیفا گهیاماد شهینم

*** 

 شد یرفت که آروم نم یتا کُل تهرانونم ریام.پسرخاله شونداشت نیا ياصالحوصله  ارشا
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 !ها رهید..خونه میبر ایب رجانیام-

 ناهار میبر دیبا ره؟تازهیارشا کجا د!!...ر؟ید-

 م؟یبگو کجا بر...باشه-

 ...گُشنمه یلینگه دار خ ییجا هی-

 .ذارهیپاشوروترمز م..آره خودش بود...د،افسونیآشناد يچهره  هیدور زدن  نی،ح ارشا

 نایکالفه شده بودازدست م گهید افسون

 !گهیجاخوبه د نیهم!ایحوصلمو سر برد نیبب نایم-

 ...بگه که يزیبه ظاهررستوران نگاه کردوخواست چ نایم

 

 سالم-

 .شده بوداما افسون ازبهت دراومد شانیکه محو تماشا نایم.دندیروارشارادیبه عقب برگشتندوام نایو م افسون

 سالم-

 خانم سعادت؟ نیخوب-

 ن؟یبله ممنون شماخوب-

 ناهار؟ نیبرد یم فیتشر.ممنون-

را که  یوهمزمان رستوران.میرستوران بر نیراستش قرار بود به ا.بله:گفت نایبگه که م يزیخواست چ افسون

 .کنارآن بودندنشان داد

 د؟یامروزناهارمهمون من باش دکهید یافتخارم:دوگفتیگنج یدرپوست خودنم یارشاازخوشحال

 ممنون ازلطفتون:گفت عیسر نایم

 .میش یمزاحمتون نم امهریآر ينه آقا:فترو به ارشا گ یچند تا فحش دادوباشرمندگ نایتودلش به م افسون

 .دیی؟بفرما هیچه حرف نیا-

 ینم یارشاجان معرف:مرده بودروبه ارشاگفت یتااون لحظه از فضول رکهیام.به طرف رستوران رفتند چهارنفر

 ؟یکن

تهرانو  شونیدارم که به ا تیروزه که ازلندن اومدن ومنم مامور 2بنده هستن، ي رپسرخالهیام شونیا..چراکه نه-

 .نشون بدم
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 رانوارشاجانیکُل ا:حرف ارشااومد وگفت ونیم ریام

 ...شونیوا امنیهم خانوم سعادت همکالس آر شونیا...بله:زدوگفت یلبخند تصنع ارشا

 هاتف يافسون جون و آقا یپاکرو هستم،همکالس:گفت عیسر نایم

 شد؟ یکردوچ یفکرم ینا،چیرفتارم نیخوردازا یخون خونش رام افسون

از !کند یافسون وارشاهست وارشامدام باعشق به افسون نگاه م نیب يزیچ کیبودکه  دهیکه فهم ییتاجا ریام

دختراما  نیا ییبایشود در برابرز نگونهیا دادکهیامابهش حق م! را نداشت يانتظار نیخودش چن خی يپسرخاله 

 .رنظرداردینااورازیمعلوم بود که م...بدنبودجالب بود ناهمیم

از  شیخواست ب یکرد نم یافسون مخالفت م.خواست که آن ها رو برسونه  ناوافسونیناهار ارشااز م بعدصرف

 یهر چند که راض.به هر حال ارشاباآن لحن گرم خودش آن دورامجبور کردکه قبول کنند.شرمنده بشه نیا

 ...اما افسون.نبود یچندان سخت ناکاریکردن م

شد؟؟ اعصابش از دست  یگفت پس چ ینامیبه م دیکه با رویزیرد،اون چبه خوابگاه افسون باخودفکرک دنیبعدرس

 .گذشت يکردن تا اطالع ثانو حتینص ریاز خ.برود شیبودآبرو کیامروزواقعانزد.دخترخورد بود نیا

زداما  یحرف م دباهاشیبا.بود دهیافسون رود یجالب بود به طور اتفاق یلیخ.به شرکت رفت ریرساندن ام ارشابعد

 ؟يچطور

*** 

تو بحر صحبت بودند که متوجه .دادیگوش م قیراجع به تحق شینشسته بودوبه صحبتها امنیآر يروبرو افسون

جدا شدوبه دنبال  امنیدازآریببخش هیبا .حواسش کامال پرت شد.از کنارشون رد شد هیبا گر نایشد م

 .کرد یم هیرفت وگر یم ناراهیم.نارفتیم

 با توام...صبر کن... نایم...نایم-

 نهیبیاز دوراونواروم امنیآر.کنهیتو بغل افسون پرت م ناخودشویو اونو به سمت خودش برگردوند وم دیکش دستشو

 یافسون تو کاف...سمت ساختمون دانشگاه رهیادومیحرف زدن نم يادامه  يافسون برا گهیمطمئن شد که د

حاال !کنه یم هیمث ابربهار گر نایم چرادونست که  یهنوز نم.کرد ینگاه م ناینشسته بود و به م نایشاپ مقابل م

 .شده بود ایش به هق هق تبد هیگر بایتقر

 ؟يبهتر...جان نایم-

 دهیسرشو تکون م نایم
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 بهم بگو يخوایشده؟اگه م یچ-

 ..من..افسون-

 .کنهیدوباره شروع به حرف زدن م قهیبعد چند دق.ش شروع شد هیگر دوباره

 ...یعنیفکرتر از من آدم وجودنداره  یب...یلیاحمقم،خ یلیافسون من خ-

 .کرد هیگر باز

 !کمکت کنم دتونستمیشده شا یبگو چ...نکن هینقدرگریا-

 ...من!تونه کمکم کنه ینم یکس-

 ؟یگ یخب حاال م-

 .شهیبه افسون م رهیخ نایم

 ؟یشناس یفربدو م-

 !فربد؟-

 هم وضعشون خوبه  یلیخ. مونهییهمون که ترم باال.گهیآره د-

 داره؟ یشده حاال؟به اون چه ربط یخب چ.!دونم ینم:فکر کردوگفت یکم افسون

 .راستش من با اون دوستم...خب-

 آخه؟ يبا اون؟چطور: گهیکنه وم ینگاه م نارویم يبا ناباور افسون

برام بوق  نیماش هی دمیبعدجدا شدن ازآن د نیرفته بود قیتحق يبا امنیروز که تو با آر هی شیچند وقت پ-

 !فربد دمیکنم که د چاربارشیچند تا ل هیبرگشتم  رهیگ يادیز دمیمحل نذاشتم امابعدکه داول .زد

 خب؟-

 !گهید نیهم-

 نا؟یم يتو سوار شد-

 .خواد باهام حرف بزنه  یبهم گفت م...آره:انداخت و به افسون گفت نییسرشو پا نایم

حرف زد اما  زایجور چ نیکم در مورد درسا و ا هیاول .دانشگاه کینزد يشاپا یاز کاف یکیرفتم به  باهاش

آشنا بشه خب منم اول قبول نکردم اما خب  شتریخواد باهام ب یگفت م.ادیبهم گفت ازم خوشش م...بعدش

جور حرفا منم باور  نیو از ا ارهدوسم د یلیبهم گفت که خ...بهش نه بگم ومدیبهم التماس کرد که دلم ن نقدریا

 .ش دوستماز اون موقع باها.کردم
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 یفکرش روهم نم.امادوست پسر رکردهییتغ نایم دونستیم.کرد نانگاهیاز حدقه درآمده به م يبا چشما افسون

 !کرد

 !فقط.افسون به خدادست از پاخطا نکردم-

 ؟یفقط چ:کردوگفت نانگاهیباوحشت به م افسون

 .مییدختر دا يخونه  رمیکه گفتم شام م یهمون شب.رونیشب باهاش رفتم ب هیفقط -

 !!گفت؟یم یناچیشدم یم وانهیواقعاداشت د افسون

 

 ن؟یکرد یکارم یچ نااونجایخب م-

چشماشون چهار تا شده  دنید یمنوتومهمون یهمه وقت.خوشحال بودم یلیمن خ..یعنی...مینکرد يبه خداکار-

ست  وهیآبم کردمیبهم داد البته فکر م وهیکم آبم هیفربد .دانشگاه هم بودن يازبچه ها يسر هی.بودالبته با فربد

 .باطل مشروب بود الیخ یزه یول

 

 مشروب؟-

 

انداخت وبه  نییازخجالت سرش روپا.گفت که همه اونونگاه کردن يبابلندیتقر يکلمه رو باصدا نیا افسون

 ؟..خب:ناگفتیم

طبقه  يازاتاقایکید ت فربد دستمو گرفت ومنوبر.کنم یم ینبود دارم چه غلط میاونوخوردم حال یوقت یچیه-

 ...اون...تواتاق اون.دنبالش رفتم ناحمقینهوایع.من خَرَم تو حال خودم نبودم .باال

 نا؟یم یاون چ-

 یخواستم به خدانم یتخت گذاشت نم دمنورویمنو بغل کردومنوبوس:انداخت وگفت نییسرش رو پا نایم

 ...خواستم

 !کارکرده بود؟ یاحمق چ يدختره  نیا.نفس بکشه تونستینم گهید افسون

 

 ...اومد  سینکرداون لحظه پل يبه خداافسون کار...اون لباسامو درآورد وخواست-

 .قلبش گرفته بود یواقع يبه معنا افسون
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 داریب یوقت.دمیمارو بردن بازداشتگاه تاصبح اونجا بودم اماخب اونقدرمنو مست کرده بود که تاخودصبح خواب-

 هیگر نقدریمنِ خَرَم صبحش ا.آزادکرده بود قهیفربد و همون شب باباش با وث.دمکر یتیچه خَر دمیشدم فهم

 ادیدلش به رحم م نهیبیمنو م یوقت کنه یپسرشوماست مال يفربداومده بودتاکارا يبابا یکردم که وقت يوزار

کنه که  یمنوآزادم یباهام حرف زدوگفت به شرط یکل.کردیکارارو م نینبودکه پسرش ا يبار نیاول نکهیمث ا..

 .گه ینم يزیبا پسرش ازدواج کنم واونم به خونواده م چ

 ؟یباهاش ازدواج کن يخوا یم یعنی؟ یگ یم یچ-

ودوباره .. کشه یمنوم ره،بابامیفهمن،آبروم م یم زوخونوادمیکارونکنم که همه چ نیاگه ا.ندارم افسون يچاره ا-

 .شه یش شروع م هیگر

 

 کنه کردتاآرومش یم یسع افسون

 ؟يکرد یم هیخب حاال امروز چرا گر...جان  نایباشه م-

خواد اما باباش مجبورش کرده که با  یگفت که منو نم...رو دستم ختیرو ر یآب پاک.امروز با فربد حرف زدم-

 ...الدنگ يکاراش آبروشو نوبرده پسره  نیبا ا نکهیمث ا.کنه  یمن ازدواج کنه وگرنه اونو از ارث محروم م

 

 ؟یبه مامانت وبابات گفت-

 

بدبخت  یدست یدست يدیافسون د...يخواستگار يبرا رازیبرن ش گهیهفته د 2اما اونا زنگ زدن قراره ...من نه-

 از دست توئه کشمیم یفربد که هر چ يریبم ي؟ايدیشدم؟د

 

هم  نایرفتند وم رازیبه ش يخواستگار يبرا یفتح يهفته بعد خانواده 2.به سر کرد نایشب افسون با فکر م اون

 يبرا نایکه م يروز آخر.که اصال خوشحال نبود نایم.برگزار شد شانیماه بعد عروس1.رفت لشیبرخالف م

 بایهم تقر نا،افسونیبا رفتن م.نموند اشبر یینا گهیکرد که د هیبه خوابگاه اومده بود آنقدر گر لشیبرداشتن وسا

 ....اومد یبر نم يدونست اما از دست اونا کار یرو م نایآن هم موضوع م.تنها شده بود 

 

 ...!وصال:سوم  فصل
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دوست داشت با خانواده ش  یلیخ.کرد که دوستش داره یوحاالاحساس م.بود دهیشد که افسون ود یماه م 2

 !!؟يحرف بزنه اماچه جور

 

 هریگیوم امنیو شماره آر دارهیو بر م شیزد گوش یحرف م امنیباآر دیبا...دست خودش  از

 

*** 

 .پدرو مادرش تنگ شده بود يدلش بر.رو به شمال بره يهفته ا کیقرار بود  افسون

 کهیدر حال.دندیپرست یآن هاواقعابا جان و دلشان افسون رام.شناحتند یافسون سرازپانم دنیبا د مایوس احمد

 دانشگاه چطوره؟:دیپدرش نشسته بوداحمدازاوپرس يافسون روبرو

 .براتون تنگ شده بوددلم  یلیخ یول.ستیبد ن-

 !مکه یحاج یحاج یرفت یشد نم یواقعا؟ اگه تنگ م:اومد گفت یم ییرایبه دست به پذ يکه چا یدرحال مایس

-شهیهم امتحانامون شروع م گهیماه د...شده نیترم درسام سنگ نیمامان ا...ا 

 زمینگفتم عز يزیمن که چ-

 خوب خودم برم يقربون مامان ببا-

 !هیچه حرف نیا..خدانکنه افسون:بااخم گفت احمد

 باشه باباجون-

که تعجب کرده  یافسون درحال.در بلند شد يبود که صدا دنیافسون درحال خواب.گذشت یروبه خوب اون

 .دییبفرما:بودگفت

 در را باز کردوداخل آمد مادرش

 ؟يبود دهیخواب-

 ؟یداشت يکار..نه مامان جون -

 زمیآره عز-

 دیکش یدخترش دست م يکه نوازش گونه به موها یار دخترش نشست و در حالتخت کن يمارویس

 یدون یم. یداشته باش یکه توناراحت میخوایونم میکه منو بابات چقدر دوست دار یدونیراستش افسون م:گفت

 خونه؟ يایهفته رو ب هی نیا میگفت یچ يبرا
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کردکه  یاماخب فکرم.ادیهفته به خونه ب کی يآمد که مادرش به او زنگ زد و گفت که برا ادشی افسون

 !حتمادلشان تنگ شده 

 افسون جان گوشت بامنه؟-

 دونم ینه نم.دیببخش.بله مامان-

 راستش زمیخب عز-

 گهیبگو مامان د-

 برات خواستگاراومده-

 خواستگار ؟:با تعجب گفت افسون

 !نطوریپدرش هم هم.دیدینم یلیدل یعنیگفت  یبهاونم چوقتیاومدامامادرش ه یخودش فکر کردخواستگارم با

 ..مامان اما من-

 

 .ستیمعلوم ن یچیهنوزه.انیب ییآشنا يبابات هم گفت برا...اصرارکردن  یلیاما خ.زمیدونم عز یم-

 نداره یخواسته اشکال نطوریباشه مامان اگه بابا ا-

 .گذراند انیو چرا پدرومادرش قبول کرده اند که ب هیخواستگار ک نیا نکهیشب افسون با فکر ا اون

 

*** 

 شد؟یم یچ یعنی.مونده بود گریروز د 2.توانست صبر کن  ینم گرید ارشا

چقدرهمه .کرده بود نقدرکمکشیممنون بودکه ا امنیازآر.قرار بود همراه پدر ومادرش به شمال بروند امروز

 .گمیهمون موقع بهش م.اشکال نداره.حرف نزدم اما من هنوز باهاش:ارشا باخود گفت.گذشت عیزسریچ

استرس داشت اون هم به خاطرجواب  یلیسر به سر پسرشان گذاشتند اما ارشا خ یوخسروکل یتیگ درراه

 ...!افسون

افسون تو .رفتند يخواستگار يسعادت برا يآقا يبه خونه  یتیارشا و خسرو وگ.دیرس يشب خواستگار باالخره

مامانش !! بود؟ یک یعنی.بود دهیخواستگار سمج و که دل پدر ومادرشو بدست آورده بودو ند نیهنوز ا.اتاقش بود 

اصرار کرده  یمامانش کل.بود دهیپوش دیشال کرم سف هیو یخی یل هیبا  يخاکستر کیتون هی.نگفت  يزیکه چ

 .حوصلشو نداشت.امااون قبول نکرد دیبود که برن خر
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*** 

کت وشلوار عوض کرد آخرش هم با کمک  یامشب کل يبرا!کار کنه؟ یچ دیدونست با یاسترس نم ارشااز

 .کرد یعطرشم که رو خودش خال.دیپوش دیبلوز سف هیبا  يکت و شلوار خاکستر هی یتیگ

 .اول از همه خسرو به حرف اومد.سالم گفتن افسون همه سرشونو به اون سمت برگردوندند با

 زمیسالم دخترعز-

 .زد یدر نگاهش موج م نیبرق تحس دیم دخترم وبلند شدو صورت افسون و بوسسال:هم به خودش اومد  یتیگ

  ؟یکن یروپخش نم ییچا زمیعز:رو به افسون گفت مایس

مغزش به !بود نیپس اون خواستگارسمج ا!کرد؟یم کارینجاچیا نیا!که ارشابود نیا.مات مونده بود اماافسون

 یکردباورش نم یجمع نگاه م ربهیهنوزباتح.مانشستیرفت وکنارس يبعد پخش چا!هنگ کرده بود یواقع يمعنا

 میبر ستیسعات بهتر ن يآقاخب :خسرورو به احمدگفت هیاول يبعدازحرف ها!شدکه ارشا خواستگارسمجش باشد

 سراصل مطلب؟

 .دییبفرما...بله:هم گفت احمد

 میبگ یماهرچ یره اماازنظراخالقندا یکه مشکل یِ ونور چشم مااز لحاظ مال یتیراستش ارشاتنها پسرمن وگ-

 هی نیباالخره هم نیمورد نظر بد نیدر ا دی،شما خودتون با نیکن یم يپسرتونه وازش طرفدار نیا نیممکن بگ

 .میمجبورتون کن میخوا یوما نم نیدخترودار

 ! خشک شده بود اددهانشیافسون هم از استرس ز!ادیکرد قلبش االن به درون دهانش م یحس م ارشا

 !پسر ِماروبرده نیدل ا يدختر شمابدجور نکهیمث ا میما به اصرار ارشا مزاحم شد: ادامه داد خسرو

که تک  نیدونیبه افسون دارم ،م يادیز یراستش من وابستگ...شما نیلطف دار: گهیزنه و م یم يلبخند احمد

بود که خودش دوست  نیخونه اگذاشتم بره تهران درس ب نکهیا یلیدل...خنده یحرف م نیو با ا ییدختره وبابا

راجع به .که ازمون جدا بشه تمو گرنه دوست نداش رمیبگ شرفتشویپ يداشت بره اونجا ومنم نخواستم جلو

خب هنوز براش زوده اون فقط  یراهنما براش هستم هر جور که خودش دوست داره ول هیازدواجشم من فقط 

 !سالشه 19

 خندهیم؟ومیکار کن یگل پسر چ نیبا ا یول..نیحرف شما مت:خسرو

 یحرف همه به افسون نگاه م نیندارم باا یبگه من حرف یداره هرچ یگفتم به نظر افسون بستگ: احمد

 .استرسش دو برابر شده بود.کنن
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 سعادت فک کنم بهتره بچه هاباهم حرف بزنن  يآقا:به حرف اومد یتیگ

 ستین یباشه مشکل:احمد

 ..کن ییافسون جان آقاارشارو به اتاقت راهنما:مایس

 نهیش یتخت م يافسون رو..رنیسمت اتاق افسون م نطوروبهیشه وارشاهم هم یگه و بلند م یم یچشم افسون

 .نهیشیم وترافسونیکامپ یصندل يو ارشا هم رو

 يدار یاتاق قشنگ:ارشا

 ممنون-

 ؟يسوال ندار-

 چطور بگم؟....یعنی...کردم شما یراستش من فکر نم-

 درسته؟ تیخواستگار امیکه من ب يکرد یفکر م-

 بله-

 کنه یوبه افسون نگاه م!! شد یدختر شمال هی رِیسال سن دلم گ 28با !شد يدونم چطور یخودمم نم-

 د؟یمونیپش یعنی-

کردم  یرمچندماه فقط داشتم به تو فک نیتوا.ادیز یلیمن دوست دارم اونم خ!ه؟یچه حرف نیا! اوه نه مون؟یپش-

 تو زحمت انداختم یرو هم کل چارهیب امنیآر..مونییاز همون روز اول آشنا

 هاتف آدرس مارو به شما داد؟ يآقا یعنی-

سپردم بره اونجاتاآدرس وشماره  امنیشناختم به آر یروم يچندنفر هیمن تودانشگاه شما! ییجورا هیخب -

 ارهیربیتلفنتونوبرام گ

 ..آها-

 م؟یزنیحرف  گهید يزایراجع به چ ستیبهتر ن-

 .حد ممکنش بود نیتر نییکه ازخجالت سرش در پا افسون

 ...بعدش اگه باهم تفاهم مینامزد ش يامااگه اجازه بد یشناس یدونم منو خوب نم یم:ارشا

 ؟يزود نینامزد؟؟ به هم: که کامال شوکه شده بود بابهت گفت افسون

 خانوم شترافسونیب ییآشنا يبرا-

 ..من...اما-
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 يباالخره شمااصل کار... میشینامزدم ینداشته باش یکنن اگه شماهم مشکل یبا خونوادتون صحبت م نایابا اب-

 !نیهست

 ...خب-

 دمیعذاب کش یلیخ نجاشمیمن تاا نیارینه ن-

 ییمونن و مژه ها یم لهیداره که مثل ت يسبز يچشما...  کنهیصورت ارشا زوم م يبار رو نیاول يبرا افسون

به ..جذاب تر شده بود شیگرد که با آن ته ر یکرده و صورت تشنیکه به سمت باال هدا ییخرما يبلند و موها

 هیرو صورت ارشازوم کرده واونم با يا قهیچند دق هی! بلــــــــــــــ ـه نهیبیکه م ادیخودش م

 بگه بابا یهرچ دونمینم: گهیوم ندازهیم نییسرشوپا عیسر کنهیلبخنددخترکش نگاش م

 ن؟ییپا میپس بر. باشه:کرد که خنده اش را کنترل کند گفت یارشاسع

 .میبر-

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

که شما  امهراصراردارنیآر يآقا:گه یاحمدروبه افسون م.ننیشیمبل م يرن و رو یم ییرایو ارشا به پذ افسون

 يزیموضوع چ نیاز ا یکس میخوایاما فعال نم شتریب ییآشنا يبرا نیونامزد ش نیبخون تیمحرم ي غهیص هی

 بابا؟ هینظرت چ.بدونه

 بابا  نیشمابگ یهرچ: گفت یبعد از مکث کوتاه افسون

اون شب باانداختن .شن یبااوناهمراه م ماواحمدهمیکنن وس یشروع به دست زدن م یتیحرف خسرووگ نیباا

 دردست يانگشتر

 .نذار یصبح فرداقرارم يبرا غهیخوندن ص يکنن وبرا ینامزد م افسون،ارشاوافسون

 حاال...شد کردتمومیکه ارشافکرم يزیزودتر ازاون چ زیچ همه

راحت بودن اون  يوخسرو هم برا یتیگ.رنیکنارش نشسته اونم به عنوان نامزدش وبه سمت تهران م افسون

 نشونویسکوت ب یارشا بود که هر ازگاه نیزد وا یحرف نم ادیافسون طبق معمول ز...برگشتن ییدوتا هوا

 .شکستیم

 افسون ؟ افسون؟-
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 بله آقاارشا؟-

 چه وضعشه؟ نیافسون ا:گهیکنه وم یاخم م ارشا

 کدوم وضع؟: گه یشده بودم ررفتارارشامتعجبییکه از تغ افسون

 زم؟یعز يتوفقط ارشام متوجه شد يمن برا-

 ...اما-

اما  گهیم یه و چشمزن یم يو لبخند ارهیباشه؟ افسون دربرابرلحن مهربون ارشاکم م...نداره خانومم یاما وول-

فقط به عنوان  نیشدن که تاقبل ا یمحرم کس عیسر نقدریافسون قابل هضم نبود ا ياتفاق هنوز هم برا نیا

 ...!شناختشیشرکت م سیرئ کی

 گه؟یماد يخونه  يایامشب م-

 گهیوقت د هی يبذار برا نیدیشماتازه رس-

مدت بگذره تا با خودش  هیخواست  یم دیکش یاون خجالت م ارهیداره بهونه م دونستیهم م خودافسون

 ..ادیکنارب

 باشه؟... اریپس نه ن...مامان خودش گفته افسون جان: ارشادست بردار نبودوگفت اما

 .کند یگه اماباخودش فکرکردکه ارشاچقدر قشنگ اسمش راصدام یم يناچاراباشه ا افسون

 يدروسط باغ بودکه دراطرافش درخت ها يباغ شده بودجاده ا ییبایمحوز دندافسونیارشارس يبه خانه  یوقت

باغبان در حال  میفاصله داشت ،مش رح یتا خود ساختمان اصل يا قهیدق 5قرار داشت و  دهیسربه فلک کش

 .بود ددرباغچهیجد يکاشتن گل ها

 میسالم مش رح-

 ؟ مبارك باشه نیسالم آقاارشاخوب-

 باغبونمون  میهم مش رح شونیا..افسون نامزدم .. میممنون مش رح-

 سالم خوشبختم-

 ممنون خانم جان-

 میما بر میخب فعالمش رح-

 دآقاییبفرما-

 ؟ير یچرانم: گهیکنه و م یم تیگذاردواورابه جلوهدا یکمرافسون م يدستش رارو ارش
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 ...آخه-

 ؟يدیباز خجالت کش...بابا  يا-

 ...ینه ارشاول: توانست سرش رابلندکندگفت یکه ازخجالت نم افسون

مال خودکرده بودرابه دست آورد  ینچنیدلش راا باراکهیدخترز نیتوانست ا یم یبه پا شد ک ییغوغا ارشادردلش

 ..قربون ارشا گفتنت بشم من: کردوگفت کیگوش افسون نزد هیسرش را !...؟

 ...خدا نکنه ارشا-

 ..هردوبه داخل عمارت رفتند... دیهم سرمستانه خند ارشا

 سالم بر اهل خونه-

 ن؟یم آقا خوبسال-

 ن؟یممنون شما چطور...خانوم میبـــه سالم مر-

 جان باشن درسته؟ دافسونیخانم خوشگل با نیا...ممنون آقا-

 .دهدیاندازدوسرش راتکان م یبه افسون م ينگاه عاشقانه ا ارشا

 : دیگو یردومیگ یرودواورادرآغوش م یافسون واقعا خوشحال شده است به سمت افسون م دنیخانوم از د میمر

 .کرد بمیکه خدانص نمیآرزو داشتم که خانم ارشا جان رو بب. يخوش اومد زمیعز-

 خانوم میممنون مر-

 دختر م کنمیخواهش م-

 دخترم؟ یسالم افسون جان خوب-

 خانوم  یتیممنون گ-

 یتیگ ؟همونیکه گفت هیاون خانوم چ:او رامادرانه درآغوش گرفت وگفت یتیرفت و گ یتیبه سمت گ افسون

 ينجوریخوبه ا

 .رمیپ یلیخ کنمیخانوم فک م یگیم یترم،وقت راحت

 جون  یتیباشه گ:دوگفتیخند افسون

 پسرم؟  یتوخوب.شد نیآهاا-

 جون؟ یتیگ يازماکرد يادیچه عجب : زدوگفت يلبخند ارشا

 !حسود يپسره : دیو گهیردومیگیدرآغوش م زیرودواوران یبه سمت پسرش م یتیگ
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خودت عروس  يبه خونه  يسالم خوش اومد ؟یتیبه به تنهاتنها گ:آمد گفت یم نییکه ازپله هاپا یخسرودرحال

 زمیعز

 سالم بابا خسرو:قرمز شده بودگفت شیکه از خجالت گونه ها یدر حال افسون

 زمیسالم عز: دیگو یزند وم یم يافسون بوسه ا یشانیبر پ خسرو

 کن تا لباساشو عوض کنه ییپسرم افسون جان رو راهنما: روبه ارشا گفت یتیگ

جون وبه همراه افسون به طبقه  یتیچشم گ يبه رو: دیگو یردومیگیحرف مادرش دست افسون م نیباا ارشا

 .باال رفتند

 شاار باستیاتاقت واقعاز:اتاق شگفت زده شدوگفت ییبایو ز یداخل اتاق ارشارفت از بزرگ یوقت افسون

 ننیب یم بایچشمات ز زمیممنون عز-

افسون را  عیتوانست خودش را کنترل کند سر ینم گریارشا که د.گل انداخت  شیدوباره گونه ها افسون

 گونه هات گل یوقت یدون ینم ؟یکش یخجالت م نقدریدلم چراا زیعز: درآغوش گرفت وگفت

 .افسونم یش یچقدر جذابتر م ندازهیم

 یخوب داشت حس یلیحس خ کیاما آغوش ارشا .زدیهنوزهم درشک بغل کردن ارشابودوقلبش تندتند م افسون

 !که تابه حال تجربه اش نکرده بود

 رهیتبدارش به او خ ياش نشاند وبا چشمها یشانیپ يرو یآروم يوبوسه  دیکش رونیرااز آغوشش ب ارشاافسون

که  يا قهیبعد از چنددق. ادیز یلیآوردخ یدر برابرافسون کم م یشده ول نگونهیچراا دانستیشد خودش هم نم

 .اتاق وترك کرد یحرف چیوبدون ه عیماتندسر یبه افسون باق رهیخ

 .رفت نییلباسش پا ضیافسون کم شودواوهم بعد تعو یدرون دتاالتهابیطول کش يا قهیچنددق

 يو با کمک ارشا تموم کردوبرا تیبا موفق افسون امتحاناتش رو.گذشتیافسون وارشام ياز نامزد یدو ماه حدود

از  يدور.زد  یگذاشت و مدام زنگ م ینم شیلحظه هم تنها کیهر چند که ارشا.به شمال رفته بود التیتعط

همه محبت  نیزازای،افسون ن شدیمافسون  ي فتهیش شتریارشاروز به روزب!جزو محاالت شده بود شیافسون برا

 چیرا که درکنارارشاداشت باه یبود وآرامش يارشاغرق شاد

زنگ زده  ش،یبه قول ارشاطاقت فرسابرا التیهفته تعط کیبعد  روزارشاید.توانست عوض کند ینم يگریزدیچ

 .دیآ یبه دنبالش م یعروس دیخر يبودوگفته بودبرا

 .هم درراه برگشت به تهران بودند وحاالبا
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 کنه؟ یچه م زمیافسون عز-

 خوبم-

 ؟  نیمواقعا؟ فقط ه!!! ا؟-

 خب آره-

افسون جان حلقه هاروسفارش دادم همونجور که خودت :دیگو یاندازدوم یبه افسون م يعاشقانه ا ارشانگاه

 مطابق با نظرخودت سفارش داده فقط مونده که خانومم پروکنه یتیعروسم مامان گ ،لباسيخواسته بود

 ممنون ازت-

 ن؟یفقط هم:گهیوم ردیگ یبه خودش م یناراحت ي افهیق ارشا

 ؟یپس چ-

 شه؟یم یپس بوس من چ-

 !ارشا؟-

 جانِ ارشا؟-

-ا!... 

 جونم؟-

 !بازا يلوس شد-

 شهینم رینخ-

کار  نیگردد ،افسون که از ا یکند وبه سمت افسون بر م یم تیهدا يرا به کنار نیحرف ماش نیدنبال ا وبه

 شده ارشا؟ يزیچ: ارشا هم تعجب کرده و هم شک زده شده گفت

دوست دارم تا آخر عمرم : گهیوتو گوشش م رهیگیواونو تو آغوشش م رهیحرف به سمت افسون م ونارشابد

کنارم  شهیتونم قول بده که هم یافسون من بدون توواقعانم! دمیکش یهفته چ هی نیتو ا یدون ینم....افسونم

 شهیهم یمونیم

 دمیقول م: شد گفت یم دهیکه به زورشن ییباصدا افسون

حاال : گهیم یطونیزنه و بعد چندلحظه بالحن ش یافسون زل م یآب يوتو چشما شهیازافسون جدام یارشاکم

 بوس منو بده
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 رهیگ یم نییتونه پا یگل انداخته بود سرش رو تااونجا که م شیاتفاقات پشت سر هم لپ ها نیکه از ا افسون

 ...بوسه یارشارو م يوبااسترس فراوون گونه 

من و  ینداره خانم خجالت یاشکال یول ستیهرچند که قبول ن: گه یافسون م رگوشیز زو با زنهیم يارشالبخند

 .فتهیوبه راه م شهیبوسه و ازش جدا م یافسون و م يگونه 

جشن آماده  يدماوندوبرا يالیتمام کارا انجام شده ،ارشا و بایتقر.ارشا و افسون مونده  یدو هفته به عروس فقط

 زشیخواد که سورپرا ینگفته م يزیتاکاراشوشخصادنبال کنه ،به افسون چ زنهیکرده، هرروز به اونجا سر م

االنم .دیرس یشداون به دادش م یم ستهکه ارشااز کارا خ یکمکش کرده ،مواقع یلیمدت خ نیتوا امنیآر.کنه

 .انجام دادن کارارفته دماوند يارشابرا

 .زنن یجشن حرف م ينشسته و با هم درموردمهموناوبرگزار یتیگ يروبرو افسون

 ؟يدیافسون جان خونه تو د-

 ذاره یجون،ارشا نم یتینه هنوزگ-

 ؟يریلباستو بگ يبر دامروزیکه با یدون یم یراست! کنه  زیخواد تو روسوپرا یپسرم فقط م نیا-

خودم  شهیم.اونقدرخسته ست که نانداره  ادیدونم شب که م یامام رهیگیآره به ارشا گفتم گفت که خودش م-

 برم؟

 بروفقط با فرزاد برو ياگه دوست دار-

 باشه پس برم آماده شم-

واقعالباسش محشر شده  رهیگیره ولباسشو م یرادمهربودبه مزون م يخانواده  یبافرزاد که راننده خانوادگ افسون

ه اونوبه از فرزادخواست ک.گرفتن یرفتن وحلقه هاروهم م یم دیکه امروزبا ادیم ادشیتوراه برگشت افسون .

 رهیم یداخل طال فروش.ببره یسمت طالفروش

 سالم-

 رادمهر خوب هستن؟ د؟آقایسالم خانوم رادمهر خوب هست-

  رمیفرهمنداومدم حلقه هاروبگ يممنون آقا--

 ارمشونیبله االن م-
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 هیشده  خواستیکه م يدرست همونجور کنهیذوق م یکل نهیبیحلقه ها روم یوقت.مونه یمنتظر م يا چندلحظه

 کنهیم ییحلقه افسون خودنما يارشاواسم ارشا رو يحلقه  يکه اسم افسون رو نیساده باحروف الت نگیر

 حلقه.نوشته شده شونیعروس خیداخلش هم تار

طبق معمول ارشازنگ زده دکمه اتصالو .خره یزنگ م شیپاساژ گوش رونیب.ادیم رونیو از مغازه ب دارهیهاروبرم

 شهیوتماس برقرارم زنهیم

 الوافسون؟-

 ارشا؟ یسالم خوب-

 تو؟ ییافسون کجا-

 ازپشت تلفن هم حس کنه یتونه استرس ارشارو حت یم کامال

 سر راه اومدم حلقه ها روهم گرفتم رمیاومدم لباسمو بگ-

 .میرفتیکردم با هم م یتموم م ؟کارارويچرا منتظرم نموند-

 شد  یرمید ياومد یتا تو م-

 .بودرفت ابونیکه آن سمت خ نیبه سمت ماش زدیف مهم زمان که با ارشا حر افسون

 یرفت یتنها م دینبا! گهید يموند یمنتظرم م-

 آقا فرزاد لطف کردن منورسوندن  ستمیتنها ن-

ارشا هم  ياومدن وصدا یرفتن وم یم یدرپ یپ نایشلوغ بود وماش یلیدوم خ ابونیشه اماخ یاول ردم ابونیخ از

 .شه ینم دهیشن

 ...الو.ارشا من صداتو ندارم-

 شلوغه؟ نقدریچراا ؟ییالوافسون کجا-

  ذارهیم ابونیو پاشوتوخ شهیکم م یازشلوغ یکم هی باالخره

 ..بعدا.ارشا صداتو ندارم-

 ...!نیزم يبررو یشدن جسم دهیرسه وکش یبه گوش ارشام نیماش يکهایالست غیج يوصدا

*** 

 ...یزندگ گرید يرو:چهارم فصل
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آخه با خشم پتو رو از روش  یشد زندگ نمیا...بود  دهیهمش کابوس د شبویبا سردرد از خواب بلند شد د امنیآر

شوم جلو چشمش  يسه هفته  نیکنه تموم ا یبه خودش نگاه م نهیتو آ..تا دستو روشو بشوره  رهیو م دارهیبر م

 یوانیول رهیبه آشپز خونه م...سته بشهکا شیتهمه ناراح نیاز ا یتاحداقل کم زنهیبه صورتش م یآب... رهیرژه م

طبقه باال  ادوبهیبه خودش م عیسر.. 4وقت مالقاتم که ساعت  دهیبعدظهرو نشون م 3ساعت .خوره  یآب م

وسوار  رهیم نگیبه پارک...کار نمونده براش نیا يهم برا يا زهیانگ گهیتا لباسشو عوض کنه هر چند که د رهیم

 ...دهیتوانش گاز م نیباآخرو  شهیم شیمشک يمایماکس

*** 

که روبروش نشسته  يمرد نیا یعنیسخته  یلیخ امنیآر يباورش برا..نکرده  يرییتغ چیهفته ه 3بعد  هنوزم

نفسشو باآه ...روح یسردوب ي لهیشدن دو ت...شه ینم دهیتو چشماش د یاز زندگ ینشون چیه گهید!!! ارشاست

اگه اون ... یلیخ...عیسر یلیخ ختیبهم ر شونیفته کل زندگه 3تو..شه یم رهیودوباره به ارشاخ دهیم رونیب

روکه  يادینرفته فر ادشیهنوز ...رهیگیآوردن اون لحظات قلبش دردم ادیهوز هم با به ...آه...نبود یتصادف لعنت

بعداونم که !کارکنه یچ دیدونست با ینم امنیبودکه آر ختهیزد اونقدر بهم ر یارشا زده بودوافسون و صدام

 یراه بره چه برسه به رانندگ یتونست حت یاونقدر حال ارشا بد بود که نم..خودشونو به تهران رسوندن عایسر

 دنشوهمیجرات پرس یحت ختهیبهم ر نقدرارشایافسون افتاده که ا يبرا یدونست که چه اتفاق یهنوزنم امنیآر...

خونه  به یوقت...یلیکرد خ یفرق م یلیشناخت خ یکه م ییکه کنارش نشسته بودبااون ارشا ییارشا نیا..ندشت

کدوم جواب  چیگرفت اما ه یپدر و مادرشو افسون تماس م یارشا مدام با گوش..اونجا نبود  یکس دهیرس

و با خودش حرف  رفتیارشا هنوز راه م.. دهیکه ارشا به مرز جنون رس دیدیم یواقع يبه معنا امنیآر..دادنینم

 .من زنگ خورد خسرو بود ایآر یگوش..دیکش یم ادیزد و فر یم

 الو-

 الو سالم خسرو خان-

 شته؟یارشاپ امنیسالم آر-

 :نظر داشت نگاه کرد وگفت ریپراسترس اونو ز يبه ارشاکه با چشما امنیآر

 ن؟ییبله شما کجا-

 دیزودخودتونو برسون.میهست...مارستانیب-

 شده؟ يزیچ-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا hese_gharib  –دل ها  يقصه 

wWw.98iA.Com ٤٥ 

وبا  دیروازدستش قاپ یهجوم بردوبا خشم گوش نامیارشا طاقتش رو از دست داد وبه سمت آر.. ومدین ییصدا

 مارستانیب میدبریارشابا:دست ارشاروگرفت وگفت امنیآر.گفت یبلند الوالو م يصدا

 شده؟؟ يزیچ:گفت یمات موندوبه سخت يارشا شُک وارد شد ،لحظه ا به

 .دیدونم وارشا رو به دنبال خودکش یمنم نم.میدبریبا-

 یافسون گهیمتوجه شدن که د...رفتند حال همه بد بود مارستانیبه ب.اتفاق افتاد  عیسر یلیخ زیاون همه چ بعد

 هیگر یکم..شد  وانهید یواقع يبه معنا... دیارشا هم که به مرز جنون رس...شهیهم يافسون رفته بود برا...ستین

 یخواد شو خ یدونم افسون م یم هیا مسخره یکه شو خ زدیشد وبه همه اتهام م یکرد اما بعد ساکت م یم

از  لمیف کی زمثلیهمه چ... ندیخواست که افسون رابب یبه زورم..دیخند یبلند هم م يبا صدا دیخند یکنه و م

چقدر ...گفت که افسونم سردشه یذاشت افسونو ببرن سردخونه م ینم کهیوقت...گذشت امنیچشمان آر يجلو

هم  یشبانه ش آرامش يارشارو باآرامبخش آروم کردندکه البته با کابوس ها باون ش...اون لحظات دردآور بود 

 .براش نموند

همه سخت نبود که ارشا خودش رو  يآن اندازه برا زبهیچ یچیه...کردند عییاون روز هم که افسون و تش يفردا

 یبر نم گهیاون د...بشه اما افسون  داریخواست که ازخواب ب یبلنداز افسون م يدرون قبرانداخت و با صدا

که  گفتیم..افسونش بذارن ارخواست که اونو هم کن یکرد و م یم هیبلند گر يبا صدا...!چوقتیگشت ه

آروم  یبیبعداز به خاك سپردن افسون ، ارشابه طرز عج یاما کم...باشه  ششیخواست که پ یم ترسهیافسونش م

 یخوب نم چوقتیکه ارشابدون افسونش هدونست  یم امنیکردند که حالش بهتر شده اماآر یشدهمه فکرم

 یلیخ...ستیثابت شد که ارشاواقعا حالش خوب ن مهبه ه گهیاون شب و رو خاك افسون موند د یوقت...شه

خواست که افسونش  یهم از رو خاك تکون نخورد نم متریلیم هی یتالش کردند که نذارن بمونه اما اون حت

هفته و  2شدبه  لیشب تبد کیترسه واون  یم یکیدونست که افسونش ازتار یم...اون شب و تنها باشه 

دل هر  شیکه شب عقدش باضجه ها یمجنون...تاروز عقدشون  قایاش سر کرد،دق یلیهفته روسر قبر ل قادویدق

 یاش روم یلیل یمجنون ب يضجه ها يکرد،شب عقدافسون وارشافقط گورستان بودکه صدا یم شیرار یکس

 امنیروز بعدکه آر...شد  هوشیب یقت ارشاتاهمان دوهفته بود بعدش به خاطراسترس و فشارگرسنگطا....دیشن

نشسته بود  شیواالن روبرو.. برد  مارستانیوبه ب داکردیپ هوشیزد ارشارو ب یطبق معمول هرروز به او سرم

 ..ستین گرمجنونیاش که د یلیل یمجنون ب..باشه تونستینم گهینبودد یشگیهم ياون ارشا گریارشاد

 .رهیگیودستشو م رهیسمتش م کنه،بهیروح ارشانگاه م یب يبه چشما امنیآر
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رفتن افسون ناراحت  دازیدونن با یپدر ومادرت نم... ایبه خودت ب ينبود يجور نیپسر تو که ا...ارشا جان-

رشم که از اون موقع سکته کرده،ماد ست،باباشیپدر ومادر افسون هم حالشون اصال خوب ن!حال ِ تو اازیباشن 

سکوتتو  نیا ؟ارشایروز انداخت نیخودتو به ا یکمکشون کن يبر نکهیا يبه جا..ِ شوهرشه شیپ مارستانیتوب

 بشکن تورو خدا تمومش کن

 !ادیدونست چه به سرارشام یهنوز نم امنیوقت مالقات تموم شدو آر...چنان روزه سکوت گرفته بود اماارشاهم

*** 

 ...چترا...چترا-

 بله مامان؟-

 !آخه یکن ینگاه م نهیچقدر خودتو تو آ گهیدختر تموم کن د-

 باشم خب پیخوام خوش ت یبه خدا امروز روز اوله کارمه م..مامان..اَه-

 !خورنتا ی،م یبه خودت برس نقدریخواد حاال ا ینم-

 يبد یلیخ...يکســــــــــر-

 تا برسونمت نییپا ایزود صبحونه تو بخور ب یجا نمون يخوا یباشه،اگه م-

 آره؟ تیکُلنگ دیحتما با اون پرا-

 خانوم جِت سفارش بدم؟ يبرا یخواست یپس م-

 يزیچ یی،فراییپرادو هیاما ! جِت که نه-

 ادی ینم رتیگ گهیهم د یکُلنگ دیپرا نیزود آماده شو که هم.رورو برم-

  گهیدختر زود باش د-

 اومدم نمیریمامان ش يوا-

مامان،امروز روز اول طرحمه تو رو خدا برام دعا :بعد خوردن صبحونه کوله شو برداشت و رو به مادرش گفت چترا

 ندم یکن سوت

 خدا پشت وپناهت زمیبرو عز-

 چترا رفتما ياومد:يکسر

 ياومدم کسر-

 .رفت يکسر نیو به سمت ماش دیبوس ومادرشو
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 ..يکسر..يکسر-

 ها؟-

-لوس يپسره ..ا 

 طونیش ییلوس که تو-

 طون؟یش ایباشم  تیبه نظرت اونجا با شخص:کردوگفت یچترااخم

 ؟یباش یتون یم تمیوا مگه تو با شخص-

 !دلمو خوش کردم یمنو بگو به ک..ونهید:گه یزنه و م یاون م يچترا به بازو يحرف کسر نیا با

 يکه چه جور یتادنگرفیسال سن هنوز  22باش،هرچند که تو با  تیهمون با شخص.لوس يخب دختره  یلیخ-

 .بود تیبا شخص دیبا

 !یگرفت ادیسال سن  27تو با  ستین: آورد و گفت رونیزبونشو ب چترا

-؟يتو اصال استرس ندار نمیبب!واقعا که...دختره رو نگاه...ا 

 داشته باشم؟ دیبا یچ ينه برا: گفت لکسیر یلیخ چترا

 .کرده بودم سیتو بودم تا حاال چند بار خودمو خ يمن جا!بابااعتمادبه نفس-

 دهیدادگاه مامان چند دست لباس بهت م يریکه هر وقت م نهیواسه هم..تیترب یب-

 !کنم یم تیبذار امشب حال-

 .رکنمیروزمود نیخوام اول یتمومش کن حاال منو برسون که نم-

 به چشم خانوم پرستار-

هر چند که مادرش اولش مخالفت .رشته ست نیعاشق ا.ادیبه بمارستان مکه چترابه عنوان پرستار هیامروزروزاول

 یلیبره خ یروان يها مارستانیاز ب یکیطرحش به  يبرا دیکه با دیمادرش فهم یوقت.شد یکرد امابعدش راض

کنه اما چترا با همون آرامش  رو انتخاب گهید يجا هیخواست نظرشو عوض کنه که  یشده بود و م یعصبان

 وزبون چرب ونرم تونست يلوس باز يمخصوص به خودش وبه قول کسر

 ..کنه یکنه واالن هم چتراملک روزاول کارشوشروع م یمادرشوراض
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انجام بده روبهش گفت وحاال هم  دیرو که چترا با ییکارا بایتقر مارستانیب) سرپرستار( زریسوپروا

 یسرشوبلند م یسالم يکنه که باصدا ینگاه م ضایمر ينشسته و به پرونده ) يپرستار ستگاهیا(شنیچتراتواست

 .کنه

 سالم-

 زنه یم يولبخند.هستم  يماجواهریفاط-

 .منم چترا ملک هستم:گه یزنه و م یم يلبخند چتراهم

 یصدا کن مایمنو فاط یتونیم-

 یمنو چترا صدا کن یتون یتو هم م.باشه-

 .ذاره یچترا م اریو کال همه جور اطالعات در اخت دهیچترا م يبرا گهید حاتیسر توض هی مایفاط

خوبه کال  یلیهم خ مایبا فاط.کنهیخونه کار م وونهید يبه قول کسر ای مارستانیکه چترا تو ب شهیم یماه هی

 !هیا هیپا يبچه 

 به به سالم به خانوم خوش خواب-

 اومده؟ ییشد،خانوم رضا رمی،د مایسالم فاط يوا-

 !ایشانس آورد.سمت نیا ومدهیه هنوز نن-

 آره.اوف خداروشکر-

 سر بزن هیرو  19برو اتاق -

 ؟؟19: گهیو م مایگرده سمت فاط يحرف بر  نیبا ا چترا

 آره خب-

 !میاون اتاق رد بش يمتر 100ذاشتن از  یکه نم نایاما ا-

 کن یفضول یتونیفعال که گذاشتن پس برو تا م-

 !نــــ ــه-

 !نمیاون اتاقو بب خوامیم یازبس گفت يماهه مخ منوخورد هی نیتو که تو ا! وا-

 !ذاشتن؟ یمدت نم نیچراتو :گهیکنه وم یم مانگاهیمشکوکانه به فاط چترا

 نکهیمث ا.دهیانجام م یبار رفتم اونجا،کاراشو خانم رسول 2،3 هیکه منم فقط  یدونیم. دونم یمن خودمم نم-

 !نشدم،خواستم درحقت لطف کنما مونیحاال بروتاپش.دونم یحد م نیه،درهمییدکتر موال يازآشناها
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 ازن؟یمرد ِ-

 به تو چه؟-

-؟!آدم خوار نباشه! بگو خب! ا 

 !یشیعاشقش م شینیبرو بب: و گفت دیخند یحرف چترا کل نیبا ا مایفاط

 نمشیبیم رمیاصال خودم م! بد يدختره ..کوفت-

هم بردار،خانوم ) شهیکردن داروها استفاده م قیرق يسرم که برا هیشب(کروستیوومیآنژ هیآرامبخش وبردار-

 شنیگفت واسه دو روز پ یم یرسول

 !خانوم نیندار يا گهیباشه بابا،دستورد-

 .گمیشوبعدابهت م هیروکه گفتم انجام بده بق ییکارا نیا!نه فعال-

 !که ستیرو ن-

 یکم هیآخر راهرو بود رفت، بایکه تقر 19گذاشت وبه سمت اتاق  ینیس هیبرداشت وتو  ازشویمورد ن يالیوسا

 !!بود دیاعتماد به نفس ِ بع ياتاق تا حاال نرفته بود اما از اون که خدا نیتو ا نکهیبه خاطر ا دیاسترس داشت شا

 خچالی ش،یبا کمد کنار هینفره  هیتخت  هیساده که  یلیخ يمتر 12اتاق .اتاقو باز کرد و به داخل اتاق رفت در

 يبلند يبا پشت پا در اتاقوبست که صدا.داد یم لیتشک لشوویوسا یجالباس هیاتاق بود و  يکه انتها کیکوچ

؟خب  شهیم دمگهیفکرش خند نیبه ا تراچ. دیصدارو نشن نیا نکهینگاه کردامامثل ا ضیبه مر عیجادشدسریا

 يرورو ینیوس رهیبه سمت تخت م.... کنه  ینم ریس ایدن نیحتما تو ا هیروان مارستانیب نجاینه بابا ا! کَره دیشا

تخت  يباال يبعدش به تابلو!! ینیچه خواب سنگ!که خوابه نیکنه،ا ینگاه م ضیوبه مر ذارهیکمد کنارتخت م

؟ چترا باخودش گفت اصال به من چه اما دوباره بادقت !شهیوا مگه م!روش نوشته نشده  یاسم چیه کنهینگاه م

 يمو ها. شد قیتخت بود نگاه کردواز خواب بودنش استفاده کرد و به چهرش دق يروکه  يبه مرد يشتریب

 دیمفه شدیخوب م یهاشم که بدتر، ول شیبود و ر ختهیشونه هاش ر يمرد اونقدر بلند شده بودکه رو ییخرما

د،حاال چشماشم که بسته بو!! زیه ي ده،دخترهیزنه تو سرشووبه خودش فحش م یفکر چترا م نیکه خوشکله باا

 نیا دیفهم یم دی،با دیگُل کرده شد شیاما حس فوضول! به من چه؟ گهیبشناسم بعد به خودش م نویا يچه جور

 یمرد نگاه م يشده ) بهش وصل شده وینژکه آ یالتهاب قسمت(تیوبه رگ فلب ادیم رونیب الیاز فکر وخ! هیک

که شده جگر  نیا...که رگ داره کبودن  ییگرده،اما همه قسمتا یم يا گهیدنبال رگ د!شه دعوضیکنه ، با

 کنهیم يریو هواگ کنهیآماده م کروستویم..مچ دستش کیکنه نزد یم دایرگ پ هیباالخره تو دست چپش ! خایزل
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کارو خوب انجام  نیباایافته اما تقر یو به قول خودش به جون رگ م دارهیبر م وکتویآنژ.زهیریآرامبخشو توش م

تا  کنهیکنه ، سرش وبلند م یرو هم خارج م یقبل وکتیکنه،آنژیبهش وصل م کروستویبعد گرفتن رگ م دهیم

 اشتو چشم! شهیسبزش مواجه م يکه با چشما ادینتونه ب گهید دیشا نهیمرد مرموزو بب نیصورت ا گهیبار د هی

کنه  یجمع م لشویادوسایاما به خودش م برهیتوبهت به سرم يا هی،چتراچند ثان خی کهیمث دوت ستین یحس چیه

 .شه یوازاتاق خارج م

 مابرگشتیگفت و به سمت فاط ینیمازدپشتشوچتراهیمانشد،فاطیفاط

 ه؟؟یهاچ-

 ؟یچرا تو هپروت!کنما یدوساعته دارم صدات م-

 ستین یچیه.دمینشن-

 .میداروها روآماده کن نیاایب...آره جون ِ خودت-

 باشه-

فکر به  نیباا!گهینوشته د يزیتوپرونده ش چ ضا،حتمایرسه،پرونده،آرهپرونده مر یبه ذهن چترام يزیدفه چ هی

 ره یوترمیسمت کامپ

-؟یکنیکار م یچ...ا 

 امیاالن م-

 !رکاردربروهایهمش از ز:گهیوم رهیبهش م يچشم غره ا مایفاط

کردبازش کرداماآه ازنهادش  داشیباالخره پ.دینشن مارویکردن پرونده بوداصال حرف فاط دایپ یحواسش پ چتراکه

صفحه !!ست؟یتوپرونده ش ن يا گهید يزیش کو؟ چراچ هیپس بق ن؟یساله ،فقط هم 30-امهریارشا آر.بلند شد

 چونه ش گذاشت و رفت توفکر ریرو بست ودستشو ز

 چترااصالمعلوم هست توامروز چته؟-

 خوبم:همچنان توفکر بود گفت چتراکه

 .کنه یرنمیس ایدن نیدونست که فعال چتراتوا یدست از سرش برداشت م ماهمیفاط

*** 

-ول کن يکسر..ا 

 !ها شهیم تیزیچ هیچتراتوامروز نیبب-
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 ستین میچیه رشمینخ-

 !؟یگوشه نشست هیآدم  يپس چرا مث بچه -

 یتو نذاشت نیروز خواستم ساکت باشما بب هیکار کنم؟  یپس چ:بهش رفت وگفت يچشم غره ا چترا

 شهیم تیزیچ هیگم تو  یبازم م یول-

داشت  ياز کنجکاو.کرد یمغزش کار نم گهیبود؟؟ د یک امهریارشاآر نیا.مشغول بود یلیچترا فکرش خ یول

و بدون در زدن  رهیم يبه سمت اتاق کسر!.شد یحالش بهترم دیزد شا یحرف م يبا کسر دیبا.شد یم وونهید

 ...يکسر:گهیوم نهیشیم رهروتختشینشسته بودچترا هم م وترشیپشت کامپ يشه کسر یوارد م

-زنن؟یقبلش در م یتو اتاق کس انیم یوقت ینگرفت ادیدختر تو هنوز ..ا 

 رینخ-

 يذار یپام ریکارت ز نیحقوق افرادوباا-

راجع  یحقوقو نداشت سانسهیل نیدونم تو ا ینم.کنم  یبه بعد دقت م نیاز ا لیوک يچشم آقا...باز شروع کرد..اَه-

 ؟!يزد یحرف م یبه چ

 سانسیفوق ل-

  یحاالهرچ-

 یستینه توآدم بشون-

مچ دستشوگرفت واونو به سمت خودش  يبره که کسر رونیکالفه شده بودخواست ازاتاق ب یحساب چتراکه

 ؟یداشت يکار: چرخوندو گفت

 ؟يذاریم یمگه جنابعال-

 بگو...یاک-

 نهیش یتخت م يبنده وکنار چترارو یحرف دراتاقوم نیوباا

 ندارم که حرفامو بهش بگم يا گهیمن جز تو دوست د یندو یخودت م يکسر-

 کوچولوم فقط باداداشش جوره یآبج دونمیآره خودم م-

 راستش... هوم-

 شده؟ يزیچ-

 فکرمو به خودش مشغول کرده يبدجور ضایازمر یکی-
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 شده مگه؟ یچرا؟ چ-

 هیجور هیاما ..نشده  يزیچ-

  نیجور هیهمه  یکن یکه تو کار م ییخب اون جا-

 مرموزه یلیخ نیا یول...آره خب-

 گل کرده ؟ تیخب حتما فوضول:وگفت دیخند يکسر

 فقط کنجکاوم.رمینخ:گهیبا اخم بهش م چترا

 نمیکن بب فیخب خانوم کنجکاو تعر-

ذاشتن من برم تو اتاقش اما امروز گذاشتن منم خواستم  یکه تا حاال نم نیدونم فقط ا یازش نم يادیز يزیچ-

 نیهم.سالشم هست  30مهر ، ایکه فقط اسمش بود ارشا آر دمیرفتم پرونده شو د هیک نمیبب

 یدون یم زویخب توکه همه چ-

 !دونم؟ یم زویمن کجا همه چ ياَه کسر-

 حاال؟ یبدون يخوایم یچ...خب یلیخ-

 هیکه چرابستر نیا-

 نبود؟ زیتو پرونده ش چ-

 نه -

 سن؟ینو ینم زویچ ضاهمهیمگه توپرونده مر-

ذاشتن بره تو  یرو نم یکس نیتازه قبل ا.ستیتو پرونده ش ن يزیفک کنم چون آشنادکتره چ نیاما ا.چرا -

 کرد امروزم چون نبود من رفتم  یازش مراقبت م شهیپرستار بود که هم هیاتاقش 

 با دکترش صحبت کن...خب...امم..آها-

 دکتر؟-

 یبهش کمک کن يخوا یبگو م..آره-

 دهیاجازه م یعنی-

 ياگه اجازه هم نده حداقلش تالشتو کرد-

 کردم نکارویدایشا...آره -

 بزرگه رو خورد کهیشام که روده کوچ میخب پاشو بر یخل-
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 باشه شکمو-

!! داد؟ یبهش اجازه م یعنی.حرف بزنه  ییبود که چطور با دکتر موال نیا یچند روزه چتراهمش فکرش پ نیا

 ازآشناهاشه ضیمر نیکه ا گفتنیبودوچون بازنشسته بود همه م ضیمر نیفقط دکترهم ییدکتر موال

 !!بود نشده بود شنیاست يکه جلو یکس يتوافکارش غرق بودکه اصال متوجه  نقدریا

 !دیببخش.. خانم...خانم؟-

 !!هیعصبان یلیاون خ نکهیکنه اما مث ا یکه روبه روشه نگاه م يوبه مرد ادیبه خودش م چترا

 !چند بار صداتون کردم؟ نیدونیخانم محترم م-

 حواسم نبود دیببخش...آه-

 !نیتوجه باش یب نیکه به مراجع نینه ا نیپاسخ گو باش دیبا نجایشما ا-

 کرد که خونسرد باشه وخودشو کنترل کنه یشد اما سع یعصبان یلیحرف مرد خ نیاز ا چترا

 توجه نبودم فقط حواسم نبود یامامن ب..درسته-

 آوردن؟ فیتشر ییدکترموال!بله معلوم بودکامال:گه یوم زنهیم يمردپوزخند

ارشاست  يمردحتماازآشناها نیا گهیرفت وباخودش م ادشیاز تشیعصبان ییاسم دکترموال دنیچتراباشن

 ومدنینه هنوزن:مکث گفت یوبعدازکم

 سربزنم؟ ضمیتونم به مر یم.باشه-

 کدوم اتاقن؟ ضتونیمر-

  19اتاق -

 ارهیارشاسردرب یضیازمر هیت خوبشدفرص لیتبد نیقیچترا به  شک

 امیهمراتون ب دمنمیفقط صبر کن...بله-

 باشه-

مرد با ارشا  نیدوست داشت بدونه ا.کنه رو برداشت قیبه ارشاتزر گهیساعت د میروکه قرار بود ن چتراآرامبخش

چترا !آورد یسر در م يزیاز حرفاش با ارشا چ دیشا! ارشا نبود هیبرادرش بود؟نه اصال شب یعنیداره ، یچه نسبت

که اومدن تو  شهیم يا قهیدق 5 هیاالنم  ردک یچترا هم که فقط وقت تلف م.رن یهمراه مرد به اتاق ارشا م

که پسره به !کارکنه یدچیدونست با ینم گهید!چترا واقعا کالفه شده بود...پسره  نیکلمه از ا هیاز  غیاتاق اما در

 .ادیحرف م
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چرا هم خودتو هم پدر ومادرتو عذاب !! ؟یشکن یرا سکوت چند سالتو نمحرف بزن پسر،چ...ارشا جان-

 یکه باهاش بجنگ نیا يجا ،بهيایخودت ب دبهیبا!تلخ بوداماگذشت،تموم شد یلیاتفاق بودآره خ هیاون !؟يدیم

 !؟يبه زانو دراومد ينجوریا

 .وارداتاق شد ییلحظه در اتاق بازشدودکترموال نیشوبدونه اماتوهم هیخواست بق یم.خورد ینم چتراتکون

 امنیسالم آر-

 ن؟یسالم آقافرهاد خوب-

 ؟يممنون پسرم،تو چطور-

 .ستمیبد ن یه-

 !حرکت از ارشا هیاز  غیزنه اما در یارشام يشونه  يحرف رو نیماچطوره؟وباا يمردقو نیا-

 .ادیحرف آن دو نفر بودباحرف دکتربه خودش م یتااون لحظه تموم حواسش پ چتراکه

 ن؟یشما هست دیپرستارجد-

 .گردهیبه سمت اوبرم امنیحرف آر نیوباا

 آره تکون بده يکه گرفته بودتنها تونست سرشوبه نشانه  یبیشده بودبااسترس عج ریغافلگ چتراکه

 .اتاقم نیایبعدتموم شدن کارم ب.بگم دبهتونیکه با زاهستیچ يسر هی.خوبه: دوباره گفت ییدکترموال

افتاده؟  یشده؟ چه اتفاق یچ یعنی!بود امنیآر يحرفا یفکرش پ.اومد رونیتکون دادواز اتاق ب يسر چتراهم

دونست که چرابه دکترگفت که  یخودش هم نم.کنه فیزوتعریدوست داشت که دکتربراش همه چ یلیخ

 مانبودیهم فاط مروزا.ز بس فکرکرده بودمغزش هنگ کرده بودا! اد؟ینم گهید یخانم رسول یعنی! دهیپرستارجد

 .بود فتیسن ِ ماردبزرگشو داره هم ش مایکه به قول فاط گهینفرد هیواون با

به سمت  مایدکتر مستق.اومدن رونیاز اتاق ارشا ب امنیبه همراه آر ییچترا دکترموال يساعت کشنده برا هی بعد

 اتاق من انیب دییبفرما: اومدورو به چتراگفت شنیاست

داخل اتاق اومد و  امنیفکر کرد بادکتر تنهاست اما آر.تکون داد و به همراه دکتر به اتاقش رفت يسر چتراهم

 .ختیاعصابش دوباره به هم ر!از دکتر سوال کنه؟ يحاال چطور.روبه روش نشست

 خب خانم ِ؟-

 .ملک هستم:گهیکنه وم ینگاه م ییدکتر موال چترابه

 انتخاب کرده؟ یشماروک.کبله خانم مل-
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 کارکنم؟ یچ دیگندش دراومد چترا،حاالبا يدید يوا يخودش گفت ا چترابا

 منو انتخاب نکرده  یراستش کس....اممم-

 شهیمواجه م شخنداونیکنه که بان ینگاه م امنیحرف به آر نیوباا

 ن؟یپس چطورشد شماپرستارارشاشد-

 ياومدم واز آقا یکه من بودم م ییروزا ومدنین يچند روز هی یلخب خانم رسو:کنه یبه دکتر نگاه م چترادوباره

 .کردم یمراقبت م امهریآر

 ن؟یمتوجه نشد يزیمدت چ نیتوا...باشه...خب-

 نه راستش-

 گه؟ید نیشما استخدام هست-

دونست چرا براش عکس العمالش  ینم. اون مواجه شد يبرگشت وبا صورت جد امنیبه سمت آر چتراباز

 ؟؟!مهمه

 .گذرونم یطرحمو م...نه-

 ن؟یتونوخوب انجام بد فهیوظ نیتون یم دکهیطور مطمئن نیکه ا-

 .دونم ینم-

 .دیازش مراقبت کن ینیتون یتا اون موقع م.کنم  یمرخص م نجایازا گهیبه هر حال من ارشارودو هفته د.باشه-

 .کنن یدکتر با تعجب به اون نگاه موهم  امنیگه که هم آر یم يبلند بایتقر يکلمه رو با صدا نیهفته؟ و ا 2-

 داره؟ یهفته مشکل 2شده؟ مگه  يزیچ:گهیرو به چترام دکتر

 !زود مرخص بشن نقدریکردم که ا یفکر نم...یعنی..خب نه-

 !هیبستر نجایدو ساله که ارشا ا.خانم ستیاونقدر هم زود ن:که تا اون لحظه ساکت بود گفت امنیآر

 ینم:گفت یبا شرمندگ!ادیبود شاخاش درب کیآنقدر تعجب کرده بودکه نزد امنیحرف آر نیچتراباا

 .نداشتم يخوام منظو یمعذرت م.دونستم

اومد به  شیپ یهر مشکل کنمیم دیتاک یخانم ملک فقط اگه هر مشکل ستین یمشکل:گهیوم زنهیم يلبخند دکتر

 باشه؟.نیمن خبر بد

 چشم دکتر-

 عشق نیریطعم ش:پنجم فصل
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 یم ينجوریآخه تو چرا ا! مزخرفاتو گوش نده؟ نیبابا چند بار بهت بگم ا!! ؟يهم ارشا،باز شروع کردتو ...اَه -

 ! یکن یخودتو نابود م يارشا دار! ؟یکن

 رهیم رونیازاتاق ب امنیآر يتکرار يتوجه به حرفا ارشابدون

شده خودشو تو خونه  یمرخص مارستانیکه ازب یماه هی نیتوا.ارشادراومده بود يواقعا حرصش از کارا امنیآر

هم آخر هفته ها بهش سر  ییدکتر موال.باافسون شروع کنه شویکه قراربودزندگ يهمون خونه ا. حبس کرده بود

 يبه خاطراسترس ها.کرد یم تشوکنترلیدادبهشووضعیبهشو داروهاشوم زدیپرستارشم هر بعدازظهرسرم.زدیم

 فونیآ يصدا.تربهش سر بزنه شیکردب یم یسع امنیرآ نیواسه هم.کرده بود دایهم پ یمداوم مشکل قلب

دختره  نیا ياصال حوصله .کنه یچترادروبازم يچهره  دنیوبا د رهیم فونیوبه سمت آ ارهیو به خودش م امنیآر

 .سرساعت اومده بود شهیمثل هم.کنه یلفضو یخوادتوهمه چ یکنه م یهمش حس م.رو نداره

 سالم-

 سالم خانم ملک-

 کجان؟ امهریآر يآقا-

 اطهیتو ح-

 .برمیپس من داروهاشونو براشون م.باشه-

وبعدش به  کنهیودارو هارو مرتب م رهیچترا به اتاق ارشا م.رهیوبه سمت پنجره م دهیتکون م يسر امنیآر

 رهیآشپزخونه م

 خانم نیسالم شه-

 دخترم؟ یخوب.سالم چتراجان -

 ن؟یشما خوب.ممنون-

 زمیبهترم عز-

 آقا ارشا بهترن؟: گهیم نیرو به شه زهیریآب م وانیکه تو ل یو درحال دارهیبر م چالخیپارچ آب و از  چترا

اون ! دونم ینم.بودمش دهیند ينجوریا چوقتیپسروبزرگ کردم ه نیا یمن از بچگ! بهتر کجا بود؟!دخترم یه-

 دیبا سرنوشت جنگ شهینم...اما. خوش بود یلیخ

 .من برم قرصشونو بهشون بدم.خانوم نیآره شه-

 برو دخترم-
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سال ِ که افسرده شده وحالش بده هنوز نتونسته بود  2متوجه بشه چرا ارشا  نکهیا يچترا برا يرغم تالشا یعل

اما در چه حدشو هنوز  هیعشق وعاشق هیحدس زده بود قض ییاما تا جاها! ببره یپ يزیجز اسم افسون به چ

ِ که به زور بهش  یعصبان نقدریا اونسوال کنه اما  امنیچند بار خواست از آر یحت! هنتونسته بود متوجه بش

 2،3 هیازاون خواسته بود بعدظهرها  ییدکتر موال یوقت.که بخواد ازش سوال کنه  نیچه برسه به ا گهیسالم م

 ارهیپسر سردرب نیا یگاززند تونهیواقعا خوشحال شده بودکه م.کنه تشوکنترلیبره و به ارشاسربزنه و وضع یساعت

 !نشده بود رشیاسم دستگ هی زج یچیماه ه کیاماهنوزبعد

 نیبخور:گهیوم رهیگیداروهاشو سمتش م. کنه ینگاه م خشیاحساس ومثل  یب يارشانشسته وبه چشما يروبرو

 آقاارشا

 خورهیوم رهیگیقرص وم ارشا

 یحت.که ارشا دوست داره تنها باشه دهیمدت خوب فهم نیتو ا.ذارهیو تنهاش م شهیبعد دادن قرصا بلند م چترا

 شهیمواجه م امنیکه با آر رهیبه سمت خونه م.مونه یکنارش نم ادیهم ز امنیآر

 گه؟ید رنیم 6خانم ملک ساعت -

 هاتف يبله آقا:گهیوم کنهینگاه م امنیبا تعجب به آر چترا

 .تااون موقع هستم رسونمتونیخودم م دیبمون-

 .دنبالم ادیم شم،برادرمیمزاحمتون نم-

 برسونمتون تونمیم نیبه هر حال اگه خواست-

 ممنون-

! نبود يخبر يبود اما از کسر 6ساعت ! بود دیبع!! حرفا؟ نیوا امنیآر.کنه ینگاه م امنیباتعجب به رفتن آر چترا

 یچدیدونست با یدنمیچرخیدورخودش م نطوریهم.داد یروگرفت اماجواب نم يکسر یچترا چند بار گوش

 ؟!کارکنه

 افتاده؟ یاتفاق-

 امنیگرده سمت آر یو برم گهیم ینیبوده دهیترس چتراکه

 یعنی..نه!!..ها؟-

 ن؟یدیشده؟ چرا ترس يزیچ-

 دهیهم جواب نم شویگوش ومدهیدنبالم اما هنوز ن ادیراستش برادرم قرار بود ب.یچیه-
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 .نیایب نیخوا یاگه م.رمیمن دارم م-

رفت  نیبدون توجه به چترا به سمت ماش امنیآر! رفت؟ یم منیبا آر یعنی.کرده بود ریگ يتو بد مخمصه ا چترا

 نییبفرما نیایاگه م: و گفت دیکش نییرو پا شهیش امنیآر.رفت امنیآر نی،چترا به خودش اومد وبه سمت ماش

 باال

 زنگ خورد شیگوش! استرس گرفته نقدریچرا ا دونستینم.نهیشیم نیداخل ماش چترا

 الو؟-

 الو چترا -

 تو؟ ییکجا يکسر-

 خونه امیم ریمن د ریآژانس بگ هیشه  یاگه م.رهیدونم چِش شده که راه نم ینم نمیماش.دیآخ ببخش-

 امیباشه خودم م-

 پس خداحافظ-

 خداحافظ-

 برادرتون افتاده؟ يبرا یاتفاق:گهیکرد به چترا م یکه به جلو نگاه م نطوریهم امنیآر

 هخراب شد نشیماش یعنی..نه-

 یچند بار تاحاال وقت کنهیم یفوضول نقدریکه ا هیدختره ک نیخواست بدونه که ا یم شتری،ب گهینم يزیچ امنیآر

 گهیبا خودش م.شهیم نیزده ماش دیچترا مشغول د.مچشو گرفته کشدهیخانوم حرف م نیزبون شه ریداشته از ز

 یلیکه خ نیا.شهیبود متوجه م نیماش ردداشبو يکه رو ياز نوشته ا نویا.آره خودشه يفرار ه؟هایچ نیماش نیا

 ...وضعشون خوبه حتما گهیگرونه ،خب آره د

 !که دهیگوش نم رایبهتر بگ زیچ هیعوض کن  تویکُلنگ دیپرا نیگفتم ا يکسر نیچند بار به ا اَه

 خانم ملک؟-

 بله؟:شهیم رهیخ امنیوبه آر ادیم رونیب االتشیچتراازخ

 چند بار صداتون کردم حالتون خوبه؟-

 واقعا؟بله خوبم -

 .کن بابا ادولشینم ادمیمنوصداکردکه  یفکرکردک چتراباخودش

 آدرستون؟-
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 بله؟-

 ...دبرمیکدوم سمت با نیبگ نیلطف کن:گهیندازه وم یبه چترام ینیکه واقعاجوش آورده بودنگاه خشمگ امنیآر

 بله..اوه-

 نیغلط کنم ا گهید: هم با خودش گفت امنیآر.خودش حالش بهم خورد  يدادن آدرس چترا ار خنگ باز بعد

 !!منو بگو دلم براش سوخت.خنگو بسونم يدختره 

 .شهیم ادهیپ نیکنه وازماش یتشکرم امنیچتراازآر

 تو؟ یزنیچرت م یچتراچراه:مایفاط

 !کردم خوابم نبرد يهر کار شبید یکن یباور نم-

 اخب؟چر-

 !دونم یچه م-

 ؟يچراقرص خواب آور نخورد-

 .بامینداشتم از شانس ز-

 شه یکه نم يجور نیا،ایکم استراحت کن بعد ب هیخب برو تو اتاق  یلیخ-

 جان مایممنون فاط-

 لوس يبرو دختره -

 !واقعا که! خوابش نبرد؟ شبیتونست چشماشو باز کنه ،اصال چرا د یاز سردرد نم چترا

 .ارشا رسوند يخودشو به خونه  یباتاکس.تموم شد فتشیروز مرد وزنده شد تا ش اون

با  ينجوریبمونم؟هم نجایا 6تا  يمن چه جور يوا.خدا يا.رمیمیکنه دارم م یسرم دردم نیخداچقدرا يوا

برخورد کرد وتعادلشواز دست  يزیکه به چ رفتیبسته به سمت خونه م يزدوبا چشما یخودش حرف م

 .اونوازافتادن نجات داد یکه دست وفتهیب نیزم يبودرو کیدادونزد

 ؟یخوب-

  ادیم رونیباسرعت ازآغوشش ب.دید امنیآغوش آر يباز کردوخودشوتو چتراچشماشو

 سالم...س-

  دهیزنه و جواب سالمشو م یم يشه و لبخند یقرمز چترا م يمتوجه گونه ها امنیآر

 ؟یخوب.سالم -
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 دمتونیخوام ند یمعذرت م.آره-

 يمنم با چشما...بله خب:گه یاز خنده توش بود رو به چترا م ییکه هنوز رگه ها ییخنده و با صدا یم امنیآر

 !اومد یسرم م ییبال نیرفتم همچ يبسته راه 

بازم .تونستم چشمامو باز نگه دارم  یکنه و نم یدرد م یلیسرم خ یبشه ول ينجوریخواستم ا ینم.واقع شرمنده-

 .کنمیم یعذر خواه

 افتاده؟ یمگه اتفاق:گهیشه وم ینگران م یکم امنیرآ

 خواب شده بودم به خاطرهمونه یب شبید یول..نه-

 د؟یاالن بهتر.باشه..آها-

 کنه یاما هنوز درد م.مسکن خوردم -

 خونه نیمن هستم شما بر نیکارتونو انجام بد نیتون یاگه نم-

  شمیمزاحم نم یعنی..نه-

 ندارم یامروز کار خاص.یچه مزاحمت-

 ممنون-

 برسونمتون نیخودتون بر نیتون یاگه نم-

 رمینه ممنون خودم م-

 پس مواظب خودت باش.باشه-

 یخداحافظ عیگرفت،سر نییکه ممکن بود سرشو پا ییحرف ضربان قلبش باال رفت وتا آنجا نیا دنیبا شن چترا

 .کرد ورفت

 یرا من بهش گفتم مواظب خودت باش؟ چه مکرد چ یفکر م نیبه ا دیدیکه رفتن چترا رو م یدر حال امنیآر

 .باال انداخت وبه سمت خونه رفت يشونه ا!!حتما از دهنم در اومده؟ ينجوریدونم هم

 چترا؟-

 کنه ینگاه م مایبه فاط کردیبود و سرش باز درد م دهینخواب شبمیکه د چترا

 ؟؟يلشکر شکست خورده ا هیچرا شب-

 مایحال ندارم فاط-

 رو چک کن 17تخت ) یاتیح میعال(v/s ابرویب يمرضو حال ندار-
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 :گفت مایو به فاط دینال یاز خستگ چترا

 کنم یتو بو من حالم خوب شد جبران م...جونم مایفاط

 یمنم گوشام مخمل-

 یفاط-

 : کرد وگفت یاخم مایفاط

 افتاد؟.ادیبدم م. یصدا کن نه فاط مایبار نه هزار بار بهت گفتم منو فاط صد

 کنم یم شیکار هیباشه  یول...نه جون ِ تو-

ارشا رو  يچترا قصد رفتن به خونه .سر بزنه ضیکرد رفت تا به مر یکه با خودش غر غر م یدر حال مایفاط

 :خونه شو گرفت  يخاطر شمار ه  نیبه هم.نداشت

 سالم-

 دییبفرما-

 خانوم نیسالم شه-

 سالم شما؟-

 چترا هستم-

 افتاده؟ یچترا خانوم؟ اتفاق نیسالم خوب-

 که منتظر نمونن نیهاتف بگ يبه آقا امیتونم ب یفقط زنگ زدم بگ امروز نم.نه شوکت خانوم-

 ن؟یندار يممنون کار.باشه حتما خانوم-

 نه خانوم خداحافظ-

 خداحافظ-

*** 

 نیشدن از ماش ادهیبعد پ.ارشا بره يشده؟ همش دوست داشت زودتر به خونه  ينجوریدونست چار ا ینم امنیآر

 .کنه یبلند ارشا رو صدا م يه سمت ساختمون رفت وبا صداب

 ارشا...ارشا...ارشا-

 ره یم امنیبه سمت آر مهیسراس نیشه

 افتاده آقا؟ یاتفاق.سالم-
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 ارشا کجاست؟..نه-

 آقا خوابن-

 !بود؟ داریموقع ب نیا شهیاون که هم! خواب؟ االن که ساعت سه:گهیکه و م ینگاه م نیمن با تعجب به شه ایآر

 حالشون خوب نبود ادیآقا امروز ز.دونم ینم-

 تو اتاقشه؟-

 بله آقا-

آقا امروز چترا  یراست:گهیبهش م نیقدم اولو نذاشته بود که شه رهیوبه سمت پله ها م کنهیم يعقب گرد امنیآر

 انیخانوم نم

 اد؟؟ینم:گهیم نیوبا تعجب به شه دارهیبم نیرو به سمت شه یو چند قدم گردهیبم عیسر امنیآر

 انیبله آقا گفتن که نم-

 اد؟ینگفت چرا نم:گهیم نیروبه شه زدیکه تو صداش موج م یبا نگران امنیآر

 نه آقا-

 يبر یتون یم.باشه-

 نقدریچرا ا دونهیهنوزم نم ومد؟یچرا امروز چترا ن.کنهیوبا خودش فکر م نهیشیمبل م نیکتریرو نزد امنیآر

 !شونهیپر

 

؟ اون !دونه چرا منتظرشه یهنوزم نم!کنه  ی،تو ذهنش افسون و مجسم م دهیشاتاقش رو تختش دراز ک ارشاتو

که  ياز روز.ارهیم رونیبالشتش ب ریرو از ز یکیو عکس کوچ کشهیم يکه تنهاش گذاشته پس چرا؟ آه بلند

افسون و  4در  3عکس  نیمکه مربوط به اون بوده رو ممنوع کرده فقط ه يزیعکس افسون وهر چ دنیدکتر د

 ذارهیروم یوآهنگ دارهیبرم زیم يشه ولپ تابشوازرو یاز روتخت بلند م.تونسته دوراز چشم همه نگه داره

 زمیبعد رفتنت عز"

  دمیکش ییکه تنها بس

 از بس  دهیخم قامتم

 دمیبه دوش کش غمتو

 یهم زبون یِ ب توغم
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کشتم لحظه هارو یم یه 

 "کردم عقده هامو یشعرم خال يبرگه ها يرو

 "یلهراسب یعل -بعد رفتنت "

*** 

تراس  يارشا رو.شه  یبدون در زدن وارد اتاق م.ره یوبه سمت اتاق ارشا م ادیم رونیاز تفکراتش ب امنیآر

و  رهیگیلپ تابشو ازش م.رهیو به سمتش م دهیتاسف تکون م ياز رو يسر.دادوینشسته بود وآهنگ گوش م

 ؟يکارات ادامه بد نیبه ا يخوا یم یتا ک: گهیو رو بهش م کنهیآهنگو خاموش م

 گه  ینم يزیکنه و چ ینگاه م امنیاشکبارش به آر يبا چشما ارشا

 .کالفه شده بود امنیآر

 يساله که دار 2.کنن یدارن دق م یتیعمو خسرو و خاله گ.گرده یکارات افسون برنم نیارشا باور کن باا-

اون زن بعد  یگ ی؟ نم يبه مادر افسون زد يمدت تو سر نی،اصال تو ا دنیهم کم نکش ،اونايدیحرصشون م

 ! ؟هايدار ياصال ازش خبر!کشه؟یم یمرگ تنهادخترش و دق کردن شوهرش چ

 ندارم ينه خبر:گهیزنه وم یزل م امنیآر يچشما ارشاتو

 .خبر نداشتم یچینشستم از ه یسال کنج عزلت م 2منم . ینداشته باش دمیبا-

کرد  یتراس گذاشته بود وبه روبرو نگاه م ينرده ها يکه دستشو رو یو در حال شهیبلتد م یاز رو صندل ارشا

 .ستین شمیپ گهید زمیافسونم عز.تونم باور کنم یهنوزم نم.شهیمن اما نم ایخوام آر یم:گفت

 .داشت یخوشحال يحرف زد جا يچند کلمه ا هیسال  2که ارشا بعد  نیهم.سکوت کرد امنیآر

 يایباهاش کنار ب دیبا-

 !من برم سر خاکش نیذار ینم یشما حت! ؟يخوام اما چه جور یم: گهیو م گردهیبر م امنیسمت آر ارشابه

 .به درداومد امنیگفت که دل آر یآخرو با چنان بغض يچند کلمه  نیارشاا

 هفت پشتمون بسه يبرا يبودخودتوبه کشتن بد کیکه نزد يآخر يهمون دفعه -

 رهیبدون حرف به سمت اتاقش م ارشا

 

 سالم-

 ؟یسالم دخترم خوب-
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 آقا ارشا کجان؟.خانوم نیممنون شه-

 باشن تو اتاقشه یخواست یکجا م-

 باشه پس من بهشون سربزنم-

 هستن ییرایخانوم و آقا خسرو هم اومدن تو پذ یتیگ.باشه دخترم-

 ییرایپذ رمیبعد م زنیپس بهشون سر م.باشه-

 باشه دخترم-

تونه  یآدم چقدر م هیکه  کنهیفکر م نیچترا به ا.ادیاز داخل م یآهنگ يصدا.رسه یبه پشت دراتاقه ارشا م چترا

 رهیزنه و داخل اتاق م یکردن هم گذشته در م یاز زندگ یرو دوست داشه باشه که به خاطرش حت یکی

*** 

 !دم؟یند یچند وقته جگر گوشمو درست وحساب یدونیم.نییارشااومدپا دیشا نیجان بروبب امنیآر_

 رمیمن م نینکن هیگر ،شمایتیباشه خاله گ-

 ادیوضعش کنار ب نیبا ا دیشه ،اون با یدرست نم يزیچ هیجان با گر یتیگ:خسرو

  نمشیبب ينطوریتونم ا ین گهید هینجوریساله که ا 2االن  ؟یک اد،پسیکنار ب نیگیم یه-

 صداش کنم رمیم:امنیآر

 جان امنیممنون آر:خسرو

  دهیارشا و چترا گوش م يپشت در اتاق ارشا به صحبت ها امنیآر

 شه ینم دتونیعا یچیه ینیگوشه نش نیاز ا یبراتون افتاده ول یچه اتفاق دونمیآقاارشا نم-

 بدون افسونش دونهیچه م! کشه؟ یکه ارشا م ياز درد دونهیاون چه م.شه یم رهیزدش به چتراخ خیبانگاه  ارشا

 دونه؟یچه م! هودست؟ینفساش ب نیتمام ا

 .رهیو به سمت تراس م شهیزنه بدون حرف بلند م ینم یارشا حرف نهیبیم یچتراوقت

خودش  يبرا یهر کس یاما درد وناراحت! نه؟ ای هیکیساله  10دختر  هیعمق درد شما با عمق درد  دونمینم-

بچه بودم حس  یدرد شمارو وقت نیمنم ا.حس کنن ارویناراحت نیاز ا یفقط کم انشیاطراف دیکه شا ادهیاونقدر ز

حس  شویتلخ کمیبهش فکر م ماالن یحت یك وقت يطور.هیبد یلیحس خ. بدنم يبا تک تک سلول ها.کردم

 شهیاون سخت م يکردن برا یشون نباشه زندگ یکیاگه  زشیهمه چ یعنیبچه  هیپدر ومادر برا .کنمیم

پدرمو از دست  شیسال پ 12منم .تر باشه کیپدرومادرش براش از دوست شون هم نزد یمخصوصا وقت
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من حکم طال رو  يکه بود برا ییها  هیانها وث قهیوقت نبود اما همون دق چیه بایکه درسته تقر يدادم،پدر

 يها هیاز گرمادرم  يها ونیاز ش.ادینم شمیپ گهید نمیشب خب آوردن که پدر نازن هیبود اما  سیپدرم پل.داشت

چون فکر .ختمیقطره اشکم نر هی یحت.بود زیعز لیکه برام خ یاون.ادینم گهیکه د دمیبرادرم هفهم يصدا یب

حالم بد بود اما .شدم وونهیکرد د یگفتم فکر م یبه مادرم م یهنوز زنده ست وقت.کردم اون هنوز هست یم

گرفتم  یماه بعد منو بردن دکتر وگفت که افسردگ 6نگرانم بودن  هیاما بق. اومد یحال بدم خوشم م نیخودم از 

فکر .واقعا حالم بد بود.ساله رو 11دختر  هیکردن  يبستر مارستانیمنو تو ت.درد نیدر برابرا یجور حالت تدافع هی

اه از م 3بعد .گفت یکه تو خونه مون برام قصه م ییمث اون شبا گهیباال سرمو برام قصه م ادیکردم پدرم م یم

مادرم هر روز .دهیاز خونه مون پر کش يخنده وشاد دمیدیم. اما هنوز حالم همون بود.اومدم رونیب مارستانیت

دل مادر وبرادرم  یخوشحال يگرفتم برا میتصم.زنه یه لبخندم نمی یبرادرم حت گهید.شدهیالغر تر از روز قبل م

بفهمه  یخواستم کس ینم.تو دلم غم بزرگ هیشدم هون چترا اما با .یشگیهم يبشم همون چترا

 .دردو با خودش داره نیا شهیاما قلبم هم.کشم یناراحتم،نگرانم،درد م

حرفا  نیا:کرده هیاونم گر نهیبیکه م گردهیو به سمت ارشا بر م کنهیبعد تموم شدن حرفاش اشکاشو پاك م چترا

فقط .افته یخواد نم یکه دلتون م یکارا اون اتفاق نیبا ا نیکنم اما بدون حتیرو نگفتم که شمارو نص

 کشن یوعذاب م شنیهستن که ناراحت م انتونیاطراف

پدر ومادرتون :گهیم رهیکه به سمت دراتاق م ینیا نیو ح دارهیره و برش م یدارو م ینیبه سمت س چترا

 ..ننیهاتف وبب ياآقایمن و  ومدنیمطمئنا ن..اومدن

 رهیم رونیوب

 

 

 

 .ندازهیخودشو تو بغل ارشا م یتیبعد گ هیچند ثان.بود نگاه کرد ستادهیابلش ابا تعجب به ارشا که مق یتیگ

دختر باعث شد که  نیا يحرفا یعنی.کنه یبا تعجب به چترا نگاه م امنیو آر ادیاز چشماش م ياشک شاد خسرو

دوسال ارشا  نیتو ا. دونستیاومدن ارشا رو م لیبود فقط دل دهیچترا روشن يکه کل حرفا امنیآر!ن؟ییپا ادیارشا ب

 ...بار هم نخواست با پدر ومادرش رو به رو شه اما حاال کی یحت

*** 
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اون  يخود چتراهم همنوز ابورش نشده که حرفا.کرده خوب شه گذشته  یکه ارشا سع یاز وقت يهفته ا دو

 یم یش زندگافسون وخود ياما هنوز تو خونه  رهیارشا سرکار م.ادیباعث شده که ارشا از اون حالتش درب

 يکار یعنیره  یارشا نم ي نهبه خو گهیچترا د.ارشا در شگفت  بیعج ررفتارییتغ نیهم از ا ییدکتر موال.کنه

 يدوست کسر یمادرش در حال آماده شدن هستن تا به مهمون. يحاال هم چترا و کسر.که انجام بده ستین

 دوستشه ينامزد قتیدر حق.برن

 مامان..مامان-

 لوس؟ يچته دختره -

-ا..؟يکسر یکن یکار م یچ...ا 

 ه؟یچ نیا-

 ه؟یچ یچ-

 نهیآ يبته شده بودو گرفته بود ودنبال خودش روبه رو یچترا رو که دم اسب يکه موها یدرحال يکسر

 ه؟یچ نیا: گه یو م دهیصورت چترا رو نشون م.برد

 ؟یچ يکسر يوا-

 !!بشما؟ یرتیمن اعصاب ندارم امشب غ.گمیم شتویآرا نیهم-

 يو رو به کسر کشهیم رونیب يکسر يو موهاشو ازحصار دستا دهیبرادرش م لیتحو يژکوند چترالبخند

 .کنم یپاشنه بلندم چالغش م يکفشا نیبهم بد نگاه کرد با هم یاگه کس پمیاشکال نداره برادر خوشت:گهیم

 کن مشیبرو مال:: گفت ارهیرو صورتش ب یخنده شو قورت بده و اخم کردیم یکه سع یدر ال يکسر

 مِیکه مال نیا...اَه-

 رو کم کن هیحداقل اون سا-

 دهیکار چند بار باال م نیکه ابروهاشم با ا...نُچ : گه یم طنتیبا ش چترا

 ...چترا-

-که؟ نیستیشما هنوز آماده ن...ا! 

 شما یرتیپسر غ نیمامان از دست ا-

 .مینمون کیکه تو تراف میبر ایب 6االنم ساعت ...راه یکل...ایمادر ب يکسر-

 کنهینگاه م يو به کسر دهیچند بار ابروهاشو باال م طنتیو چترا هم با ش رونیب رهیهم ناچارا م يکسر
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*** 

 ؟یکنیکار م یچ نجایارشاجان ا-

 نده ریگ امنیخوبه آر-

 امیپ شیپ میبر ایدادم؟ب ریگ یمن ک-

 امینم-

 ؟يبازشروع کرد-

 ادیاز سرو صداخوشم نم که من یدون یخودت م امنیآر-

 کنن؟ یم راتیمگه حلوا خ رونیب.یکن یتو ضرر نم ایب.دونم یم-

 ..ینه ول-

-ها؟ ارنیب رتیگوشه گ هیدخترا  یترس ینکنه م...ا 

 ..امنیآر:کرد گفت ینگاه م امنیکا خشم به آر یارشادرحال

 رسم یاومد سمتت خودم حسابشو م یهر ک..میبر ایب...یاک-

 ...امد یم یمهمون نینبود عمرا به ا کشیهمکار ودوست نزد امیاگه پ.رهیم امنیناچارا به دنبال آر ارشا

... 

 !گهید نیایب يمامان ،کسر-

 دوست منه؟ یچترا؟خوبه عروس یزنیچقد تو غرم-

از دور ،با بند تویکُلَنگ دیپرا نیچند بار بهت گفتم ا.شده  8:30االنم !زشته شخیم ریمن گفتم د!اصال به من چه-

 .میدیرس یزودتر م میاومد یاالغ م

 !رسوندمت سر کار گهید ه؟؟اگهیمن کُلَنگ دیحاال پرا:چترا رو گرفت وگفت يبازو يکسر

 کنم نیشما توه ستمیس نیآخر نینه من غلط بکنم به ماش-

 .چتراتانزدم لَت وپارت نکردم میبر-

*** 

 بهینجوریکه ا هیاون ک!پسر؟؟ هیبود اونم با  یمهمون نیکرد چتراتوا یباور نم دیدیرو که م يزیچ امنیآر

 شده؟؟ زونیچتراآو
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 يکه وچترارو با پسر یبه اون قسمت نگاه م.واخم کرده ییجا هیکه زل زده به  شهیم امنیمتوجه آر ارشا

،ارشا بهش  گردهیبه سمتش بر م امنی،آر امنیپشت آر ذارهیزنه و دستشو م یم يچترا لبخند دنیباد.نهیبیم

 ششون؟یپ میبر:گهیم

 خودت بو امیمن نم:گهیو م کنهیم یاخم امنیآر

 چرا؟:کنهیبا تعجب نگاش م ارشا

 حوصلشو ندارم-

 ؟یمطمئن-

 آره-

 باشه پس من رفتم-

 رهیسمت چترام وبه

 سالم-

 کنه  یهم باتعجب ارشا رو نگاه م يوکسر نهیب یو ارشاروم گردهیعقب برم چترابه

 ن؟یسالم آقا ارشا خوب-

 ن؟ین شما خوبممنو-

 نمتونیبیوشحالم که م.یمرس-

 نطوریمنم هم-

 چترا؟ یکن ینم یمعرف:گهیو رو به چترا م ادیحرفشون م ونیم يکسر

 يهم برادرم کسر شونیا...هستند همون که من پرستارشون بودم امهریآر يآقا شونیا...اوه چرا-

 امهریآر يخوشبختم آقا-

 هم هست امنیسمت،آر نیا دییبفرما.یارشاصدام کن یتون یم.نطوریمنم هم-

 نجاست؟؟یهم ا امنیآر یعنی کنهیتعجب م امنینام آر دنیچتراباشن

 هاتف يسالم آقا-

 کنهیم یوسالم شهیبلند م نهیبیکنه واونارو م یسرشو بلند م امنیآر

 برادر چترا خانوم يهم آقا کسر شونیا..هستند امنیدوستم آر نیبهتر شونیا:گهیم يکسر ارشاروبه
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و با هم  رهیگیم يدستشو به سمت کسر.دونه چرا؟ یشه خودشم نم یحرف ذوق زده م نیا دنیبا شن امنیآر

 ننیشون بش زیم يکه رو کنهیارشا از اونا دعوت م.کننیخوشو بش م

 رهیو به سمتش م نهیبیروم يازدور کسر امیپ

  لیوک يسالم آقا-

 مبارك باشه.جان امیسالم پ-

 نوبت خودت يبعد يدفعه  شاالیا.ممنون-

 ممنون-

 گهید نیکمراتون بد نیا یب يقر هی نیای؟ ب نیلشکر شکست خورده نشست نهویشماها چرا ع نمیبب-

 ستمیبلد ن يزیجز بشکن چ یدون یخودت م.من معافم:گهیم يخندن و کسر ینفر م 4حرف هر  نیا با

 نیشما بلند ش امنیارشا آر.واقعا که -

 منم معاف کن.جان امینه پ:گهیم امیرو به پ ارشا

 بلند شه دیبا امنیاما آر سیچشم رئ-

 ؟ينکرد دایکوتاه تر از من پ يوارید...امینه پ:گهیزنه وم یم يلبخند امنیآر

 دونم قر تو کمرت فراوونه یکه من م ییکجا بود؟تا اون جا وارید..وا -

 کنهینگاه م امنیخندن و چترا فقط به آر یم يوکسر ارشا

 رقصه یبدون همراه نم.دونم  یم نویمن مرگ ا نیباهاش برقص نیاصال چتراخانوم شما پاش..گهیپاشو د..اَه:امیپ

 ممنون امینه آقا پ:گهیم امیبا تعجب وخجالت به پ چترا

 دمیتا حسابتونو نرس دیپاش ستین میحال کنمیوخواهش م یممنون و مرس-

پاشو :گهیم امنیارشا رو به آر.کردیونگاه م امیپهم با تعجب رفتن  امنیگرفته بودوآر نییخجالت سرشو پا چترااز

 که همراهتم جور شد

 ؟ياجازه هست آقا کسر:گهیم يرو به کسر وبعد

 .ندارم یاگه چترا بخواد حرف:گهیوم زنهیم يلبخند يکسر-

 دییبفرما:از جاش بلند شد و به سمت چترا رفت ودستشو گرفت  امنیآر.نگاه کرد يهم با دهان باز به کسر چترا

 ستیو با هم به سمت پ ذارهیم امنیشه و دستشو تو دست آر یو ارشابلند م يبدون نگاه کردن به کسر چترا

 ...رنیرقص م
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اون  یجالب زیچ:گهیکنه و م یم کیسرشو به گوش چترا نزد امنیکرد،آر ینگاه م نوییخجالت فقط پا چترااز

 ؟؟یکن ینگاه م قیدق نقدریهست که ا نییپا

مواجه  دیبار یم طنتیکه ازشون ش امنیآر یعسل يکنه و با چشمها یچترا سرشو بلند م منایحرف آر نیا با

 . کنهینگاه م نییودوباره به پا ادیچترا به خودش م.شه  یم

نگاه  امنیارشا به آر.رهیم زشونیو به سمت م کنهیجدا م امنیآر يو چترا خودشو ازحصار دستا شهیتموم م آهنگ

شده بود که اونم به درد خودش گرفتار  شناختش،متوجهیکه م ستین یامنیاون آر امنیدونست آر یم.کنه  یم

 ...شده

**** 

 ...يهو..خره...یچته؟ ه..يهو-

 ها؟-

 مرض ها...درد ها...کوفت ها-

 ما؟؟یفاط يدیبهم فحش م نقدریتو چرا ا!وا-

 یوهمش توتوهم ینشست نجایا ياومد یفحش بدم؟؟ از وقت یک یبه تو فحش ندم ب-

 رشمینخ-

 منم گوشام دراز....هه هه هه-

 برو بابا-

 یخل وچل يرو سرش گذاشته البته با داشتن پرستارا مارستانویکه ت ضمیمر نیمن برم به ا...باشه چتراخانوم-

 باشه ينجوریا دمیبا)دادیچترارو نشون م نیح نیدر هم( ایمثل بعض

 وونهید-

اونقدر فکر کرده .بود جشنیدو روز کامال فکرش پ نی،ا دادیم مایچترا حق وبه فاط.در آورد و رفت یزبون مایفاط

 به کلَه ش بخوره و حالش بهتر شه ییهوا هیتا بلکه  رونیبود که حد نداشت ،بلند شد و رفت ب

*** 

 .خوام یمادر من،من زن نم-
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 يکسر يوا-

 ول کن مامان جونم من حوصله ندارم يجان کسر-

  يقبول کرد دیشا میبر ایحاال توب-

تا حاال که .میبر ایحاال توب گهیمامان راست م!جونم يکسر :گفت يو رو به کسر دیحرف شون پر نیب اچتر

 .میبارو بر نیا ایحاال ب ینرفت يخواستگار

 ..اما-

 ینیب یبد نم..قبول کن-

 بار هی نیباشه فقط هم-

 ول داداش خودم يا-

 

 نیتا حاال ا! ببره نیحسو تو خودش از ب نیا دیبا يدونست چه جور یهنوز نم.رانیا انیقرار بود ب پدرومادرش

 ...!داشت دمیشا ایحسونداشت 

رفت همراه با اون دختر  یکه م ییانویکالس پ! سالش بود 15که  یاون موقع...شیسال پ 15به  برگشت

هم  يبرا یخوب يودوستا رفتنیبا هم به کالس م.هم مهربون بود یلیخ ییبایکه عالوه بر ز...،ساراییموطال

رو انتخاب  یقیوسم ياون رشته  ياونقدر از بودن در کنار سارا خوشحال بود که طبق خواسته .دنبو

جز سارا .رهیگ یکنه قلبش درد م یبه اون روزا فکر م یاالنم وقت یروزارو کنارش گذرونده بود حت نیبهتر.کرد

که به قول خودش اومده بود آلمان تا از  یطونیهم داشتن ،فراز،پسر شوخ وش يا گهیدوست مشترك د هیاونا 

 امنیالبته به قول خودش،همسن آر یسالش بود و تو اوج خوش 20.کنه دایمامانش نجات پ يدست غر زدنها

کردن،در سشون که تموم شد  یم طنتیخوندن،با هم ش یرفتن ،با هم درس م یبا هم به دانشگاه م.وسارا بود 

اون روز بعد تموم ...بود اما اون اتفاق دهیحلقه هم خر یکنه،حت يستگارداشت که از سارا خوا میتصم امنیآر

سارا زنگ زد  یبه گوش...جشن دو نفره فقط خودش وسارا هی، رهیجشن بگ هیبود  قراردانشگاه  يشدن کارا

 يکارا گهیازش داشته باشه اونا قرار بود چند روز د يفرازم زنگ زد بلکه اون خبر یداد ،به گوش یجواب نم

به  يناچار يسارا رفت اما آب شده بود از رو يبه خونه  یداد حت یدانشگاهشونو انجام بدن،فرازم جواب نم

 ..!فراز رفت يخونه 

 تعجب کرد امنیآر دنیدر ظاهر شد با د يتو آستانه  فراز
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 سالم فراز-

 ؟يچرا اومد نجای؟ایخوب.سالم-

ازش نداشتن خودشم  ياز صبح هر جا زنگ زدم خبر ست؟یسارا ن:و گفت دیتو موهاش کش یکالفه دست امنیآر

 نگرانشم.ده یکه جواب نم

 تونه جواب بده یکه نم ییجا هی ؟حتمایشده؟ چرا نگرانش يزیچ:اومد وگفت کترینزد فراز

 ...زنگ هی یحت-

 نبود جز سارا یاومد قطع کردو اون دختر کس یفراز م يکه از داخل خونه  يدختر يو صدا امنیآر يصدا

 ...افتما یاز دهن م.. گهید ایپس؟ب ییز کجافرا-

 ...شکست  یواقع يتو اون لحظه به معنا امنیآر

 یلیاما ارشا بهش کمک کرد خ...ماه اول واقعا حالش بد بود 6تو ..اومد رانیپدرومادرش به ا يخواسته  برخالف

تونست  ینم یکس چیکه ه یهاتف مغرور کس امنیشد آر...قبول شد یپزشک يکنکور داد و تورشته ...ادیهم ز

 ...به قلبش نفوذ کنه اما حاال

 

 دار رویدر گ: ششم فصل

 رو انتخاب کردم یکیخب من -

 جورشد گه،زنتید ایب يکسر..جون ؟آخیگ یمامان راست م يوا-

 .به چترا رفت و کنار مادرش نشست يچشم غره ا يکسر

 گهیمامان بگو د:وگفت اوردیطاقت ن چترا

  نشیشناسیشما نم...عجول  يخب دختره  یلیخ-

 ن؟یشناس یپس شما از کجا م-

 لحظه؟ هی يریگیچترا زبون به دهن م-

 باشه مامان-

 .پدرت بود یمیقد ياز دوستا-

 ياجازه  زهیب نییکه مصر بود پا یبه قطره اشک سمج گردهیپدرش دوباره به خاطراتش بر م يادآوریبا  چترا

 ...کنه  یم رشیراه غافلگ ونیده وم ینم ییخود نما
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چند سال قبل ِ . میکرد یم یکه با پدرت تو جنوب زندگ یوقته مشناسم از همون موقع یلیرو خ یسلطان يآقا-

که رفته بودم حقوق  شیتا چند وقت پ.ازشون نداشتم يهم خبر گهیمنتقل شدن و د زدیاومدن ما به تهران به 

 خونشون میکرد که آخر هفته بر مونشحال شد و دعوتخو دنمیاز د یلیخ.دمیرو د یسلطان ي،آقا رمیپدر تو بگ

 داره؟؟ يبه خواستگار یچه ربط نیخب مامان ا:يکسر

 .پسر دسته گل تر هیدختر دست گل دارن و هیاونا -

 چترا جونم شوهر شما هم جور شد:يکسر

 يخفه کسر-

 چه طرز ِحرف زدن با برادر بزرگترته؟؟ نیا ا-

 اون ور يبر یتون یم يهم خوبه،دوست ندار یلیخ-

 کدوم ور؟-

 .میبر دیبه هر حال آخر هفته با...نیبس کن!ا بچه ها-

 ..تکون دادن دییتا ياز رو يو چترا سر يکسر

 

 مادر من مطمئنم باور کن-

 فتهیب یاگه اتفاق.ارشا جان،نگرانتم-

 جونم یتیافته گ ینم-

 .اومدم یاهات ماومد ب یاگه پدرت هم م.جونم برسون مایسالم به س.زمیباشه عز-

 مامان خوادینم-

 باشه پس خدا پشت و پناهت-

نگرانش بودن خب حقم داشتن  شهیبرگرده مادر وپدرش هم یگرفته بود بهتر بشه وبه زندگ میکه تصم یوقت از

نفر حاال فقط  3 يبه جا کهیره خونه ا یافسون م يوحاال تک وتنها به طرف خونه .سال حالش بد بود 2اون 

باالخره .کم از درد خودش و هم از درد مادر افسون کم کنه هیبتونه  دیره تا شا یم. کنهیم ینفر توش زندگ هی

 نیمث تمام ا امنیتا حاال کم آورده به دوست داشت آر.ارهیکم ب دیاما نبا لرزنیپاهاش م.رسه به خونشون یم

 قهیو بعد چند دق زنهیباالخره زنگ و م.ادیتونست ب یواون نم اومدنیباشه اما فرداپدرومادرش م ششیدوسال پ

 .آد یم مایس يگرفته  يصدا
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 ه؟یک:

 ارشام-

 ياومده اونم شب خواستگار نجایبار ا کیفقط  ذارهیافسون م يارشا پا به خونه .شه یباز م یکیت يبا صدا در

 یاما اون قبول نم کرد که بره داخل یاومد افسون اصرار م یالبته هر بار که دنبال افسون م.بود ییچه روزا.

 .کرد

 .بار شوم متوجه حضورش شد ياما برا دیرو نشن مایس يافکارش بود که صدا اونقدرغرق

 سالم پسرم-

 سالم مامان -

به سمت ارشا .مامان بعد از دو سال اون هم از ازبون ارشا به وجد اومد دنیبا شن ینیارشا و همچن دنیبا د مایس

سخت  گرویاز اون نداشت ،همد یارشا هم دست کم.اشک صورت گردشو پوشونده بود کهیو در حال دارهیقدم برم

 .شن یاز هم جدا م وکنن  یم يسپر هیرو به گر ییها قهیها ودق هیثان. رنیگیدر آغوش م

 داخل يایاونقدر شوکه شدم که تعارف نکردم ب دنتیاز د.پسرم دیببخش-

 .مامان هیحرفا چ نیا: گه یبوسه وم یوم رهیگیم مارویس يزنه و دست ها  یم یلبخند تلخ ارشا

 باال پسرم میبر-

کنه اما  دایاز افسون پ یبلکه عکس کنهیو به اطراف نگاه م نهیشیم ییرایارشا تو پذ. رنیدو به سمت خونه م هر

 .از افسون نداره يا گهیهنوز جزاون عکس سه در چهار عکس د.شهیموفق نم

 پسرم يخوش اومد یلیخ-

 .اومدم یزودتر م دیاومده با ادمیمو االن  فهیوظ...ممنون:گهیم رهیگیم مایرو از دست س وهیکه م یدر حال ارشا

 یهمون موقع ها چند بر بهت سر زدم اما حال ِدرست وحساب.دونم پسرم یم:گهیوم رهیگیم نییسرشو پا مایس

  اوردیتو،من ،احمد که طاقت ن.میدیهمه مون عذاب کش.ینداشت

دستان  يرفت و دستش رو نوازش گونه رو مایارشا به کنار س.ش شدت گرفت هیگرشوهرش  يادآوری با

 .به خاطر مرگ بابا هم متاسفم ،تو حال خودم نبودم.راومدمیکه د خوامیمعذرت م:وگفت دیاش کش دهیچروک

چقدر خوشحال  یدون ینم يخانم زنگ زد و خبرداد که خداروشکر بهتر شد یتیگ یوقت...دونم یم...دونم یم-

 .گرفتم يشدم انگار جون ِتازه ا

 !دونم ینم قیرفتن؟من دق يبابا چطور-
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برگشت به اون  شیشد ،انگار که به دو سال پ رهیگونه هاش به روبه رو خ يپاك کردن اشکهاش از رو مابعدیس

 .روز شوم

غذارو شروع  میخواست یم یوقت.دمیچیم زویمنم تو آشپزخونه بودم و داشتم م.احمد تازه از سر کار برگشته بود-

سال آخر  هی نیواقعا تو ا.ره ینم نییاواخر دوباره گفت که بدون افسون غذا از گلوش پا نیاحمد مث ِ ا میکن

چِش شده بود  يدونستم از بعد ظهر ینم صالا.میبگذر...اما میبود زیسال با اون سر م 18، دیعذاب کش یلیخ

 .زنهیدلش شور م:گفتیگفتم چته ؟ م یبهش م یهر چ دیچرخ یدور خودش م یه

تو هم زنگ زد اما تو هم جواب  یبه گوش یحت.داد یزد جواب نم یافسون زنگ م یبه گوش یهر چ آخه

شب بود  8ساعت  يحدودا.نگفتم تا هول برش نداره  يزیدل خودمم شور افتاده بود اما چ يراستشو بخوا.ينداد

 ..نگو گهیمد حالش بد بود منم که دکه پدرت زنگ زد وگفت افسون تصادف کرده،اح

صبح  گفتنیدادن و م یبهمون نم یاما خبر درست مارستانیب میدیصبح رس 3-2.میموقع را ه افتاد همون

بهمون  یهمه ماتم گرفته بودن اما تا اون موقع کس.اومد و مارو به خونتون برد قهیاما بعد چند دق ن،پدرتیایب

 میرفت یصبح وقت...يافسون موند شیپدرت گفت که پ میدیو رو تو خونه ندت یوقت...نگفته بود که افسون مرده

کفن  یلباس عرئس ياون روز دفنش کردن ،دخترم به جا.دمیبا جسد جگر گوشه م مواجه شد مارستانیب

 یذاشت ببرنش م یبود انگا خواب باشه،احمد نم بایهمون جور ز.اما صورتش تکون نخورده بود.شد بشینص

 ینو س.بد بود  یلیحالش خ مارستانیبردنش ب.و زد  ولهمون موقع دفن سکته ا. شهیم داریگفت زنده ست و ب

ور احمد از اون ورم  نیکار کنم از ا یچ دیدونستم با یمنم نم.اون چند بار حالش بد شد.بود يبستر وی یس

واقعا تنها .ماه بعدش احمدم رفت  هی کهنیتا ا.يخورد یافسون،از اون ورم تو پسرم که از سر خاك افسون جم نم

دو سال منم  نیتو ا.باشه دخترم که تو غربت دفن شد کمیآوردم شمال که الاقل احمد نزد احمدو.شده بودم 

تو ش  زمیرو که دو تا عز يده خونه ا یاون اما دلم رضا نم شیمادرم چند بار ازم خواست برم پ.نکردم یزندگ

 .وبرمکردن وبذارم  یچند سال زندگ

 ییکه اون االن به تنها دونهیم ذارهیارشا تنهاش م.دارهیبرم یو اون بگ رهیگیم مایدستمال رو به سمت س ارشا

همون .افته  یم يشب خواستگار ادیبا باز شدن در اتاق .رهیبه سمت اتاق افسون م. کنهیخوب درکش م.داره ازین

چند تا قاب عکس .پنجره وگالش وتروهمونیکامپ زیمونده ،همون تخت همون م یجور دست نخورده اتاقش باق

 يگذرونه رو یتک تک شو از نظر م...شیسالگ 18تا  شیکنن از بچه گ یم ییکه عکس افسون توشونه خودنما
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 شتریکه افسون از همه توشون ب یخونوادگ يعکسا.دارهیکنه،برشون م یتوالت چند تا آلبوم نظرشو جلب م زیم

 شام؟ يایپسرم نم:شهیوارد م مایخوره و س یه در مب يتقه ا.کنه  یم ییخود نما

 نداره؟ یمن چند تا عکس از افسون از تو آلبوم برداشتم اشکال یام،راستیچرااالن م-

 .بردار یهر چقدر خواست زمینه عز:گهیزنه وم یم يلبخند مایس

 االن امیم.ممنون مامان-

 شهیم رهیخنده خ یعکس م يکه تو یافسون وبه

**** 

 پدر ،سالمیسالم مام-

 !شده بود زهیر هی،دلم بات  امنیسالم آر يوا-

-ا..ما پسرمونو خورد گهینشد د...ا؟يا! 

 سیبهرام خس يا-

که اما از حالت  گهیم يزیو در گوشش چ رهیگیزنه و اما رو از پشت تو بغلش م یم یچشمک امنیبه آر بهرام

 کنه  یوبا عشق اول به بهرام وبعد به آرامن نگاه م ادیم رونیب یدفاع

 یتا به کاراش برسه،بعد تموم شدن کاراش به خونه بر م رهیم مارستانیبعد رسوندن پدر ومادرش به ب امنیآر

 .گرده

 سالم من اومدم-

 زمیعز يخوش اومد.سالم پسر گل خودم:اما

 خوشگل خودم یسالم مام-

خوام  یمنم م: گه یاومدن از پله ها م نییپا نیلحظه بود ح نیبهرام که شاهد ا.رنیگیدر آغوش م گرویهمد

 تنها تنها ستیقبول ن

 ...جا حسودخان وحاال هر سه در آغوش هم بودن نیاایب:گهیرو به شوهرش م ییبایحالت ز هیبا  اما

 ارشا چطوره؟بهتره؟:گه یم امنیناهار بهرام رو به آر بعد

 .در اومده از اون حالتش.ستیبد ن-

 وخسرو چطورن؟ یتیگ!دیکش یبراش چقدر سخت رمیبم یاله:اما

 دنشونید نیخوشحال شدن گفتن که بر یلیخ نیایمتوجه شدن شما م یوقت.اونا هم خوبن-
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 .میریحتما م:بهرام

 ن؟یکه بمون نیبابااومد-

دلم برا  گهیم میینجایا یپسرم تنگه وقت يدلم برا گهیم مییاونجا یوقت یشناسیمادرتو که م.پسرم ستیمعلوم ن-

 اونجا تنگه

نه کنه که خودش کارشو :گهیم امنیخودش رو به آر نیریش يو با لهجه  رهیبه شوهرش م يچشم غره ا اما

 .گه کار دارم یم رانیا میایسال صد بار بهش گفتم ب 5 نیتو ا!کنه یبهونه نم

 نیخب دعوانکن یلیخ-

 خان؟ امنیآر میکن یدعوا م یما ک:هگیزنه و م یم يلبخند بهرام

 شهیواال هم-

 !کرد که چطور موضوع رو به پدر ومادرش بگه یفکر م نیبه ا امنی،آر دنیسه خند وهر

*** 

 ده؟ یصدا م یه هیچ نیا.مخم رفت يکسر يوا-

 ؟یزن یغر م یچترا؟چرا ه یچ-

 رو اعصاب رهیم یهست که ه یچه کوفت نتیپشت ماش ستیبابا معلوم ن-

 نده تو هم ری؟چترا گ!نیبار دعوا نکن هیشد شما دو نفر :گهیوم ادیبه حرف م نیریش

دستشون  يتو ینیریچترا به گل وش.رسن یم یشلطان يکنه،به خونه  ینگاه م رونیکنه وبه ب یم یاخم چترا

 !میر ینم يخواستگار يخوبه برا:گهیکنه و با خودش م ینگاه م

 .رن یشه و به داخل م یو در باز م ارهیزنگ و به صدادر م مادرش

 ان؟ینم نایچرا ا:گهیم يبه کسر یگوش ریکرد ،ز یااحساس معذب بودن م چتر

 ا؟یک-

 !بابا عروس خانوم وداداشش يا-

 آقاداماد؟ ای یمنتظر خواهرش:گهیمونه وم یچترا دور م دیکه از د زنهیم يزیآم طنتیلبخند ش يکسر

 !يکسر:  گهیگرده وم یبر م يبه سمت کسر ضیبا غ چترا

 شهیم یکیزنه که با سالم دو نفر  یم يسقلمه ا مادرش

 سالم -
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 سالم-

 ان شاء اهللا؟ نیخوب زمیسالم دختر گلم،سالم پسر عز:نیریش

 ن؟یخانوم شما خوب نیریممنون ش:پسر

 دخترم؟ یبهترم پسرم تو خوب-

 ممنون خاله-

 ِ؟ یچه دختر خجالت: با خودش گفت چترا

 يآقا کسر شونیا:گهیم ياست رو به چترا و کسر جانهیکه چترا تازه متوجه شده بود که اسمش ر یشلطان خانم

 دختر خانومشون چترا هستن،پسرم محسن و دخترم مارال شونمیخانوم وا نیریپسر ش

بعد شام هم همه به هم مشغول حرف زدن بودند جز چترا ومارال،چترا .روندیم زیشام به سر م يبرا ییآشنا بعد

 چند سالته؟:گه یکالفه شده بود رو به مارال م یه حسابک

 24:گهیزنه م یم یکرد لبخند پر استرس ینم ریعوالم س نیکه انگار در ا مارال

 !24خورد چه برسه به  یهم به زور م 19دختر  نیبه ا رهیچترا از تعجب باال م يابروها

 تییخوشحالم از آشنا.سالمه 22خوبه منم -

 نطوریمنم هم-

 !دیپرس یسوال م دیبا یخودچترا ه نکهیمث ا نه

 ؟يخوند یچ-

 .عالقه مندم یلیهم خ یاما به نقاش کیگراف-

 گذرونم یمنم پرستارم البته فعال طرحمو م.چه خوب -

 یخوبه موفق باش-

 !سوال نکرد نیا باز

 چند ساله هستن؟ شونیا ؟یبرادرتون چ یراست-

 سالشه  29محسن -

 خونن؟ یم یچ-

 رکت حسابدار ِش هیتو -

 لهیسالشه و وک 27 گمیبرادرمو م...يموفق باشن کسر...آها-
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 موفق باشن-

! نشه اهیخواد صد سالِ س یزنِ برادرش بشه م نیاگه قرار بود ا! اومد یخون چترا در نم يزد یکارد م يوا يوا

 نیتا ا.خواست از اونجا فرار کنه  یشد و چترا فقط م يبه سکوت سپر یمدت!خواد یم یلفظ ریز یهر حرف يبرا

 ؟ياتاقتو بهش نشون بد يبر یمارال جان چترا جانو نم:خانوم رو به مارال گفت حانهیکه ر

 .کنهیم ییشه و چترا رو راهنما یوبلند م. برم یباشه م-

 يوبا ابروها رهیت يقهوه ا ي دهیکش يگندمگون با چشما یداره ،صورت یآروم يمث اخالقش چهر ه  مارال

داشت مث همه ،صورت گرد و  يقهوه ا يکنه چشما یم سهیچترا خودشو با اون مقا يقهوه ا يوموها دهیکش

کرده بود اما  ملششد ع یم یسال 2 هیکه  یبا دماغ زیر يو چشما یپر کالغ يکم پشت و موها يابروها

 ینقاش! بود یرسن،عجب اتاق آرام بخش یهم نبود ،به اتاق مارال م ينداشت اما افسانه ا يبد ي افهیدرکل ق

 .دادیم یبیبود به آدم آرامش عج دیاز سف یبا مخلوط یآسمان ی،رنگ اتاق آب یکیمختلف ،چند تا طرح گراف يها

 خودته؟ يطرح ها نایا-

 آره بدن؟_

 يهستن ،تو فوق العاده ا یعال یلیخ...نه نه -

 نظر لطفته-

 !شده بود دهیبوم کنار پنجره بود که روش پوش هیشه، یم رهیزنه و به طرح ها خ یم يلبخند چترا

 ؟یکش یم یاالن چ-

 پر تره هی-

 ؟یاز ک-

 .دونستم ینم یعنیدونم  ینم-

 ؟یدون ینم:گه یبا تعجب رو به مارال م چترا

 هیتصور-

 نم؟یتونم بب یآها م-

 .کنجکاو شده بود یمن من کرد اما چترا حساب مارال

 تونم؟ یم-

 آره-
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 نایهنوز توشوك بود ا!بود يکسر يکه چهره  نیشد ا یبه سمت بوم رفت و رو کششو برداشتوباورش نم چترا

داشت ،رو تخت کنار مارال نشست و  یاز بوم چشم بر نم.آورد یسر در م دیشناختن؟نه با یهمواز کجام

 !داداش ِ منه؟ هیشب یلیپرتره خ نیا یدون یخب مارال جان،م:گفت

 دهیبود تکون م نییکه پا یلسرش رو در حا مارال

 ش؟یشناسیاز کجا م-

 و؟ یک:گه یکنه و با تعجب م یبلند م یسرشو کم مارال

 رو يکسر-

 شناسم ینم-

 .خود کسراست نیا...نیاما ا-

 .آره منم همون اول متوجه شدم-

 خب؟-

 .کشم یو م ادیبه ذهنم ب یبه ذهنم اومد،منم هر چ شیاومده چند هفته پ التمیگفتم که از تخ-

 !بهیعج-

 گن  یم نویهمه هم:گه یلب م ریزنه و ز یم يلبخند محو مارال

 دن؟یرو د ینقاش نیهمه ا یعنی؟ هیمنظورت چ:گه یکنه و م یگفته سرشو بلند م یبود مارال چ دهیکه شن چترا

اون مکان  اول نمیرو بب یکس ایبرم  ییجا نکهیگن ،راستش من قبل ا یم نویهام هم ینقاش هیدر مورد بق...نه-

 نیواسه هم دمیبرادرتونو د يچهره  شمیچند هفته پ.ارمشیبوم م يو رو نمیب یو شخصو تو تصوراتم م

 دمشیکش

 ...اما ! نه امکان نداره! بود؟ شگویدختر پ نیا یعنیبود  یچترا باور نکردن يبرا

به خونه فقط در مورد مارال فکر کرد ،مارال  دنیچترا تا رس.شن  یبا هم از اتاق خارج م قهیاز چند دق بعد

 !ذهنش رو مشغول کرده بود یحساب

**** 

 

 امنیشد که از شمال برگشته ،امروز رو به اصرار مادرش به خونه شون رفته چون قراره آر یم یچند ساعت ارشا

 .انیوپدر وماردرش هم ب
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 ارشاجان؟ یسالم خوب-

 ؟یسالم اما جان ،شما خوب-

 ممنون-

حرف  يو اما از هر در یتیره،گیگیو هر دو را در آغوش م رهیم امنیبه سمت بهرام وآر دن،ارشایم دست مه وبا

 .وبهرام هم در حال بحث در مورد کار وشرکت بودند زدن،خسرویم

 چطور بود؟ مایخوش گذشت؟ خاله س:رو به ارشا گفت امنیآر

 ...بد نبود:وگفت دیکش یآه ارشا

 امیکه نتونستم باهات ب نه،معذرتیهم ی،زندگخودتو ناراحت نکن  ادیز-

 از خانوم ملک چه خبر؟ ینداره،راست يرادیا:زد وگفت یلبخند تلخ ارشا

 لک؟...؟میک..ك.. یچ:گه یخوره و با تته پته م یم یتکون امنیآر

 دمشیبه اون ور ند یاز مهمون...چترا خانوم گهیآره د:خنده ش گرفته بود گفت ارشاکه

 آره منم-

 ؟یتوچ-

 یچیه-

 میشب با خانواده ش دعوتش کن هیگه  یمامان م-

 خوبه-

 ...شد ریهم اس امنیشه ،آر یم رهیزنه و به رو به رو خ یم يلبخند ارشا

 

*** 

! هینجوریهم شهیبگم آخه؟ هم نتیماش نیبه ا یمن چ يکسر يوا..جون ندارم اصال...یمردم از خستگ يوا-

 اَه.. رمیبگ یتاکس هیبمونم تا  نجایا دیبا یتا چه ساعت ستیحاال هم معلوم ن

 .اونو را متوجه خودش کرد ینیرفت که بوق ماش یها م یزد و به سمت تاکس یبا خودش غر م نجوریهم چترا

شوار شم نه  ياریب فیتشر یموندم تا جناب عال یاگه من از اوناش بودم همون جا م ه؟بابایک گهید نیا..يوا-

 !کنه؟ یحاال چرا بس نم!!! که نییسرم وبندازم پا لیمث کروکود
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که چند قدم آن طرف  يدیِ سف يمحکم به سمت آئود يو قدم ها ضیکفرش در اومده بود برگشت و با غ چترا

 یغار عل يشد و چشمها ودهان چترا به اندازه  ادهیپ نیبگه که راننه ش از ماش يزیتا خواست چ.تر بود،رفت

 .صدر باز شد

 سالم خانوم ملک-

 سالم:گهیوم کنهیخودشو جمع وجور م عیسر!يپسره گند زد نیا شیدوباره پ نیسرت چترا بب خاك تو يا

 دینیبش دییبفرما-

 ...ممنون خودم-

 کنم کارتون دارم یخواهش م-

رو حس  یمطبوع یبا سوار شدنش خنک شهیم نیسوار ماش اقیناچارا که نه با اشت ؟يوار کار؟ چه کار يا

 مونه یتو خلسه م یمدت هیکنه،یم

 خوبن؟ ن؟خانوادهیخوب-

 ممنون...بله -

 ن؟یبدون ماش یعنی ن؟یریتنها م رویمس نیا شهیشما هم-

نه :گهیو م ادیبه خودش م.ادیلبش م يبه رو يفکر لبخند نیباا!! هست؟ يزیچ يبود؟نکنه شهردار نیکارش ا وا

 ..اما..رسونه یمنو م يهاتف،کسر يآقا

 نه ایخرابه  نشیدونست بگه ماش ینم

 ؟ یاما چ:گهیم یبانگران امنیآر

 دنبالم ادیخراب شده امروز نتونست ب نشیماش-

 ...،راستش مزاحمتون شدم که شهیدرست م شاالیا..آها-

شه  یم رهیگرده و تو چشاش خ یکامال به سمت چترا بر م امنیمونن وآر یلحظه پشت چراغ قرمز م نیهم در

خواست شمارو  یهم م یتیدادن،البته قبلش خاله گ بیترت یمونمه هیپدر ومارم تازه ازآلمان اومدن ،:گهیو م

 از همه بهتره یمهمون نیکه ا میدعوت کنه وتشکر کنه ازتون گفت

 خب؟-

 ن؟یایب یکه به مهمون نیکن یقبول م-

 .با مامانم وبرادرم مشورت کنم دیراستش با...امم-
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 البته مادر وبرادرتونم دعوتن-

 .کنم یخب،باشه خبرتون م-

 خوبه-

 دنبالتون امیه ب نیبهم خب بد نیایب نیشمارمه،خواست نیا:گهیو م رهیگ یرو به سمت چترا م یکارت

 .میایما خودمون م یممنون ول-

 نیزنگ بزن دیآدرس که با يبرا..باشه-

 ممنون.آره خب-

 کنم یخواهش م-

 .بود یعال یمهمون نیشد وبه سمت خونه رفت ،ا ادهیپ نیاز ماش چترا

 

 

 آخر يپرده :هفتم فصل

اصال اونا چرا .ختیر یبهم م زدیاعصابشو از بس که حرف نم.مارال و نداشت يحوصله . زد یمدام غر م چترا

 !ها دهیمامانشم برا خودش نظر م نیومادرشو دعوت کرده بود ،ا يفقط اونو کسر امنیآر! اومدن؟ یم دیبا

 ؟يچترا جان مامان چرا اخم کرد:نیریش

 نیریولش کن مامان ش!از بس لوسه:يکسر

 اصال امیمن نم.آره لوسم:گفت ضیکرد وبا غ یظیغل چترااخم

 چترا؟ هیچه حرف نیا:کرد وگفت یفیاخم ظر نیریش

 نیاصال چرا با ماش:برگشت وگفت نیریوش يآمده باشد به سمت کسر لدشی يزیشکوت کرد اما انگار چ چترا

 ؟یه مهمونمارو ببر دیمحسن با م؟چرایخودمون نرفت

 به توچه رگاهه،سومایخرابه تعم نیاولشم محسن نه و آقا محسن،دوما ماش:يکسر

 اَه-

 :به سمت اتاقش رفت و با خودش گفت چترا

 ریاگه د میاونجا باش دیبا 8ساعت  شهیساعت ش!ساعته معطل کردن 2مارو !ان؟یخواهر وبرادر نم نیچرا ا پس

 !میبرس
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دلش نبود  يدل تو رنیم یمهمون نیب ا دهیفهم یاز وقت.نهیش یو لبه تخت م ندیچ يحرف چترا لب بر  نیا با

 .ماهشو خرج لباساش کرده بود نیحقوق ا شتریب بایباشه،تقر نیخواست امشب بهتر یم

شونه ش  نییبود و تا پا دهیسه رب،موهاشم اتو کش نیسبز با آست ییبا لبه ها ییطال یلباس ماکس هی

 یسلده هم بر نم ملیر هیرو صورتش بود وگرنه خودش از پس  شگریهم به لطف آرا یحیمل شیآرا.دیرسیم

کرد و  یمشخره ش م يهر چند که کسر.به نظرش قشنگ بودن یلیشم خ یسانت 10پاشنه  يکفش ها.اومد

شد  یم 175کفشا  نیبود که با ا 165شدریالقدش  یلک لک شده آخه مگه چند سانت م نیگفت که ع یم

سرش  شمیمشک ریوشال حر دیپوش شویتا رو زانو و مشک يمانتو! يواقعا که کسر! بود کجاشش لک لک

 .رونیزنگ اومد و چترا بالفاصله رفت ب يکرد،صدا

 میممنون آقامحسن مزاحم شد:نیریش

 بود فهین،وظیریکنم خاله ش یخواهش م-

خوب با :زد گفت یبود م شینقره ا 405دنده  يدست محسن که رو يکه بررو یودر حال زنهیم يلبخند يکسر

 !مایکشوند یمهمون نیبهونه شمارو به ا نیا

 نیمارال هم که کال ا.نگفت يا گهید زیتمام طول راه چترا جز سالم چ.نگفت يزیزد و چ يلبخند محسن

بزرگ که متعلق به خانواده  يمدل باال و اون خونه  نیاون همه ماش دنیبا د یبه مهمون دنشونیبود،با رس یمدل

 ياما چترا زود به خودش اومد و جلوتر از همه حرکت کرد که کسر.بود دهان همه شان باز مونده بود امهریآر ي

 :گوشش گفت ریمانع حرکتش شد و ز

 خانوم کوچولو؟؟ کجا

 .دمی،ترسيکوفت کسر:وگفت دیرو د يوکسر برگشت

 .میب هم بر سایوا-

 خب یلیخ-

 .با هم به سمت سالن رفتند بایتقر همه

 يآثارخشم تو چشما يلحظه ا.متوجه اومدنشون شد امنیگفتن، که آر یم کیبه مهمونا تبر امنیرو آ ارشا

کرد  ینگاه م امنیکه آر ینموند،ارشا سرشو به سمت طرف دارشادوریشد که از د انینما شیخوشرنگ عسل

 .شد هیبرگردوند و متوجه قض

 ن؟یسالم خوب:ارشا
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 ؟یممنون پسرم خوب:نیریش

 نیدیکش ن؟زحمتیممنون خانوم ملک ،شما خوب-

 ممنون -

 سالم آقاارشا:يکسر

 ؟یجان خوب يسالم کسر:ارشا

 امنیممنون،سالم آقا آر-

 .چترا بود یرو فشرد اما نگاهش همچنان پ ياومد و دست کسر رونیاز فکر ب امنیآر

 سالم چترا خانوم؟:ارشا

 ن؟یخوب امهریآر يسالم قا-

 ممنون به لطف شما-

 هاتف يسالم آقا-

 .کرد که چترا واقعا ناراحت شد یکرد اخمش رو کمتر کنه سالم یم یکه سع یدر حال امنیآر

 ؟يآقا کسر نیکن ینم یمعرف:ارشا

 یخانوادگ يهم مارال خانوم هستن از آشناها شونیآقا محسن و ا شونیا! اوه چرا-

 نیکنم خوش اومد یسالم عرض م-

اما  نهیب یچرخد که خشم نگاه اونو م یم امنیخوش برخورد دست داد وبه سمت آر یلیبا ارشا که خ محسن

 ده یو با او نم دست م ادیکنه به خودش م یدرك نم

 داخل دییبفرما:ارشا

 زنه یبهش م یوچشمک ؟یپسر؟غرق نش ییکجا:گهیم امنیاما قبل رفتن رو به آر رهیبه دنبالشون م وخدش

 !خواد سر به تن محسن باشه یچرا نم دونست که ینم قیمن دق ایآر اما

سوال  هیچترا :گه یو م کنهیم کینشسته بود خودشو به چترا نزد يچند نفره ا زیم يکه کنار چترا رو مارال

 بپرسم؟

کرده بود  جادیرا ا یتضاد خاص دشیاش که با پوست سف یدختر که در کت و دامن مشک نیبا تعجب به ا چترا

 زنه حاالازم سوال داره؟ یکال حرف م نینگاه کردو باخودش گفت ا
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خانواده  نیا يو آشناها لیچترا تو فام:گهیشه وم یم کیمارال دوباره به چترا نزد. دهیسرشو تکون م يباکنجکاو

 ؟یشناس یرو م

از پسرا خوشش اومده؟  یکیاز  یعنیبود؟  يحرفا  نیدختر منظورش از ا نیا ارهیبود شاخ در ب کینزد گهید چترا

 !دونست یم دیبع

 چطور ؟:دیشک پرس با

  ينجوریهم-

 مردیم یشد وگرنه از فضول یمتوجه م دیچترا با اما

 گه؟یبگو د-

 ولش کن-

 شناختم دیحاال تو بگو شا-

  گهیخواد د ینم-

 بگو مارال يوا-

 دمید شونویکیشب قبل :گفت عیبود سر دهیچترا ترس تیکه از عصبان مارال

 !خانواده ست؟ نیاز ا دهیفه ده؟چطوریود یده؟کیعالمت سوال به مارال نگاه کرد ،کجا د کیبا  چترا

 گرده  یدهان باز کنه که با سالم دو نفر به اون سمت بر م تاخواست

 دوباره مزاحم شدم دیببخش:ارشا

 ارشا جان هیچه حرف نیا:يکسر

به  عیمارال مواجه شد اما مارال سر يشده  گشاد يبگه که با چشما يزیزدو سرشو برگردوند تا چ يلبخند ارشا

ارشا :گفت يکه دوباره کسر مونهیحالت م نیتوهم یره،ارشامدتیگ یه خودش م یمعمول ي افهیو ق ادیخودش م

 ؟يخوا یم یلفظ ریجا ز

 دیببخش:گهیو م گردونهیبر م ياون دختر تو اون وضع تعجب کرده بود سرش رو به سمت کسر دنیکه از د ارشا

 کنه یم شونیمعرف بیکنه وبه ترت یراستش وبا دست به سمت چند نفر اشاره م

 هستن امنیو بهرام آقا پدر آر امنیهم اما مادر آر زیدو تا عز نیجون،پدرم خسرو خان وا یتیمادرم گ-
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با نگاه  ارشا چشم دوخته بود که دوباره يآشنا تینها یب ي افهیگرم شدامامارال به ق یسالم و احوال پرس بازار

چرا بهش  دهیدختر رنگ پر نیا کنهی،ارشا با خودش فکر م گردونهیو او دوباه سرش رو بر م شهیم ریارشا غافلگ

 کنه؟ ینگاه م يجور نیا

 .رهیم زیبه سمت م شهیم زیاز دور متوجه حضور همه دور م یوقت امنیآر

 یمارال م يحرفا ادیافته،همه سرشون گرم بود،چترا دوباره به  یرفتار سردش م ادیدوباره  امنیآر دنید چترابا

 نیا!! اون از ارشا خوشش اومده؟ یعنینه،یب یارشا م يگرده که اونو محو تماشا یافته به سمت مارال بر م

 !یشو نگفت هیمارال جان بق:گهیم رالکرده ،به ما دایتازه از دست خاطرات افسون نجات پ چارهیب يارشا

 رو نگفتم؟ یچ:گهیگرده و م یبه سمت چترا بر م عیسر مارال

 ؟يدیکدومه ؟به منم نشون م!یشناس یرو م نایا ياز آشناها یکیکه  نیهم-

 :....گفت دیموضوع د يا دنیشن يکه چترا را مشتاق برا مارال

 یزن وشوهر بودن همه چ نکهیکردن ،مثل ا یم یدشت سرسبززندگ هی يکه تو دمیتو خواب دو نفرود شبید-

 نیتا ا زدیمونه فقط زجه م یاما پسره م برهیآد و دختره رو با خودش م یم یوحشتناک لیکه س نیخوب بود تا ا

من نشته اما دختره رو  يِ که روبرو ییقاآ نیافته ،پسره هم یم قیعم يدره  هیو اونم ته ِ  ارهیدووم نم ادیکه ز

 !دونم کجاست ینم!مینیب ینم

اون از  ؟ییفرشته؟ جن؟ موجود فضا1بود؟ یک نیا نیعیکنه  یبا چشمان از حدقه در اومده به مارال نگاه م چترا

 دونست ؟  یکجا م

 گم یبود؟ دختره رو م یاون چه شکل:دیتته پته پرس با

 ییایبود ورو بایواقعا ز دیسف یو صورت یبرگ گل ،چشمان آب با،مثلیز یلیخ-

حواسش نبود اما  یکس.دیبود چنگ زد و تمامشو سر کش زیم يکه رو يا وهیمتوان نداشت به آب گهید چترا

که ممکن بود از خشم  ییگفته؟دستاش رو تا اونجا یکرد که اون دختره به چترا چ یاو با خودش فکر م...امنیآر

 .مشت کرد

 مارال؟ یهست یتوک:گهیگرده و با بهت رو بهش م یبه سمت مارال بر م چترا

اون آدم  کردنیدوستاش که فکر م يهم مث همه  نیا ارهیم ادیشه اما به  یحرف چترا شوکه م نیبا ا مارال

کرد  یم یسع نیهم يبرا...و حاال هم چترا دنیترس یهمه ازش م کردیم ینیب شیرو پ يزیچ یه،وقتییفضا

 ..خراب نکنه زویسکوت کنه تا با صداقتش همه چ شهیهم
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 ِ تیهم که زدم واقع ییحرفا..مارال هستم چترا من:گهیوم ندازهیم نییسرشو پا مارال

 !باوربود رقابلیآرام شده بود اما هنوز براش غ یکم چترا

تصادف  شیسال پ 2نامزد سابقش بوده که  یگ یهم که م يآقا ارشا هستش و اون دختر نیا:به مارال گفت رو

 .ارشا ناراحت بود يبود واقعا برا دهیمارال بازم درست د.کرد ومرد

بهتره :که مادرش رو به جمع گفت نیحوصله اش سر رفته بود تا ا.اومد یخونش در نم يزد یو کارد م امنیآر

 نیکم هم برقص هی نیحرف نزن نقدریوسط ا نیبر نیپاش

و محسن رو گرفت و  يهم با تکون دادن سرش موافقتشو اعالم کرد ،ارشا بلند شدو دست کسر بهرام

 وسط نیبر نیایب:گفت

 .ستمیجون خودت بلد ننه به :يکسر

 خانوما دییبفرما:ارشا روبه سمت چرتا ومارال کرد وگفت.بلند شد یحرف چیبدون ه محسن

 ؟ میبر يایم:چترا روبه مارال گفت.دیرقص یبود و نم یکال خجالت دیزد اما مارال رنگش پر يلبخند چترا

 نه-

 ؟یواسه چ-

 ستمیبلد ن-

 .رفت ستیمارال اضافه کرد و به وسط پ ي گهید يتایرو هم به خصوص تیخصوص نیا چترا

بکوبه ،از  واریبود سرشو به د کید،نزدیرقص یالدنگ داشت با چترا م يپسره  نیا.در حال غش بود امنیآر

لحظه بودن  کی يکه برا ییاز دخترا یکیبه سمت . بلند شد.دونست یم دیرو بع یرتیغ نیهمچ هیخودش 

 .زدن رفت یباهاش پرپر م

محسن از او درخواست رقص  یک دینفهم د،اصالیرقصیتو آغوش محسن بود و با اون تانگو م.دکالفه بو چترا

 یکس.بود يا گهیقرار آغوش س د یاما اون ب هیاون راض کردیکرد و اون ساکت مونده بود ،محسن هم فکرم 

 .تموم بشه ییکذا گآهن نیخواست ا یشد فقط زودتر م شیتو آغوشش بود،حسود ییبایز يکه حاال دختر

محسن خارج شدو خواست  ياز حصار دستا عیچترا رو امضا کردن ،سر يتموم شدن آهنگ انگار حکم آزاد با

چترا به .دیبه گوش رس يا گهیچ دستشو گرفت و آهنگ د يا گهیخودشو از مهلکه نجات بده که دست د

باز  ياما با رو.تاون چشما لرزش گرفف يصاحب دست نگاه کرد و از سرما يزده  خی یچشمان عسل

 .رفتیدرخواستشو پذ
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 خوش گذشت؟:گوشش گفت ری،ز کردیلرزش اونو حس م.کرد کیخودشو به چترا نزد امنیآر

 ؟یچ:کرد و گفت يبه او نگاه  چترا

 :شده اش با خشم گفت دیکل يدندان ها نیمن از ب ایآر

 رقص با اون پسره-

 خواستم یمجبور شدم نم:گفت چترابالفاصله

چترا رو در آغوش گرفته بود و  يشتریحاال با آرامش ب.به وجد اومد.به وجود اومد امنیدر دل آر یبیعج ینیریش

 ...شده بود رهیتو چشماش خ

 

 زد تیرضا ياز رو يکه تو دستاش بود نگاه کرد و لبخند يبه حلقه ا چترا

 ؟یتنها تنها خانوم-

 .شدن بود نگاه کردکه در حال سوار  امنیتر شد و با عشق به آر ضیچترا عر لبخند

 .زد و با عشق به همسرش نگاه کرد يهم لبخند امنیآر

 اتفاق افتاد زیزود همه چ چقدر

هفته که چتراجواب بله رو داد و سر  کیوبعد  يبعد اون برمال شدن رازشون ورفتن به خواستگار یاون مهمون از

 دو هفته عقد کردن

 م؟یبر-

 میبر-

 خانوم لوس نشوها یه-

 لوس بودم؟ یک من امنیواآر-

 زمیعز چوقتیه: گهیوم ندازهیبه چترام يدار ینگاه معن امنیآر

 . یو خواستن شهیم نیریش.شهیبه کام م یاما گاه ستیبه کام انسان ن یزندگ شهیهم

و  ادیم ادشیکنه وتموم خاطرات آن دوران  ینگاه م دهیکه مارال از افسون کش ییبایز یبه نقاش يلبخند ارشا

 جز نبودن افسون یو دوست داشتن نیریچه خاطرات ش

 نیکرد یخوشحالم که افسونمو مثل خودش نقاش یلیخانم مارال واقعا ازتون ممنون ،خ-

 .دمیبودم کش دهیرو که د يزیاون چ.امهریآر يممنون آقا:گهیزنه وم یم یلبخند پرخجالت مارال
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تکون  يمارال سر..نیدید نارویکه شما ا شهیهنوزم باورم نم يو موندن من تو نابور شمیرفتن افسون از پ آره

 يزیچ.شهیم ستیاش ن یلیاما من قسمت آخر قصه رو نگفتم که مجنون هم به مانند ل گهیوبا خودش م دهیم

 ... قتیآن حق ابدین تینگفت تا واقع

 ..!کنهیروزگار کار خودش رو م دونستینم اما

 

 زمیجان پاشو عز یتیگ-

 یمدونستم نم.مثل افسون پرپر شد ...!خسرو ارشام رفت..ارشام...ارشام...مجگر گوش تونمینم...خسرو...خسرو-

 ...دونستم یمونه م

 ...یتیگ...یتیگ-

 فرزندشو تحمل کنه کدوم؟؟ يکه بتونه غم دور يباشه کدوم مادر گهیخواست د یبود اون نم هوشیب یتیگ اما

*** 

 ؟یپاش يخوا ینم زمیعز-

 االن امنیچرا آر-

 ...ارشا آروم شد اون.که یرو دوا م يزیچ هیچترا جان گر-

 ...بود بر سکوت گورستان یکرد آب یم هیاز دست رفته ش گر قیرف يآرامن که برا يهق هق مردانه  يوصدا

 

 افسون و دست روزگار برد.دیما نرس يقصه  یلیهمن ل ایبه افسون ...ما يمجنون قصه  ای... ارشا... ایآر

 اما

 .... ارشا

 قمعشو يبه پا عاشق

 عاشق و يبه پا معشوق

 و...دل ها  يقصه  نیا باستیز چه

 ...!ها دنینرس نیتلخ ا چه

**** 
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افسونش بود که در نبودش  ياونقدر وابسته  يکه روز ییبه ارشا دندیشیاند یمن به آن روزها م ایو آر چترا

 .داد حیو دانستن ترج یرو به درد عاقل يخبر یو ب یسال درد مجنون 2مجنون شد و 

 !ها دهینرس نیدر ا دیبه او رس مینه بهتر بگو.بود که بر سر خاك تازه عروسش جان داد يداماد ارشا

 یدل ها چه م يما خبر نداشت ،خبر نداشتند که قصه  ياز مجنون قصه  یقبل از سالگرد افسون بود کس شب

او شب را تا صح در آن خبر نداشتند که .گورستان است يارشا مهمان شب ها يخبر نداشتند که ضجه ها.کند

 ...خاك يبستند بر رو خی شیکه در آن شب سر اشکها دیآنقدر نال.جا به سر برد

 ادیفر نیرا نداشت و با سکوت خود پرصداتر ییصدا یهمه ب نیکه قلب ناسالمش توان ا ستیصدا گر یب آنقدر

 .دیها ا بر دل آن گورستان کش

 ...نماند زیارشا ن...يآر

  وستیرفت ورفت وبه افسونش پ زین او

 ...مبارك افسون وارشا تانیدلها وندیپ

 اسمت يجا تونهیم یک"

 نهیشعر من بش يتو

 امشب هیمرث نیا يتو

 نهیاسمت نقطه چ يجا

 نگات يساده  طرح

 خاطره هات  دفتر

 خاك افتاده يرو هیسا مث

 پرم هیتو از گر یب

 شمرم  یهارو م لحظه

 ادهیتو پر از فر یب آسمون

 بغضتو بشکن آسمون

 گرده  یبر نم گهید اون

 گرمش امشب  ينفسا

 نفس با خاك سرده هم
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 بغضتو بشکن  آسمون

 گرده  یبر نم گهید اون

 گرمش امشب ينفسا

 نفس با خاك سرده هم

 عکست رو به رومه قاب

 افتم یاز نفس م دارم

 اما شهینم باورم

 گفتم هیبرات مرث من

 بغضتو بشکن  آسمون

 گرده یبر نم گهید اون

 گرمش امشب ينفسا

 نفس با خاك سرده هم

 بغضتو بشکن  آسمون

 گرده یب م گهید اون

 گرمش امشب  ينفسا

 "نفس با خاك سرده هم

 یلهراسب یعل-هیمرث

 انیپا

 

 

 

 

  92خرداد   : یینها انیپا

  93 شهریور: انتشار در سایت نودهشتیا 
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  http://www.forum.98ia.com/member199813.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member184078.html : طراح جلد

  http://www.forum.98ia.com/member241280.html    :ناظر 
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