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 عشق وفای : کتاب نام

 

 maryam banoo: ویسنده ن
 

 

 مقدمه

 نسوخت دلش تو و من برای یکس

 سرد های دست جدا، هم از هامون دست

 ما ی قصه آخر برای یکس

 نکرد هیگر عشقمون، مرگ واسه

 ستین یدنید عاشق اشک

 ستین یگفتن ها، حرف ی همه

 هرگز عشقت اما یوقت

 ستین یرفتن ادی از گهید
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 نسوخت دلش تو و من برای یکس

 سرد های دست جدا، هامون دست

 ما ی قصه آخر برای یکس

 نکرد هیگر عشقمون، مرگ واسه

 سکوت که تهاس وقت یگاه

 هیداشتن دوست حس هی عشق، مثل

 هیگفتن حرف تا هزار از شتریب نگاه، که هاست وقت یگاه

 شمردنه منو اشک تو کار

 سپردنه و گرفتن پس و دل

 گفتنه تو از شهیهم من کار

 شکستنه به محکوم من، دل

 ؟یستیک ماریب و عاشق ای بگو یگفت

 ؟یستیک اری بگو تو توام، عاشق من

 سکوت که استه وقت یگاه

 هیداشتن دوست حس هی عشق، مثل
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 هیگفتن حرف تا هزار از شتریب نگاه، که هاست وقت یگاه

***** 

 ؟یخواب یم چقدر مادر شو داریب ا؟یمح ا؟یمح_

 .بخوابم مطلق آرامشِ در قهیدق دو گذاشتن اگه !من خدای وای_

 ؟ینداشت کالس امروز تو مگه خوب، دخترِ  پاشو _

 ینم هم حاال دارن،یب سحر کله خودشون !خونه اهل نیا دست از !وای وای وای_

 .بخوابم من گذارن

 ادگاری یِکوک ساعت به یحوصلگ یب با و کنار زدم رو پتو تیعصبان با و ناچار به

 ساعت های عقربه یینما خود .انداختم یاهنگ میپدر مادربزرگ

 .کرد یتداع ذهنم در رو برومند اخموی ی چهره ، 8:15 روی
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 اتاقم ییروشو سمت به ن،ییپا دمیپر تخت از فنر نیع و دمیکش یکوتاه غیج

 .بازداشت حرکت از منو میگوش زنگ صدای که دمیدو

 لباس کمد از شستم، رو صورتم و دست نکهیا از بعد و شدم دادن جواب الِ یخ یب

 رهیت نیج شلوار هی با و آوردم رونیب رو میا سورمه مانتوی ها

 .کردم ست

 انینما آن در خواب اثرات هنوز که صورتم به یمیمال شیآرا و ستادمیا نهیآ مقابل

 .کردم بود،

 دست بابا نه .شد بلند میگوش صدای دوباره که بودم ام مقنعه کردنِ  سر حال در

 به توجه بدون و برداشتم زیخ میگوش سمت هب ست،ین بردار

 .زدم رو اتصال ی دکمه شماره،

 بله؟-

 که یباش دانشگاه هشت ساعت نبود قرار مگه ؟ییکجا تو معلومه کوفت، و بله-

 ؟یکارشناس میبر برومند کالس قبل

 مارال؟ ییتو-

 .ایخواب هنوز نکهیا مثل !بابامه پس نه-

 حل نیتمر یکوفت امتحانِ اون ی واسه و ودمب داریب صبح کایینزد تا شبید آخه-

 .میریم فردا نشده طوری که هم حاال .کردم یم

 م؟یبر میدار میتصم که چندمه بار واسه یدون یم .نشه امروز مثل هم فردات اگه-

 گنده استاد اون به دوباره نخوای که برسون زود خودتو الاقل

 !بدی پس جواب دماغ

 کاری گرفته، تیاجور هم تو شده رمید من .ها ردیآو ریگ وقت حاال توام باشه-

 نداری؟

 .بداخالق اَه،-

 نکهیا با .شدم ام مقنعه جلوی موهای کردن درست مشغول و کردم قطع رو تماس

 اتاقم از باالخره .بود زدنم پیت به حواسم باز بود، شده رمید

 .کرد سد رو راهم جلوی که برخوردم ماهان به ها پله روی و شدم خارج

 !گه؟ید نیداشت فیتشر خرس خوابِ !خواب سلطانِ سالم کیعل -



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                 4                                                                 مــــــاه رمـــــــانان بزرگترین سایت دانلود رمان در ایر 

 

 .شم رد بذار کنار برو شده، رمید ماهان_
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 !نچ_

 :گفت و کمینزد آورد صورتشو

 !بری بذارم تا ببوس داداشو_

 :گفتم و کردم یاخم

 !شب؟ید دیید پری و حور خواب االن؟ آوردی ریگ وقت ماهان_

 :گفت و دیخند طونیش

 !دینرس بهشون دستم فیح فقط !ییها پری و حور چه هم اون آره،_

 :گفتم خنده با کردم یم آبدار ماچِ هی هاشو گونه که یحال در

 دفعه ...شاایا .نداره یبیع !د؟ینرس ییجا به دستت هم خواب تو !من داداش یآخ_

 !گهید

 :گفت غرولند با که دمیشن صداشو فقط .شدم رد کنارش از عجله با و

 .بنداز دست رو ما هم تو وروجک باشه_

 از شیب ما تیمیصم .بود میدلتنگ و ییتنها های لحظه قیرف تنها و برادرم تنها ماهان

 و سگ نیع طنتیش سرِ  از ها وقت شتریب اگرچه و بود حد

 ذره هی واسش دلم دمش،ید ینم و گذشت یم روز کی اگه اما م،یشد یم گربه

 به م،یبود چم هم با نقدریا ماهان و من نکهیا لیدل .شدیم

 26 و تر گ بزر من از سال چهار ماهان .میداشت که بود یکم یسن خاطراختالف

 ادیز یلیخ ای افسانه قلوهای دو چون هم به ما شباهت .بود ساله

 ماهان و ییایآر یمشک من های چشم بود؛ هامون چشم رنگ در تفاوت تنها و بود،

 .ای لهیت

 زبان تشیشخص و اخالق هم و ظاهرش خاطر به هم ما، خوشگل داداشِ نیا خالصه

 .بود آشنا و دوست و لیفام زد

 .خودم آرام مامان بر سالم_

 زنم؟ یم صدات دارم چقدره یدون یم جون، مادر سالم_
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 .دمیبوس هاشو گونه و کردم بغلش

 چهارشنبه امروز نبود هم حواسم .دمیخواب رید شبید بشم، فدات دونم یم_

 خوشگلم؟ نداری کاری .شده رمید یلیخ هم االن .است

 .ینکن ضعف بخور زیچ هی الاقل مادر؟ کجا_

 .خورم یم خرم یم بوفه از زییچ هی بشم قربونت_

 .بخور راه توی ریبگ رو لقمه نیا مادر، نه_

 دهینرس ساعت کی به بخورم، صبحانه هم ریس دلِ اگه دونست یم خوب مامانم

 !خوره یم رو بزرگ روده کهیکوچ روده

 به ینگاه .شدم خارج خونه از عجله با و گرفتم رو لقمه و دمیبوس رو شیشونیپ

 ینم هم کیتراف توی اگه یحت .بود نه ساعت .انداختم ساعت

 راننده از و گرفتم دربست نیماش هی بالفاصله .دمیرس یم 9:30 کمش کمِ موندم

 دانشگاه به منو داره امکان که ییاونجا تا عیسر یلیخ خواستم

 .برسونه

 .نبود آبت نبود، نونت دختر آخه ! فرستادم یم لعنت خودم به زیر کی راه توی

 کالس شناس وقت اخموی استاد نیا با یرفت بود یتیخر چه نیا
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 و نبود فمیک داخل میگوش متاسفانه که بزنم مارال به زنگ هی اومدم ؟یگرفت

 !خونه بود جامونده

 .یلعنت اَه،

 د؟یبر تر عیسر دیکن لطف شهیم آقا_

 :گفت و انداخت بهم ینگاه آلود اخم روش به رو ی نهییآ از راننده

 هم شما .هیلیخ نشدم مهیجر رم،یم دارم من که یسرعت نیا با هم حاالش تا خانم_

 نقدریا تا نیشد یم خارج منزل از موقع به بود یم بهتر

 !دینکن وارد خودتون به دنیرس رید استرسِ 

 :گفتم لب ریز و انداختم یچپ نگاه بود ساله 40 حدودا مردی که راننده به

 .ومدهین شما به ها یفضول نیا_
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 .دوختم رونیب به همونگا و

 دادم حیترج که کرد بارم ییزایچ هی لب ریز کنم فکر و بود دهیشن نکهیا مثل اما

 .رمیبگ دهینشن

 دانشگاه سمت به برق سرعت به و دمیرس دانشگاه به که بود ده ساعت حدود

 یکس شکر رو خدا و رفتم یم باال یکی تا دو رو ها پله .رفتم یفن

 ها حرف نیا از تر بدشانس من ایگو یول .بخنده من وضعِ نیا به که نبود اونجا

 هی به کنم، عرض چه که آدم به محکم که بودم دوم پاگرد !بودم

 !شد نیزم بر فرش هام جزوه تمام و کردم برخورد غول

 بلند رو سرم یحت نکهیا بدون و شدم مشغول هام جزوه کردن جمع به تیعصبان با

 :تمگف غول اعظمِ شخص همون به کنم

 !کوری؟ مگه_

 :گفت من به برابر چند یخشم با هم او و

 !دیرب یم سر انگار که دییشما .خانم ستمین کور من_

 خدای !بهش موند رهیخ بد چشمم اما بدم جوابشو که انداختم بهش ینگاه اخم با

 دانشگاه تو که بود بار نیاول !یجذاب و خوشگل غول عجب من

 شاهد نبود اونجا یکس شکر رو خدا هم، به میبود زده زل دو هر .دمشید یم

 !باشه ای هندی ی صحنه نیهمچ

 صد که شیپ ی لحظه چند تیعصبان همان با و اومدم خودم به من او از زودتر

 :گفتم نشم، عیضا که بود نیا واسه شتریب البته

 آدم جلوی کهوی که باشه جلوتون به حواستون شما .برم یم که برم یم رس_

 قرار راهتون سر نایناب ی برگشته بخت هی و میاومد حاال .دینش ظاهر

 !دیشد یم ناکار شما که تیوضع نیا با گرفت، یم

 به خونش یحساب دادم، لشیتحو پوزخند هی با رو آخرم ی جمله که ییاونجا از

 و کنه کنترل خودشو که کرد رو شیسع تینها اما اومد، جوش

 :گفت خونسرد

 هم بدهکار حاال .رفتم یم خودم رِ یمس تو داشتم هک من شما؟ نیدار ییرو عجب _

 !شدم؟
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 رو جذاب غولِ نیا حال شتریب خواست یم دلم و بود اومده خوشم واقعا نکهیا با

 بود محال دمیرس یم رترید گهید ی قهیدق چند اگه اما رم،یبگ

 مین یحت نکهیا بدون و ندادم ادامه بحث به گهید .بده راهم کالس توی برومند

 شدم یم دور که یحال در و شدم رد کنارش از بندازم بهش ینگاه

 ی دختره" فقط من و بودم کرد یم زمزمه سرم پشت که رو چه اون ی متوجه

 تنگ دادن جواب ی واسه وقتم فیح صد که !دمیشن رو " پررو
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 !بود

 در به ای تقه با رون،یب دادم محکم رو نفسم نکهیا از بعد .ستادمیا کالس در پشت

 خشکم جا همون برومند اخموی و عبوس نگاه با اما .شدم وارد

 !زد

 .بودم افتاده پته تته به

 هست؟ اجازه استاد_

 شما به مگه شد؟ یم حاضر کالس سر رید نقدریا که چندمه ی دفعه راد خانمِ_

 بودم؟ نداده تذکر

 مقابل در التماس با .کنه حذفم گهید بار نیا نکهیا از دمیترس یم و بودم شده هول

 :گفتم بهم بودن دوخته چشم یهمگ که کالس های بچه تمام

 .شهینم تکرار گهید د،یریبگ دهیناد هم دفعه نیا دیکن لطف .استاد دیببخش_

 وگرنه بود؟ یچ چاره اما بودم، زاریب کنم التماس استادی به بخوام نکهیا از شهیهم

 !شدم یم میدرس واحد سه حذف فکر به یترم آخر دیبا

 .اومد یم کوتاه هم زود یلیخ هاش رییگ سخت وجود با برومند استاد

 :گفت شیعصب لحن همون با حال نیا با

 گذرم یم هم دفعه نیا .شه ینم تکرار دیگ یم که ستین اولتون بار راد خانومِ _

 درستون حذف فکر به دیبا بشه، تکرار گهید ی لسهج هی یول

 .دیرینگ رو کالس وقت نیا از شتریب دییبفرما هم حاال .دیباش
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 هم هاشون یبعض و دنیخند یم ریز ریز هاشون یبعض که دانشجو پنجاه نگاه ریز

 چپ کالس وقت رفتن هدر از بودند کالس زرنگ بچه که

 رسوندم کالس انتهای به ها یصندل الی از خودمو زحمت به کردند، یم نگاهم چپ

 به شد یمین و ساعت کی حدودا که کالس آخرِ  ی لحظه تا و

 یم درس به حواسمو هم اگر ای کردم یم بازی خودکارم با ای !آوردم طاقت زور

 رید جینتا از نیا که دم،یفهم ینم دیجد مبحث از زییچ دادم

 افتاده قور و قار به شکمم یشنگگ از که داشتم کم رو نیهم .بود کالس به دنیرس

 کنم، دایپ خوردن ی واسه زییچ هی تا کردم باز فمویک در !بود

 هر !یخوراک کی جز به شد یم دایپ فیک نیا توی یچ دهر.شکالت هی از غیدر اما

 یم رید که هم چقدر .انداختم یم ساعتم به ینگاه قهیدق چند

 با .شد تمام یلعنت کالس نیا هباالخر !بود افتاده لج سر هم زمان ییگو .گذشت

 کنار رفتم و بستم بود روم جلوی دیسف که رو جزوم یخوشحال

 .مارال

 درس و سینو جزوه خانوم نایم که کرده طلوع طرف کدوم از آفتاب !عجب چه_

 !شده؟ کن گوش

 :گفت و کرد یاخم

 باشه؟ کن مسخره تو شناس، فهیوظ دانشجوی شدم امروز هی حاال_

 .یگشنگ از مردم که بوفه میبر پاشو !خوره یم بر بهش هم زود چه .بابا خب یلیخ_

 ورودیِ  جلوی درست که میرفت یم بوفه سمت به و میشد خارج کالس از

 که او اما .موند ثابت پهیت خوش و خوشگل آقا روی نگاهم دانشکده

 از خبر که هم مارال .بهم بود زده زل یتلخ اخمِ با بود، کفری صبح اتفاق از همچنان

 .اومد در آخم که بازوم تو زد محکم نداشت هیقض

 ؟یزنیم یچ واسه ؟یوحش چته_

 کردی زوم تو که جور نیا مردم پسر شد آب !یکن یم نگاش جور نیا شینخور_

 !روش
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 :گفتم و زدم پوزخندی

 !گزه ینم هم شکَک .زمیعز نه_

 :گفت و کرد نگاهم متعجب مارال

 !ش؟یشناس یم مگه_

 داشته اخمو غولِ نیا با ییآشنا نیتر کوچک من نکنه خدا دختر، ریبگ گاز زبونتو_

 !باشم

 !اخموئه؟ مامان پسره یدون یم کجا از پس ،یشناس ینم اگه واا_

 خوردم ممکن وجه نیبدتر به اه پله تو کالس از قبل اتفاق حسب بر راستش_

 یم پرت بودم، نگرفته ها نرده به خودمو شییخدا اگه که بهش

 خاکم سرِ  اومدی یم زهرا بهشت دیبا و شدم یم مغزی ی ضربه ای که نییپا شدم

 نرم و گرم تخت روی شکسته پا و دست کمش کمِ ای

 !مالقاتم اومدی یم کمپوت با مارستانیب

 :گفت بود، افتاده خنده غش غش به که مارال

 شد؟ یچ بعدش خب،_

 خندی؟ یم یچ واسه !کوفت_

 .نبودم من فیح .بوده یجالب ی صحنه عجب دختر_

 !شکستم؟ پای و دست ای شدنم مغزی ی ضربه نکرده ییخدا جالبه؟ زشیچ چه_

 :گفت بود، شده جمع چشماش توی اشک خنده از که مارال

 ینم چشمم جلوی ادیم که فتادنتا و برخوردت ی صحنه آخه جون، ایمح دیببخش_

 .بشم خندم مانع تونم

 .خنده ریز زد دوباره و

 !خندی یم هم وارید ترك به !بله که شما_

 مثال نکرد؟ یحرکت ای نگفت زییچ .بگو رو شیبق حاال خندم، ینم گهید خب یلیخ_

 !بشه؟ افتادنت از مانع

 !کنه یعذرخواه هی یحت نداشت شعور .تواما خوشه دلت_

 ها پله تو اونجور که تو اومده، یم خودش ریمس توی که چارهیب اون احمق، خب-

 ازش دیبا تو .کردی یم جمع حواستو دیبا دییدو یم
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 !کرد؟ یم نگاهت تخم و اخم با اونجور یچ ی واسه بگو پس .کردی یم یعذرخواه

 .گفتم بهش هم یچ هر بود حقّش ،یکن شویطرفدار خواد ینم حاال_

 :گفت بود، شده جدی کامال و دیخند ینم گهید که مارال

 !ندادی؟ لشیتحو که پرت و چرت !؟یگفت پسره به یچ ایمح_

 ؟یزن یم اونو شورِ همه نیا چرا تو گفتم، که یچ هر حاال_

 !ه؟یک اون داری خبر تو نم،یبب_

 .باشه خواد یم یک هر_
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 !نکنه یتالف ارییب شانس_

 به حواسش گفتم بهش فقط !کردم؟ کارش یچ مگه ضمن در .نداره جرأت_

 !هست؟ یک پسرمون گل حاال !کنه ناکار ویکی نزنه باشه، جلوش

 .ستین مهم واست یگفت که تو_

 !کرده گل میفضول حس کن فکر_

 !!ست هدانشگا سییر رهنما، دکتر پسر طرف_

 :گفتم و زدم پوزخندی

 واسم فقط !جمهوره سییر پسر کردم الیخ که بودی کرده شلوغش نیهمچ_

 یم رفتار یخاک و برخورد خوش همه نیا که رهنما دکتر به،یعج

 !ه؟یخودراض از و مغرور قدر نیا پسرش چطور کنه،

 :گفت و انداخت باال ییابرو مارال

 .ستین ینک یم فکر تو که هم جورا نیا اتفاقا_

 مگه؟ چطور_

 خاطرخواه بخواد دلت تا دانشگاه، اومده که روزی چند نیهم ا،یمح شهینم باورت_

 !شده دایپ واسش

 ما دانشگاه دخترهای از البته !شون؟یا دارن فیتشر دوم تیپ براد بابا، نه_

 !ستین دیبع نیهمچ
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 دل توی جور نیا که ستین افشیق و پیت خاطر به فقط برعکس، خانوم، ایمح نه_

 خوش پدرش نیع قایدق رهنما ایعرش آقای .کرده باز جا همه

 !برخورده خوش و مشرب

 !میدید هم رو یمشرب خوش و مینمرد نطور،یا که_

 :گفت بود، شده شتریب اخماش گره که مارال

 !کردی؟ دایپ رهنما نیا با یپدرکشتگ چه اول، برخورد توی موندم من_

 .متنفرم پررو و گستاخ آدمای از کال ندارم، یتگپدرکش یکس با من .زمیعز نه_

 .دیبار یم چشماش از غرور پسره

 !؟یکن یحالج هاشو چشم کردی فرصت یك تو حاال واقعا؟_

 چشمات تو و ستادیا یم صاف ییپررو کمال با اگه ت،یخنگ ی همه با هم تو زمیعز_

 یم یبرداشت نیهمچ ،یعذرخواه کی از غیدر و زد یم زل

 .کردی

 یلیخ که ها بچه یول نداشتم، برخوردی باهاش حاال تا که من !...وا دونم یم چه_

 .کنن یم فیتعر ازش

 از نکنه !؟یچ ی واسه دانشگاه اومده یترم آخر نیا ینگفت یراست !بعله که دخترا_

 بهمنه؟ ترم داییجد ورودی

 های خانم رو مورد یکی نیا آمار هنوز جون، ایمح ندارم خبر گهید رو یکی نیا_

 !!اوردنین در محترم

 !کاهه ریز آب یلیخ طرف ای گروهه های بچه از کندکاری ای !بهیعج_

 و حال اصال که بود ییروزا اون از امروز اما م،یشد یم کینزد بعدی کالس به بایتقر

 .نداشتم رو کالس و درس ی حوصله

 دانشگاه از ونریب و شدم جدا مارال از کالسام، انیپا از بعد ظهر، از بعد پنج حدودا

 .شدم یتاکس منتظر
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 خدا ستمیبا سرما نیا تو دیبا یك تا .شهینم رد یکوفت یِ تاکس هی هم امروز اَه، _

 .رهبخ نیماش هی واسم بخوام بابا از فرصت نیاول در دیبا !داند
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 یم ماهان ای خودش حضور در فقط بابا مامان، نِ یماش با یلعنت تصادف اون از بعد از

 ای یتاکس با بودم ناچار من و نمیبش فرمون پشت گذاشت

 .برم رو رهامیمس آژانس

 بودم کرده پالتوم بیج داخل ادیز سرمای از رو دستام من و داشت بدی سوز هوا

 آروم که شدم یرنگ یمشک و. ام .یب هی متوجه که دمیلرز یم و

 با مزاحمه، هیبق مثل هم نیا که المیخ به .ستادیا جلوتر متر چند و شد رد کنارم از

 .برگردوندم رومو و کارش رد بره تا انداختم بهش ینگاه اخم

 .بود حرفا نیا از پرروتر اون اما

 .ادیم سمتم به داره که شدم متوجه ن،یماش گرد عقب صدای از

 که بود فحش کرد، یم تر دراز مشیگل از پاشو اگه که بود خرد ماعصاب اونقدر

 خکوبیم نییپا داد که رو اش دودی شهیش !کردم یم نثارش

 !بود رهنما ایعرش شدم؛

 رتونیگ نیماش ها یراحت نیا به .برسونمتون من دیریم کجا هر تا راد خانم_

 ... نکهیا اد،مگرینم

 شدت به کنه، بهم ینیتوه نیهمچ که ودب داده رو اجازه نیا خودش به نکهیا از

 و بود افتاده لرزه به سرما از میصدا که یحال در و شدم یعصبان

 :گفتم شد، یم نییپا و باال دندونام

 .بمونم یتاکس منتظر دمیم حیترج .شمینم شما مزاحم رهنما، آقای ممنون_

 :گفت شخندیین با و انداخت باال رو ابروش تای هی

 !د؟یبزن خی سرما از اگه یحت_

 :گفتم و دادم ابونیخ ی گهید سمت به نگاهمو

 .بشم منجمد سرما از اگه یحت_

 نیا توی هم اون موقع نیا بود، گفتن من از صورت هر در .نیراحت جور هر ،یاوک_

 .راد خانوم شهیم رد ندرت به یتاکس سرما

 به قدر نیا شهیهم شما ضمن در .بمونم منتظر دمیم حیترج که کردم عرض_

 !د؟یکن یم یهمراه به اصرار و دیدار لطف ها خانوم

 :گفت جوابم در خونسرد و اوردین خودش روی به یول خورد، جا زدم که یحرف از
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 یلیخ که نمونه ناگفته البته هستن، ونیآقا ما لطف محتاجِ  شهیهم ها خانوم_

 !رو تشیظرف نه دارن رو ما لطف اقتیل نه ها ازخانوم

 .گرفت حالمو اون رم،یبگ حالشو خواستم من یعنی که نیا جای به و

 :گفتم و شدم کفری یحساب

 !محترم آقای د،یکن هیبق حال شامل رو لطفتون دییبفرما خواهشاً پس_

 :گفت و کرد ای خنده

 .راد خانم حتما_

 .شد دور و گرفت گازشو زدن، هم بر چشم کی در و

 هیتغذ لحاظ از فقط تیترب و ادب جای به جونش مادر کنم فکر ادب، یب ی پسره

 و پیت مونه یم تنها و .شده غول هی نیع که کرده نشیتأم ای
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 هم گهید ساعت ربع هی بایتقر !کرده رد هم ستیب از االنصاف و الحق که ظاهرش

 .فرستاد واسم یتاکس هی برم قربونش که اخد باالخره و گذشت

 .خونه دمیرس که بود شب نه ساعت

 .اومدم من سالم،_

 با و اومد سمتم به بود، ستادهیا آشپزخانه ورودیِ  کنار دست به ریکفگ که مامانم

 :گفت تیعصبان

 !دی؟ینم جواب تویگوش چرا .رفت راه هزار دلم ؟ییکجا تو معلومه دختر_

 :گفت یعصب مهین یلحن با رونیب بود اومده مامح از تازه که ماهان

 ییجا شویگوش حتما پرته، حواس که بس !؟ینشناخت هنوز خودتو دختر من، مادر_

 .که ستین اولش بار گذاشته، جا

 :گفتم مادرم به رو ماهان، به توجه بدون

 .گذاشتم جا اتاقم تو مویگوش رفتم، خونه از عجله با صبح چون مامانم، شرمنده_

 :گفت دوباره نبود، بردار دست ییگو که انماه

 !اومدی؟ رید چرا ینگفت حاال_

 .رفتم بهش ای غره چشم سمتش به برگشتم
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 رید که شدم یتاکس معطل بگم دیبا یفضول از یشیم خفه داری اگه ماهان، آقا_

 .خونه دمیرس

 یحت یخستگ از .باال رفتم ها پله از سرعت به بشم یحرف منتظر نکهیا از قبل و

 و تخت، روی شدم ولو جور نیهم و نکردم عوض هم رو لباسام

 .برد خوابم و هم روی رفت چشمام یک دمینفهم

 .کردم باز زحمت به رو چشمام و شدم داریب در به ای تقه با

 شامو خوام یم اومده بابات مامان، پاشو .ستین خواب وقت که االن دخترم ا،یمح_

 .شمبِک

 .ندارم شام به هم یلیم .بخوابم مخوا یم خستم، یلیخ مامانم_

 نیا به بابات یدون یم که ارین در بازی تنبل .دختر دیخواب شهینم که یخال شکم با_

 که نییپا ایب کن عوض لباساتو عیسر .حساسه یلیخ زایچ

 .میمنتظرت

 لباسام کردن عوض از بعد و شستم رو صورتم و دست یحال یب با و گفتم یچشم

 .رفتم سالن به

 ن؟یخوب ،ییبابا سالم_

 چطوری؟ تو گلم، دختر سالم_

 هفته طول در کالسام ساعت هم .خستم یلیخ یترم آخر نیا فقط جون، بابا خوبم_

 ی واسه خودمو دیبا زمان هم نکهیا هم و ادهیز یلیخ

 .کنم آماده ترم انیپا امتحانات

 :گفت و زد بهم یمهربون لبخند بابا

 گهید ترم دو ...شاایا و رییگ یم یخوب ی جهینت ترم آخر دخترم عوض در خب،_

 .یکن یم تموم هم

 .جونم بابا شااهللیا_
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 مآبانه امر کرد، یم نگاه یونیزیتلو شوی و بود داده لم مبل روی که هم ماهان

 :گفت
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 !بابا خل دختر بده مامان به یکمک هی برو پاشو گهید حاال_

 من از قبل بابا که بدم، بهش یحساب یِ گوشمال و برم طرفش به که شدم بلند

 :بهش دیتوپ

 خواهرته؟ با صحبت طرز چه نیا ماهان_

 خوردن شده کارش فقط ایمح نیا .نیستین خونه شب تا صبح از که شما من، پدر_

 با شهیهم ما ،یطرف از .رفتنش هدانشگا سوای البته دن،یخواب و

 !میدار ها یشوخ نیا از هم

 :گفت بود ترشده آروم لحنش که بابا

 دوست .باشه خواهرت با زدنت حرف جور چه به حواست پسرم صورت هر در_

 .رهیبگ خرده ما به هست، ونمونیم بهیغر هی که موقع هی ندارم

 :گفت هم توی بود رفته اخماش بایتقر که ماهان

 .هست حواسم بابا، بله_

 سمت به کردم، یم کمک زیم دنیچ در مامان به داشتم لحظه اون تا که من

 :گفتم نشنوه بابا که طوری گوشش توی آهسته و رفتم ماهان

 هم حاال .نذاری من سر سربه بابا جلوی یباش تو تا خان؟ ماهان جناب خوردی_

 !ادینم بهت اصال که کن وا اخماتو

 یم خوری ناهار سمت به که یحال در و شد بلند بود شده دمغ یحساب که ماهان

 :گفت و کرد استفاده سوء بابا نبود از رفت،

 !فتهیم بهم گذرت که باالخره .برات دارم کوچولو، خانم_

 : گفتم پوزخندی با و آوردم در واسش یشکلک

 .بگذره اُموراتت تا داداشم باش الیخ نیهم به_

 یم گربه و سگ نیع ها وقت اکثر گرچه ماهان و من م،ینگذر حق از اگه البته

 یناراحت و غم نیتر کوچک طاقت و میبود هم عاشق اما میشد

 .میبود هم اسرار محرم حال نیع در و م،ینداشت رو گهیهمد

 هی دونم ینم نداشتم، خوردن به یلیم که قبل ی لحظه چند خالف بر شام زیم سر

 به افتادم ها زده یقحط نیع و شد برابر چند اشتهام چرا دفعه

 !غذا جون
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 !یکن خواهرمون یب ،ینش خفه .بخور تر آروم .خودت مال همش خانم، ایمح_

 خوردن به فقط و کنم حرفش به یتوجه که بودم ها حرف نیا از تر گرسنه من یول

 ی صحنه از که ماهان به رو پر بایتقر دهان با .کردم یم فکر

 :گفتم بود، گرفته اش خنده من خوردن

 .بده هم نمکدون اون و ماست زحمت یب من، به بدی رو ساالد اون شهیم یاداشد_

 مامان که خوبه !شکمته؟ توی جغد نمیبب !ن؟یندار الزم ای گهید زیچ خانوم، بفرما_

 یعنی هم شما و رونیب آوردت شام، واسه اتاقت از زور به

 !گه؟ید ینداشت لیم

 باشه اون تینها شدم یم باعث و کردم یم تشیاذ شهیهم نکهیا با برم قربونش

 و کرد یم فراموش هم زود یلیخ یول بشنوه، حرف بابا از که

 .موند ینم دلش توی یچیه
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 .نخوردم یحساب و درست زِیچ هی صبح از یدون ینم داداش آخه_

 با بگذره، سخت هاش بچه به یلونیاپس نداشت نویا طاقت ذره هی که مانما

 :گفت یناراحت

 که شد ینم دایپ درست غذای هی هم سلف تو یعنی مادر، بشم فدات یآخ_

 !بخوری؟

 باال ابروهاشو زنم، ینم زییچ هر به لب دونست یم خوب منو اخالق که ماهان

 :گفت مامان به رو و انداخت

 باب ییغذا هی تا و هستن یمامان شیت یت دخترتون نیدون یمن جون، مامان_

 !زنن؟ ینم لب نباشه، لشونیم

 :گفت کرد، یم دییتا رو ماهان حرف سر با که مامان

 که رو ییغذا هر هم شیبچگ از .آوردم بارِش بد خودمه، ریتقص که کنم کار یچ_

 .کردم یم درست واسش داشت دوست

 زمان و نیزم نداره، دوست که دید یم رو ییغذا ات که ادمهی مامانم، گهید بله_

 حاضر رو عالقش مورد غذای فورا هم شما و ختیر یم هم به رو
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 !نیکرد یم

 یاخم با شدم، یم کینزد دنیترک مرز به و بودم خوردن حال در همچنان که من

 :گفتم یساختگ

 که ای لحظه از !ن؟یریبگ رادیا ازش که نینکرد دایپ من از تر کوتاه واریید نم،یبب_

 !شما داغ موضوع شدم اومدم

 حاال !تو آوردن در حرص داره یحال چه یدون ینم خدا به خانوم، ایمح دیببخش ا _

 اییب مونده کم که بخور غذاتو .نشو دلخور خوشگلم، یآبج

 !ره؟یم کجات خوری یم همه نیا موندم !بخوری هم منو

 !نبود؟ تو از تر مزه دب ضمن در .من داداش گهید نشو تیترب یب ش،یا_

 !شهینم دایپ من از تر خوشمزه بخواد، هم دلت_

 !خان ماهان ایانداخت جا ویخوشگل گمیم !ینفس به اعتماد عحب بابا، نه_

 !است انیب به حاجت چه است انیع آنچه زم،یعز_

 .موافقم ویکی نیا واقعاً،_

 غذا سر صحبت به دتعا واقع در و بود، شنونده تنها و ساکت لحظه نیا تا که بابا

 :گفت یعصب باً یتقر یلحن با نداشت، چگاهیه رو

 یب یعنی نیا گفتم دفعه چند ن؟یستین بردار دست هم غذا زیم سر شما نمیبب_

 سفره؟ به نیتوه و یاحترام

 خوردن به یچشم گفتن با تنها م،یبود کرده اریاخت سکوت گرید که ماهان و من

 با ها، ظرف شستن در مامان هب کمک و شام از بعد .میداد ادامه

 .رفتم اتاقم به ریبخ شب گفتن

 دراز تخت روی خودم و کردم باز رو ها ترانه ستیل و نشستم تاپم لپ پشت

 .دمیکش

 بودن زنده نداره یفرق چیه گهید

 یپناه یب های لحظه جنون تو

 شهیش روی بباره بارون خوام ینم

 قراری یب تلخ های قهیدق تو

 مریبگ دستاتو بذار
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 رمیبم تو کنار تا

 است بیغر آسمون یوقت

 دارم را تو عشق تنها

 یپناه یب هجوم تو

 بالم شکسته نیبب تو

 زییپا میتقو از پره

 ستاره یوب غرور یب

 بباره آسمون بذار

 انهتر تاج کن زنده

 ایرو تو شب هی بشم یآفتاب خوام یم

 نجایا کنم مرحم مویخستگ زخم

 نمیبچ صدف ایدر موج از خوام یم من

 نمیبب تو قلب تو رو احساس عطر

 زمیعز

 است بیغر آسمون یوقت

 دارم را تو عشق تنها

 یپناه یب هجوم تو

 بالم شکسته نیبب تو

 زییپا میتقو از پره

 ستاره یب و غرور یب

 بباره آسمون بذار

 ترانه تاج کن زنده

 .اومدم خودم به خورد در به که یآروم ی ضربه با

 .دییبفرما_

 :گفت آهسته و اومد اتاقم داخل به ماهان
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 ووروجک؟ دیینخواب هنوز چرا_

 .کردم یم گوش آهنگ داشتم_

 اینودهشت کتابخانه maryam banoo اینودهشت انجمن_____________ کاربر

 842 | عشق وفای
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 نینش هم حاال بودی، افتاده جنازه نیع شب سر که تو .نمیب یم هم خودم که اونو_

 !شدی؟ جغدها

 ؟یستین بلد یفضول جز به کاری تو نمیبب_

 !مشکوکه کارات زمیعز آخه_

 خونه از رونیب شب تا صبح از شمیم تو چیپاپ من مگه هست، که هست مشکوك_

 !گرمه اکجاه سرت ستین معلوم

 .داری خودم از شتریب منو آمار طونیش که تو_

 دی؟یم لو خودتو یراحت به تو یوقت هیچ من ریتقص_

 .میراست رو و یسادگ حساب به بذار هم اون_

 صداقت از نه فته،یم بهم اجتیاحت که نهیا خاطر واسه هم اون دونم، یم آره_

 ؟یداشت کارم یچ ینگفت حاال .یجنابعال

 :گفت و شد کمیدنز کم هی ماهان

 4 برگ_ A !یگرام خواهر دارم الزم

 :گفتم الیخ یب و کردم تاپم لپ با کار سرگرم خودمو و انداختم باال ییابرو

 !بخر برو ؟یگیم من به چرا خب_

 خواب دارن ای رییالتحر لوازم های فروشنده شک یب که االنه به منظورت اگه_

 وگرنه !شنیخو یها لذت به سرگرم ای ننیب یم رو پادشاه هفت

 .بخوام سیخس توی از امیب که دهیپر سرم از عقل مگه

 هم خجالت یزمان هی الاقل رفته؟ کجا ادبت ت،یترب یب دوما ،یخودت سیخس اوال_

 .شد یم سرت

 :گفت و داد هیتک وارید به نهیس به دست ماهان

 !ناباب دوستان حساب به بذار هم نیا_
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 !خان؟ ماهان ناباب دوستان قِیرف شدی حاال تا یک از باشه، خوشم_

 تو یفهم ینم هم رو جدی و یشوخ فرق .دارما ای ساده خواهر عجب !بابا ای_

 دختر؟

 !ادیبرم کاری هر تو از نکهیا واسه_

 :گفت و کرد ینمک با اخم ماهن

 کوچولو؟ یآبج میداشت_

 .بزرگه داداش کردم یشوخ_

 4 برگ حاال_ A .یکاشت نجایا منو ساعته کی نه؟ ای دییم ما به

 !جونم داداش داره شرط_

 .فتهیب تو به بشری یبن چیه کار نکنه خدا تو، دست از_

 :گفتم خنده با منم

 .نیآم یاله_
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 تو از زییچ گهید بار کنم طغل ...وا به کردی، خفم دختر، گهید و شرطت بگو زود_

 .بخوام

 :گفتم و دمیخند زیر

 منو دیبا یباش گرفتار هم چقدر هر فردا شما شرطم، اما و محاالته از البته که_

 یم سر هی هم بعدش کنم، یسینو اسم یقیموس کالس اول ببری

 من؟ یِ داداش یاوک (یقیموس آالت فروش) نور پاساژ میر

 بری؟ خوای یم یکالس چه خانوم، بال حاال_

 .انوامیپ زدن عاشق قدر چه یدون ینم زم،یعز انویپ_

 !؟یستین یچ عاشق شما خانوم، ایمح_

 نه؟ ای داری قبول رو شرط _

 با رو رهایمس نیا ادینم دلم .هاست برگه خاطر به نکن فکر البته باشه، خب، یلیخ_

 خسته زود چقدر کوچولوم خواهر دونم یم آخه بری، یتاکس

 .شهیم
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 :گفتم دمیبوس یم هاشو گونه که یحال در و کردم حلقه گردنش دور به مودستا

 .بشم گلم داداش قربون من که آخ_

 :گفت یشوخ به و دیبوس مویشونیپ متقابالً  هم ماهان

 .نذاری معطلم فقط باش، حاضر صبح نه ساعت فردا !چاخان ناقالی_

 .جناب چشم به ای_

 کم صداشو نکردی خواب یب رو همه تا یراست .ریبخ شب .حاال هم تو نشو لوس_

 .کن

 .داداشم ریبخ شب ،یاوک_

 زدم، مسواك نکهیا از بعد و کردم خاموش رو تاپم لپ رون،یب رفت که ماهان

 دوخته چشم سقف به .شدم ولو تختم روی و دمیپوش خوابمو لباس

 دونم ینم !رهنما ماین خصوص به آورد، هجوم ذهنم به امروز عیوقا تمام و بودم

 یقیعم خواب به و شد گرم چشمانم کم کم که گذشت مدت چه

 .رفتم

 نیا طول در دیبا ناچار به و بود هفته طول در من یِ لیتعط روز دو جمعه، و پنجشنبه

 .کردم یم جبران رو موندم عقب های درس روز دو

 .ستادمیا ماهان انتظار به آماده و حاضر نه ساعت سر صبح

 با خوبه اتاقت؟ تو یکن یم کار یچ بردی، سر رو ام حوصله گه،ید باش زود ماهان_

 .رونیب اییب خوای یم من

 .رو خونه یگذاشت سرت رو خبرته؟ چه_

 :گفتم بود، گرفته صورتمو پهنای تمام خنده که یحال در و دمیکش یسوت دنشید با

 خودت به نجوریا من ی واسه .آقا کرده پیت خوش چه تخته به بزنم !اوهو_

 !داری؟ قرار جون ایمیک با ای دییرس

 !جون ایمیک خاطر واسه نه شماست شخص خاطر واسه نه حسود، چشم کوریِ به_

 هستن؟ انیجر در خانوم ایمیک .داره وجود هم یچهارم نفر پای پس ؟ا_
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 :گفت و کرد ای غره چشم ماهان
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 .امیب من تا نیماش تو برو ومده،ین تو به ها یفضول نیا_

 رفتم، یم بود مطالعه حال در و نشسته مبل روی که مامان سمت به که یحال در

 :گفتم و کردم نازك ییابرو و چشم

 الیخ یب ستین فیح .گم یم ندتیآ خاطر به ؟یشیم ناراحت چرا داداشم؟ هیچ_

 ؟یبش یماه اون به دختر

 .رهیبگ رو ایمیک جای یکس ستین قرار شما اطالع محض خانوم، ایمح_

 !یموقت هیبق ه،یدائم جون ایمیک پس .یگفت یم اول از نویا خب آهان،_

 :زد داد بایتقر خشم حالت به بود اومده در حرصش یحساب که ماهان

 نه؟ ای یکن یم بس ایمح_

 ؟یشیم کفری چرا حاال بابا، خب یلیخ_

 :اومد صدا به باالخره م،یندار اومدن کوتاه قصد ما دید که مه مامان

 الاقل ن،یبکش خجالت ن؟یبپر هم به گربه و سگ نیع دیبا مدام تا دو شما نمیبب_

 .نیبذار رو بزرگترتون احترام

 .کنه یم یفضول من کارای تو همش که بگو دخترت نیا به من مامانِ_

 ؟یکن ینم یفضول شما نکهیا نه_

 رو هم نیا از شتریب .نیبرس کاراتون به دیبر نیباش زود !ا گه،ید نیکن بس_

 .دینر من اعصاب

 با که ماهان به اشاره با نیهم واسه بود، آورده جوش ما دست از یحساب مامان

 .برم بعد لحظه چند منم تا بره بهتره فهموندم کرد، یم نگاهم اخم

 .بهش زدم زل و نشستم مامان کنار

 ست، گهیهمد کردن تیاذ و یشوخ سر از همش خدا به د،یببخش جون مامان_

 .مییخوا یم رو گهیهمد خاطر چقدر نیدون یم خودتون وگرنه

 .نیآورد در شورشو گهید جان ایمح یول_

 نکهیا قبل خوام یم .کن باز اخماتو اون بشم قربونت حاال شه،ینم تکرار گهید چشم_

 .نمیبب مامانمو خوشگل ی خنده برم

 :گفت و زد یمیمال دلبخن مامان

 .دختر تو دست از_
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 چیه یب ماهان شدم، که نیماش سوار .رونیب زدم خونه از سپس و دمشیبوس

 نکهیا تا شد، سپری سکوت در ای قهیدق چند تا و کرد حرکت یحرف

 .انداخت بهم ینگاه و برداشت ابونیخ از چشم باالخره

 زدی؟ ییحرفا نیهمچ مامان جلوی یچ واسه ؟یکن یم که هیچ کارا نیا ایمح_

 های حرف من یوقت یبدون دیبا یول ستین بهیغر مامان درسته

 خودم به رو تو من، یعنی دونم یم خودم اسرار محرم رو تو و زنم یم تو به دلمو

 خودمو نذار خواهرم، نکن مونمیپش پس نمیب یم کینزد یلیخ

 جای بذار لحظه کی خودتو .کردم یم خودم محرم رو تو دینبا که کنم سرزنش

 کردم؟ یم رفتار تو مشابه منم بود خوب من،

 بد رو دفعه نیا .کنم نگاه چشماش تو دمیکش یم خجالت ن،ییپا انداختم سرمو

 کارم دمیکردم،د فکر که خودم با .بودم شده شیناراحت باعث

 .کردم یم کشیکوچ مامان جلوی دینبا و بوده اشتباه یلیخ
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 ماهان؟_

 بله؟_

 .خوام یم معذرت_

 .نکن فکر بهش گهید ست،ین مهم_

 :کردم نگاهش ناراحت

 ؟یبخش ینم یعنی پس_

 :گفت بود لبش ی گوشه که لبخندی با و دیکش هام گونه به یدست

 ؟نبخشم خودمو کوچولوی خواهر که باشم یک من_

 .کردم ماچ هی محکم لپشو و کردم حلقه دورش به دستامو یخوشحال از

 !کنه یم ناجوری فکر ،یدخترم دوست نکهیا الهیخ به یکی زشته، نکن ایمح_

 مربوط؟ چه هیبق به اصالً .کنه خواد یم فکری هر یک هر_

 زایچ نیا که دنینرس یفرهنگ شرفتیپ به چنان اون هنوز ها یبعض زمیعز_

 .باشه دیعا واسشون
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 ریز ریز رو نایا از بدتر منتها فهمن، یم زویچ همه خوب ییآدمها نیهمچ اتفاقا_

 !دنیم انجام

 .نداره رادییا چیه دادن انجام خفا در اونا نظر از_

 .داره نگه کامال نویماش ماهان نکردم صبر اد،یز ذوق از من و میدیرس نور پاساژ به

 .نرویب دمیپر فشفشه نیع و کردم باز درو

 .کنن فرار دستت از ارنینم در بال که انوهایپ عجول، دختر سایوا_

 چشمم جور بد و داشتم نظر ریز بود ها مدت که انوهایپ از یکی سمت به کراستی

 کم هی بود افتاده نفس نفس به که ماهان .رفتم بود گرفته رو

 :گفت و ستادیا دورتر

 .ستمین هجوج تو مثل که من کن، هم من مراعات کم هی دختر_

 لنگر اونجا هم حاال ،یداداش داره رو ها تیمز نیا هم بودن یبارب گهید خوب_

 .کردم انتخاب ییانویپ چه نیبب ایب ننداز،

 :انداخت انویپ به ینگاه و اومد کمینزد ماهان

 .جالبه_

 .یذوق یب یلیخ کالً  تو !جالبه؟ فقط_

 بگم؟ یچ پس_

 .است معرکه که من نظر به_

 چنده؟ متشیق بگو .یگیم تو که ونهم حاال، خب _

 !!ونیلیم شیش _

 شده گرد کامال یمتیق نیهمچ با ییانویپ نیهمچ انتخاب از هاش چشم که ماهان

 :گفت بود،
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 تاب مخت خدا به !انو؟یپ هی اسهو بدی رو زبون یب پول خوای یم تو یعنی_

 یم انتخاب کار شروعِ  ی واسه رو ترش ارزون هی الاقل .برداشته

 .کردی
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 یول بخره، متیق گرون نیماش تو واسه بابا چطور حسودی؟ نقدریا چرا تو نمیبب_

 ضمن در نخره؟ ییانویپ نیهمچ شم،یناز ناز دختر که من واسه

 خودش بگم دیبا ،یهست یگرام بابای بیج نگران همه نیا که شما اطالع محض

 جونم، داداش تولدمه کادوی واقع در .داده بهم رو انویپ نیا قول

 فیتشر هم خوب کادوی با ست، گهید هفته دو نره، ادتی تولدم یراست !آهان

 !خونه ارییم

 !داری؟ یونیلیم چند سیسرو هی انتظار منم از حتما خدا، به تو داری ییرو عجب_

 .یکن لیم و فیح هاتو پول من خاطر به ادینم دلم چندان من ،بشم فدات نه_

 :گفت متعجب یلحن با و باال داد رو ابروهاش ماهان

 .درآورده رو ما پدر که شما باالی توقعات خانوم؟ ایمح یمطمئن_

 .زییبر پاش به رو ایدن دیبا نداری، شتریب که خواهر هی زمیعز_

 زم؟یبر تو پای به که ندارم یزندگ خودم مگه_

 .نیکن یولخرج جونتون ایمیک همون واسه شما !میقد برادرهای هم برادر_

 .منتظرتم نیماش تو بده انجام رو کارت برو دختر، نگو چرت نقدریا_

 .یاوک_

 صحبت امیم انویپ دیخر ی واسه فردا تا نکهیا به راجع فروشنده با نکهیا از بعد

 اخم ماهان .تمرف نیماش سمت به و شدم خارج مغازه از کردم،

 :گفت شدم سوار که نیهم بود، نشسته فرمون پشت کرده

 دربست هی هم تو دارم، کار یلیخ که شرکت رمیم بعد آموزشگاه، رسونمت یم_

 .خونه برو کن

 :گفتم ای خنده با و برگشتم سمتش به کامالً

 چپتون ندهد روی از اناً یاح روزه چند نیا نمیبب .دستم از هیعصبان مثالً  ، برم اخماشو_

 مدام و خوردت شهینم هم عسل من هی با که نیشیم بلند

 ری؟یگ یم بهونه

 :گفت بندازه بهم ینگاه یحت نکهیا بدون ماهان

 !خودمم خودم، از تر خوب من ز،ینر هم به منو اعصباب تو !رینخ_
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 لطفاً خودت، از تر خوب جناب هم حاال !یکن فیتعر خودت از تو اگه شک، یب_

 .کنه لیتعط آموزشگاه آن هر ممکنه که کن عجله

 .داشت نگه آموزشگاه در جلوی قاً یدق ماهان ، میدیرس نکهیا از بعد

 .گلم داداش یمرس_

 .باش،خداحافظ خودت مراقب کنم، یم خواهش_

 بای_

 و دور انیم ها ِجن انگار !شهیم چش دفعه هی ستین معلوم هم ما داداش نیا ایخدا

 .اخالقش نیا با برسه زنش داد به خدا !برش
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 هی یکالس هر از نکهیا تر جالب و بود شده دکور ییبایز به .شدم آموزشگاه وارد

 سمت به . ... و انویپ ولون،یو تار، سه تار،یاومد،گ یم ییصدا

 .رفتم بود نشسته زیم پشت آراسته کامال ظاهری با هک یجوون بایتقر دختر

 .کنم یسینو اسم انویپ کالس ی واسه ممکنه اگه خواستم یم .دینباش خسته سالم،_

 .شده برگزار کالس از جلسه سه گذشته، نام ثبت زمان از االن اما زم،یعز سالم_

 .بعد ی دوره ی واسه نیبذار دیبا

 :گفتم یناراحت با

 ی جلسه سه داره، امکان اگه .کنم شروع کالسو نیا خوام یم االن من خانوم، یول_

 .رمیگ یم یخصوص رو رفته دست از

 صداش که دیاسات از یکی از لحظه همون و بود آموزشگاه یمنش که جوون دختر

 :گفت یدودل با هست، علوی لشیفام شدم متوجه کرد، یم

 گذاشتن امکان هفته دو نیا طول در ایآ که کنم صحبت مربوطه استاد با دیبا_

 .نه ای هست واسشون یخصوص کالس

 .ممنون باشه،_

 بهتون تا نیبذار اسمتونو نیهمچن رو همراهتون ای منزل تلفن شماره لطفا پس_

 که یمدارک نیا کردن، قبول استاد اگه گه،ید زیچ هی و .بدم اطالع

 .دیشبا داشته همراه خودتون با بعد ی جلسه هست، الزم نام ثبت ی واسه



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                 27                                                                 مــــــاه رمـــــــانان بزرگترین سایت دانلود رمان در ایر 

 

 و خونه ی شماره .رفت ها کالس از یکی سمت به و دستم داد رو ای برگه سپس و

 .زیم روی گذاشتم و کردم ادداشتی رو اسمم

 شد هم نیا .کردم دربست یتاکس هی فوراً  شدم، خارج آموزشگاه از نکهیا از بعد

 وقت اون بخرم، انویپ برم خوام یم یعشق چه با آخه؟ شانس

 !شانس نیا یبخشک !اَه کنم؛ صبر بعد ی دوره ات بشم مجبور ممکنه

 که رفتم یم اتاقم سمت به کراستی و کردم یآروم سالم شدم که خونه وارد

 :گفت یم بلند بلند که دمیشن ماهانو صدای

 اما نبود، بند نیزم روی یخوشحال از صبح !ها هیتیشخص دو هم دخترت نیا مامان_

 !شهیم وارد ها شده غرق یکشت نیع حاال

 برگشتم طرفش به تیعصبان با کنم، یخال یکی سر رو میناراحت بودم منتظر که منم

 :زدم داد و

 هان؟ ؟یکن یم رفتار جور اون که تو ای هستم یتیشخص دو من مربوط؟ چه تو به_

 ه؟یک فضولم بدونم خوام یم خواد، یم دلم اصالً

 دنبالش به و .بستم محکم درو و رفتم اتاقم به بمونم یجواب منتظر نکهیا بدون و

 :شد بلند ماهان ادیفر صدای

 .کندی جاش از درو خبرته؟ چه_

 .ندارم حوصله بابا، برو_

 هم روی چشمامو .انداختم تخت روی خودمو و کردم عوض لباسامو بالفاصله

 .رفتم فرو یکوتاه خواب به و گذاشتم

 که بابام کردم، باز رو چشمام شد یم دهیکش موهام روی به که ییها نوازش با

 برم قربونش .کرد یم نگاهم ینیدلنش لبخند با و بود نشسته کنارم

 .نشستم مقابلش و کردم یسالم آروم .بودم لبخندهاش نیا عاشق قدر چه که

 .باشه ناراحت گلم دختر نمینب_

 .دادن بابا به راپورتمو ماهان ای جونم مامان ای دونستم یم

 .هستم خسته کم هی جون، بابا یچیه_

 :گفت و کرد یساختگ اخم اباب
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 هر به راجع بعد م،یبخور ناهار میبر پاشو حاال خب، یلیخ دروغ؟ خانوم، ایمح !ا ا_

 .میزن یم حرف یخواست که یچ

 .امیم زنم یم صورتم به یآب هی منم .دیبر شما بابا، چشم_

 .شهیم سرد غذا دخترم، ینکن رید_

 .چشم_

 سکوت در زدم، یم حرف بند هی بابا لیم خالف بر که شه،یهم برعکس ناهار موقع

 هر کرد یم یسع و نبود کنم ول که بود ماهان فقط .خوردم

 ".ستین میزیچ" کلمه دو ای بود سکوت ای من جواب یول .ارهیب حرفم به شده طور

 .ششیپ برم خواست ازم بابا ز،یم کردن جمع در مامان به کمک و ناهار از بعد

 کردی؟ کارا چه کن فیتعر واسم کنارم، نیبش بابا، ایب جان ایمح_

 که رو زییچ هر باش، داشته خاطر به شهیهم .ستین یمهم زیچ نکهیا دخترم_

 .خداست مصلحت حتماً  رهینم شیپ خواستت و لیم مطابق دیید

 خودتو اعصاب و یکن فکر یکیکوچ ی مسئله نیهمچ به ینیبش نکهیا جای به هم االن

 بهتره ،یبش هیبق یناراحت باعث یطرف از و زییبر هم به

 .مهمه لهیخ آخر ترم سه _ دو نیا که یکن درسات ی واسه زییر برنامه هی بری

 بعد هم شنبه .شهیم جور کالست بخواد هم خدا اگه ...شاایا

 .میبخر رو انویپ میبر تا دنبالت امیم یگفت که یساعت هر دانشگاهت،

 :گفت بود وستهیپ ما ی نفره دو جمع به حاال که هم مادرم

 نگران اومدی، تو که جور اون ؟یکن یم تیاذ خودتو نقدریا چرا جون، مادر آره_

 زبون، به فقط نه شهیهم زمیعز !افتاده واست یاتفاق نکنه میشد

 .کرده مقدر و خواسته واست خدا که نچهاو به باش یراض قلبت تو بلکه

 .بودم سکوت در غرق همچنان من

 تا گرفته مرغ ریش از مادی، نظر از چه و معنوی نظر از چه اد،یم ادمی که یزمان از

 و دمیبال یم خودم به شهیهم من و بود ایمه واسم زادیآدم جون

 غیدر ما ی سهوا زیچ چیه از که مادری و پدر نیهمچ داشتن به کردم یم افتخار

 کرده ماهان و من نثار رو یخوشبخت و عشق و بودن نکرده
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 از قبل که بودند پولداری و لیاص های خانواده از دو هر مادرم و پدر .بودند

 مادرم ی خانواده البته که کردن، یم یزندگ هم یگیهمسا در ازدواج،

 خانواده نکهیا زا شیپ تا و بودن کرده مکان نقل محل اون به که بوده یکوتاه مدت

 بزرگم عموی یلیتحص تیموفق خاطر به یمراسم پدرم ی

 به هم خانوادش همراه به مادرم .بودن نکرده مالقات رو گهیهمد کنه، برگزار

 از شهیم شب اون و شن،یم دعوت یمهمان به یگیهمسا احترام

 هب رو عشق گهیکدی نگاه در دو هر که یشب .بابا و مامان یزندگ های شب نیبهتر

 دلباخته و عاشق جور بد که هم بابا .کردن احساس ایدر وسعت

 یم کوچه توی رو آرام مامان که شب اون از بعد روز دو قایدق شه،یم مادرم ی

 .گهیم سخن مادرم با اشیر یب عشق از و زنه یم ایدر به دلو نه،یب

 .شبش و روز تمام شهیم داشتنش، و پدرم عشق اییرو شب همون از هم مادرم

 همسری آرزوی ها دختر تمام و ها هیهمسا یحت ل،یفام کل در

 چهره و بلند قدی آهو، مانند به یچشمان با مادرم تنها ان،یم نیا اما داشتند پدرمو

 و کنه یم خودش ریاس پدرمو اتوری،ینیم زنان همچون ای

 یشرق باییز ظاهر از جدای رو آل دهیا شوهر کی های یژگیو تمام که هم مادرم

 با ویخواستگار هیقض یمعطل یب نه،یب یم وجودش رد پدرم

 و کنن یم ازدواج هم با ماه دو از بعد که شهیم نیا و کنه یم مطرح خانوادش

 من امروز به تا و .کنن یم آغاز ایر یب یعشق با توأم رو شونیزندگ

 الگوی رو دو هر من و دمیند گهیکدی به شون توجه و عشق در لغزش ای لحظه

 نکهیا به دیام .میزندگ اری و عشق انتخاب در دم،دا قرار خودم
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 نیا تمام در .برسه وصال به که ای اسطوره عشق کی بخواد، نگونهیا برام هم خدا

 که بوده گذشت و محبت و عشق تنها شونیزندگ سال 28

 ای لحظه و بود، نگسسته هم از و زده گره هم به محکم ن،یچن نیا رو وندشونیپ

 ماهان اومدن ایدن به با .بود نشده رنگ کم هم به عشقشون
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 و میعمو که ییاونجا از و ش،یپ از تر عاشق دو هر و قبل از تر شاد شونیزندگ

 زا بعد که هم سامانم عمو و بودن راد وشیدار فرزندان تنها پدرم

 یگاه از هر تنها و بود شده ماندگار جا همون در ل،یتحص ی ادامه و کانادا به سفر

 لیتحص به رو ذهنش و فکر تمام زد، یم خانواده به سری کی

 لیتشک و ازدواج الیخ یب پدرش و مادر های اصرار وجود با و ده،یم اختصاص کار و

 برای ماهان هم نیهم خاطر به .شهیم مشترك یزندگ

 رو راد بزرگ خانواده ی دهنده ادامه حکم بود، پسری ی نوه تنها که راد ی هخانواد

 و نازنازی دختر شدم و اومدم ایدن به من نکهیا تا .داشت

 و میبود توجه مورد حد از شیب راد، وشیدار های نوه تنها ماهان، و من .بابا ملوس

 زمان نیشتریب و آقاجون، و مادرجون های دردانه زیعز

 راد وشیدار بزرگ عمارت در مادرمون و پدر بودن شاغل خاطر به رو مونیکودک

 الس،یگ های درخت و راد عمارت بزرگ باغ .میگذروند یم

 عمارت مقابل درست که قرمز های یماه از مملو بزرگ حوض و یاقاق و بیس

 و یآب اسی قرمز، و یصورت رز های گل نیهمچن و داشت، قرار

 10 من نکهیا تا .بود ماهان و من باییز بهشت ،طراوت با شهیهم میمر و دیسف

 کی صبح راد، وشیدار جونم، پدر که بود ساله 14 ماهان و ساله

 تلخ ی خاطره من و گفت وداع رو یفان دار یقلب سکته اثر بر ز،یانگ غم زیِ ییپا روز

 و کردم هیگر چقدر که کمم سن وجود با رو روز اون

 در رو اش یخال جای که کم کم و کردمن فراموش کردم، یم صدا رو پدرجونم

 چگاهیه گهید که شد باورم کردم، احساس مونیبایز بهشت

 دو و همسر نیب رو اش ییدارا تمام که جون پدر .دید نخواهم رو پدربزرگم

 و بود، زده پدرم نام به رو عمارت بود، کرده میتقس عادالنه فرزندش

 بهشت چگاهیه نخواسته نجو پدر که دمیفهم یم خوب ام یبچگ عالم در من

 سال 5 تا هم پدرم .وندهیبپ ها خاطره به تنها ماهان، و من یِکودک

 ایدن از و کرد دق و اوردین طاقت شوهرش یشگیهم فراق از هم مادرجون که بعد

 خاطرات با تا گذاشت ارشیاخت در تماماً  رو عمارت رفت،
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 همانطور با،یز تعمار آن .گذرد یم ها سال که اکنون و .کنه یزندگ همسرش

 ادی به ماهان و من یگاه از هر فقط و مونده یباق نخورده دست

 از ادیی با رو یساعت و میزن یم آنجا به سری مونیکودک های لحظه و خاطرات

 از که ادییز ثروت با پدرم .میگذرون یم زانمونیعز و بهشتمون

 آن یباق با و دیبخش سرپرست یب کودکان به را آن از یمین برد، ارث به پدرش

 الییو و کرد ماهان و من نام به رو عمارت .داد وسعت رو کارش

 شرکت کی صاحب پدرم حاال .داد مادرم به ای هیهد عنوان به هم رو شمال

 شیخصوص مارستانیب در میعمو کیشر هم، و یساختمون بزرگ

 به شهیهم برای پدرش، مرگ از بعد که ستیماهر قلب جراح سامانم عمو .است

 و نام به رو عروق و قلب مارستانیب بعد یمدت و بازگشت انریا

 سیتدر مدت کی از بعد هم من آرامِ مامان اما و .کرد سیتاس بزرگ راد ادی

 عنوان به مشاوره دفتر کی سیتاس با دانشگاه، در یروانشناس

 .شهیم کار به مشغول خانواده مشاور

 افکار در دوخته سقف به چشم من و گذشته هم شب مهین از بعد دو از ساعت

 نیهم از کالسم که کنم یم خداخدا دلم توی .کنم یم ریس خود

 فرساست طاقت واسم هم لحظه هی ی واسه کردن صبر گهید بشه، شروع دوره

 !ماه سه به برسه چه

 و نداشتم، قرار و آروم و کرد یم میعصب دوره نیا های کالس رفتن دست از فکرِ 

 و !کشک بابا، و مامان ایه حتینص و ها صحبت یعنی نیا

 .برد خوابم شدن دست اون و دست نیا یکل از بعد باالخره

 از خورد یم چشمام به دییشد نور که یحال در یحوصلگ یب با اما ظهر، ای بود صبح

 و شد بلند که بود من هوار نیا دوباره و شدم داریب خواب

 .شکست را سکوت
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 نزنه؟ کنار منو اتاق ی پرده یکس نگفتم بار صد من مگه_

 :گفت شد یم اتاقم وارد مهیسراس که مامانم
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 ؟یزنیم داد یچ ی واسه ،یگذاشت سرت روی رو خونه ا؟یمح خبرته چه_

 بره؟ کنار اتاقم ی پرده ندارم دوست که کنم ادآوریی بار چند من مامان_

 یکیتار توی همش که شهینم فته،یب اتاقت به آفتاب یگاه از هر دیبا مادر آخه_

 .باشه

 .دارم دوست شتریب نجورییا من یول_

 یم مامانو غرولند صدای فقط و رفتم اتاق ییدستشو سمت به تیعصبان با و

 :گفت یم که دمیشن

 !رفته؟ یک به تیدندگ هی و لجبازی موندم_

 .شد بلند ماهان صدای نیح همون در و

 !اونطرف کشت خودشو هیک هر بده؟ رو تلفن نیا جواب خواد ینم یکس نمیبب_

 :گفت ماهان به رو تیعصبان شدت از بار نیا مامان

 خودت خوب ن؟یکرد شروع دنیکش هوار با رو جمعه روز تا؟ دو شما خبرتونه چه_

 برادر و خواهر شما دست از بده، تلفنو جواب برو لحظه هی

 .نیهست هم ی لنگه که

 جواب بود خوردن زنگ حال در دوم بار ی واسه که تلفن به مامان خود آخر دست

 :داد

 د؟ییبفرما بله؟_

 .یگوش لحظه چند کنم، یم خواهش_

 .دارند کار شما با تلفن پشت مادر، ایمح_

 مامان؟ هیک_

 !باران آموزشگاه از یخانم هی دونم، ینم_

 .برداشتم زیخ تلفن سمت به و ندادم مهلت

 د؟ییبفرما_

 .هستم علوی راد، خانم سالم_

 د؟یهست خوب شما؟ حال بله،_

 یم و هست جمعه امروز چه اگر و کردم صحبت استاد با راد خانوم ممنون،_

 داره امکان اگه که بدم اطالع بهتون گفتم د،یهست منتظر دونستم
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 .کنن صحبت خودتون با حضوری که آموزشگاه دیاریب فیتشر فردا

 کنم؟ شروع دوره نیا از من کردن قبول یعنی_

 دوره نیا از دیبتون که ...انشاا .ندادند من به صد در صد جواب اد،یز احتمال به_

 .دیکن شروع

 .ممنون ... ممنون_

 

 24 

 .خدانگهدار کنم، یم خواهش_

 .خداحافظ_

 .رسم یم آرزوم به دارم نکهیا مثل عاشقتم، جونم، خدا وای

 :گفت و زد یمهربون لبخند بود، شده هیقض متوجه من یخوشحال از که هم مامانم

 .شهیم درست یچ همه بخواد خدا اگه مادر، دیید_

 :گفت و اومد سالن به عبوس ای افهیق با کندن، دل اتاقشون از باالخره که ماهان

 !بازه؟ شتین که شده یچ ،یگذاشت سرت رو خونه ده؟یورپر خبرته چه_

 :گفتم شدم یم رد کنارش از الیخ یب که یحال در و آوردم در واسش یشکلک

 !نداره یربط حسودا به_

 به مطالعه برای که آرام مامان لحظه همون .انداختن کل به میکرد شروع دوباره و

 .طرفم به تبرگش رفت یم اتاق

 که یبرس کارات به بری ،یکن دو به یکی برادرت با نکهیا جای به بهتره جان ایمح_

 زییچ .کرد دعوتمون ناهار واسه و زد زنگ پرستو ییدا زن

 .نمونده ظهر به هم

 هم یکل .ندارم یمهمون حال اصال د،یبشد من الیخ یب رو امروز خدا به مامان وای_

 ام؟ین من شهیم دارم، مونده عقب درس

 چونه و چک جای به پس .شهیم ناراحت تییدا که یدون یم خودت جون، مادر نه_

 اومد بابات که بخون درساتو از مقدار هی موقع، اون تا برو زدن

 .میبر

 کجاست؟ بابا مگه_



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                 34                                                                 مــــــاه رمـــــــانان بزرگترین سایت دانلود رمان در ایر 

 

 :گفت و کرد بلندی ی خنده ماهان

 .ندارن حضور منزل در یگرام پدر کنن، یم ریس خواب عالم در هنوز خانوم_

 تو هست خونه هم موقع هر بابا یطرف از شدم، داریب خواب از تازه من !هه هه_

 که کارنیب تو مثل همه مگه .کاراشه انجام مشغول کارش اتاق

 استخدام شرکتش توی رو تو دییام چه با بابا موندم گردی؟ یم ول خونه تو مدام

 !کرده؟

 :گفت داد، یم فشار هم به رو دندوناش حرص شدت از که ماهان

 که باشه مشقت و درس به فکرت بهتره باش، نداشته کاری کارها نیا به شما_

 !نشه دایپ ییجا هم تو واسه بابا شرکت نیهم تو ممکنه

 شرکت تو هم حاالش نیهم از من که بگم خان داداش شما اطالع محض منم و_

 !هستم شده استخدام

 !ینفس به اعتماد عجب !بابا نه_

 تندی لحن با و رونیب اومد د،یشن یم رو ما بحث و جر صدای قاتا توی از که مامان

 :گفت

 تو ها بچه نیع همش چرا .نیکرد وونمید خدا به شما؟ دست از کنم کار یچ من_

 خوبه نداری؟ درس تو مگه ایمح !د؟یزن یم هم ی کله و سر

 .خوردی یم یداشت منو مغز ومدن،ین واسه االن نیهم

 رو ماهان صدای سر پشت از فقط و رفتم، تاقما به و کردم غرولندی لب ریز

 :گفت یم بشنوم من که جوری یول آروم که دمیشن
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 به خدا گذره، یم که ما از سالشه، 22 تازه خوبه ... زنه یم غر هم ها رزنیپ نیع_

 !برسه بدبختش شوهر داد

 تمرکزم میگوش زنگ صدای که خوندن، مشغول یوحساب بود گرم درسام به سرم

 :دادم جواب بود، مارال .زد هم به رو

 بله؟_

 فتاد؟ین من ی شماره مگه !رفت غش دلم بله نجوریا نگو !وای وای_
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 خطه، پشت یک نداره یفرق من ی واسه منتها زم،یعز افتاد واضح واضحِ  شمارت_

 !هیجور نیا دادنم جواب طرز

 .عمت جون آره_

 .ندارم عمه من بشم فدات_

 .گفتم نداری دونستم یم چون منم_

 وسط قایدق شدی؟ خوندنم درس مزاحم زدی زنگ موقع نیا داری کارم یچ حاال_

 .بودم مهم ی مسئله هی حل

 .بزنم زنگ خوام یم که دمیم اطالع قبلش حتما گهید ی دفعه زرنگ، !بابا نه_

 .گهید حاال،بگو تو نشو لوس_

 .یزن یم حرف بند هی ذاری؟ یم تو مگه_

 تو؟ ای من_

 !تو_

 !تو؟ و من_

 .کردی جمیگ !وای ای_

 !یهست ییخدا جِ یگ که تو_

 .کنما یم قطع خدا به ایمح_

 .نکن حاال،قهر باشه_

 االن؟ بگم_

 بگو_

 !رهنما اییعرش آقا از اول دسته خبر هی اول_

 !شد؟ ارضا تونیضولف باالخره نم،یبب_

 .بلدن کارشونو خوب گروه های بچه که گفتم زم،یعز آره_

 یم رو سیانگل ی شاهزاده اسرار کنه یم فکر ندونه یکی که یگیم نیهمچ_

 تو موردش در خبرها خود به خود گهید روز دو !نیاریب در نیخواست

 .ستین یمهم موضوع من نظر از اگرچه، .کنهیم درز دانشگاه تمام

 .گهید روز دو همون تا کن صبر پس !ا_
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 عقب درسم که باش زود بگو بچسبن، رو هینس کنن ینم ول که نقدو من زِیعز_

 .موند
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 .گمیم گهید موقع هی برس درست به پس خب_

 .یبزن حرف تا خدا به بری یم سر رو آدم ی حوصله و،ت دست از مارال وای_

 :گفت و زد ای قهقهه مارال

 !مهمه ایعرش آقا هم تو واسه خانوم، ایمح دیید_

 :گفتم دستپاچه

 !شدم کنجکاو فقط ر،ینخ_

 .کردم باور منم آره_

 فعال؟ نداری کاری درسم، سراغ برم گهید من ،یدون یم خودت جور هر_

 و پیخوشت آقای نیا راستش .بگم تا کن گوش بشم، داتف برنخوره بهت حاال_

 ی رشته تو ارشدشو یکارشناس ست،ین دانشجو اصال ما خوشگله

 از تا چند در هم حاضر حال در و گرفته فیشر دانشگاه از یتازگ به وتریکامپ

 .سهیتدر به مشغول ها دانشگاه

 .دارن فیتشر زرنگ بچه پس !جداً؟_

 .استاد میبگ دیبا االن البته بله،_

 خبرت؟ بود دونه هی نیهم گه؟ید خب،_

 فرزند تک و هستن مجرد خان ایعرش جناب نکه،یا گهید .هست هم هنوز بابا نه_

 فرشاد اتفاقا که هیوتریکامپ شرکت هی صاحب باباش، و مامان

 .کنن یم کار شرکتش توی که هست یمدت هم عمادی مهران و فر ایآر

 .دهیرس شما به کجا از قیدق اطالعات نیا بگو پس !آهان_

 نامزد بنفشه اگه .بود دشواری کار هم جاش نیهم تا خانوم، ایمح دایببخش_

 ها یراحت نیا به که رونیب بکشه زبونش ریز از بود نتونسته مهران

 .نبود
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 دیبا شما که من نظر به ن؟یکرد کشف مردم پسر از یچ گهید !نطوریا که_

 !دانشگاه نیا و رشته نیا نه نیرفت یم افسری ی دانشکده

 در سیپل کش زحمت روهایین خدمت به چرا مونمیپش خودمم خدا به آره_

 !ومدمین

 .رینگ لیتحو خودتو همه نیا گه،ید بسه حاال_

 گم؟یم دروغ مگه_

 در یمحال آرزوی گفت دیبا البته ست،ین بیع جوانان بر آرزو !...وا دونم یم چه_

 !گذشته

 .ستین رید وقت چیه زمیعز_

 یوگرافیب و شما محال آرزوهای الیخ یب بهتره هم االن !بله شما واسه که اون_

 .یگرفت وقتمو یلیخ که درسم سراغ برم منم م،یبش رهنما آقای

 که یکن ینم دایپ من مثل بگردی ایدن تو .یکن یم دق تو که نباشم من دلم، زیعز_

 .بسازه تو کجِ اخالق با

 .سازم یم تو های بازی دلقک و ها بازی وونهید با دارم که منم فعال مگه؟ چمه_

 !میهست هم ی کهیت تو و من شییخدا آره،_
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 رو ام حوصله که بگو کارتو حاال !باشم تو گهید ی کهیت بخوام که من سر بر خاك_

 .بری یم سر داری

 .خانوم ایمح باشه هم خدات از_

 نیبهتر تو اصالً کردم، غلط بابا .یستین کن ول که مارال تو دست از وای ای_

 .یخاک ی کره روی دوست

 .زد اول همون دیبا حسابو حرف زم،یعز شد حاال_

 :گفتم حرص با شدم، یم کالفه مارال دست از داشتم واقعا گهید

 ؟یبگ یداشت که هم ریکا یکی اون شهیم خانوم مارال_

 یکل که خونتون امیب داری وقت امشب اگه راستش اری؟یم جوش چرا حاال، باشه_

 .دارم وتریکامپ معماری اشکال
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 ییدا خدمت در که هفت-شیش تا ظهر ،یگرفت یم یقبل وقت دیبا زم،یعز نه_

 درس هی به قراره هم بعدش هستم، محترمشون ی خانواده و جان

 هم یامتحان و درس افته یم ادشی ترم آخر شهیهم که دتخو نیع یتنبل نخون

 .تومان 30000 یساعت ضمن در .بدم یخصوص سیتدر هست،

 نخواستم .ذاری یم کالس واسم هم تو که دهیرس کجا به کارمون نیبب !بابا ای_

 .پری سراغ رمیم کمکت،

 :گفتم و کردم بلندی ی خنده

 .بده ادی خودش به دیبا یکی که اون !پری؟_

 درس به بهتره همون شما .ذاره ینم کالس تو مثل الاقل بخندی، آب رو !هه هه_

 .نیبرس خودتون های

 بهت اومدم موقع هر .کردم یم یشوخ باهات داشتم نکن قهر حاال، خب یلیخ_

 .زنم یم زنگ

 .یخودم دوست فقط که دونستم یم برم، قربونت_

 چ؟ کانال رو یرفت خبه، خبه_

 .شب تا هستم، تماست منتظر ه؟یرفح چه نیا زم،یعز نه_

 .خداحافظ نمت،یب یم_

 غرغرهای کنم، رید کم هی اگه دونستم یم و بود نمونده کی ساعت به زییچ

 و کردم شده خونده های قسمت به عیسر مرور هی .ادیم در مامان

 .شدم آماده آرمان ییدا ی خونه به رفتن برای

 معمول طبق و داشت نگه مارکت رسوپ هی کنار بابا ،ییدا ی خونه های یکینزد

 مامانم و بود یبستن عاشق آرمانم ییدا .یبستن دنیخر ی واسه

 یم یشوخ به دفعه هر هم ماهان رفت، یم مییدا خونه به دست به یبستن شهیهم

 :گفت

 نیتامیو خواد یم یک نباشه، سشیخس داداش فکر به بنده مادر اگه میموند ما_

 !کنه؟ نیتام رو شما یبستن

 :گفت یم جوابش در خنده به هم ییدا و

 !نهیش یم دلم به ارهیم واسم آرامم یآبج که ای یبستن فقط ...وا_
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 که زمان هر و بوده داده عادت رو آرمان ییدا یبچگ از مامان که بود نیا تیواقع

 مامان کرده، یم رو عالقش مورد های یخوردن هوس ییدا

 .دهیخر یم داشته دوست که رو یچ هر واسش و رونیب بردتش یم یمعطل بدون

 و من به ،یبچگ همون از برادر و خواهر نیا قیعم ی رابطه

 یم گربه و سگ نیع ها وقت شتریب ما اگرچه و بود کرده تیسرا هم ماهان

 نیماش که نیا از بعد ماهان و من .میدیرس ییدا ی خونه به .میشد
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 و مجتمع، وارد بود نگیپارک مختص که آسانسوری با م،یکرد پارك نگیپارک توی رو

 حدوداً و بزرگ یآپارتمان .میشد ییدا آپارتمان سپس

 بود، شده دمانیچ جون پرستو ی قهیسل به که مدرن کامالً یونیدکوراس با متر 300

 جون پرستو برادر و خواهر رو مبلمان و لیوسا شتریب البته که

 به جون پرستو و ییدا .بودند فرستاده واسش کردن یم یزندگ کشور از خارج که

 دعوت خاطر به و کردم یروبوس باهاشون اومدند، استقبالمون

 :کرد زمزمه گوشم ریز ماهان .کردم تشکر ازشون امروز

 !ما؟ یِ آبج شده مودب چه_

 .ماهان نشو لوس_

 .رییگ یم منو ی پاچه فقط سگ نیع شهیهم آخه_

 :گفت ییدا که نشستم ها مبل از یکی روی و نذاشتم محلش

 ؟یکن یم کار یچ دانشگاه و درس با جان؟ ایمح خبر چه_

 .رسونن یم سالم هم ها نمره خوبه، ها درس جون، ییدا یسالمت_

 ؟یکن اکتفا خوای ینم که سانسیل به فقط جان ایمح_

 مدت نیا تو ...شاایا و ارشد، واسه رمیم سانسیل گرفتن محض به جون، ییدا نه_

 .شمیم کار به مشغول بابا دست کنار که هم

 گوشه که پوزخندی با و بود ماهان به نگاهم کردم یم صحبت ییدا با که زمان هم

 واسش ییدا و بابا چشمِ از دور !زد بهم یچشمک بود لبش ی
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 همون که بده جوابمو خواست .دیهمف رو منظورم خودش که آوردم در یشکلک

 اومد ما سمت به بود سالش سه که آرمان ییدا دخترِ  سوگل موقع

 ها بچه چرا دونم ینم .انداخت ماهان بغل تو خودشو عیسر و کرد ینیریش سالم و

 بود، یکس تنها جمع توی شهیهم و بودند ماهان عاشق قدر نیا

 ادشی من، داداش نیا دست از انام .گرفتن یم اخت باهاش عیسر و تند زود، که

 نیع که هم حاال .هاست بچه دل ور همش سالشه، 26 رفته

 به که شدم بلند .کنه یم بازی سوگل با نشسته ساله پنج- چهار های بچه پسر

 رفتم قبلش یول برم، جون پرستو و مامان به کمک برای آشپزخانه

 :گفتم گوشش توی و ماهان کنار

 !شده؟ بزرگ ات جثه فقط !من کوچولوی داداش یآخ_

 واسه من و کرد سکوت بابا و ییدا حضور خاطر به اما کرد بهم یغضبناک نگاه ماهان

 همون و ستادمیا اوپن پشت بدم حرصش شتریب نکهیا ی

 قول به .دادم یم لشیتحو شخندیین یگاه از هر کردم، یم درست ساالد که طور

 قاً یدق ماهان اهار،ن موقع !دیخار یم تنم که بودم من نیا یگفتن

 از هر .کنم نگاه چشماش توی یحت کردم ینم جرأت من و بود، نشسته میرو به رو

 زور به رو غذا که رفت یم بهم ای غره چشم ای لحظه چند

 .کردم تشکر جون پرستو از و دمیکش غذا از دست هیبق از زودتر .نییپا دادم یم

 !زمیعز که نخوردی زییچ جان ایمح_

 .خوردم هم ادیز بود خوشمزه که بس جون، پرستو یمرس_

 :گفت جون پرستو به رو و شکست رو سکوتش باالخره ماهان

 دستمون رو هم شیجور نیهم .بشه خراب کلشیه ترسه یم خانوم، پرستو_

 !ببرنش عمری گهید اونجوری مونده،

 یکل هم حاالش تا نداری خبر نداره، کم زییچ که ایمح جان، ماهان نگو_

 .میکرد رد تییدا و خودم رو اشخواستگار
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 :گفتم و کردم یقدردان خانوم پرستو از چشم با
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 .ستمین فیتعر همه نیا قابل ن،یدار اریاخت_

 جون پرستو های صحبت ند،بود شنونده شتریب لحظه نیا تا که ییدا و بابا مامان،

 .زدم بهش پوزخندی مندانه روزیپ منم و کردند دییتا رو

 :گفت ماهان به رو ای خنده با شد، من به ماهان اخم ی متوجه که ییدا

 رید داره کنم فکر گهید م؟یبزن باال نیآست خان ماهان واسه یک جون آرام ...انشاا_

 .ها شهیم

 :دادم جواب مهه از قبل که بودم من نیا دوباره و

 !بشن؟ ما بدعنق داداش نیا زن که دهیپر سرشون از عقل مگه من، ییِ دا آخه_

 هم خوب منش و اخالق به ست،ین یافگیق خوش به که یچ همه

 .هست

 لبخندی زنم، یم رو ها حرف نیا ماهان کردن کم رو واسه دونست یم که ییدا

 :گفت و زد

 ؟یماه نیا به داداش ادیم دلت ؟ییدا ا،یمح ... ا_

 .دیگ یم شما که نیهم ... جون ییدا واقعاً  آره_

 و شد دهیکش هم ناهار از بعد به ماهان و من ازدواج ی رابطه در صحبت خالصه

 .گرفتم ماهان از یحال بد تیموقع نیا تو که کردم فیک یکل من

 کسرهی صبح تا داشتم دوست که بودم خسته قدر نیا میبرگشت خونه به که عصری

 اد،یب اشکال رفع ی واسه نایم قراره که افتاد ادمی اما م،بخواب

 .کردم بسنده استراحت ساعت مین به ناچاراً

 و وهیم با و رفتم آشپزخانه به خودم و کردم شییراهنما اتاقم به اومد که مارال

 .دمید اتاق دور تا دور یوارس حال در رو اون برگشتم، که شربت

 صد از شتریب حاال تا خوبه !شدی؟ محو جور نیا که بودی ومدهین حاال تا مگه دختر_

 .اومدی بار

 یلیخ .کنم یم حس اتاقت تو یتازگ هی ام،یم که بار هر جون ایمح یول آره،_

 .است شاعرانه

 .بودم اتیادب و شعر عاشق شهیهم یشناس یم منو تو که خوبه_

 :گفت و ادد لم اتاق ی گوشه مبل روی بود، شده یوارس الیخ یب گهید که مارال
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 کردی؟ کار یچ یقیموس کالس با ایمح یراست_

 مارال، گمیم .شهیم یچ نمیبب کنم صحبت استادش خود با برم فردا قراره ،یچیه_

 یکنواختی از خوبه، یلیخ ،یقیموس کالس میبر هم با ایب هم تو

 !بهتره که

 در .رو حوصلش و حال نه و دارم یقیموس به ای عالقه نه ما، الِیخ یب جونم، نه_

 .ندارم یقیموس تو هم ای رشته سر چیه ضمن

 دایپ مهارت هم روزی هی ،یکن امتحان که رو زییچ هر باالخره یول دارم؟ من مگه_

 .یکن یم

 هم ما شدی، زییچ اگه انو؟یپ نواختن نیا در یشیم کاره چه نمیبب برو تو حاال_

 .شاگردی واسه خودت شیپ مییایم

 .خودته لیم باشه،_

 .کرد رفتن بر عزم شد، برطرف اشکاالتش نکهیا از بعد و موند یساعت دو مارال

 رفع بابت .برم دیبا گهید من نداری؟ یشیفرما امری، خانوم ایمح گهید خب_

 .نمتیب یم دانشگاه فردا .ممنون هم ها اشکال
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 :گفت و انداخت بهم ینگاه طنتیش با دوباره و

 کالس به موقع به که شو داریب زود هم صبح بخواب، زود رو شب خواهشاً یراست_

 !ینکن تشنه خودت به رو گهید یکی خون دوباره که ییایب

 .کردم پرت طرفش به بود دستم کنار که رو دفتری

 را زحمت گهید هم حاال .بشم ناکار اون خاطر به من بود کینزد که حاال مزه، یب_

 که هم شما خاطر به که بخوابم کم کم خوام یم د،ییبفرما کم

 .بشم داریب زودتر شده

 منه؟ خاطر واسه یمطمئن !شما؟ شدی کن گوش حرف چه !بابا نه_

 .نگو چرت نقدریا مارال_

 :گفت و برگشت طرفم به خنده با رونیب رفت یم اتاق از که یحال در مارال

 .قتهیحق ما واسه یول چرته شما واسه_
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 .سالمت به ،یگیم تو که همون اصالً_

 یب نداشتم، هم نشستن نای یحت گهید مارال رفتن از بعد که بود مین و ده ساعت

 که ماهان جز به البته ر،یبخ شب گفتن از بعد و شدم شام الیخ

 و رفتم، اتاقم به ،زد یم ریت با دید یم هم رو میسا متری ستیب ی فاصله تو اگه

 تختم روی و دمیپوش رو خوابم لباس زدم مسواك نکهیا از بعد

 سر که میگوش صدای .برد خوابم رفت هم روی هام پلک نکهیا محض به .شدم ولو

 راه بکوب مخم روی خورد، یم زنگ داشت مین و هفت ساعت

 دانشگاه به رید خواستم ینم اما نداشتم رو شدن داریب ی حوصله .بود انداخته

 استاد به دادن پس جواب و نایم دست ی مضحکه دوباره و برسم

 آشپزخانه به صورتم و دست شستن از بعد و دادم بدنم به یقوس و کش .بشم

 خاطر ی واسه واقع در .بود ناهار کردن درست حال در مامان .رفتم

 انزم هر که کرد یم آماده رو غذا رفتنش، از قبل زود صبح شهیهم بودنش شاغل

 .باشه آماده ناهار میگرد یم بر خونه به

 .گلم مامان ریبخ صبح_

 .دخترم ریبخ هم تو صبح_

 رفته؟ بابا_

 .شهیم یساعت مین هی مادر، آره_

 ریگ با خورد یم منو مغز داشت صبح موقع نیا شهیهم که اون کجاست؟ ماهان_

 .هاش دادن

 سر به سر همه نیا ن،جا ایمح گمیم .کارهاش سری هی ی واسه رفت بابات همراه_

 مخصوصا توئه از بزرگتر اون باشه یچ هر نگذار، داداشت

 .جون مادر هیبق جلوی

 :گفتم دم،یکش یم سر ته تا رو گرمم ریش وانیل که یحال در و کردم یاخم

 کردن؟ یتیشکا و گله خان ماهان_

 ناراحت یکس از هم قدر چه هر ،یشناس یم رو برادرت که خودت زم،یعز نه-

 .گهید یکس نه گهیم طرف خود به فقط هباش
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 جلوی که هست میناز ناز داداش نیا به حواسم شتریب بعد به نیا از باشه، !آهان_

 .نکنم کشیکوچ شما اصطالح به هیبق

 درون به ینگاه .رونیب زدم خونه از شدم، حاضر نکهیا از بعد و دمیبوس رو مامان

 به باشم، تهگذاش جا زییچ دوباره مبادا که انداختم فمیک
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 دمیرس که دانشگاه به .داشتم گذاشتنش جا در یخراب ی سابقه که میگوش خصوص

 .بود مونده نه به قهیدق پنج

 ا؟یمح ا؟یمح_

 .ادیم طرفم به داره ود حالت به مارال دمید که صدا، سمت به برگشتم

 :گفتم اعتراض حالت به و ستادمیا کمر به دست

 یم رو آدم آبروی خدا به برداری؟ دست هات بازی شنگول نیا از خوای ینم تو_

 .تو بری

 .میبر هم با خواستم که بگو منو بابا، خب یلیخ_

 زود زامرو خواستم سرم ریخ مثالً شه،یم داشیپ استاد االن که میبر باش زود حاال_

 .دانشگاه امیب

 ی کننده رهیخ نگاه ی متوجه م،یگذاشت یفن ساختمون درون به پا نکهیا محض به

 یدرشت شد، یم کینزد شتریب چه هر که شدم رهنما ایعرش

 اما بهش زدم زل او از پرروتر هم من و کرد یم شیتماشا محو رو من چشمانش

 و نبود اتنه .گرفتم ازش رو نگاهم و اومدم خودم به لحظه کی

 دستپاچه من که میبود دهیرس هم به کامالً  کرد، یم یهمراه رو رستگار استاد

 گرفتم محکم رو مارال دست کنم، استاد به یسالم یحت نکهیا بدون

 .دمیکش ها پله سمت به خودم با و

 :گفت اومد یم دنبالم کارم از زده رتیح که مارال

 رهنما؟ ایعرش و استاد جلوی کردی ینجوریا چرا !شه؟یم چت کهوی تو معلومه ایمح_

 نیع خدا به کردن، یم نگاهمون داشتن جور چه یدون ینم

 !کردی رفتار مشنگ و خل های آدم
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 که فرستادم یم لعنت خودم به فقط نبودم، مارال های حرف ی متوجه اصالً که من

 لحظه که خصوص به دادم، نشون ضعف خودم از جور نیا چرا

 هنوز که مارال و میبود دهیرس کالس به .شدم ایعرش پوزخند ی متوجه آخر ی

 و ستادیا لحظه کی کرد، یم گله و زد یم حرف بند کی داشت

 :گفت

 نیا گهید ی دفعه اگه خدا به گم؟یم یچ من یفهم یم کجاست؟ حواست ایمح_

 .تو و دونم یم من ارییب در بازی مشنگ جور

 .اومده استاد که کالس داخل میبر باشه،_

 از بعد .مینشست و میرفت کالس آخر به استاد گر پرسش نگاه ریز م،یشد هک وارد

 دید منو یوقت و برگشت طرفم به مارال گذشت که لحظه چند

 :گفت زدم، زل رو روبه به کرده اخم که

 شده؟ زییچ ایمح_

 :گفتم لب ریز بدم، رو مارال جواب نکهیا بدون

 .ینزن پوزخند من به گهید ی هدفع بمونه ادتی که پررو ی پسره کنم یم تیحال_

 !کرد یم نگاهم واج و هاج جور همون مارال و

 ری؟یبگ خوای یم رو یک حال ؟یگیم ونیهذ چرا !دختر؟ چته_

 :گفتم .خورد جا که کردم نگاهش یعصب

 !ت؟یخر به زدی رو خودت ای یفهم ینم واقعاً  مارال_
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 .ستین خوش حالت کالً امروز تو کنم فکر_

 و سمتمون به برگشت یعصب یلحن با بود، شده ما کردن پچ پچ ی متوجه که استاد

 :گفت

 تره، مهم درس به دادن گوش از گهیهمد با کردن صحبت اگه محترم های خانوم_

 .دینزن هم به رو کالس جو و رونیب دییبفرما لطفا

 کارد که مارال خنده، ریز زدن آروم و طرفمون به برگشتند همه استاد حرف نیا با

 رو دستش که بشه بلند خواست .اومد ینم در خونش زدی یم
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 ذهنم کال که منم .نزد حرف کالم کی گهید کالس آخر تا و نشوندمش، و گرفتم

 .تمنگف بهش زییچ و کردم اریاخت سکوت بود، ایعرش ریدرگ

 به هم من و رون،یب رفت عیسر و شد بلند یحرف چیه یب مارال کالس از بعد

 .دنبالش

 بود؟ من ریتقص مگه ؟یکن یم نجورییا چرا کن، صبر مارال؟_

 :گفت اومد حرف به باالخره که مارال

 کردی، ینم جور اون رهنما و رستگار استاد جلوی تو اگه بود؟ من ریتقص پس نه_

 .شدم ینم تچیپاپ کالس سر منم

 !ارییب در یچ همه از سر خوای یم یفضول سر از شهیهم تو که چه من به خب_

 یفضول شد شما ی واسه ینگران ابراز گهید حاال خانوم، ایمح نکنه درد شما دست_

 گه؟ید

 شیپ آبروت که خوردی یم حرص یداشت جور چه دمید !شهینم باورم که نگو_

 .رفته استاد

 .نه ای یکن یم باور که نداره یربط من به گهید اون_

 :گفتم خنده با و انداختم بازوش دور رو دستم

 یکن یم اخم نجوریا یوقت که بخند .کنم یم باور گلم دوست خاطر واسه حاال خب_

 .خانوم مارال یشیم افهیق بد یلیخ

 ریز زد آروم و اوردین طاقت باالخره نخنده، میرو تو کرد یم یسع یلیخ که مارال

 .خنده

 .ادینم خوشم اصالً که اخمو مارال اون هیچ شد، نیا هانآ_

 :گفت بود برگشته خودش جلد تو گهید که مارال

 رهنما ایعرش و تو که خدا به .تو دست از کشم یم یچ من نیبب خانوم، ایمح پس_

 !دیهست هم ی لنگه

 :گفتم و مارال به کردم رو و افتاد لبم از خنده لحظه کی

 !ه؟یچ منظورت_

 !گفتم شاگردی و استاد بابت از بابا، یچیه_
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 گذر شکر رو خدا که حاال منه؟ استاد مگه ضمنا !تو یگیم راست حتماً  که نویا_

 .افتادهین ما دانشگاه به شیاستاد

 :گفت و داد سر ای قهقهه بود، گهید زیچ منظورش دونستم یم که مارال و

 !زمیعز ادینم بدت که هم تو_

 !اشبر رمیم یم بشم، فدات آره_

 !یگیم که شهیم نیهم مطمئنم که من_

 :گفتم و انداختم مارال به پرسشگرانه ینگاه
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 !؟یوستینپ رهایفالگ و ها رمال جمع به راً یاخ تو مارال_

 .درونشونه اییگو که هاست مآد رفتار و حرکات بشم، قربونت نه_

 واسه بگذار هم رو ها آدم درون کندوکاو و ییگو شیپ ال،یخ یب من نظر به_

 .گرانید

 !جون ایمح یرس یم من حرف به یك نیبب حاال_

 .ادیب در آب از درست حرفت نیا عمرا_

 بگذار گفتم که هم یچ هر .یکن رفتار جور چه که یدان خود گهید بود، گفتن ما از_

 .خواهرانه های صحبت حساب به

 دانشکده به مونیبعد کالس ی واسه م،یخورد بوفه توی رو ناهارمون نکهیا از بعد

 ذهنم و فکرم م،یها کالس مدت تمام در من اما .میرفت اتیادب

 نیا شد یم یچ و دم،ینفهم ها درس مطالب از یچیه و بود مارال های حرف به

 !من ترم

 به دیبا ادیز یخستگ وجود با و شدم خارج انشگاهد از که بود مین و پنج ساعت

 یتاکس انتظار به ابونیخ کنار رفتم، یم هم یقیموس آموزشگاه

 من به توجه یب یول یآروم به که شدم ایعرش و .ام .یب ی متوجه که بودم ستادهیا

 .رفت و شد رد کنارم از

 !کنه یتعارف هی ستادینا یحت ادب، یب ی پسره_
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 وارد .شدم سوار و گرفتم یتاکس هی باالخره ستادم،یا که ای قهیدق چند از بعد

 .رفتم علوی خانوم زیم طرف به و شدم آموزشگاه

 .سالم_

 .شهیم تمام کالسشون استاد گهید کم کم د،ینیبنش دییبفرما راد، خانوم سالم_

 .ممنون بله_

 یحالبا طیمح واقعاً  بودم، اطرافم تماشای محو و بودم نشسته منتظر یساعت ربع

 در و بودم انداخته نییپا رو سرم .بود رفته سر حوصلم اما بود،

 متکبرانه که بود ایعرش .آورد خود به مرا آشنا ییصدا که کردم یم ریس افکارم

 !بود ستادهیا مقابلم

 تا که کردم یم تعارفتون حتما ه،یکی رمونیمس دونستم یم اگه ... راد خانم سالم_

 !برسونمتون نجایا

 " !خودت جون آره "گفتم دلم توی کردم، بهش یسالم اجبار به نکهیا از بعد

 .امیب یتاکس همون با دادم یم حیترج دیباش مطمئن اما لطفتون، از یمرس_

 ادامه صحبت به نیهم ی واسه داره، منو انداختن دست قصد باز دونستم یم

 بود ها پوشه کردن مرتب حال در که علوی خانم کنار رفتم و ندادم

 :فتمگ و

 .برم دیبا شده، رمید نشده؟ تموم کالسشون استاد هنوز د،یببخش_

 :گفت دم،یفهم ینم رو لشیدل من و کرد یم نگاهم متعجب که علوی خانوم

 شونویا شما مگه !دیکرد یم صحبت استاد با دیداشت االن که شما راد، خانوم اما_

 !د؟ینشناخت

 :گفتم بودم، مونده وتمبه و مات و نداشتم گهید رو نیا انتظار که من

 نکهیا از هم شما دونستم؟ یم دیبا کجا از ام،یم نجایا که دومه بار من علوی خانوم_

 من وگرنه ن،یبود نگفته زییچ هستن من استاد یکس چه

 .شناسم یم یخوب به رو شونیا
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 کینزد بهم سر پشت از داد، یم گوش ما های صحبت به لحظه اون تا که ایعرش

 :گفت و شد

 نیا یول باشم، شما استاد قراره من دیدونست ینم االن تا نکهیا مثل راد، خانوم_

 نفر کی که کنم عرض خدمتتون دیبا ست،ین مهم چندان مسئله

 اگه که نمیبب رو شما خواستم هم ومن کرده، یخصوص کالس درخواست هم گهید

 شما با رو کالسم من دیندار ها کالس ساعت با یمشکل

 .کنم هماهنگ

 بودم کرده میتنظ رو هام برنامه زحمت به طرف هی از کنم، کار یچ که بودم مردد

 نکهیا فکر گهید طرف از و برسم، میقیموس کالس به بتونم که

 مهم واسم انویپ گرفتن ادی حال نیا اب .کرد یم میعصب باشه میقیموس استاد ایعرش

 البته که !گهید استادهای مثل هم اون !كرد به اصالً  .بود تر

 با .واسم باشه گهید استادهای نیع عمراً  وگرنه بود، خودم زدن گول واسه فقط نیا

 :اومدم خودم به ایعرش صدای

 راد؟ خانوم شد یچ_

 :گفتم و گرفتم خودم به مغرورانه ای افهیق خودش مثل

 ام؟یب دیبا یساعت چه_

 پنجشنبه، و دوشنبه روزهای نده،یآ ی هفته هم جلسه دو و هفته نیهم جلسه دو_

 ن؟یندار که یمشکل .بعدازظهر 7:30 تا 6 ساعت

 .ستین یمشکل ر،ینخ_

 .ادیم بدم ریتأخ از که دیباش آموزشگاه موقع به دوشنبه پس خب،_

 :گفت آروم کرد، یم کینزد بهم رو سرش که یحال در و

 !راد ایمح خانوم نکن رید پس_

 !ها ستین خوش حالش هم نیا !کنه؟ یم نیهمچ چرا پررو، ی پسره

 .اجازتون با ن،یکن تکرار دوباره نداره یلزوم پس رهنما، آقای نیگفت بار کی_

 .شدم خارج آموزشگاه از سرعت به و کردم یخداحافظ هم علوی خانوم از

 با بهتر آموزشگاه هی و نبودم، مجبور اگه خدا به رم؟دا من هیشانس چه نیا !اَه_

 خود از نیا با کنم قبول بود محال داشتم، سراغ بهتر استادهای
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 .رمیبگ کالس یراض

 هفته ستیبا یم بعد به نیا از اگرچه .شدم دور اونجا از و گرفتم یتاکس هی عیسر

 .میقیموس استاد عنوان به هم اون کنم، تحملش جلسه دو ای

 گذر به و رو ادهیپ در عابران گذر به و دادم هیتک نیماش ی شهیش به رو سرم

 :گفتم دلم توی و دوختم چشم دگانمید جلوی از ها مغازه تابلوی

 !خانوم ایمح اومد سرت یخواست ینم که رو اونچه_

 و کردم باز درو خودم دیکل با نداشتم، رفتن راه نای یخستگ از دم،یرس خونه به

 .شدم داخل

 ؟یخوب آرامم، مامان مسال_

 .ینباش خسته زم،یعز سالم_

 کجان؟ نایا بابا طور، نیهم هم شما مامانم، یمرس_
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 کار هاش نقشه روی داره کارش اتاق توی هم ماهان کارشه، سر هنوز که بابات_

 .کنه یم

 .کنم استراحت کم هی رمیم من پس اوهوم،_

 .مادر برو_

 در به ای تقه بزنم، ماهان به سری هی گرفتم میتصم برم اتاقم به که نیا از قبل

 متوجه یوقت و بود خم هاش نقشه روی ماهان شدم، داخل و زدم

 :گفت کنه بلند رو سرش یحت نکهیا بدون ستادم،یا کنارش شد

 .یکن یم پرت حواسمو نجورییا که برو و بگو زود داری کاری_

 رونیب دلش از هست طوری هر خواستم یم چون یول بود، زده ذوقم توی نکهیا با

 و انداختم گردنش دور رو دستام و کشینزد کامالً رفتم ارم،یب

 :گفتم ای مظلومانه حالت به

 ؟یکن نشرویب ازاتاقت خوای یم و یزن یم حرف تیآبج با جور نیا که ادیم دلت_

 :گفت اخم با و کرد آزاد گردنش دور از رو دستم
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 گوش باش جمع توی رفتارت مراقب گفتم بهت بار هر خانوم، ایمح یخودت مقصر_

 .کردی هم لجبازی بدتر و نکردی

 و بذارم سرت به سر کم هی خواستم یم فقط کن باور جونم، داداش دیببخش_

 .باشم کرده یشوخ

 ؟یمکان نکته هر و ییجا زییچ هر بفهمه خواد یم یک من خواهرِ  نم،یبب_

 .شهینم تکرار گهید داداشم، آقا چشم_

 خانوم؟ ایمح دییم رو قول نیا چندمه بار ی واسه_

 رو یکس هر های یمحل کم طاقت خدا به کنه، یم فرق گهید دفعه نیا کن باور_

 .یداداش تو جز به دارم

 خانوم ها آخره ی دفعه واسه باشه ادتی یول بخشم یم هم بار نیا خب، یلیخ_

 .کوچولو

 :گفتم و ستادمیا مقابلش خبردار حالت به و باال آوردم رو دستم

 .چشم به ای_

 :گفت دیبوس رو میشونیپ بود، گرفته اش خنده من حرکت نیا از که ماهان

 .یخودم خواهر که الحق_

 .میمخلص ما_

 .دهیورپر شتریب ما_

 شد داخل پرتقال آب تا دو با لحظه همون که مامان خنده، ریز میزد دو هر و

 :گفت و زد لبخندی

 اومد؟ یم هم آشپزخونه تو تا برادر و خواهر ی خنده صدای که شده یچ_

 خوشبختانه که دادم یم ماهان داداش به ییهوا و حال هی دیبا جون، مامان یچیه_

 .شدم موفق

 ماهان و من نیب کدورت کم مدت نیهم توی نکهیا از بود خوشحال که مامان

 :گفت و دستم داد رو وانیل بود، شده برطرف

 .شم ینم برادر و خواهر شما شادیِ  و خلوت مزاحم پس_
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 :گفت و بهم کرد رو ماهان رون،یب رفت اتاق از مامان نکهیا از بعد

 ای؟ گرفته چرا نمیبب بگو تو کوچولو، خواهر حاال_

 گرفتم؟ من یکن یم فکر یچ ی واسه_

 .یکن یمخف من از رو تیناراحت یتون یم هات خنده نیا با نکن الیخ_

 :گفتم و زدم لبخندی

 .نباش نگران داداش، ستین زییچ_

 :گفت و گرفت بازوهام طرف دو رو دستاش و ستادیا مقابلم ماهان

 !گه؟ید شدم بهیغر من یعنی نیا خانوم؟ ایحم میداشت_

 که هامه کالس از یکی به مربوط ست،ین یمهم زیچ چنان اون کن باور داداش، نه_

 .کردم حلش خودم

 ست؟ین یمهم ی مسئله که باشم مطمئن_

 .راحت التیخ بشم، فدات آره_

 .یکن حساب من روی یتون یم شهیهم که یدون یم یول باشه،_

 .داداشم شده ثابت بهم هم حاال تا ه،البت صد که اون_

 نکهیا با .شدم آروم یلیخ کردم احساس رفتم، اتاقم به ماهان شیپ از نکهیا از بعد

 که قدر نیهم یول نزدم یحرف باهاش موضوع اون به راجع

 رو شام بابا اومدن از بعد شب، .بود یکاف واسم داد یم آرامش بهم کنارم بودنش

 چیه حال به تا نکهیا از بودم حالخوش من و میخورد هم دور

 بودم نشسته ونیزیتلو مقابل .بود نگسسته هم از رو ما ی نفره چهار جمع نیا زییچ

 و بود کرده دانلود که رو ای یخارج لمیف ماهان همراه و

 و وستندیپ ما به هم بابا و مامان لحظه چند از بعد .میکرد یم نگاه بود ختهیر

 روی DVD ماهان که بود لمیف آخرهای .شدند لمیف تماشای مشغول

 :گفت و کرد پرت طرفم به رو یکوسن

 پاشو خب .یزن یم چرت داری فقط لمیف های وسط از که تو آلود، خواب دختر_

 حاال نیهم ینیبش که نکردن مجبورت بخواب، ریبگ راحت برو

 .یکن نگاه آخرش تا

 :گفتم آلود وخواب دمیکش بلندی ی ازهیخم
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 .شهیم یچ آخرش نمیبب النا خوام یم نه،_

 :گفت و گرفت طرفم به پرتقال کی بود، وهیم گرفتن پوست حال در که مامان

 لمیف هی که بخواب برو هم بعد ،یکن ینم تیتقو خودتو اصالً  روزها نیا مادر، بخور_

 .موندی داریب موقع نیا تا که ستین مهم نقدریا

 :گفتم و کردم یاخم

 .دیش یم ادآوری بهم رو مخواب ساعت ستمین بچه که من_

 !خوره یم بر هم خانوم به چه که وای_

 توی که کردم پرت سمتش به قدرت تمام با بود کنارم که رو تری بزرگ کوسن

 .گرفت هوا
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 .چولوکو خانوم دستت نشکنه وای ای_

 .ندارم حوصله ها، نکن شروع دوباره ماهان_

 و یعصب جور نیا دفعه هی چرا دونم ینم شدم، لمیف الیخ یب واقعاً  گهید لحظه اون

 !کردم یم نگاه که بود یلمیف اثرات از دیشا !شدم؟ قرار یب

 دی بود، رفته چشمام از خواب یول .رفتم اتاقم به خواب برای و گفتم رییبخ شب

 و گذاشتم دستگاه توی رو عالقم مورد های نگآه دی وی

 .دمیکش دراز تخت روی

 ادآوریی بهش رو انویپ دیخر پدرم، رفتن از قبل تا شدم داریب خواب از زود صبح

 نکهیا محض به چون بود فکر به من از شتریب پدرم اما کنم،

 :گفت و زد میشونیپ به ای بوسه د،ید منو آلود خواب ی چهره

 خواب از زودی نیا به نبود ازیین هست، شما امروز دیخر به حواسم من جان ایمح_

 .یبش داریب

 .دارم خودم ی واسه ها برنامه یلیخ .باشم زیسحرخ دیبا امروز از جون، بابا نه_

 .منتظرتم دانشگاه جلوی عصری پس دخترم، باشه_

 :گفتم و دمشیبوس

 .یفکرم به همه نیا که بابا بشم قربونت_
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 ی واسه نکهیا از قبل و گرفتم دوش هی و رفتم حمام به کردم یحافظخدا که بابا از

 در .زدم ماهان اتاق به سری برم، آشپزخانه به صبحانه خوردن

 به پشتش که ماهان کهوی که انداختم، داخل به ینگاه در الی از و کردم باز یکم رو

 .دیچرخ طرفم به بود من

 !طون؟یش گردی یم زییچ دنبال_

 :خوردم جا بود گرفته رو مچم نماها نکهیا از

 نمیبب بگردم؟ دنبالش من که داری کردن میقا ی واسه هم زییچ تو مگه بابا، نه_

 !م؟یندار خبر ما و داری نکنه

 و بودم آورده رو دخترم دوست شب های مهین که یدونست ینم مگه دارم، آره_

 !کردم مشیقا هم حاال

 !واقعا؟_

 مواظب فقط ملوسه، مون هیهمسا ی گربه نیع !خوشگله قدر چه نشیبب ایب آره،_

 بدنم روی خراش یکل هم شبید ندازه، یم چنگول بد که باش

 !گذاشت جا به

 :گفتم کردم، یم نگاه رو برم و دور که یحال در و شدم اتاق وارد

 ندازی؟ یم دست منو ماهان؟ یکن یم مسخره_

 دارم رو ایمیک فقط من ،یکن یم باور رو یچ همه زود که من ی ساده خواهر آخه_

 ستمین کاریب منم یطرف از ست،ین ها حرف نیا اهل هم اون که

 .بگذارم ها برنامه نیا واسه رو وقتم که

 :گفتم و دمیکش محکم رو لپش و کشینزد رفتم

 یکی نیا تو یول هاش طنتیش ی همه با که بشم خودم داداش قربون که آخ_

 خودم تهش تا که ینپرون رو خانوم ایمیک نیا اگه !مثبته مثبت مورد

 سر رو ما داداش تونسته اون باشه، یچ هر چون کنم، یم ستشیر و راست واست

 !کنه راه به
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 فکر به نماما دیبا کم کم که باش خودت فکر به شما نکنه، درد شما دست _

 .باشه انداختنت یترش

 زودی نیا به که قاجاره خان محمد اجداد عهد مگه ست،ین شتریب سالم 22 من اوال_

 هست که گلم داداش شد وقتش موقع هر دوما کنم؟ شوهر

 !ها نباشه خودت مثل البته .کنه پا و دست رو یکی واسم

 !یگل نیا به پسر چمه؟ من مگه_

 .یکن فیتعر خودت از یجنابعال ا،یمیک جز به نکهیا مگر واقعا، آره_

 خوای یم من از که آوردی روی ها هندی رسومات و رسم به دایجد حاال گم یم_

 !کنم؟ دایپ شوهر واست

 طرف ارییم رو اون یحساب ی نقشه هی با یول یکن یم دایپ تو جونم، داداش نه_

 !من

 :گفت کرد، یم نگاهم حرفم از متعجب که ماهان

 !؟یگیم پرت و چرت یصبح اول که دیید یعشق خواب شبید ایمح_

 :گفتم رون،یب رفتم یم اتاق از و بودم گرفته رو خندم جلوی زور به که یحال در

 پاره عقلم مگه !بندازی دستم یتون یم که یستین تو فقط دیید !من داداش یآخ_

 کنم؟ مردها شما ریاس خودمو زودی نیا به که برداشته سنگ

 :گفت بود، مونده من یِ تالف وت هنوز که ماهان

 مغرور خواهر همون که کردم یم شک بهت داشتم واقعاً  وروجک، تو از امان_

 .یخودم

 رییس دل راحت، الیخ با تونستم یم موقع اون تا و داشتم کالس ازدهی ساعت

 زیم .بود رفته شهیهم از زودتر مامان امروز .بخورم صبحانه

 وانیل کی کردم، مروین مرغ تخم هم ماهان و خودم ی واسه و دمیچ رو صبحانه

 یم گذاشتم، ماهان ی واسه هم پرتقال آب نیهمچن و ریش

 به که ماهان .بشه ریس محاله نخوره مفصل ی صبحانه اگه من مثل هم اون دونستم

 بلندی سوت افتاد، صبحانه زیم به چشمش و اومد آشپزخانه

 .نشست زیم پشت و دیکش



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                 56                                                                 مــــــاه رمـــــــانان بزرگترین سایت دانلود رمان در ایر 

 

 کاری نیهمچ به دست خانوم ایمح که کرده طلوع رفط کدوم از آفتاب نم،یبب_

 !زده؟

 :گفتم یشوخ به و نشستم کنارش

 داداشم ست،ین مامان که حاال گفتم که بگو منو ومده،ین بهت یخوب ماهان خدا به_

 .نره صبحانه یب

 :گفت و انداخت باال رو ابروش تای کی ماهان

 !شکمو یمن از بدتر که تو ؟یگذاشت رو صبحانه نیا من ی واسه فقط که نگو_

 .کن یخوب و ایب حاال_

 .نکنه درد شما دست نکن، قهر حاال خب، یلیخ_

 حس اصال خدا به دانشگاه؟ یرسون یم منو امروز داداشم گمیم کنم، یم خواهش_

 .ندارم رو رفتن یتاکس با

 موقع به دیبا که شو حاضر زود یول باشه، !رو شما یخوب نیا لیدل بگو پس !آهان_

 .باشم شرکت

 رییش پالتوی بشم، آماده تا رفتم اتاقم به عجله با صبحانه زیم کردن جمع از بعد

 شلوار هی با بود آورده واسم ایتالیا به سفرش از بابا که رو یرنگ

 .کردم هم یمیمال یلیخ شیآرا و دمیپوش یخی نیج
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 م؟یبر آمادم، من ماهان_

 !کاری ینم در دم رو ما گهید شدی، قول خوش روزها نیا !عجب چه_

 .بشه عوض یزندگ ی برنامه که الزمه ییها موقع هی گه،ید خب_

 !نطوریا که_

 یآهنگ به دادن گوش حال در من و میرفت یم دانشگاه سمت به ماهان همراه به

 .شد یم پخش ستگاهد از که بودم

 آسمون های ستاره ی اندازه دارم دوستت

 بمون من کنار و نیبش بمون، من شیپ جا نیهم ایب

 بخون هام چشم از رو هام حرف و گردنم دور بنداز رو دست
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 کن بغل ... کن بغل ... کن بغل

 یمن ی دونه هی یکی تو ،یمن عشق تنها تو

 من ی خونه عطر بشه پر بذار و ایب

 من ی بهونه پر دل نیا رهیگ یم رومآ تو با

 کن بغل ... کن بغل ... کن بغل

 زمونه نیا تو بشم رسوا خوام یم من با ایب

 بدونه ایدن منو عشق خوام یم

 باشم تو با شهیهم ی واسه خوام یم

 وونهید من باشم وونهید خوام یم

 زمونه نیا تو بشم رسوا خوام یم من با ایب

 هبدون ایدن منو عشق خوام یم

 باشم تو با شهیهم واسه خوام یم

 وونهید من باشم وونهید خوام یم

 منه دل تو عشقت باش من با

 زنه یم پرپر تو واسه دلم

 باشم تو با بذار و باش من با

 بشم جا تو دل تو خواد یم دلم

 خوابم یم یوقت که نهیا آرزوم

 خوابم تو نمیبب رو تو فقط

 شمیم داریب خواب از یوقت خوام یم
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 شمیپ ینشست که نمیبب رو تو

 آسمون های ستاره ی اندازه دارم دوستت

 بمون من کنار و نیبش بمون، من شیپ جا نیهم ایب

 بخون هام چشم از رو هام حرف و گردنم دور بنداز رو دست

 کن بغل ... کن بغل ... کن بغل
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 یمن ی دونه هی یکی تو ،یمن عشق تنها تو

 من خونه عطر بشه پر بدار و ایب

 من ی بهونه پر دل نیا رهیگ یم آروم تو با

 کن بغل ... کن بغل ... کن بغل

 شهیش پشت از من و میبود ستادهیا قرمز چراغ پشت دانشگاه کینزد چهارراه

 کدام هر که ای ادهیپ عابران پویتکا به .کردم یم نگاه رونیب به

 روزهای ها، شاخه بر که ییها برگ توك و تک و درختان به رفتند، یم ییسو به

 را زیییپا باییز فصل نیا آهسته آهسته و گذراندند یم را آخر

 ریز ی خورده پا های برگ کردن جمع حال در که رفتگری به و گفتد، یم بدرود

 خش خش صدای عاشق شهیمه من و بود، گوشه کی به درختان

 در که ماهان به کردم رو !دیرس ذهنم به فکری ناگهان .بودم خشک های برگ نیا

 یم زمزمه خواننده با زمان هم و بود ترانه به دادن گوش حال

 .کرد

 .ستین یراه دانشگاه، رمیم خودم هم بعدش دارم، کاری هی نجایا من ... ماهان_

 :گفت و طرفم به برگشت متعجب

 .ییایب تا کنم یم پارك جلوتر کشه ینم طول ادیز کارت اگه_

 .رمیم خودم ستین رییمس که گفتم شه؛یم رتید برو، تو داداش نه_

 .باش خودت مراقب ،یراحت جور هر باشه،_

 .خداحافظ فعالً  داداش، حتما_

 .رفتم رفتگر سمت به عجله با و شدم ادهیپ نیماش از بشه، سبز چراغ نکهیا از قبل

 .دینباش خسته آقا، سالم_

 میپا تا سر به ینگاه و کرد بلند رو سرش بود ساله یس حدوداً یجوون که رفتگر

 !انداخت

 .خانوم ممنون_

 !رم؟یبگ رو وقتتون لحظه چند تونم یم شرمنده،_

 :داد جواب قبل از تر متعجب اون و

 .دییبفرما کنم، یم خواهش_
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 :گفتم بود لبم ی گوشه که لبخندی با ومن

 .نیبد انجام واسم کاری هی ممکنه اگه خوام یم_

 !خانوم؟ کاری چه_

 و رفته یم شهیهم که یباغبون متاسفانه که هست یمیقد عمارت هی راستش_

 به و بره نتونسته لتکسا لیدل به مدت نیا کرده، یم زیتم رو اونجا

 لطف نیبد انجام رو کار نیا دیبتون شما اگه گفتم کنه، یدگیرس ها درخت و باغ

 بشه که چقدر هر رو کار نیا دستمزد البته ن،یکرد یبزرگ

 .ستین یسخت چنان اون کار کنم، یم متونیتقد

 یم کاری چه وضع و سر اون با من نکهیا از بود شده راحت الشیخ حاال که رفتگر

 :گفت مردد باشم، داشته باهاش تونستم

 .ندادم انجام یباغبون حال به تا من خانوم، یول_

 .هاست درخت بر و دور و باغ کردن زیتم حد در فقط که گفتم_

 :گفت یکوتاه مکث از بعد رفتگر

 باشم؟ اونجا یساعت چه من دیبگ و دیکن لطف رو آدرس پس باشه،_

 تلفنش ی شماره و کردم ادداشتی کاغذ کی روی رو ساعت و آدرس یخوشحال با

 تماس باهاش ادآوریی جهت شد الزم اگر که گرفتم هم رو

 .رمیبگ

 رِ یمس نیهم دیبا و بود نمونده کالس شروع به زییچ انداختم، ساعتم به ینگاه

 گذاشتم ابونیخ به قدم سرعت به .گرفتم یم یتاکس رو کوتاه

 بند نفسم ترس از !شدم خکوبیم میجا سر ینیماش ترمز صدای با لحظه کی یول

 متری یلیم ی فاصله به نیماش .زد یم تند تند قلبم و بود اومده

 .بود داشته نگه من از

 یول دم،ید فرمون پشت رو ایعرش که انداختم نیخشمگ ینگاه راننده سمت به

 .رفتم طرفش به بشه؛ ادهیپ بود نداده زحمت خودش به یحت
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 صدای با و تیعصبان با بزنه یحرف بخواد نکهیا از قبل یول نییپا داد رو اش شهیش

 :گفتم استادمه نکهیا به توجه یب و بلند باً یتقر

 .یستین بردار دست ریینگ رو جونم تا نکهیا مثل !کجاست؟ حواست_

 خونسرد و شد ادهیپ نیماش از داشت رو برخوردی نیهمچ انتظار دیشا که ایعرش

 :گفت و ستادیا مقابلم

 که دیهست شما نیا رم،یم خودمو ریمس دارم هیبق مثل که من محترم، خانوم_

 .نیگرفت اشتباه رو ادهیپ با رو ابونیخ

 !یرال ستیپ با رو ابونیخ هم شما و_

 :داد جواب خونسرد انداخت، چهره به که یاخم با ایعرش و

 .دیدون یم خودتون های یاطیاحت یب مسبب رو هیبق شهیهم شما نکهیا مثل_

 جای به کنه یم حکم ادب گمانم به باشم، کرده انگاری سهل من هم چقدر هر_

 .نیکرد یم کوتاه یعذرخواه هی دیستیبا مقابلم طلبکارانه نکهیا

 !باشه افتاده واسم یاتفاق مبادا که نیشد یم ادهیپ نیماش از الاقل ای

 و دیکن جمع رو حواستون شتریب خواهشاً پس نشد، تونیطور شکر رو خدا که حاال_

 !دینش من مثل رییتقص یب های راننده یبدبخت ثباع

 دییببخش هی تا رنیبگ رو جونش خواستن یم انگار بود؛ اومده جوش به خونم گهید

 لحن با .باشم خونسرد خودش نیع دادم حیترج یول !بگه
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 :گفتم ای مسخره

 خوام یم عذر یلیخ و بردم، در به سالم جون بار دو رو نجایا تا شکر، رو خدا بله_

 !دیکن ریز رو من نتونیماش با بود کینزد که

 :گفت مسخره به اما بار نیا که برم خواستم و گفتم رو نیا

 ییمال بال هی دانشگاه نیبرس تا دونم یم رسونمتون، یم حالتون؟ نیا با حاال کجا_

 !نیاریم خودتون سر

 :گفتم و سمتش به برگشتم
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 رو یکی مبادا که باشه تونیرانندگ به حواستون .دیباش من فکر به شما نکرده الزم_

 از حاال تا .ستنین شانس خوش من مثل که همه د،یکن ریز

 !بردم در به سالم جون بار دو شما دست

 و شدم رد ابونیخ از شتریب دقت با یول سرعت به و نموندم یجواب منتظر گهید

 .شدم سوار دانشگاه تا نیماش هی بالفاصله

 کالس به رو خودم و رفتم باال ها پله از سرعت به شدم که دانشکده وارد

 نیا با وگرنه اومد یم رترید رستگار استاد امروز خوشبختانه .رسوندم

 پس جواب هم رستگار به دیبا بود، آورده وجود به واسم ایعرش که خردی اعصابِ 

 .دادم یم

 روزی من، یزندگ به هم ییجورا هی و بود گذاشته دانشگاه نیا به پا ایعرش یوقت از

 .برسه شب به یاتفاق بدون که نبوده

 .بود منتظرم و داده هیتک وارید به که دمید رو مارال کالس از بعد

 دی؟ ینم جواب زنم یم زنگ تیگوش به یچ هر چرا ایمح_

 !بدم؟ جواب بهت تونم یم هم سکال توی مگه نم،یبب_

 .گمیم کالسو از قبل خدا، خنگ_

 !؟...وا بگم یچ !آهان_

 افتاده؟ ناگواری اتفاق چه دوباره باز مگه؟ چطور_

 .کنم فیتعر واست اونجا تا محوطه توی میبر ایب_

 مارال ی واسه رو دوبارم برخورد انیجر من و مینشست درخت ریز یمکتین روی

 .کردم فیتعر

 :گفت بود شده جمع چشماش توی اشک خنده شدت از که لمارا

 !تا دو شما از ساخت یلمیف دیبا ا،یمح گم یم_

 .خنده روی رفت دوباره و

 !کردم؟ فیتعر جوك واست مگه خندی؟ یم نقدریا چته !کوفت_

 .تره باحال هم جوك از خدا به_

 .کردی ونممیپش که میبر شو بلند .زنم یم حرف تو با نمیش یم که منه ریتقص_

 :گفت و شد جدی کم هی مارال
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 یب ها اتفاق نیا از کی چیه من نظر به یول دختر، یحساس قدر چه تو که وای_

 !ستین حکمت

 !ه؟یچ منظورت_
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 !؟یفهم یمن واقعاً  ای یجیگ به زدی رو خودت_

 فته؟یب ها اتفاق نیا که خواد یم اون یگیم یعنی_

 ها بازی بچه نیا زمان گهید کنه، تو دنبال که ستین کاریب نقدریا اون خدا، خنگ نه_

 نجورییا که خواد یم خدا حتماً  که نهیا منظورم .گذشته هم

 .بودم گفته بهت هم قبالً  شه،یم

 مهم اتفاق چه روزید بگم اگه کنم فکر پس .ریبگ گاز رو زبونت مارال، نکنه خدا_

 کی بر سوار که روزهاست نیا یگیم حتماً افتاد، هم ای گهید

 !ببره رو اهاشیرو ی ملکه تا ادیم دیسف اسب

 روز؟ید شده یچ بگو .گفتم زییچ هی من ر،ینگ لیتحو خودتو همه نیا هم تو حاال_

 با یتفاوت چندان افهیق و هرظا نظر از تنها اون بگم دیبا البته زم،یعز قتهیحق خب_

 و سرد ی چهره اون با اخالق جهت از یول نداره ها شاهزاده

 !وجه چیه به خشکش

 :گفت و زد ای انهیموز لبخند مارال

 شما دییتا مورد نظر نیا از خان ایعرش جناب که هیباق شکرش جای باز پس_

 !ومدهین شما چشم به یمخالف جنس چیه حال به تا وگرنه هستن،

 بوده شما شیستا مورد جهات همه از که بزرگوارتان پدر و برادر از ریغ به بتهال

 .اند

 !نجابتم حساب به بذاری هم رو نیا بهتره زمیعز_

 شده؟ یچ روزید ینگفت حاال ت،ینیب برتر خود همه نیا با ایمح تو از امان وای_

 !انومهیپ استاد ا،یعرش که دمیفهم رفتم، آموزشگاه به که روزید_

 هم رو خندش جلوی یطرف از و کرد یم نگاهم شده گرد چشمان با که ارالم

 :گفت بود، گرفته
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 .نکن قبول باز حاال ا؟یمح نگفتم_

 .اتفاقه حسب بر ها نیا ی همه نکن، شلوغش قدر نیا هم، تو حاال خب یلیخ_

 که میبخور زیچ هی میبر ها، ییگو شیپ نیا جای به بهتره .یگیم تو که نیهم باشه،_

 کم تو مینیبش نجایا عصری تا اگه که یگشنگ از مردم

 !اریینم

 .نبود بردار دست همچنان مارال و میرفت یم بوفه طرف به

 قراره که داشت خبر اصالً بود؟ طور چه برخوردش گفت؟ بهت یچ حاال_

 ؟یبش شاگردش

 .کردی کچلم گه،ید بسه مارال_

 !تو یاخالق بد چقدر !بابا ای_

 یم هوس یگاه از هر شونیا فقط .نشد یخاص صحبت و وردبرخ چیه من، زیعز_

 .رهیبگ رو جونم بلکه تا بشه ظاهر من جلوی لیعزرائ نیع کنه

 !مونه؟ یم لیعزرائ نیع کجاش ؛یگل نیا به پسر خدا، رو تو نگو_

 !بله من ی واسه یول نه، هیبق ی واسه_

 داری؟ کالس باهاش یك حاال_
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 .شیش ساعت فردا_

 !ام؟یب منم شهینم !آهان_

 !؟یباش گاردمیباد بشه؟ یچ که ییایب تو_

 دبو یك دنیشن !باشم یچ همه شاهد خودم خوام یم رو دفعه نیا زم،یعز نه_

 .شده جالب واسم دن،ید مانند

 روز به روز داستیپ که جور نیا .ینیب یم چشم به روزها نیمه زم،یعز نکن عجله_

 !شهیم شتریب برخوردها

 یم یخودکش دارن گرییج نیهمچ ی واسه دخترا که حاال .بخواد هم دلت زمیعز_

 !خان ایعرش نیا کرده چه یدون ینم !کنن

 .باشه صاحبش مبارك پس_



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                 64                                                                 مــــــاه رمـــــــانان بزرگترین سایت دانلود رمان در ایر 

 

 :گفت و انداخت بهم ینگاه مین مارال

 !...شاایا آره_

 در عجله با و بود مونده کالسمون شروع به یساعت ربع م،یبود نشسته بوفه توی

 به شیشگیهم ی عشوه با نینازن که میبود ناهار خوردن حال

 .نشست مقابلم یصندل روی اجازه یب و اومد طرفمون

 نیا به حاال که شده یچ ،یگرفت هم رهنما استاد با !رییم یقیموس کالس دمیشن_

 !ری؟یم ها کالس

 :گفتم و کردم بهش یماخ

 بهت یک حاال .بدم اطالع شما به دیبا رفتنم کالس ی واسه کردم ینم فکر_

 رسونده؟

 !رسوندن ها کالغ کن فرض نداره، یربط تو به اونش_

 .نکردن یرسان اطالع کامل و واضح هاتون کالغ گمانم به پس_

 !چطور؟_

 با و کردم البق چونم ریز رو دستم دو و شدم جا به جا میصندل روی یکم

 :گفتم خونسردی

 خواستند خودشون رهنما، آقای اما رمیبگ کالس گهید استاد هی با بود قرار راستش_

 !بردارم شونیا با رو کالسم من که

 :گفت و انداخت چهره به یاخم نینازن

 !اونوقت؟ یچ واسه_

 یفضول اندازه از شیب هم قدر نیهم تا ،یبدون شهیم تیادیز کنم فکر گهید_

 .ردیک

 کاسه هاش چشم و فشرد یم هم به محکم رو دندوناش خشم شدت از که نینازن

 و شد بلند جاش سر از خوندی کور گفتن با بود، شده خون ی

 .رفت

 !هیروان دختره نیا خدا به ایمح_

 همه صاحب دیبا کنه یم فکر اده،یز تشیمالک احساس یول دونم ینم رو یروان_

 مسخره فکر طرز نیهمچ با ییها آدم نیهمچ موندم .باشه یچ
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 !کرده؟ لیتحص گفت بهشون شهیم جور چه ای

 !وا_

 

 45 

 .کرد کوفتمون رو غذامون دختره نیا که میبر پاشو هم االن نداره، وا زمیعز آره_

 روی به نینازن غضبناك و نیسنگ نگاه ی متوجه م،یشد خارج فهبو از که ای لحظه تا

 .بودم خودم

 .یگرفت حالشو عجب اومد، خوشم ایمح یول_

 .بود حقش_

 ماین از یرنگ بودم دانشگاه که یزمان تا صبح برخورد از ریغ به امروز شکر رو خدا

 باهاش دیبا که انویپ کالس ی تو !؟یچ باالخره یول .دمیند رو

 .بود منتظرم دانشگاه در جلوی بابا پنج ساعت !ها هیبدبخت عجب اومدم، یم کنار

 .متیبرسون رییمس هی تا ایب مارال_

 .خوره ینم شما به رمیمس که دارم کار ییجا .شمینم شما مزاحم بشم، فدات نه_

 .یکن تعارف ندارم دوست صورت هر در ،یراحت جور هر باشه_

 .سالمت به برو نه،_

 .زنم یم زنگ تبه شب فعال، پس_

 .اطیاحت با البته رفتم ابونیخ سمت اون به و شدم جدا مارال از

 ؟ییبابا یخوب .خودم خوب انیک بابا بر سالم_

 چطوری؟ تو بابا، آره_

 !شمینم نیا از بهتر ،یعال منم_

 :گفت و کرد ای خنده بابا

 .انوستیپ دنیخر شوق از حتما_

 .شهیم عشرو هام کالس هم فردا از جون، بابا آره_

 .دخترم یباش موفق که ...شاایا_

 .ییبابا یمرس_
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 فردا کالس آوردن خاطر به با من یول کرد، یم صحبت باهام راه طول تمام در بابا

 نکهیا از بعد .بود افتاده جونم به یبیعج استرس ماین با هم اون

 بودم کرده انتخاب جا همون از رو انویپ که ای مغازه وارد م،یدیرس نور پاساژ به

 :گفت و انداخت انویپ به یقیدق نگاه بابا .میشد

 بخری؟ رو نیهم خوای یم یمطمئن لحاظ همه از_

 من کار به که نیا از بهتر کردم، رو و ریز رو ها مغازه و پاساژ نیا بار چند بابا، بله_

 .مطمئنم نکردم، دایپ ادیب

 و کرد حساب وشندهفر با شد، راحت من انتخاب بابت از الشیخ نکهیا از بعد بابا

 .خونه بفرستند واسم بعد روز شد قرار

 .نکنه درد دستت ممنون، جون بابا_

 .بخواه جون تو زم،یعز کنم یم خواهش_

 ینیریش انویپ نیا دیخر مناسبت به یفروش ینیریش از میبر ای هیپا ،ییبابا گم یم_

 م؟یبخر
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 .کردم هوس جور بد خودمم آوردی، ینیریش اسم که حاال اتفاقاً  جون، بابا باشه_

 یخوردن هر اسم که رفته خودتون به ماهان کنم فکر پس خودم، شکموی بابای ای_

 !کنه یم هوس ادیم

 :گفت و کرد بلندی ی خنده بابا

 و من آوردی، در رو ما پدر تیبچگ از که تو ؟یتسین شکمو اصالً تو نکهیا نه_

 جلوی از و میریبگ چشماتو میبود مجبور ها وقت یگاه مادرت

 .میبش رد یخوردن های مغازه

 بخوره، یچ که نهیا به حواسش یلیخ که مامان .میرفت شما به دو هر پس !جداً؟_

 .کنم تعارف شکمم با تونم ینم اصالً  که من وای .نخوره یچ

 :گفت بود، گرفته اش خنده من حرف از هک بابا

 .یخودم دختر که الحق_
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 طرف به خودم، ی عالقه مورد های خامه کیک دنیخر از بعد .میدیخند دو هر و

 بلندی صدای با و شدم خونه وارد زده ذوق .میکرد حرکت خونه

 :گفتم

 د؟ییکجا ماهان مامان،_

 .اومدند سالن به مهیسراس دو هر من، صدای دنیشن با

 افتاده؟ یاتفاق ،یزن یم داد چرا جون؟ مامان شده یچ_

 میرفت بابا با باشه؟ افتاده یاتفاق دیبا دیکن یم فکر همش شما چرا گلم، مامان نه_

 هم نیا ارنش؛یم واسم هم صبح فردا .میدیخر رو انویپ

 .شینیریش

 !دمیخر رو ها ینیریش نیا تو خاطر به که ایب داداشم، ایب_

 :گفت بود ساکت لحظه ناو تا که ماهان

 سکته رو ما یکن یم ادیفر و داد جور نیا یگینم ؟یشینم عاقل چرا تو دختر، آخه_

 دی؟یم مون

 .کنم خبرتون زود خواستم که خوشحالم قدر نیا خدا به ،یداداش دیببخش_

 .دهانش توی بردم فرو و آوردم در جعبه از رو ای خامه کیک کی همزمان و

 .یداداش جونت نوش_

 گه؟ید دییخر رو انویپ همون باالخره نم،یبب گوب_

 .دمیخر رو همون آره،_

 !یبش مشهور ستیانیپ هی انویپ نیهم با دوارمیام خواهرم، باشه مبارکت خب_

 با اما بود، بیعج واسم یکم حرفش نیا گفتن روز، اون رفتار خاطر به اگرچه

 :دادم رو جوابش لبخندی

 ؟یبگ کیتبر بهم خوای ینم تو یمامان داداشم، باش مطمئن_

 زم،یعز باشه مبارکت ن؟یگذار یم ماهان و تو مگه قشنگم؟ دختر نگم یچ ی واسه_

 .یزن یم واسمون رو آهنگت نیبهتر انو،یپ نیهم با ...انشاا

 :گفتم رفتم، یم باال ها پله از که یحال در یخوشحال با
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 بهم و د،یرس خواهم دارم رو آرزوش و خوام یم که زییچ اون به دمیم قول_

 .کرد دیخواه افتخار

 :گفت اومد یم سرم پشت زمان هم که ماهان

 به وقت اون ها، یشیم پا کله رییم باال رو ها پله که جور نیا باش، مراقب ایمح_

 !یرسینم آرزوهات

 :گفتم و دمیبوس رو جاش همزمان و گرفتم گاز هی رو لپش و برگشتم سمتش به

 .گلم داداش شد نخواهد آرزوهام به من دنیرس مانع زیچ چیه_

 :گفت دیکش یم بودم گرفته گاز که ییجا لپش، روی رو دستش که ماهان

 فقط اگه !داری؟ هم زییت های دندون عجب ؟یکن یم هیکار چه نیا دهیورپر_

 .کشمت یم بمونه صورتم رو جاش

 کار که دمیم حیتوض واسش خودم ،یهست جون ایمیک نگران اگه داداشم، نترس_

 !نکنه اشتباه الیخ و بوده من

 میگوش که کردم یم عوض رو لباسام داشتم رفتم، اتاقم به بالفاصله و گفتم رو نیا

 .خورد زنگ

 .خانوم ایمح سالم_

 .میدیشن تلفن پشت از رو شما دنکر سالم و مینمرد !عجب چه سالم، کیعل_

 یب دن،یم رو تلفن جواب سالم یب دی؟یند رو ها ای کره نیا خدا به ال،یخ یب بابا_

 .کردند شرفتیپ هم ما از شتریب کنن، یم قطع هم یخداحافظ

 زهایچ نیا به یربط اونها شرفتیپ اوالً  .ارین کردنت سالم ی واسه لیدل من زِیعز_

 .بذاره اثر هم ما روی اونها فرهنگ شهینم لیدل دوماً نداره؛

 کنم؟ قطع حاال نیهم ،یکن موعظه دوباره بخوای اگه تو جان به ایمح_

 خونواده تو یرفت فردا که گمیم خودت ی واسه ومده،ین تو به حتینص خب یلیخ_

 !نداره یاجتماع ادب دختره که بهت رنینگ رادیا شوهر، ی

 رو دمشون اول روز همون از ره،یبگ یرادیا من به بخواد یک هر کنه یم غلط_

 .کنم یم یچیق

 !شه؟یم تو زبون فیحر یک البته، صد که رو اون_
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 روز فردا بگم بهت که زدم زنگ رو، شوهر ی خونواده و شوهر کن ول حاال خب_

 شروع یانیپا امتحانات هم گهید روز ده تا هامونه، کالس آخر

 ی برنامه جور هی جون ایمح بشم بونتقر .دارم اشکال بخواد دلت تا که منم شه،یم

 برطرف هم من های اشکال یبتون که کن فیرد رو تیدرس

 .یکن

 مرور هی ترم اول از رییگ یم ادی یک تو یول نباش، نگران____________ باشه،_

 !بخواد خدا اگه آخر ترم حتماً  ؟یکن ها درس به شده که هم ساده

 ...انشاا .رهیم آخرش تا کنه یم یط که جور همون رو یراه هر آدم زم،یعز نه_

 .ارشد ی واسه

 .خوندن درس ی واسه یبش آدم تو دونم یم دیبع که من_

 به ایمح وای_ - ها بزرگ مامان نینش هم راًیاخ نکنه .زنم یم حرف دارم ساله 70

 60 رزنیپ هی با کنم یم فکر ها وقت یگاه کردی، وونمید خدا

 شدی؟

 هم با یدرس ی برنامه هی دانشگاه توی فردا .یستین ریپذ پند کالً تو نکهیا مثل نه،_

 !یزن یم ما سر به یگل چه ترم نیا نمیبب که میکن یم میتنظ

 .برسون سالم فردا، تا پس باشه،_

 .خداحافظ طور، نیهم هم تو_
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 نا اس ام اس که خوندم یم درس و بودم داریب 2:30 ساعت های طرف تا شب

 :بود شده نوشته شعر تیب کی اومد، میگوش به ییآشنا

 ستین یاول عشق مثل ایدن تو یعشق چیه گنیم

 ستین یرفتن التیخ از اما عمری هی گذره یم

 اس نیچهم و سرش به بود زده یخواب یب موقع نیا که باشه تونست یم یک یعنی

 یب .فرستاده اشتباه به حتما نکهیا الیخ با !بود؟ زده یاس ام

 و دمیکش دراز تخت روی و بستم رو کتابم و گذاشتم یعسل روی رو میگوش توجه

 .رفتم خواب به بعد چندی
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 و بشم الشیخ یب خواستم شدم، داریب میگوش مداوم خوردن زنگ با دوباره صبح و

 ناچار به .نبود بردار دست اام دمیکش سرم باالی تا رو پتو

 :دادم جواب و کردم دراز یگوش طرف به رو دستم

 الو؟_

 .شد پارم گوشم ی پرده ؟یزن یم داد چرا_

 خوابم یب یصبح اول حاال هیچ .زنم ینم داد منم بخوابم، بذاری مزاحم توی اگه_

 کردی؟

 همون ویت خوام یم ار،یب واسم رو امروز های کالس ی جزوه دو هر بگم خواستم_

 با هم روز هی ی واسه بخوام اگه دونم یم بزنم، یکپ دانشگاه

 آخر رو جزوت بره جونت تو ،یکن یم وونمید برگردونم بهت تا خونه ببرم خودم

 !دیینم هم کست نیتر زیعز به یترم

 .بخوابم بذار نداری؟ کاری گهید باشه،_

 .ها نره ادتی_

 نه_

 .خونه گردونمت یم بر جا همون از رفت ادتی اگه خدا به_

 ؟یکن یم ولم نه، که گفتم_

 .بداخالق بابا، خب یلیخ_

 .خداحافظ باش، نداشته نیا از بهتر برخوردی انتظار تو مثل یمزاحم دست از_

 .دمیخواب دوباره و کردم پرت یطرف به رو یگوش

 سردی زیِ ییپا هوای .بودم افتاده ریگ کیتراف و راه توی من و بود ازدهی ساعت

 الیخ آن هر و بود پوشانده یاهیس ابرهای رو آسمان و بود

 .بود ستادهیا قرمز چراغ پشت یتاکس که بود ای قهیدق چند .داشت دنیبار

 و اومده استاد احتماالً  نداد، جواب اما گرفتم رو مارال ی شماره

 از یساعت مین دم،یرس دانشگاه به بعد ربع کی .بوده کرده لنتیسا رو شیگوش

 که بودم ستادهیا کالس در پشت مردد من و ودب گذشته کالس

 نه؟ ای داخل برم
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 نیا ریخ از گرفتم میتصم باالخره و نداشتم رو استاد به دادن جواب ی حوصله

 من نبود در مطمئناً  که مارال از رو اش جزوه و بگذرم کالس

 و اد،یب مطالعه سالن به کالس از بعد که دادم مارال به یاس ام اس .رمیبگ نوشته،

 .شدم دور اونجا از عیسر

 :دیچیپ گوشم توی مارال صدای که خوندن مشغول و بود هام جزوه روی به سرم

 و سالم آروم یتون ینم ؟یکن یم غیج غیج نقدریا یچ ی واسه مارال؟ چته_

 ؟یکن یاحوالپرس
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 خوش خانومِ  ری؟یگ یم پاچه حاال تا صبح از شدی؟ بلند چپت ی دنده از نمیبب_

 کالس؟ ومدیین چرا حاال خواب،

 رو مانینر استاد تخم و اخم ی حوصله شدم، منصرف اما اومدم در پشت تا_

 .نداشتم

 .یبش حاضر کالسات سر موقع به تا باش زیسحرخ زمیعز خب_

 رو هام درس یک پس بخوابم، شب سرِ  مرغ نیع تو مثل منم اگه گه،ید بله_

 !ستادییا روم جلوی که ییشما شهیم روزم و حال وقت اون بخونم؟

 ینم که دارم یخوب نیا به یدوست یوقت بدم، زحمت خودم به خودیب چرا خب_

 بمونم؟ درسهام توی ذاره

 آره؟ گه،ید دوازده ده، ی نمره با کردن پاس بشه جشینت اونوقت که_

 .رمیگ یم درخشان های نمره همون با باالخره که مدرکه مهم داره؟ بیع چه خب_

 .یشینم میمستق یصراط چیه به تو بابا، نه_

 .جونم نکش زحمت خودیب پس_

 که رو برنامه نیا ایب .کنم یم خسته تو خاطر واسه رو خودم دارم خودیب که واقعاً _

 که ییهاروز تنها خواهشاً  فقط باش، داشته کردم میتنظ

 !نکن جادیا یمزاحمت گهید مواقع و اشکال، رفع ی واسه ایب کردم ادداشتی

 !واسم ذاره یم هم کالس چه واه، واه_
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 نیا دانشگاه؟ اومدم یناپلئون های نمره با مدرك واسه ای کارمیب تو مثل من مگه_

 کالس رمیم منم بزن، یکپ برو عیسر و ریبگ هم ها جزوه

 .اونجا ایب وتر،یکامپ - معماری

 جزوم روی شعری تیب نوشتن مشغول من و بود مونده استاد اومدن به قهیدق چند

 .شدم سرم باالی یکس ی متوجه که بودم

 !ن؟یهست خوب راد، خانوم سالم_

 شد؟ داشیپ کجا از گهید دراز القید ی پسره نیا

 .ممنون سالم،_

 فردا تا رو 1 فزارا نرم یمهندس ی جزوه ممکنه اگه خواستم راد، خانوم شرمنده_

 مزاحم گرنه و ستین کامل خودم ی جزوه آخه رم،یبگ ازتون

 .شدم ینم شما

 :گفتم لب ریز

 !مادرت جون آره_

 !راد؟ خانوم نیفرمود زییچ_

 جزوم هم یطرف از ام،ینم دانشگاه فردا از من راستش احدی، آقای شرمنده ر،ینخ_

 .دوستامه از یکی دست

 که جا هر و زنم یم یکپ روش از من ن،یریبگ دوستتون از رو جزوه نداره، یاشکال_

 .خدمتتون ارمیم نیبد آدرس

 " !ها داره ییرو عجب" گفتم دلم توی

 در .دارم الزمش خودم هم بعدش و دوستمه دست فردا تا جزوم خدمتتون، گفتم_

 .دیریبگ جزوه ای گهید کس از بهتره شرمنده، صورت هر

 کینزد قصد ای بهونه به که نبود بارش نیلاو نیا و بهونشه جزوه دونستم یم

 .ندم رو ییپررو آدم نیهمچ به دمید یم بهتر داشت، شدن
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 هیقض ی متوجه ما های صحبت از ییجورا هی و اومد کالس به لحظه همون که مارال

 احدی که جوری و نشست میکنار یصندل روی بود، دهش
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 :گفت بشنوه

 وقت فردا تا نکنم فکر باشه، دستم جزوت فردا پس تا نداره یاشکال اگه جان ایمح_

 .ارمیب واست کنم

 .داد احدی لیتحو شخندیین زمان هم و

 .لطفا نشه رترید فقط ست،ین یمشکل_

 .نشست شیجا سر رفت دییببخش گفتن از بعد نداره، ییجا به راه دید که احدی

 گرفتم؟ رو حالش جور چه دیید نردبون؟ زهیه پسره گهیم یچ گهید نیا_

 .بده رو جزوت الّا که بود شده شیریس نیهمچ ،یمرس_

 !بده قورتت درسته خواد یم انگار زدن حرف موقع کنم؟ عرض چه که شیریس_

 !لیکروکد

 خود چشم از که میافتاد خنده به یحساب دو هر کرد احدی از مارال که یفیتعر از

 مسخرش میدار بود دهیفهم نکهیا مثل نموند، دور هم احدی

 نکته عوض در و بود میقیموس کالس به حواسم درس مدت تمام در .میکن یم

 اول فیرد که ییاونجا از و کردم، یم یخط خط رو دفترم برداشتن،

 :بده تذکر بهم شد باعث میتوجه یب باالخره بودم، نشسته استاد مقابل قاً یدق و

 .دینینش کالس سر بهتره دیندار رو درس به دادن گوش ی حوصله اگه راد خانوم_

 تمام دیبا من سیتدر موقع که بودم نشده متذکر شما به مگه

 باشه؟ من های گفته به حواستون

 .شهینم تکرار استاد، دیببخش_

 :گفتم لب ریز و

 هم مدرسه ی دوره های معلم از که رمیگ یم باهاشون من که ییها استاد نیا !اَه_

 .بدترن

 و ستادیا لحظه کی کالس از خروج موقع که دمید رو احدی کالس، اتمام از بعد

 لحظه کی .رفت و انداخت بهم نیسنگ ینگاه و سمتم به برگشت

 با بود شده حرکتش ی متوجه که مارال .ندادم یتیاهم یول دمیترس نگاهش از

 .زد میبازو به آرنجش

 مرگشه؟ چه نیا_
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 .ندارم رو یکی نیا های رفتار لیتحل و هیتجز ی حوصله گهید خدا به دونم، ینم_

 مون، خونه اومدی موقع هر زحمت یب فقط رم،یم دارم من

 .سمیبنو روش از که اریب واسم رو یکیالکترون مدارهای ی جزوه

 .ارمیم واست خودت ی جزوه با باشه،_

 .خداحافظ ممنون،_

 .خداحافظ_

 .گرفتم آموزشگاه سمت به یتاکس کی و شدم خارج دانشگاه از

 د؟یخوب علوی، خانوم سالم_

 .ممنون سالم،_
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 آوردند؟ فیتشر رهنما آقای_

 .هستند منتظرتون رو به رو کالس توی بله،_

 .مونده شیش به قهیدق چند هنوز بود، قیدق چقدر نیا که یوا

 .فعالً  ،یمرس_

 .شدم وارد در به ای تقه با

 .سالم_

 .دییبفرما راد، خانوم سالم_

 شده دهیچ کالس دور تا دور یصندل چند .بود جدی و سرد شهیهم مثل صداش

 .شاگردها نیتمر ی واسه ارگ دستگاه کی کدام هر جلوی و بود

 .بود مجهزی وزشگاهآم واقعاً 

 .لطفاً دینیبش کجاست؟ حواستون_

 کشینزد نخواستم عمداً یعنی .نشستم و کردم انتخاب تر طرف اون یصندل چند

 .شد حرکتم نیا ی متوجه ییگو !نمیبش

 رو فاصله دیتون یم یعموم های کالس توی .هیخصوص کالس االن راد، خانوم_

 !دینیبش دیداشت دوست جا هر و دیکن تیرعا



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                 75                                                                 مــــــاه رمـــــــانان بزرگترین سایت دانلود رمان در ایر 

 

 و کردم احساس خودم روی به زد یم حرف باهام داشت که رو شیعصب نگاه

 .نمیبش شیکنار یصندل روی شدم مجبور

 با کار سراغ میر یم کم کم بعد و قواعد و ها نت از اول .میکن یم شروع خب،_

 تکرار دوباره نیبگ ن،ینشد متوجه که هم جا هر .انویپ ای ارگ

 کالس وقت که باشه جمع کامالً حواستون گفتن ربا کی همون توی بهتره البته .کنم

 .نشه گرفته

 .حتماً  بله_

 سراپا لحظه اون من و کرد ای قطعه نواختن به شروع ها، نت آموزش از بعد ایعرش

 ی گوشه ینیدلنش لبخند و آروم چهرش .بودم شده گوش

 بشر نیا در ییبایز چیه از خدا که واقعاً  شدم، رهیخ انگشتانش حرکت به .بود لبش

 رو هاش چشم !انگشتانش خلق در یحت و بود نکرده غیدر

 یصورت .دوختم صورتش به رو نگاهم و کردم استفاده فرصت از من و بود بسته

 خوش بایتقر ینیب بلند، باً یتقر های مژه و درشت یچشمان با گرد

 در محو طور نیهم .بود کرده چندان دو رو چهرش ییبایز که کوچک یلبان و فرم

 !بهم زد زل اهشیس چشمان با که بودم شیتماشا

 باشه، جمع کامالً حواستون که گفتم خدمتتون کالس ابتدای کنم فکر راد، خانوم_

 !د؟یریگ یم ادی رو انویپ زدن من صورت توی نمیبب

 بدم؟ رو جوابش یچ که شدم دستپاچه خشکش و مسخره لحن از

 .دیببخش نه،_

 :گفت و شد میدستپاچگ ی متوجه

 یم د،یکن نیتمر خونه توی رو ها نیهم بهتره ه،یکاف امروز ی واسه ب،خ یلیخ_

 .دیبر دیتون

 در حاال اومد، بدم خودم از .رونیب زدم کالس از و کردم یکوتاه یخداحافظ

 یم مسخرم یکل خودش شیپ حتماً  .داند خدا کنه، فکری چه موردم

 که ایمح کنن سرت بر خاك !دادم یم قورتش داشتم درسته داره، حق .کنه

 عجله با و کردم یخداحافظ علوی خانوم از .بردی رو خودت آبروی
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 دور اونجا از زودتر چه هر که گرفتم یتاکس کی بالفاصله .شدم خارج آموزشگاه از

 به رو باهاش آوردم بار کی که یافتضاح با خواستم ینم .بشم
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 دیبع رو یآدم نیهمچ البته که بره، ادشی دیشا هم بعد ی جلسه تا حاال .بشم رو

 کردن عیضا و ایعرش به فکرم راه تمام !کنه فراموش دونم یم

 اما شده داغ بدنم کردم احساس کبارهی به سرما اون در .بود او مقابل در خودم

 !دونستم ینم رو لشیدل

 :دمیکش بلندی غیج گذاشتم خونه به پا که نیهم

 !من انوییپ_

 از رو داد یم آزارم شیپ ی لحظه چند تا که رو ای یناراحت شد باعث انومیپ دنید

 بال خواستم یم یخوشحال از دم،یکش شیرو به یدست .ببرم ادی

 :اومد در ماهان صدای که کردم غیج غیج قدر نیا .ارمیب در

 نویا یکی بابا گرفت، درد هام گوش !رفته؟ یک به غویج غیج دختر نیا مامان_

 .کردنش شوهر وقت و سالشه 22 انگار نه انگار !کنه خاموشش

 !فرستنت یم پس روزه دو شوهر؟ ی خونه بری خوای یم نجورییا

 :گفتم و آوردم در واسش یشکلک

 .بخواد هم دلشون_

 کنم؟ خواهش هی شهیم بابا_

 .جون بابا بگو_

 .بزنم باهاش کم هی خوام یم م؟یکنار اتاق توی دیببر رو انومیپ مشبا نیهم شهیم_

 فردا؟ تا یکن صبر بابا شهینم_

 .کنم صبر فردا تا تونم ینم ،ییبابا خدا رو تو_

 .اتاق توی میبر یم واست شام از بعد حوصله، کم دختر تو از امان_

 .ینیبهتر جونم، بابا ممنون_

 انومیپ ماهان و بابا کنم؟ کار یچ دونستم یمن که بودم زده ذوق اونقدر شب اون

 اتاق به و گفتم ریبخ شب شهیهم از زودتر من و بردند اتاق به رو
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 یناراحت امروز اتفاق ادآوریی با اما .کنم نیتمر رو امروز ی قطعه از کم هی تا رفتم

 در رو خودم کردم احساس و برگشت درونم به دوباره

 کردم، نیتمر کم هی .نداشتم رو قبل شوق و ذوق گهید .کردم کیکوچ مقابلش

 کی ساعت باً یتقر .شدم دواریام خودم به ییجورا هی نبود، بدك

 یآهنگ تا کردم روشن رو تاپم لپ و رفتم خودم اتاق به بودند، خواب همه که بود

 .دمیکش دراز تخت روی و کنم گوش

 قسم را تو من خدای

 غم و شکوه حرمت به

 من از رشیمگ

 قسم را تو من خدای

 غم و شکوه حرمت به

 من از رشیمگ

 او که زمان آن اورین
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 کند رو تازه عشق به

 او که خدا ای اورین

 کند وضو من خون به

 من از رشیمگ

 من عمر بسته که کنون

 او وجود یگرم به

 من از رشیگم

 زند شرر وفا تب

 او پود به من تار ز

 من از رشیمگ

 مکن جدا او از مرا

 مکن رها بحرغم به
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 محبتش از پر دل

 مکن رضا من رنج به

 ایخدا قفس نیا در

 رمیاس های کرد تو

 بندم ز مکن رها

 رمیبم او از دور که

 من از رشیمگ

 قسم را تو من خدای

 غم و شکوه حرمت به

 من از رشیمگ

 قسم را تو من یخدا

 غم و شکوه حرمت به

 من از رشیمگ

 او که زمان آن اورین
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 کند رو تازه عشق به

 او که خدا ای اورین

 کند وضو من خون به

 من از رشیمگ

 من عمر بسته که کنون

 او ودوج یگرم به

 من از رشیمگ

 زند شرر وفا تب

 او پود به من تار ز

 .دمیخواب و کردم خاموش رو تاپ لپ و اومد چشمام به خواب کم کم
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 اصالً .شدم داریب بودم، کرده مشیتنظ هشت روی که ساعت زنگ صدای با

 دیبا امروز از اما نداشتم رو رختخواب از اومدن رونیب ی حوصله

 .نداشتم وقت امتحاناتم تا شتریب روز ده کردم، یم کمتر رو خوابم

 آشپزخانه به صبحانه خوردن برای دوش گرفتن از بعد و شستم رو صورتم و دست

 .رفتم

 .ریبخ صبح_

 .جون مامان ریبخ هم تو صبح_

 بدی؟ جواب یستین بلد خورده؟ موش رو زبونت خان ماهان نمیبب_

 .ها شدی اردیب خواب از زود رو امروز هی حاال بابا؟ یگیم یچ _

 .خوردت شهینم هم عسل من هی با !اُه_

 ؟یصبح اول نیکرد شروع دوتا شما هم باز_

 د؟یکن مروین مرغ تخم واسم شهیم ... گرسنمه یلیخ من مامان_

 ؟یگیم مامان به که یچالغ خودت مگه_

 ؟یچیپ یم من پای و پر به نقدریا چرا تو ضمنا !داره گهید ی مزه هی مامان مرویین_

 .خورم یم بعد من مامان شدم، صبحانه الیخ یب رو االن اصال

 .رفت و شد بلند گشنه دخترم نکن، تشیاذ قدر نیا ماهان؟ داری کارش یچ_

 داره؟ ادا نقدریا هم کردن مروین مرغ تخم آخه .دیکن یم لوسش شما که بس_

 ینم که ظهر تا بخوره، کنه درست ادیب که شهیم مجبور خودش

 .کنه سر یخال دل با تونه

 چند از بعد .انداختم تخت روی رو خودم تیعصبان وبا رفتم اتاقم به یناراحت با

 یگشنگ از دونستم یم اما کنم شروع رو درسم خواستم قهیدق

 میتصم .ارمیب کم هم ماهان جلوی خواستم ینم یطرف از .رهینم مخم توی یچیه

 .بخورم رو صبحونم راحت الیخ با بعد بره، تا کنم صبر گرفتم
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 :زد یم داد سالن تو از که دمیشن رو ماهان صدای
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 کله از رو بخوری صبحونه اییب بعد و رونیب برم خونه از من نکهیا فکر لجباز، خانم_

 به شبید که دردی کمر با یبدون بهتره .کن رونیب ات

 من با هم تو .رمینم رونیب خونه از رو امروز شده، وارد بهم شما انوییپ حمل خاطر

 نداری؟ یدشمن که شکمت با ،یکن یم لج

 :گفتم خودم با و بستم رو کتابم

 ؟یمن عذاب ی هیما شهیهم که ماهان کنه کارت یچ بگم خدا_

 نیا اومد، یم ارفش بهم داشت گهید یول موندم اتاقم توی هم گهید ساعت ربع

 به و شدم بلند ناچار به .دمیفهم ینم درس از هم کالم کی جوری

 مشغول هم خودش و بود دهیچ زیم روی واسم رو صبحانه مامانم .رفتم آشپزخانه

 .دمیبوس رو هاش گونه و رفتم طرفش به .بود کارهاش

 .یفکرم به همه نیا که بشم گلم مامان قربون_

 نداری؟ درس تو مگه نکن، سلو خودتو حاال، خب یلیخ_

 .ختهیر سرم درس یکل اتفاقاً  جون، مامان چرا_

 .ستادیا مقابلم نهیس به دست ماهان که بودم خوردن حال در ولع با

 .خودته مال اش همه قهرو، قهر خانم تر آروم_

 بخورم؟ راحت الیخ با گذاری یم شد، دایپ تو ی کله و سر که هم باز_

 لجبازی؟ قدر نیا چرا تو موندم_

 .ندارم هم انداختن کل ی حوصله که نشو خوردنم مزاحم شما، ی اندازه به نه_

 :گفتم و انداختم ماهان به ینگاه یچشم ریز بودم خوردن حال در که جور همون

 دکتر؟ میبر خوای یم الزمه اگه بهتره؟ کمرت حاال_

 .شهیم خوب کنم استراحت کم هی .یبسوزون دل من ی واسه شما ستین ازیین_

 سوخت، حالش به دلم بود افتاده درد کمر به من خاطر به نکهیا از قتش،یحق

 توی خاطرش به شده مجبور که هست اونقدر دردش بودم مطمئن

 :گفتم و زدم بهش یمهربون لبخند .بمونه خونه

 .نکن تعارف من با بگو، بهم یداشت کاری هر داداشم، صورت هر در_

 :گفت و باال انداخت رو ابروهاش ماهان



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                 81                                                                 مــــــاه رمـــــــانان بزرگترین سایت دانلود رمان در ایر 

 

 ینیب شیپ قابل ریغ و جالب تیشخص که واقعاً  کنم؟ باور رو تو روی کدوم حاال_

 !داری

 .الزمه بودن یتیشخص چند ها وقت یبعض گه،ید خب_

 !بکشه یچ تو دست از که برسه شوهرت داد به خدا_

 .بشم فدات شوهر تا کو حاال_

 هیبق از تر زود ن،یرارف شوهر از خودشون ادعای به که ییها همون شهیهم اتفاقاً _

 .بخت ی خونه رنیم

 .رییبگ فاکتور منو بهتره زم،یعز نه_
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 نیتمر یکم تا زدم انومیپ به سری هی اتاقم به رفتن از قبل خوردم، که رو صبحانم

 چنان آن گذشت، کالسم به رفتن از که روز سه از بعد .کنم

 نیتمر یحساب و درست پنجشنبه ی واسه بودم نکرده وقت که بودم درس ریدرگ

 شیش .بودم زده یحیتفر که که باری دو یکی همون فقط و کنم

 نبودم، بشو آدم من که واقعاً  .شدم آموزشگاه وارد عجله با که بود قهیدق ستیب و

 یم موقع به رو خودم کالسام، اول ی جلسه ی واسه فقط شهیهم

 نیع من مقابل جوری نیهم شهیهم خان ایعرش نیا که کنم کار یچ وای .رسوندم

 ته که یترس وجود با !االن به برسه چه مونه، یم زهرمار برج

 ایعرش یعصب صدای با که شدم کالس وارد و کردم جور و جمع رو خودم بود، دلم

 !شدم خکوبیم میجا سر

 که نیکرد فراموش زودی نیا به که نیا مثل اومدنه؟ وقت چه االن راد، خانوم_

 .ادیم بدم کالس به ریتأخ از من

 !نکردم رید شتریب که قهیدق ستیب استاد_

 .هیادیز زمان من کالسِ ی واسه هم قهیدق ستیب محترم،____________ خانوم_

 وقت شما دیشا شم؟یم حاضر رید کالسم سر عمد به من نیکرد فکر شما استاد،_

 د،یباش حاضر موقع به دیتون یم یراحت به که قدره اون آزادتون

 .خارجه دستم از هم زمان و هستم امتحاناتم ریدرگ االن من اما
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 :داد رو جوابم خونسرد اون اما گفتم، نفس کی تیعصبان با رو جمالتم تمام

 خودتون قول به که نقدریا اگه .دییایب کالس نیا به نکرده مجبور رو شما یکس_

 هی ی واسه دیذاشت یم رو انویپ گرفتن ادی فکر د،یهست گرفتار

 .گهید زمان

 :گفتم برخوردش از کالفه .باشه هاش گفته توی دیبا مسخره لحن کی شهیهم

 وقت که گذارم یم انیجر در رو شما بشم، مونیپش نکهیا محض به دیباش مطمئن_

 !گهید یکی ی واسه دیبذار رو آزادتون

 .شد منظورم ی متوجه که کردم تلفظ جوری هی رو گهید یکی

 هر که گمیم خودتون خاطر به ره،یگ یم کالس باهام یک نداره یفرق واسم من_

 نیا .شهیم خودتون ضرر به بگذره کالساتون وقت از چقدر

 های قسمت رییادگی و دیبرس هیبق به تا بدم آموزش بهتون خالصه مجبورم جوری

 .فتهیم خودتون ی عهده به شده خالصه

 .امیم بر پسش از خودم د،ینباش من نگران شما_

 !دیکن نیتمر دینکرد وقت که دینگ دوارمیام م،یکن شروع بهتره د،یلیما جور هر_

 .کنم نیتمر درست نکردم وقت واقعاً  چون د،یزد حدس درست اتفاقاً _

 !دیدار فیتشر هم تنبل و مالحظه یب که هم حاال د،یبود که نشناس وقت جالبه_

 رو خودم اما انداختن، کهیت همه نیا از آورد یم باال رو سگم روی اون داشت گهید

 .کردم کنترل

 هم خاروندن سر وقت گفتم خدمتتون که نینشد متوجه درست نکهیا مثل_

 .نداشتم

 :گفت خونسردش یول یعصب لحن همون با

 .دیدان خود_

 !دانم خود بله_

 خودم از خواستم ینم یول دمیشن رو داد رونیب تیعصبان از که رو نفسش صدای

 نیا مقابلش در شدیم باعث زیچ چه دونم ینم .بدم نشون ضعف
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 الحق بهش، دوختم چشم منتظر و نشستم میصندل روی خونسرد !کنم؟ رفتار گونه

 !خاصه و بایز هم شهیم یعصبان یوقت که

 با بعد جلسه از که خودتونه نفع به اما کنم، یم شروع رو نواختن خودم هم امروز_

 .دییایب نیتمر

 .استاد بله_

 آموزش فقط یحرف چیه یب کالس انیپا تا چون بود، شده کفری یحساب گمانم به

 کالس انیپا !استاد سکوت در انویپ آموزش بود، جالب .داد یم

 بزنم کالس از که برداشتم رو فمیک شد، نخواهد شکسته سکوت نیا نکهیا الیخ به

 .رونیب

 ای دینباش خسته کی استادتون عنوان به کنه یم حکم ادب کنم فکر راد خانوم_

 .نیتمر با گهید ی جلسه نره ادتونی ضمن در !دیبگ یخداحافظ

 :گفتم آوردم، زبون به دیینباش خسته زور به که یحال در

 .ستین دوباره ادآوریی به ازیین استاد، بله_

 استاد عنوان به رو اون کردم یم یسع یچ هر دونم ینم .اومدم رونیب کالس از و

 و بودم نشسته یتاکس توی .شد یم مانعم زییچ کی رم،یبپذ

 ی شهیش !سوختم یم درون از من اما دیوز یم شدت به زیییپا سرد هوای نکهیا با

 با که بشه، کم حرارتم از یکم تا نییپا مداد رو نیماش

 که خونه وارد .باال دادم رو شهیش ناچار به بود زده رو بخاری که راننده اعتراض

 تمام و برد سرم از هوش آرام، مامان سبزی قورمه بوی شدم

 .رفت نیب از ایعرش از تمیعصبان

 ؟یخوب مامانم، سالم .ادیم ییبو عجب وای_

 .خوبم منم یباش خوب وت ماهت، روی به سالم_

 .گرسنم یلیخ من اد؟یم یک بابا ،(!خودم جون آره ) میعال که من_

 بکشم؟ رو غذا تو ی واسه تا خوای یم اگه دخترم، گهید ساعت کی تا_

 .اومده هم بابا برسم، کارهام به و کنم عوض رو هام لباس تا جون، مامان نه_

 .کنم یم صدات اومد که بابات برس کارات به برو مادر، باشه_
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 بودم نکرده وقت روزه سه دو نیا .بود ختهیر هم به چقدر که وای رفتم، اتاقم به

 و بودند پخش نیزم روی کتابام و ها جزوه .بکشم بهش یدست

 شده یشام بازار !اوه.بودند ولو تختم و اتاق ی گوشه مبل تک روی هم لباسام

 خودم به ینگاه و ستادمیا نهیآ مقابل !نجایا خودش ی واسه

 میآراستگ و وضعم و سر به شهیهم .بودم مرتب کامال خودم عوضش در انداختم،

 آوردم در سرم از رو مقنعم .دادم یم تیاهم زییچ هر از شیب

 نهیآ مقابل دوباره شستم رو صورتم و دست نکهیا از بعد .کردم عوض رو لباسام و

 و مامان از و بودنش مجعد که موهام به ای شونه ستادم،یا

 ینم شدم، تر قیدق چهرم به .دمیکش بودم، برده ارث به بابا از رو شییخرما رنگ

 رو خودم نگونهیا که بود شده مهم واسم همه نیا چرا دونم

 دنیخند موقع شهیهم که برآمده ییها گونه با دهیکش بایتقر صورتم !کنم برانداز

 ینیب و یمشک ییابرو و چشم .افتاد یم گونم ریز یکوچک چال

 که متوسط بایتقر ییها لب و داشت یخوان هم صورتم ظرافت با کامال که یقلم

 یم یسرخ به شهیهم هام لپ .کرد یم چندان دو رو چهرم ییبایز

 :گفت یم مسخره به شهیهم مارال که طوری زد

 !؟ییها زده خجالت نیع شهیهم چرا تو دختر،_

 :ومدما خودم به ماهان صدای با که بودم خودم تماشای در محو
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 .خودمون خوشگل خواهر !به به_

 نشدم؟ متوجهت که اومدی یک ماهان_

 که هست ای قهیدق پنج من دیینفهم که بودی غرق خود ی نظاره در نقدریا ...وا_

 !شدی؟ خودت محو نقدریا که هشد یچ حاال !ستادمیا نجایا

 من؟ با یداشت کاری .کردم یم شونه رو موهام داشتم بابا، نه_

 .سراغت امیب خودم گفتم ستین ازت خبری دمید جوری، نیهم نه_

 .بکشم اتاقم به یدست هی ادیم بابا تا خوام یم ،یداداش یمرس_

 .نبودی نظم یب همه نیا که تو کن، کارو نیا حتماً  آره،_
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 .کنم ینم وقت نیهم ی واسه امتحاناتمه، تو شراست_

 .فعالً شم،ینم مزاحمت پس باشه_

 که بودم ام عالقه مورد الیسر تماشای حال در شام، از بعد و کردم مرتب رو اتاقم

 :گفت من به رو بابا

 بابا؟ گهید شده شروع امتحاناتت جان، ایمح_

 .امتحانات واسه میهست فرجه توی االن بابا، بله_

 .یباش موفق هم ترم نیا که ...شاایا_

 .ییبابا حتماً _

 ؟یهست یراض طوره؟ چه انوتیپ کالس یراست_

 .شهیم آسون یچ همه باشه، ونیم در عالقه پای یوقت خوبه، یلیخ آره،_

 .بابا یباش موفق پس_

 .بابا یمرس_

 دیبا رو دفعه نیا رفتم، انومیپ اتاق به و گفتم ریبخ شب ال،یسر شدن تمام از بعد

 دست بهونه دوباره خواستم ینم کردم، یم نیتمر یحساب

 خوب انویپ روی انگشتانم حرکت اما بودم راه ابتدای نکهیا با .بدم رهنما اییعرش

 مقابل رو ایعرش ی چهره .داد یم بهم یخاص آرامش و بود

 یم یداشتن دوست حال نیع در و آروم چه نواختن موقع هم اون که دمید خودم

 نکهیا با اومد، یم ذهنم به الشیخ و فکر مدام چرا مدون ینم !شد

 رمیتحق که فرصته کی منتظر مدام کردم یم احساس و نداشتم ازش یخوش دل

 منو کامالً  تشیشخص که واسم بود شده سوال عالمت کی اما کنه،

 میعسل زیم روی که کاغذی به نگاهم لحظه کی که بخوابم خواستم !کرد یم جیگ

 .هییفدا آقای رفتگره، همون ی شماره نیا !داخ وای .افتاد بود

 فردا .هست موقع رید که هم االن بزنم، زنگ بهش صبح فردا واسه بود قرار یعنی

 تماس باهاش هشت ساعت از قبل که بشم داریب زود دیبا

 .دمیخواب و کردم میتنظ هفت روی رو ساعت .باشه اونجا نه بگم و رمیبگ

 .گرفتم رو ییفدا آقای ی شماره اریک هر از قبل شدم داریب که صبح

 د؟یهست خوب سالم،_
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 شما؟ ممنون،_
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 .دییایب باغ کردن زیتم ی واسه امروز قراربود هستم، راد_

 .دینگرفت تماس تر زود هک دیشد منصرف کردم گمان نشناختم، شرمنده !آهان_

 .هستم اونجا نه ساعت قرار، طبق

 .نمتونیب یم اونجا پس ،یمرس_

 مختصری ی صبحانه شدم، حاضر نکهیا از بعد و شستم رو صورتم و دست بالفاصله

 عجله با و گذاشتم یادداشتی نبود داریب یکس چون و خوردم

 .بود منتظر در پشت ییفدا آقای دمیرس یوقت .شدم خارج خونه از

 .دیشد معطل که خوام یم عذر_

 .کنم یم خواهش نه_

 ونیم و عمارت جلوی قاً یدق جا همون .میشد باغ وارد و چرخوندم در توی رو دیکل

 به دقت با و ستادهیا مبهوت که شدم ییفدا آقای ی متوجه باغ

 .کنه یم نگاه اطراف

 :گفتم و زدم لبخندی

 راستش .شهیم شییبایز محو شما مثل عمارت، نیا به ورود محض به یکس هر_

 !ستین اهامیرو بهشت از کمتر من ی واسه نجایا

 !شماست؟ خود به متعلق نجایا کنم، یم یفضول شرمنده_

 :گفتم و کردم یآروم ی خنده اش گونه ساده لحن از

 نجایا به ادمونیز ی عالقه خاطر به برادرم و من یول .پدرمه به متعلق جا نیا بله_

 کم عمارت و باغ نیا ییبایز و طراوت از میاشتنگذ حال به تا

 گهید خب .شهیم خالصه نجایا در خاطراتمون شتریوب میشد بزرگ نجایا ما .بشه

 .دییایب من دنبال لطفاً .میکن شروع بهتره ،ییفدا آقای

 .کنم یم صداتون شد الزم موقع هر داخل، دییبفرما شما خانوم،_

 رو کجا هر و ها درخت نِ ییپا هم شما و کشم یم داخل به یدست هی من ممنون،_

 اگه گه،ید زیچ کی فقط .دیکن جمع ختهیر یاضاف برگ و شاخ که
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 کاری ی واسه د،یکن جدا ستنین هم ادیز البته که رو زیییپا های برگ داره امکان

 .دارم الزم

 .خانوم چشم_

 .فعالً پس_

 هی ستیبا یم دیع از قبل تا یول نبود، نامرتب چنان اون شدم که عمارت وارد

 کمد از و آوردم در رو مانتوم .شد یم دهیکش بهش کامل دست

 و دمیپوش و آوردم در شلواری بلوز بود، ماهان و من به متعلق که اتاق توی یلباس

 لیوسا و ها مبل روی که رو ییها ملحفه .شدم کار به مشغول

 جور نیا ی سهوا بابا که ییلباسشو نیماش توی و کردم جمع رو بود شده دهیکش

 و کردم هم ییجز ریِ یگ گرد کی .انداختم بود دهیخر مواقع

 رفع ی واسه تا رفتم آشپزخانه به .شد تمام خونه داخل کار که بود ازدهی حدودا

 و ختمیر سماور داخل آب مقدار کی .کنم دم چای یخستگ

 نشستم یصندل روی .گذاشتم شیرو هم جون مادر یمیقد قوری و کردم روشنش

 دادم، قرار دستم دو روی ز،یم روی رو سرم قهیدق چند رایب و

 اما دمیترس لحظه هی !گرفته قرار هام شونه روی یدست کردم احساس کدفعهی که

 مقابلم کرده اخم که دمید رو ماهان کردم بلند که رو سرم

 .ستادهیا

 !منو ترسوندی ماهان_
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 نجایا ییایب قراره ینگفت قبل از یچ ی واسه .من گذاشتن خبر یب سزای هم نیا_

 نظافت؟ ی واسه هم اون

 دلم یول نجا،یا مییایب هم با ییتا دو شهیهم که بوده قرارمون دونم یم دیببخش_

 .مبش مزاحمت استراحتته وقت که رو ای جمعه روز ومدین

 .نشست و دیکش عقب رو مقابلم یصندل ماهان

 آروم منو هم کردن کار ی واسه یحت نجایا به اومدن که یدون یم خواهرم، یول_

 بدون گهید ی دفعه خواهشاً  پس .دهیم انرژی بهم و کنه یم



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                 88                                                                 مــــــاه رمـــــــانان بزرگترین سایت دانلود رمان در ایر 

 

 .نکن کارو نیا یقبل اطالع

 .داداشم چشم_

 فرستادتش؟ رحمان شم کردی؟ دایپ کجا از رو ییفدا آقای نیا حاال_

 :گفتم کردم، یم پر چای از رو ها استکان که یحال در

 ادهیپ چهارراه دانشگاه، یبرسون منو یخواست یم که روز اون ادتهی داداش نه_

 ییفدا آقای نیهم به چشمم نیماش توی از لحظه همون شدم؟

 کرد خطور ذهنم به منم کرد، یم جمع رو ها درخت ریز های برگ داشت که افتاد

 .بکشه اطیح و باغ به یدست کی و نجایا ادیب بخوام زشا که

 اعتماد یکس هر به یراحت نیا به دینبا یول کردی یخوب فکر نظر نیا از خواهرم_

 .کردی یم مشورت من با دیبا الاقل ،یکن

 از ه،یاعتماد قابل و خوب آدم من نظر به یول ،یگیم درست تو حتماً  دونم ینم_

 که هم شیاصل شغل یطرف از .ادیم نظر به طور نیا که ظاهرش

 راحت المونیخ که شد ایجو موردش در کارش محل از یراحت به شهیم و هیرفتگر

 .بشه

 حاال .یکن یم فکر دربارش بعد و دییم انجام رو کارت اول که !تو دست از عجب_

 ؟یکن استخدامش کار نیا ی واسه خوای یم مگه

 نه؟ که چرا بده، انجام خوب رو کارش اگه_

 .شهیم یچ مینیبب تا باشه_

 به هم خودم و ییفدا آقای ی واسه ببره که ماهان دست دادم رو چای ینیس

 که بود گذشته دو از ساعت .شدم مشغول آشپزخانه کردن مرتب

 طور نیهم و ها باغچه توی و درختان دور تا دور رفتم، باغ به .کرد صدام ماهان

 ی دوباره بوی .دندبو شده زیتم کامالً  عمارت جلوی بزرگ حوض

 و دمیدو ها درخت سمت به ناخودآگاه و کرد مستم باره کی به طراوت و یتازگ

 .نشستم بود یاقاق درخت ریز که یتاب روی

 .بود یعال کارتون ،ییفدا آقای ممنون_

 اون .نبود یسخت چندان کار نیبود گفته که طور همون خانوم، کنم یم خواهش_

 بزرگ ی سهیک تا چند توی نیبود گفته گه هم ییها برگ
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 بشم؟ مرخص من نیندار امری گهید اگه .اطیح در کنار گذاشتم و کردم

 :گفت و زد ییفدا آقای به لبخندی ماهان

 دیباش موافق اگه .میبفرست ناهار یب رو یکس میندار عادت ما ظهر؟ موقع نیا کجا_

 بدم؟ غذا سفارش مون سه هر ی واسه زنم یم زنگ

 .هستند منتظرم خونه، برگردم دیبا .شمینم حممزا راد آقای نه_

 که بود ماهان باالخره و نکرد موندن به قبول ییفدا آقای کرد، اصرار ماهان چه هر

 دادم بهش رو دستمزدش ،ییفدا آقای رفتنِ موقع .اومد کوتاه

 :گفتم و

 کنم؟ خواهش هی تونم یم_
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 .هستم خدمتتون در کنم، یم خواهش_

 گهید هم رحمان مش کنم ینم فکر هستم، یراض واقعاً  کارتون از ییفدا آقای_

 واسه اگه اد،یب باغ نیا یباغبون ی واسه مدام باشه مقدور واسش

 و دیبکش زحمت یگاه چند از هر د،ییآ یم بر اش عهده از و داره امکان شما ی

 .دییایب باغ نیا به یدگیرس ی واسه

 :گفت و کرد قبول بالفاصله د،ید ینم مخالفت واسه یلیدل که ییفدا آقای

 .امیب که دیریبگ تماس من با بود الزم موقع هر خانوم چشم_

 .دیباش یراض دستمزدتون از دوارمیام .دیکن یم لطف ممنون_

 میتقد دستمزدی نیهمچ شما که نکردم یچندان کار من خانوم، کنم یم خواهش_

 .دیکرد

 ادییز زحمت هم شما و مهمه یلیخ واسم باغ نیا کردن زیتم و نظافت دیینفرما_

 .دیدیکش

 .تون اجازه با خانوم، بود فمیوظ_

 .خدانگهدار کنم، یم خواهش_

 دهیکش دراز مبل روی ماهان .برگشتم عمارت داخل به ییفدا آقای رفتن از بعد

 .بود دوخته سقف به شمچ و بود
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 !کرده؟ مشغول خودش به نقدریا رو گلم داداش فکر زییچ چه_

 .نشست شیجا سر و شد بلند اومد، خودش به من صدای با که ماهان

 ؟ییایمح_

 خواهر؟ جان_

 نیبهتر .شد تنگ جون مادر و جون آقا ی واسه دلم چقدر لحظه کی یدون ینم_

 هر ادتهی .میگذروند ها ناو با و نجایا رو خاطراتمون و لحظات

 منو همیتنب ی واسه جون آقا انداختمت، یم هیگر به و کردم یم تتیاذ من که بار

 و ادا و مقابلم ستادییا یم هم تو و بست یم یاقاق درخت به

 آوردی؟ یم در شکلک

 تا جا همون و آوردی ینم خودت روی به اصالً که بودی غد اونقدر هم تو آره،_

 و ستادییا یم مغرورانه و نهیس به دست اد،یب نجو آقا که یزمان

 .بهم زدی یم زل

 .بود ییروزها عجب_

 ی گوشه یدلتنگ سر از که رو یاشک قطره نشستم، کنارش و رفتم کشینزد

 میگلو یبغض خاطرات ادآوریی با .دمید رو بود زده حلقه چشمش

 پاك بود هشد ریسراز ماهان های گونه روی به که رو یاشک زمان هم و گرفت رو

 در رو یلحظات .گذاشتم هاش شونه روی به رو سرم و کردم

 .میاومد خودمون به اطیح در زنگ صدای با که میبود غرق خاطراتمون در سکوت

 .میانداخت ینگاه هم به متعجب

 !ماهان؟ هیک یعنی_

 .هیک نمیبب برم کن صبر دونم، ینم_

 مامان بعد ای لحظه و تادمسیا پنجره پشت هم من کنه، باز رو در رفت که ماهان

 دستشون هم ییغذا ی قابلمه و شدند وارد که دمید رو بابا و

 .رفتم طرفشون به یخوشحال با .بود
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 د؟یکن یم کار یچ نجایا مامان،_
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 .میبگذرون عمارت در هم دور رو امروز که میاومد زم،یعز خب_

 :گفتم و بابا به کردم رو

 .نیاومد که ممنون ،ییبابا_

 .که میبذار تنها م،یباش هم دور دیبا که یلیتعط روز نیا رو شما شد ینم زم،یعز_

 یمهم کار هی م،ییایب زودتر مینتونست که ها بچه شرمنده فقط

 .دادم یم انجام دیبا که داشتم

 های قابلمه گرسنشه، قدر چه که بود افتاده ادشی تازه مامان، دنید با که ماهان

 :گفت و دستم داد رو غذا

 .یبکش رو غذا که بوسه یم شما دست گهید رو نجایا_

 !رهیم یچ همه از ادتی فتهیم غذا به چشمت یوقت که شکمت توی بخوره کارد_

 ی واسه بابا و مانما ناهار، از بعد و میگذروند خوش هم دور یحساب رو روز اون

 هم ماهان و من و رفتند مهمان های اتاق از یکی هی استراحت

 لحظات و گذشته روزهای به میبازگشت دوباره و هامون یبچگ آلبوم سراغ میرفت

 ریز هم یقیدقا اما بود سرد هوا نکهیا با .مان نشده فراموش

 اون یتلخ و ینیریش از و مینشست مون،یکودک خاطرات از بود پر که یاقاق درخت

 از دل باالخره که بود شب های طرف .میگفت هم ی واسه روزها

 .میبازگشت خونه به و میکند اونجا

 فرا هم میخصوص کالس آخر روز و دیرس انیپا به هم امتحاناتم به مانده هفته کی

 طرف کی از !تولدم با بود شده زمان هم یطرف از که دیرس

 خودم که بود گرفته دلم و ناراحت یطرف زا و تولدمه امشب که بودم خوشحال

 کرده قرارم یب جور بد زییچ کی اما .دمیفهم ینم رو لشیدل هم

 جدی و خشک های نگاه و سردی به شهیهم مثل چند هر هم، امروزم کالس .بود

 از نکهیا از قبل و نکردم یانصاف یب رو بار نیا اما گذشت، ایعرش

 :گفتم و کردم بود لشیوسا کردن جمع الح در که ایعرش به رو بشم خارج کالس

 استاد؟_

 تا نگاهش طرز که شد چم کدفعهی دونم ینم .بهم زد زل و کرد بلند رو سرش

 !لرزوند رو وجودم اعماق
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 د؟یبگ دیخواست یم زییچ راد، خانوم_

 .دینباش خسته د،یگذاشت وقت واسم رو جلسه چند نیا که ممنون بگم خواستم بله،_

 نجایا من نکهیا مثل .گذارم یم وقت شاگردانم تمام ی واسه من کنم، یم خواهش_

 نکهیا هم و ،یگذرون وقت نه دارم حضور کار نیا ی واسه

 دن،یم نشون عالقه یقیموس به که یکسان به یوقت کنم یم آرامش احساس

 یعموم های کالس نده،یآ ی هفته از راد خانوم یراست .دمیم آموزش

 .دیبپرس علوی خانوم از ور روزش و ساعت .نشه فراموش

 .حتماً  بله_

 شد یم من مقابل در فقط چرا دونم ینم نش،یسنگ لحن نیا از بود برخورده بهم

 خانوم از یخداحافظ از بعد !روح یب و سرد خ،ی کهیت کی نیع

 از اما شدم ریسراز ها پله سمت به سرعت به و شدم خارج آموزشگاه از علوی،

 ی پله تا چهار سه و شد پرت ارهب کی به حواسم ت،یعصبان شدت

 از تا چند و علوی خانوم غمیج صدای از !شدم پرت نییپا به و خوردم زیل رو آخر

 رو من یوقت و اومدند ها پله طرف به مهیسراس د،یاسات و ها بچه
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 همهمه صدای باشم، دهید جدی بیآس مبادا نکهیا ترس از دندید تیوضع اون رد

 خوشبختانه .آورد خود به منو بودند، زده حلقه دورم که شون

 که بودم شده نیا از مانع و بودم گرفته سرم جلوی رو هام دست افتادن، نیح در

 میپاها خصوص به و بدنم تمام اما .کنه برخورد ییجا به سرم

 و نشست سرم باالی بود، کرده هول یحساب که علوی خانوم .کرد یم ردد یلیخ

 .نمیبنش کرد یم کمکم

 باشه؟ نشکسته تونییجا ده؟یند بیآس سرتون خوبه؟ حالتون راد خانوم_

 .بده مهلت خب زنه؟ یم حرف قدر چه !اَه

 .خونه برم که دیریبگ واسم آژانس هی ممکنه اگه فقط خوبه، حالم من_

 :گفت یم علوی خانم به که دمیشن رو ایعرش دایص لحظه همون
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 سوار دیکن کمکشون فقط !برم یم رو شونیا خودم .ستین آژانس به ازیین_

 .بشن نیماش

 .برم خودم دادم یم حیترج اما دم،ینال یم خودم به درد شدت از نکهیا با

 .دیبزن زنگ دیکن لطف علوی خانوم .رمیم آژانس همون با شم،ینم شما مزاحم_

 و بودند برگشته آموزشگاه به دمیند جدی ی صدمه نکهیا و حالم از مطمئن هیقب

 از تر یعصب ایعرش .بودند سرم باالی علوی خانوم و ایعرش تنها

 :گفت علوی خانوم به رو قبل

 راه سر باشه الزم دیشا برم، یم رو شونیا خودم کارتون، سر دیبرگرد شما_

 یپرت حواس خاطر به که حاال خوام ینم .مارستانیب ببرم رو شونیا

 یتوجه یب هم آموزشگاه کادر که بشنوم افتاده، واسشون یاتفاق نیهمچ شون،یا

 .کردند رها خدا امون به رو شونیا و کردند

 چقدر بود، مهم واسش یلعنت آموزشگاه نیا فقط یعنی ومد،ین خوشم اصالً لحنش از

 و گفت یچشم علوی خانوم !بود احساس یب موجود نیا که

 با من اما کنه کمکم که گرفت رو بازوم ریز ایعرش که بشم بلند خواستم .رفت

 :گفتم و زدم پسش تیعصبان

 .تونم یم خودم ندارم، کمک به ازیین_

 سر جور نیا دیبود سالم که موقع اون .دینکن لجبازی بهتره راد، خانوم دینیبب_

 !دینساز دردسر دوباره خواهشاً  .حاال به برسه چه دیآورد خودتون

 داشتم که دردی ی همه با .شدم میگر مانع اما شد یم ریسراز اشکم داشت گهید

 :گفتم تحکم با برم راه تونستم یم زحمت به و

 نگران ندارم، شما یهمراه و کمک به ازیین که گفتم دوما، ستم،ین ناقص من اوال،_

 .دینباش هم آموزشگاه و خودتون

 به رو خودم و دادم یم حرکت یسخت به رو پاهام .شدم رد کنارش از توجه یب و

 یم سرم پشت هم ایعرش و رفتم یم نییپا و بودم گرفته ها نرده

 و نکردم قبول هم باز که کنه کمکم خواست دوباره م،یدیرس که نشیماش به .اومد

 :گفت لب ریز که دمیشن رو صداش .شدم سوار خودم

 .ها هیلجباز دختر عجب_
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 از ای لحظه چند از هر ایعرش که بودم متوجه اما تگذش سکوت به راه از یمدت

 ییگو .اندازه یم بودم نشسته عقب که من به ینگاه مقابل ی نهیآ

 .بود ادمیز درد ی متوجه

 د؟یبش نهیمعا مارستانیب میبر اول ستین بهتر_

 .رمیم پدرم با بعدا بشه الزم خونه، دیببر منو ممکنه اگه ر،ینخ_

 .بشه بدتر بعد تا دیشا بهتره که دیبر االن نیهم ه؟یکار چه نیا خب_
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 .خوبم من نه، که گفتم_

 .دیلیما که جور هر باشه،_

 و داشت نگه خونه کنار .خونه به برسه زودتر که کرد شتریب رو نیماش سرعت و

 :گفت و اومد عقب در سمت به و شد ادهیپ عیسر

 رمیم من اما ست،ین یمشکل یبش ادهیپ خودت یکن لجبازی هم باز خوای یم اگه_

 فیحر بتونن اونا دیشا ن،ییپا انیب که بدم اطالع خونوادت به

 .بشند تو

 .داد فشار رو زنگ و رفت خونه در طرف به بمونه یجواب منتظر نکهیا بدون و

 :گفت که دمیشن فونیآ پشت از رو مامان صدای

 ه؟یک_

 .نییپا دیاریب فیتشر ممکنه اگه شرمنده ... سالم_

 :دیپرس متعجب مامان

 !شما؟_

 دییایب عیسر دیکن لطف شهیم .دخترتون یقیموس استاد هستم، رهنما شرمنده_

 ن؟ییپا

 .رونیب اومدند مهیسراس ماهان و مامان بعد ی لحظه چند

 افتاده؟ یقاتفا رهنما؟ آقای شده یچ_

 یمعطل بدون بود، شده من رفتن راه لنگان لنگان ی متوجه لحظه همون که ماهان

 .اومد طرفم به
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 کردی؟ تصادف ا؟یمح شده یچ_

 میطور افتادم، آموزشگاه های پله از تا چند از فقط ن؟یکرد شلوغش هیچ بابا، نه_

 .ستین

 :گفت و ایعرش به کرد رو بود دهیترس یحساب که مامان

 افتاده؟ ها پله از واقعاً  اومده؟ دخترم سر به یچ د،یبگ رو راستش خدا رو تو_

 .افتادند ها پله از شونیپرت حواس سر از فقط شونیا د،ینباش نگران راد خانوم_

 قبول مارستان،یب میبر که کردم اصرار بهشون یچ هر البته

 .رندیم بعد بود الزم اگه که خونه انیم گفتند .نکردند

 :گفت برم، راه کرد یم کمکم و کرده حلقه دورم رو ستاشد که ماهان

 جون به رو درد شده حاضر حتماً  ؟یشناس ینم رو لجبازت دختر مگه من مادر_

 !نده دست از رو تولدش یول بخره،

 ینم نده، حرصم ماهان گهید تو الاقل که بکشم غیج خشم شدت از بود مونده کم

 که رفتم هشب ای غره چشم زدی؟ ینم حرف موقع یب شد

 .نده ادامه و شو ساکت یعنی

 رو تیموقع اما بگه بهم زییچ خواست یم انگار انداختم، ایعرش به ینگاه یحال یب با

 .دید ینم مناسب

 .ستین خوب حالم داخل؟ میبر گهید شهیم مامان_

 .رهیم حال از داره بچم کن، کمک خواهرت به ماهان مادر، باشه_
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 :ایعرش به کرد رو و

 .دیکرد لطف یلیخ رهنما، آقای ممنون_

 .بود فمیوظ کنم، یم خواهش_

 .پسرم ممنون هم باز_

 :گفتم دلم توی

 یم اعتراض بهش که بودم یکس نیاول خودم گرنه و بوده شون فهیوظ مسلما_

 !دیکرد یتوجه مک که کردم
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 به و نداختین هم ینگاه مین من به اما کرد، یخداحافظ ماهان سپس و مامان از

 .کردم نثارش راهیب و بد تونستم تا هم من .رفت نشیماش سمت

 !یروان .بود بهتر که آورد ینم کنه؟ عمیضا که نجایا تا آورد منو پررو، ی پسره_

 کرد کمکم هم مامان و انداختم تختم روی رو خودم و رفتم اتاقم به ماهان کمک به

 هوش یب که داشتم درد نقدریا .کنم عوض رو هام لباس تا

 .شدم

 مشیبرسون زود دیبا کرده، تب .ستین خوب اصالً  دخترم حال ان،یک ا؟یمح ا؟یمح_

 .مارستانیب

 ببر رو نیماش ماهان .مشیببر ماهان با تا کن تنش رو مانتوش عیسر تو باشه،_

 .ارمیب رو ایمح من تا کوچه توی

 جا از داره پاهام کردم یم احساس دم،یکش یم ادییز درد و نبود خوب اصالً حالم

 .بودم آتش ی کوره در ییگو و بود داغ بدنم .شهیم کنده

 :گفت یم هم سر پشت کرد، یم قراری یب شدت به که مامان

 نقدریا حالش دینبا که ها پله از افتادن خاطر به اومده؟ دخترم سر به ییبال چه_

 !بشه بد

 :گفت کرد یم بلند تخت روی از منو که بابا

 .بره حال از و کنه تب شده باعث درد کمه، مقاومتش چون .نباش نگران جان، آرام_

 .کرد حرکت بالفاصله ماهان و دمیکش دراز عقب یصندل روی بابا کمک به

 تخت روی کردم باز رو چشمام یوقت و رفتم حال از دوباره درد شدت از راه توی

 نگران و بودند ستادهیا سرم باالی ماهان و بابا .بودم مارستانیب

 .من به بودند دوخته چشم

 :گفتم و زدم لبخندی

 .خوبه حالم دیکن باور د؟ینگران نقدریا چرا_

 :گفت بود اومده سرم باالی به لحظه اون که دکتر

 مارستانیب به موقع همون اگه اما خوبه، حالتون شکر رو خدا االن راد، خانوم بله_

 حال در .دیشد ینم درد همه نیا تحمل به مجبور ن،یبود اومده
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 شانس شه،یم برطرف گهید روز چند تا که شده یکوفتگ دچار پاهاتون حاضر

 .میگرفت یم گچ دیبا وگرنه نشکسته دیآورد

 شم؟یم مرخص گهید چقدر دیبگ شهیم دکتر، آقای ممنون_

 دردتون که زدند بهتون قوی مسکن هی د،یبر دیتون یم گهید ساعت کی از کمتر_

 .بشه کمتر

 ینگران آثار هنوز که بابام .میبود حرکت در خونه سمت به که بود ازدهی ساعت

 :گفت بود مشخص کامال چهرش در
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 رو ما خوای یم بود؟ کجا حواست آخه ؟یاطیاحت یب همه نیا چرا تو ن،جو بابا_

 بدی؟ مون سکته

 .دینکن فکر بهش گهید .گهید اتفاقه خوبه، حالم که حاال نکنه، خدا ییبابا_

 نیتر کوچک مینگذاشت ن،یبود سن کم که یزمان تا مادرت و من زم،یعز آخه_

 نگران دیبا مدام الحا اما .ادیب شیپ شما ی واسه دردی و یناراحت

 .دیارین خودتون سر ییبال یاطیاحت یب از که میباش حالتون

 جونم بابا یول ست،ین یشک دیهست بابا و مامان نیبهتر شما که نیا در بابا، یمرس_

 و نگران همش ما خاطر به شما که میستین بچه گهید که ما

 زن وقت کم کم گهید که ماهان باشه، راحت التونیخ من بابت از .دیباش دلواپس

 قربون من که وای بچه، هی بابای بشه خودش دیبا و دادنشه

 .بشم ام برادرزاده

 :گفت بشه، عوض هوا و حال کم هی نکهیا ی واسه بود ساکت لحظه اون تا که ماهان

 !ارییم هم بچه اسم تو که گرفتن زن تا کو حاال_

 رو ماهان بار نیا و .منزن یحرف بابا جلوی دادم حیترج که بدم جواب هی خواستم

 :گفت و بابا به کرد

 که بس شد، یم ادب دیبا جور کی باالخره رو، وروجک نیا دینکن لوس نقدریا بابا،_

 ریس عالم کدوم در لحظه اون ستین معلوم .هواست به سر

 !کرده؟ یم
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 :گفت تیعصبان با و کرد ماهان به یاخم بابا

 زبونم و اومد یم خواهرت سر ییبال ردهنک ییخدا اگه بابا؟ یزن یم هیحرف چه نیا_

 یم سرمون به یخاک چه بود، خورده ییجا به سرش الل

 م؟یکرد

 سر شکر خدارو که هم حاال بشه، عوض هوا و حال خواستم پدرم، کردم یشوخ_

 .نشسته نجایا شما و من از تر حال

 چشم موقع اون تا که مامان .کرد اریاخت سکوت هم ماهان و نزد یحرف گهید بابا

 و اومد طرفم به مهیسراس ورودم با بود، نشسته انتظار به نگران

 .دیکش آغوش به منو

 م؟یایمح االن بهتری شدم، زنده و مردم بره، قربونت مادر_

 .دینکن تیاذ رو خودتون نقدریا خوبم، مامانم آره_

 :ماهان به کردم رو و

 ست؟ین میطور من که بودی نداده خبر مامان به االن تا مگه ماهان_

 که گفتم بهش و زد زنگ بار ده از شتریب میبود اونجا که فاصله اون توی اتفاقاً _

 رو خانوم آرام نیا دیبا که خودت .ستین ینگران چیه جای

 .کنه ینم باور نهینب چشم به تا که یبشناس

 مبل روی بود، شده وارد بهش من خاطر به که یعصب فشار و یخستگ از که بابا

 :گفت و نشست

 استراحت بره و بخوره زییچ کی هم ایمح که یکن آماده رو شام بهتره جان، آرام_

 .کنه

 .زمیعز کنم یم حاضر االن_

 که یمسکن خاطر به و بخوابم که رفتم اتاقم به شام یاندک خوردن از بعد شب اون

 بود شب های مهین یول گرفتم آروم یکم بودند زده زده بهم
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 .شدم داریب و سراغم به اومد درد باز که

 .نداره یتموم دردش !یلعنت_
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 از رو تعادلم لحظه کی اما نییپا امیب تخت از که دادم تکون رو پاهام زحمت به

 فتمگر تخت ی لبه به رو خودم که فتمیب بود کینزد و دادم دست

 در سمت به لنگان .شد کهیت و افتاد نیزم به بود یعسل روی که رو یگلدون اما

 .رفتم

 رو مسکنم ارمیب آب و برم آشپزخونه تا کنه کمکم که بزنم صدا رو یکی خواستم

 چارهیب کنم، خوابشون یب ومدین دلم شدم، منصرف که بخورم

 کدفعهی که برم خودم دمید بهتر .نداشتند قرار و آروم من خاطر به شب سر از ها

 .دمید خودم مقابل رو ماهان و شد روشن اتاقم چراغ

 داری؟ الزم زییچ کجا؟ ایمح_

 مسکنم برم خوام یم آخه؟ داره کردن سؤال !برگردم برم کوچه سر تا خوام یم_

 .دهیبر رو امانم درد بخورم، رو

 واست مامان .کنارشه هم آب پارچ هیعسل روی که مسکنت جمع، حواس قربون_

 به شدن بلند زحمت شد شروع دوباره دردت اگه که گذاشته

 .ندی خودت

 کردم؟ خوابت یب من دی؟ینخواب حاال تا چرا تو ماهان گلم، مامان یآخ_

 یم کار پروژم روی داشتم کردم، عادت هات مزاحمت به من جون خواهر نه_

 .خوبه حالت نمیبب امیب گفتم و دمیشن ییصدا کی که کردم

 .اومدی که یمرس افتاد، و گلدون به خورد دستم داداشم شرمنده_

 .ریبخ شب کن، صدام یداشت کاری اگه باشه_

 .ریبخ هم تو شب_

 به کردم جمع نیزم روی از رو گلدون های کهیت و خوردم رو مسکنم نکهیا از بعد

 .رفتم خواب به شد کم دردم که بعد ای لحظه و برگشتم تختم

 .نداشتم رو شدن بلند ی حوصله شدم، داریب خواب از تلفن زنگ صدای با صبح

 که دمیکش زیپر از رو تلفن ی دوشاخه و کردم دراز رو دستم

 که مامان صدای .نبرد خوابم گهید اما پتو ریز کردم رو سرم .نکنه دارمیب دوباره

 :گفت یم که دمیشن یم نبود واضح چندان
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 داریب .خوابه هم االن ،بود دهیند جدی بیآس شکر رو خدا د،یکرد لطف متشکر_

 .رهیبگ تماس باهاتون گم یم شد

 مارال کنم ینم فکر !شده؟ خبر با شبید اتفاق از زودی نیا به یک صبح موقع نیا

 یحت .بزنم زنگ بودم نکرده فرصت که من چون باشه، بوده

 یم زنگ میگوش به بشه حالم اییجو نکهیا ی واسه مطمئناً  باشه شده هم باخبر اگه

 دردم دادم، بدنم به یقوس و کش و شدم بلند میجا از .زد

 از بعد و کردم مرتب رو میروتخت .برم راه تونستم یم تر راحت و بود شده کمتر

 .رفتم سالن به گرفتم یگرم آب دوش نکهیا

 بود؟ مطلع هم شبید انیجر از که تلفن پشت بود یک .ریبخ صبح مامان، سالم_

 نیا به صبح که بود نگرانت یلیخ نکهیا مثل د،بو علوی خانوم .دخترم ریبخ صبحت_

 .بزن بهش زنگ هی بعد !زده زنگ زودی

 .حتماً _

 یم خشک رو شیموها حوله با داشت و رونیب بود اومده حمام از تازه که ماهان

 :گفت کرد،

 !ها کردی جا هم جا اون خودتو خوب نشده، یچیه هنوز ورووجک_

 .یدون ینم رو تنینازن خواهر قدر شما گه؟ید میکن چه_
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 :گفت و باال انداخت رو ابروهاش ماهان

 دود اسپند هی دخترت نیا ی واسه مامان !خانوم رهیگ یم لیتحو رو خودش چه_

 !نزنه چشم رو خودش موقع کی کن

 .ینزن چشم رو من شما اگه خان ماهان_

 .یزبون بلبل به فتهیب که گرفت جون دوباره دختره خدا، به رو تو مامان نیبب_

 هم مامان بودم، گرسنه چقدر .رفتم آشپزخانه داخل و آوردم در واسش یشکلک

 .بود دهیچ واسم یمفصل ی صبحانه

 .شدی ها زده یقحط نیع که دوباره دختر، بخور واشی_
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 بودی، نخورده زییچ مختصر شام کی جز به حال به تا ظهر وزرید از اگه هم تو_

 شبید اتفاق خاطر به یطرف از .شدی یم ها زده یقحط نیع

 .دارم ضعف هنوز هم

 خوش از .بودم کرده یخال رو صبحانه زیم بایتقر دم،یکش خوردن از دست باالخره

 اما خوردم یم ادیز نکهیا وجود با گرفت، خندم خودم ییِ اشتها

 سر رو پرتقالم آب وانیل .نشم خارج فرم از موقع کی که بود هم اندامم به محواس

 و گذاشتم ییظرفشو توی رو صبحانه های ظرف و دمیکش

 .شستمشون هم خودم

 .بود یعال نکنه، درد دستت مامانم_

 .زمیعز جونت نوش_

 زا بعد گرفتم، رو آموزشگاه ی شماره .دادم لم مبل روی و برداشتم رو تلفن یگوش

 خانوم خود و شد آزاد باالخره زد یم شغالا بوق که بار چند

 :داد جواب علوی

 د؟ییبفرما بله_

 علوی؟ خانوم دیخوب سالم_

 جدی ی صدمه شکر رو خدا گفت مادرتون طوری؟ چه تو خوبم، من زمیعز سالم_

 .دیدیند

 که وزرید بابت شرمنده .بهترم االن اما داشتم ادییز درد شبید اما آره، ممنون،_

 .شدم تونینگران مسبب

 تونیطور نکرده ییخدا نکنه که بودند نگرانتون همه نجایا زم؟یعز هیحرف چه نیا_

 یوقت و اومد ساختمون داریسرا دیرفت نکهیا از بعد .باشه شده

 از بعد که بوده اون ریتقص متأسفانه گفت یناراحت با شد باخبر افتاده اتفاق از

 هوا سردی خاطر به و بوده کردهن خشکشون خوب ها، پله شستن

 رهنما آقای .فتهیم تو ی واسه اتفاق اون تو بد شانسِ  از و بودند مونده سیخ هنوز

 دعوا باهاش یکل و گرفت تماس د،یفهم رو انیجر یوقت هم

 چارهیب باشه؟ گو جواب خواست یم یافتاد،ک یم ناگواری اتفاق اگه که کرد

 آخه .نکنند اخراج رو شونیا عموق کی که بود دهیترس یلیخ داریسرا
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 و بوده افتاده ساختمون یاهال از یکی ی واسه یاتفاق نیهمچ کی هم قبالً  ،یدون ینم

 شده وارد سرش به متأسفانه که ای ضربه خاطر به طرف

 با شکر رو خدا یول بوده، رفته کما به یمدت تا و کنه یم یداخل زییر خون بوده،

 .گرده یبرم یزندگ به ازین و نذر و دعا یکل

 خیب از خطر نکهیا از دادم، یم گوش علوی خانوم های صحبت به سکوت در که من

 دلم هم طرف کی از اما .گفتم سپاس رو خدا گذشت، گوشم

 نیا کردم، یم جمع شتریب رو حواسم هم من اگه دیشا .سوخت یم داریسرا حال به

 :گفتم یناراحت با .داد ینم رخ حادثه

 من طرف از یاطیاحت یب د،یبدون مقصر تنها رو شونیا نبود درست علوی، خانوم_

 .بوده هم
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 مرتکب رو اشتباه نیا دوباره که شد یم برخورد شونیا با دیبا راد خانوم باالخره_

 .نشند

 شونیا دوباره دییبخوا رهنما آقای از کنم یم خواهش اما د،ییفرما یم درست بله_

 .کنند اخراجشون مبادا و نکنند سرزنش رو

 .گمیم شونیا به من باشه_

 .یمرس_

 .خدانگهدار باش، خودت مراقب .کنم یم خواهش_

 :کرد میصدا مامان که رفتم یم ها پله سمت به و گذاشتم شیجا سر رو یگوش

 .شدم تیناراحت ی متوجه کردی یم صحبت مادر؟ شده یچ جان ایمح_

 .کنم شروع رو درسم بعدش که کنم استراحت کم هی رمیم مامان، ستین زییچ_

 .نمونده امتحاناتم به شتریب روز چند

 ینم یراحت به بدنم یکوفتگ خاطر به خوندن، حال در و بودم خم هام جزوه روی

 مدام هم ها مسکن خوردن با و بخونم، درس و نمیبنش تونستم

 زیم روی رو سرم رتچ حالت به جور همون .کردم یم یآلودگ خواب احساس

 چه مزاحم، !دمیپر میگوش زنگ بلند صدای با که بودم گذاشته
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 شبید از گشتم، یم دنبالش من و خورد یم زنگ مدام خوردنه؟ زنگ موقع

 نیا که بود یک دونم ینم گذاشتمش؟ کجا که بودم کرده فراموش

 .بود فمیک توی کردم، داشیپ باالخره .نبود بردار دست و بود سمج همه

 الو؟_

 دختر؟ تو ییکجا_

 .گهید هستم خونه باشم؟ دیبا کجا ،یشگیهم مزاحم سالم_

 دی؟ینم جواب دمیم اس ای زنم یم زنگ یهرچ حاال تا شبید از چرا پس_

 .خونه تلفن به زدی یم زنگ خب_

 جواب یکس زدم تون خونه به یچ هر هم شیپ ساعت مین هی برم، قربونت آخه_

 هم بار نیا اگه خواستم یم .شدم یم نگران داشتم گهید نداد،

 .تون خونه امیب دادی ینم جواب

 .کردم یم صحبت تلفن با داشتم خودم موقع اون !آهان_

 بودی؟ گوری کدوم حاال تا شبید از بگو حاال نطور،یا که_

 دختر؟ زدنه حرف طرز چه نیا کن، صحبت درست_

 .کنم یم صحبت دارم یمتشخص خانوم چه با نبودم متوجه دیببخش_

 با دختر نیهمچ مادر، و پدر اون با موندم .یشینم آدم که مارال تو دست از وای_

 !دهیبع یادب

 .ندارم حوصله اصالً که نکن شروع دوباره حاال، خب_

 .کن استفاده الفاظ نیا از و بزن حرف داری دوست طور هر پس باشه_

 !کنم یم تیرعا دارم تو مقابل دی؟ید رو کجاش زمیعز تازه_

 .یکن یم مراعات که خوبه هم باز پس !آهان_
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 بود؟ زده بتیغ کجا حاال ینگفت بشم، فدات آره_

 .کردم فیتعر تماماً  رو گذشته شب انیجر من و

 نذاشته که نبوده لیدل یب حتماً  !ولیا بابا، عجب !رسوند؟ رو تو خودش واقعاً  ایمح_

 .بری تنها ای آژانس با
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 و خودش سر پشت نکهیا خاطر واسه فقط اون مثالً؟ یلیدل چه ها، خوشه دلت_

 خونه تا منو کردند، انگاری سهل هم ها اون که نگن آموزشگاه

 ینگران و دلسوزی ،یسگ اخالق هی با روز هر و نمیب یم من که یآدم وگرنه رسوند

 .ستین کارش تو یکس ی واسه

 !ادینم بهش اصالً خدا، رو تو نگو_

 .دییفهم یم بود بهش کارت و سر مدام من مثل اگه_

 بابت از بود اون جای هم ای گهید کس هر البته .کنم ینم فکر نجوریا که من یول_

 پشت یکس که بکشه ییجا به کار گذاشت ینم آموزشگاه

 ای تو به نسبت اگه و هست آموزشگاه صاحب اون باشه یچ هر بزنه، یحرف سرش

 از آخر دست داد، یم نشون یتوجه یب هم گهید کس هر

 .دندید یم اون چشم

 !هست؟ آموزشگاه اون صاحب ایعرش ؟یگفت یچ تو مارال نمیبب_

 داری مدت همه نیا که یهست شاگردی جور چه تو ؟ینداشت خبر مگه خب، آره_

 ینم و استادته هم ایعرش خود یطرف از و آموزشگاه رییم

 .اونجاست صاحب خودش که یدونست

 خواسته یم و دهیتوپ چارهیب داریسرا اون به یکل نیهم ی واسه پس نطور،یا که_

 .کنه اخراجش

 ه؟یچ انیجر مگه_

 .گفت نویا کردم، یم صحبت که علوی خانوم با ست،ین یمهم زیچ_

 گفت؟ رو یچ_

 خوب ها، پله شستن از بعد داریسرا روزید که نهیا انیجر !یخنگ تو چقدر_

 فتهیب اتفاق اون و بخورم زیل من شهیم باعث و بود نکرده خشکشون

 .رو چارهیب اون کرده سرزنش یکل هم ایعرش و

 !شده یاتفاق نیهمچ باعث خودش که نداشته خبر یآخ_

 !ه؟یچ منظورت_

 خنگه؟ یک ینیب یم حاال_

 ه؟یچ منظورت بگو نکن، تیاذ مارال_
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 با بودند، آگاه شما یرنج زود به خان ایعرش اگه که نهیا منظورم واضحه، زمیعز_

 حاثه نیهمچ به منجر تفاوت یب و سرد شما قول به برخورد اون

 !شدند ینم ای

 .انداخت یم دستم نیا از شتریب لّاا و نداره، خبر که شکر رو خدا_

 .ای دنده کی و مغرور که بس حقته،_

 بدی؟ لمیتحو رو فیاراج نیا ای یبپرس منو حال که زدی زنگ تو نمیبب_
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 !شد جالب واسم موضوع اما .بپرسم رو حالت خواستم یم واقعاً  خدا، به نه_

 تلفن پشت مدام ای یخون یم هم درس اصال .ای سوژه دنبال همش که مه تو_

 ری؟یبگ اون و نیا از اخبار که دییخواب

 .الزمه یزندگ تو هم تنوع ست،ین درس به همش که یزندگ زمیعز_

 !یتنوع عجب هم اون_

 !تره واجب هم درس از خدا به آره_

 .یگیم درست تو باشه_

 .ها ارییم کم که ادیم خوشم_

 نداری؟ کاری .ندارم ره،ینم مخت توی یچیه که رو یکی تو با بحث ی صلهحو_

 .شتیپ امیم سر کی عصری یول نه_

 .نخوری رو مخم االن مثل که یشرط به البته_

 .فعالً نم،یبب تا_

 .خداحافظ_

 درد سرم زنه یم فک دختره نیا که بس کردم، قطع رو یگوش____________

 شروع که روز چند از بعد .کنم استراحت کم هی ات رفتم رختخواب به .بود گرفته

 درسام تمام به مدت نیا تو شکر رو خدا و بود شده بهتر هم حالم بود، امتحاناتم

 رو دلم بد زییچ کی اما .بود نمونده قلم از زییچ و بودم دهیرس

 یتفاوت یب رفتم، انومیپ کالس به که اتفاق اون از بعد ی جلسه .بود آورده درد به

 نقدریا چرا دونم ینم !گرفت رو حالم یحساب ایعرش ی ارهدوب
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 هم روز اون .خودم به نسبت ایعرش رفتارهای به خصوص به بودم، شده حساس

 دینپرس هم کالم کی یحت کرد، برخورد من با شهیهم از سردتر

 شاگردان از تر تیاهم یب واسش نقدریا یعنی .اومد بدم ازش نه؟ ای بهترم که

 اما کرد، یم برخورد یمیصم و یگرم به ها اون با که بودم گشید

 عذابم ی هیما شتریب روز اون که ای گهید زیچ و ها؟ اون عکس به درست من با

 به حدش از شیب یکینزد و بود آموزشگاه به نینازن اومدن شد،

 اما کنم، عوض رو آموزشگاهم یحت ای بشم الیخ یب گرفتم میتصم بار چند !ایعرش

 حساس و خوری خود نیا جای به دادم حیرجت و شدم منصرف

 که طوری .بشم تفاوت یب خودش همچون منم موضوع، نیا به حدم از شیب شدنِ 

 دلم ته زییچ کی وجود نیا با .کنه ینم یفرق چیه هیبق با واسم

 ایعرش باری چند اما بودم، دانشگاه کمتر امتحاناتم امیا .شد یم میتصم نیا از مانع

 پدرش، با هم دفعه کی و دمید اداری های قسمت توی رو

 هم من چون که بودند کیالکترون و وتریکامپ گروه ریمد اتاق توی رهنما دکتر

 بیعج نگاهش بار نیا اما .دمشید اونجا بودم رفته کاری ی واسه

 تمام گروه ریمد با که کارم !دمید چشمانش در رو طنتیش جور کی و بود مبهم و

 رونیب کرد اشاره ایعرش که رونیب برم اتاق از خواستم شد،

 قبول کنه یخاص فکر مبادا که رهنما دکتر حضور خاطر به اجبار به .باشم منتظرش

 که هام چشم به زد زل میمستق و ستادیا مقابلم ایعرش .کردم

 !ختیر دلم کهوی

 راد؟ خانوم یخوب_

 .خوبم من ممنون، د؟یبپرس ازم رو نیا که دیداشت نگه نجایا منو_

 ی واسه دیگفت ادمهی آخه د؟یگذروند یخوب به رو امتحاناتتون بدونم واستمخ نه_

 خاروندن سر وقت ختهیر سرتون که ادییز های درس خاطر
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 .دیندار هم

 .بوده خوب االن تا که شکر رو خدا_
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 د؟یریبگ دییخوا یم ترم نیا ییها درس هچ_

 بشه خوب معدلم و باشه مقدور واسم اگه البته رم،یم شیپ یدرس البسیس طبق_

 د؟یدیپرس رو سؤال نیا چرا .رمیگ یم شترییب واحدهای

 :داد رو جوابم مکث بدون

 چند شما ی رشته توی ترم نیا از قراره دیجد استاد کی یراست جوری، نیهم_

 ضررتون به دیریبگ باهاش اگه ره،یبگ سیتدر ی واسه واحد

 !ادیم یخوب استاد نظر به .شهینم

 من تون اجازه با دیندار ای گهید کار اگه .مونه یم ادمی شما ی هیتوص حتما بله،_

 .برم

 .دیباش موفق کنم، یم خواهش_

 .ممنون_

 نیا من خدای .بود شده ایعرش ریدرگ ذهنم دوباره و بودم نشسته یتاکس توی

 که بشناسمش درست تونم ینم چرا !کردی؟ خلق که هیک بشر

 خودت کنم؟ برخورد باهاش جور چه ده،یم تیشخص رییتغ که زمان هر بدونم

 الشیخ یب تونم یم نه که شده مرگم چه من آخه .ایخدا کن میاری

 شکر رو خدا و بودند دهیرس انیپا به امتحاناتم .ارمیب در کارهاش از سر نه و بشم

 واحدهای تونستم یم و بود شده خوب معدلم و منمرات

 نشسته تاپم لپ پشت من و بود واحد انتخاب روز .رمیبگ بعد ترم ی واسه شترییب

 به .بشه باز مربوطه دروس و دیاسات ستیل بودم منتظر و بودم

 .کردم یم نییپا و باال رو ستیل هام، درس بِ یترت

 یینکو استاد :عامل های ستمیس

 رستگار استاد :پردازنده زیر

 یزمان استاد :یمصنوع هوش

 رهنما ایعرش استاد :2 افزار نرم یمهندس

 به رو دهانم آب .کردم زمزمه لب ریز بار چند و موند ثابت آخرم درس به نگاهم

 مقابل درست ایعرش اسم !شد ینم باورم دادم، قورت زور
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 خودش جز به هم استادی چیه کنم؟ کار یچ حاال .گرفتم یم دیبا که بود یدرس

 ترم ی واسه بگذارم اگه .نه ای رمیبگ که بودم مردد !نداده ارائه

 یاوک و گرفتم رو خودم میتصم ناچار به .داد یم ارائه خودش دوباره شک یب گه،ید

 از ریغ به حاال که بود اری من با کامالً بخت نکهیا مثل .زدم

 خودم، برابر در اش گانه دو های رفتار با هم دانشگاه کالس توی دیبا انویپ کالس

 زنگ مارال به تا گشتم یم میگوش دنبال به .اومدم یم کنار

 .زد زنگ خودش که بزنم

 ا؟یمح الو_

 .سالم_

 ایمح گمیم .ها میزد یم حرف هم با میداشت شیپ ساعت کی هم، تو دادی ریگ_

 ایعرش فقط هم رو افزار نرم یمهندس درس دی؟ید رو اسمش

 .گرفتم باهاش رو درس یمعطل یب هک من داده، ارائه خان

 

 73 

 به نانیاطم از قبل خواستم ینم و نبودم مطمئن ایعرش به نسبت احسامم به هنوز

 نیهم ی واسه بشه، زییچ ی متوجه مارال احساسم، بودن یواقع

 :گفتم

 با دادند یم ارائه هم گهید استاد تا ده اگه که زنم یم حدس .من شانس از بله_

 !یگرفت یم خودش

 .یخوب نیا به استاد ه؟یچ رادشیا زمیعز_

 خوبه؟ که یمطمئن همه نیا کجا از تو_

 گفت گرفتم، تماس ها پچه از یکی با دمید ستیل توی رو اسمش که موقع همون_

 .هیعال سشیتدر

 یپ موضوع نیا به کجا از ره،یگ یم درس ما دانشگاه توی اولشه ترم هتاز که نیا_

 !بردند؟

 .بشه تموم حرفم تا بذار گریج روی دندون بابا، ای_

 .بگو خب_
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 چنان اون کرده، یم سیتدر حاال تا که یدانشگاه هر تو پسرمون گل راستش_

 از واحد انتخاب موقع که داشته هاش دانشجو نیب یتیمحبوب

 شما حاال و شده، یم پر هاش کالس اول ی قهیدق ده در که بوده ییادهااست جمله

 !یکن یم ناز

 :گفتم و افتادم خنده به زد که یحرف با

 مطمئنا و شده یم شامل رو ها خانوم هم دانشجوهاشون تیاکثر حال به تا حتما_

 و پیت و یافگیق خوش خاطر ی واسه شتریب هم تشیمحبوب

 .بوده ظاهرش

 به باش مطمئن یول کن، نگاه هیقض نیا به خوای یم که جنبه هر از شما زمیعز_

 اون .هیخوب استاد لحاظ هر از ایعرش که شهیم ثابت هم تو خود

 .نه ای ییایب کنار باهاش یتون یم که خودته مشکل گهید هم

 !شد اضافه بهش هم نیا حاال که بود کم انومیپ کالس زم،یعز دوارمیام_

 .هیآتل برم بود قرار که افتاد عصرم امروز ی برنامه به ادمی کنم قطع نکهیا از قبل

 من با که نداری یخاص ی برنامه که عصری رفت، یم ادمی داشت مارال یراست_

 .بودم گفته بهت که قبالً  ه؟یآتل ییایب

 بری؟ خوای یم چند ساعت .ادیب شیپ ای برنامه ای برم بخوام ییجا کنم ینم فکر_

 .باشم اونجا دیبا دو ساعت_

 .نمتیب یم هیآتل توی پس ،یاوک_

 .خداحافظ ممنون،_

 اما بشم، آروم نواختن کم هی با تا رفتم انومیپ اتاق به و کردم یخداحافظ مارال از

 بیعج چشمم، جلوی اومد نواختن موقع ایعرش ی چهره یوقت

 تونستم یم قبل از شتریب که بودم یم خوشحال دیبا دونستم ینم .گرفت دلم

 که داشت خواهد شترییب فرصت نکهیا از باشم ناراحت ای نمشیبب

 داشتم ازین دم،یکش نواختن از دست .بده عذابم شینیب شیپ قابل ریغ رفتارهای با

 رو انیجر اگه اما ماهان؟ از بهتر یکس چه و بزنم حرف یکی با

 ریگ مبهم احساس کی توی مغرورش خواهر که کرد؟ یم فکری چه گفتم یم بهش

 یگاهیجا چه مقابلش طرف ی واسه دونه ینم یحت و افتاده
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 با بتونم خودم دیشا که دیام نیا به کنم، صبر گهید مدت کی دادم حیترج داره؟

 ییجا به داره احساسم نیا دمید اگه یحت و امیب کنار مشکلم
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 .برد خواهم ادی از رو یچ همه بود، خواهد خودم عذاب عاقبتش که شهیم دهیکش

 ستیل .گرفتم بغل توی رو زانوهام و نشستم مبل روی برگشتم، خودم اتاق به

 .کردم باز بودم کرده رهیذخ میگوش توی که رو ییها آهنگ

 ومدیین ،ییایم یگفت

 بدی یلیخ من زیعز

 بلدی خوب رو شکستن

 زدی شیآت منو عکس دمیشن

 نرفتمو نرو، یگفت

 نبستمو یکس به دل

 دستمو دادی کاری چه

 دستمو رهیبگ هیک ینباش

 نذاری تنهام دادی قول

 داری دوستم بودی گفته

 نذاری تنهام دادی قول

 داری دوستم بودی گفته

 یکن راحتم که یرفت

 یکن راحتم که یرفت

 یکن کمم تیزندگ از

 یکن کمم تیزندگ از

 یعاشق جرم هب یخواست

 یکن تنم غم رهنیپ

 منه؟ از بهتر که هیک

 گذره؟ ینم ازت چرا
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 بهتره ینباش یگفت

 بگذره خوش رمیم باشه

 نذاری تنهام دادی قول

 داری دوستم بودی گفته

 نذاری تنهام دادی قول

 داری دوستم بودی گفته
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 ومدیین ای،یم یگفت

 بدی یلیخ من زیعز

 بلدی خوب رو شکستن

 زدی شیآت رو عکسم دم،یشن

 نرفتمو نرو، یگفت

 نبستمو یکس به دل

 دستمو دادی کاری چه

 دستمو رهیبگ هیک ینباش

 نذاری تنهام دادی قول

 داری دوستم بودی گفته

 :کردم زمزمه دمخو با خت،یر یم فرو میها اشک اریاخت یب

 استاد کی جز به من ی واسه که ایعرش زدی؟ جونم به که هیدرد چه نیا ا،یخدا_

 قبل تا کن میاری !من؟ خدای دفعه کی شد یچ پس .نبود شتریب

 .کنم رها رو خودم بشم ریاس عشقش دام در نکهیا از

 بودم هنگامم زود احساسِ  نیا به دادن انیپا ی واسه ای چاره دنبال به ذهنم توی

 زنگ با .دیکش یم او سمت به شتریب منو قلبم که غیدر اما

 :دادم جواب شماره به کردن نگاه بدون .اومدم خودم به میگوش

 بله؟_

 ؟یخوب جون، ایمح سالم_
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 شما؟_

 ؟ینشناخت زم،یعز هستم ایمیک_

 خوبن؟ نایا مامان ؟یخوب تو جون، ایمیک شرمنده_

 خوردی؟ سرما گرفته، داتص .ستین خوب حالت نکهیا مثل ممنون،_

 :گفتم نیهم ی واسه بگم، یچ بودم مونده

 .تهیحساس خاطر به زم،یعز نه_

 جواب زنم یم زنگ شیگوش به یچ هر ست؟ خونه ماهان جون، ایمح گمیم !آهان_

 .دهینم

 گمیم هستش اگه نمیبب برم کن، قطع خوای یم .بود خونه که شیپ ساعت کی تا_

 .رهیبگ تماس باهات

 نداری؟ کاری من با .شدم مزاحمت شرمنده زم،یعز ممنون_

 .برسون سالم بابا و مامان به کنم، یم خواهش_

 .خداحافظ زم،یعز تیبزرگ_
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 .خداحافظ_

 هیگر بشه متوجه یکس مبادا که زدم صورتم به یآب کردم، قطع که رو یگوش

 به .ماهان طرف از خصوص به شدم، یم میج نیس یکل وگرنه کردم

 کارش اتاق به سری اومد، ینم هم ییصدا و سر چیه نبود، اما رفتم ماهان اتاق

 تماشای حال در دیشا که رفتم سالن به .نبود هم جا اون اما زدم

 همه چرا .نداد جواب یکس مزد صدا یچ هر .نبود ازش اثری اما باشه ونیزیتلو

 آشپزخانه سمت به ینگران با !زده؟ بشونیغ اطالع بدون ییکهوی

 :اومد حمام از ییصدا که رفتم یم

 ا؟یمح ا؟یمح_

 .رفتم حمام سمت به عجله با کرد، یم صدام که بود ماهان

 ماهان؟ بله_

 ای؟ینم چرا زنم یم صدات یچ هر دختر؟ تو ییکجا معلومه_
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 .زدی یم رو حمام زنگ خوب_

 .یگرفت کری مرض شما نکهیا مثل یول زدم بار ده_

 داری؟ کارم یچ_

 .ارشیب واسم زحمت یب ارم،یب رفته ادمی رو حولم_

 .داداشم ارمیم االن_

 رفتم آشپزخانه به منم .نشست نهیشوم کنار و رفت رون،یب اومد حمام از که ماهان

 .کردم درست قهوه کی واسش و

 .بشه گرمت تا بخور داداش ایب_

 کردم؟ یم صدات همه نیا بودی کجا نمیبب گلم، خواهر یمرس_

 حتماً  گفت زد، زنگ ایمیک یراست .نشدم متوجه نیهم ی واسه بودم انویپ اتاقِ  توی_

 .رییبگ تماس باهاش

 .بهش زنم یم زنگ بعد باشه،_

 .بودش باال برم نکهیا از قبل تا کجاست؟ مامان ماهان،_

 .ییدا شرکت سر کی رفت_

 ؟یچ ی واسه_

 .دمینپرس من دونم، ینم_

 مامان که کنم درست شام ی واسه زییچ کی برم نداری کاری من با اگه ،یاوک_

 .ست خسته ادیم

 .برس کارات به برو خواهرم، نه_

 از بعد و شدم شون چهره توی یناراحت ی متوجه بابا و مامان اومدن از بعد شب اون

 .کنه صحبت باهام یموضوع به راجع که خواست ازم بابا شام

 شونیناراحت باعث زییچ چه دونستم یم دیبا اما بود ریدرگ یحساب فکرم نکهیا با

 .شده

 همون به راجع کنم صحبت موردش در خوام یم که ای مسئله جون بابا ایمح_

 مادرت و من کارهای .میگرفت ایتالیا به رفتن ی واسه که هیمیتصم
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 و کاراشه دنبال تییدا که ماهان مونه یم فقط و شهیم درست ادیز احتمال به

 ادیم بشه، کارش که ماه چند از بعد اد،یب نتونه ما همراه اگه ممکنه

 نداری؟ اومدن میتصم هنوز تو جون بابا .جا اون

 در موقع همون من کرد، مطرح رو موضوع نیا بابا بار نیاول ی اسهو یوقت نکهیا با

 حاضر صورت چیه در گفتم بودند گرفته که یمیتصم جوابِ

 نیا دیشا .بودم مردد االن اما ب،یغر مملکت به هم اون میبر جا نیا از ستمین

 .کنم فراموش هم رو ایعرش رفتنم با که بود فرصت نیبهتر

 کنم؟ رو امه فکر شتریب شهیم بابا_

 .ریبگ رو تیقطع میتصم گهید روز دو تا تینها یول ، بابا ستین یمشکل_

 .بابا چشم_

 ای موندن ی واسه رو خودم میتصم روز دو نیا در خودم، ییتنها در تا رفتم اتاقم به

 کی از اومده، شیپ طیشرا نیا با امروز اگرچه .رمیبگ رفتن

 بود، ایعرش ریدرگ مدام فکرم هم گهید طرف از و ایتالیا به خانوادم رفتن طرف

 اما نداشتم، رو گرفتن عکس و رفتن هیآتل به دماغِ و دل چندان

 خراب و یپژمردگ به رو بودم کرده جمع منظور نیا به که رو زیییپا های برگ

 مین و کی ساعت .بود گذشته یلیخ هم حاال تا و رفت یم شدن

 کولم توی رو هام لباس و لیوسا و شدم حاضر عیسر ناهار، خوردن از بعد که بود

 رو ایمیک رهیم که رشیمس توی خواستم ماهان از و گذاشتم

 قبل روز بارون خاطر به و ادیز سرمای از ها ابونیخ .برسونه هیآتل تا منو نه،یبب

 .کرد یم یرانندگ یآروم به ماهان و بود زده خی باً یتقر

 زیییپا ی منظره با گرفتن عکس فکر به زمستون شروع با چرا حاال ،ییایمح گم یم_

 افتادی؟

 اندوهه، و غم گر یتداع زییپا نکهیا وجود با آخه د،یرس ذهنم به دفعه کی راستش_

 یخاص ییبایز هی واسم و بودم فصل نیا عاشق شهیهم من اما

 .داره

 واسم زیییپا روزهای شهیهم بعد به زمان اون از آقاجون مرگ خاطر به من یول_

 .بوده زیانگ غم و ریدلگ
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 شروع اما بوده، جون آقا جمله از ها یلیخ یزندگ انیپا زییپا چه اگر داداشم اما_

 خود نیا .شدند متولد فصل نیا در که بوده هم یکسان یزندگ

 وگرنه .میپندار یم اندوه از و زیانگ غم ای بایز رو عتیطب های جلوه که میهست ما

 .باستیز ات،یح یِ زندگ فصل چهار

 دلش به ای دوباره غمِ جون، آقا مرگ تلخ ی خاطره آوردن ادی به با که ماهان

 یحرف گهید هم من و داد، ادامه سکوت در رو راه یباق نشست،

 .بود ومدهین هنوز مارال شدم، که هیآتل وارد .نزدم

 د؟یخوب خانوم، لوفرین سالم_

 .ممنون زم،یعز سالم_

 که؟ نکردم رید_

 .بندازم راه رو ها خانوم نیا منم یبش حاضر تا ،یخانوم نه_

 .باشه_

 .شد دایپ خانوم مارال ی کله و سر باالخره که شدم یم آماده داشتم

 دختر؟ تو ییکجا_

 .موندم کیتراف توی_
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 نیا به یدست هی ایب زود حاال .ها آدم ما ی واسه شده بهونه کیتراف نیا که خوبه_

 .شهیم داشیپ لوفرین نیا االن که بکش هام چشم

 ساعت ربع مدت در عیسر یلیخ و داشت چشم شیآرا در یخاص مهارت مارال

 هم رو موهام کرد، شیآرا ام چهره حالت با مطابق رو هام چشم

 رو جلوش انداختم، هام هشون دور به بودم، کرده لخت و صاف کامالً مو اتوی با که

 فرم به میشونیپ روی بودم، کرده کوتاه خرد صورت به که هم

 مارال از و دمیپوش هم یکوتاه یلیخ چسبون ی دکلته لباس .دادم حالت کج

 چهرش در ییبایز از خود که لوفرین .کنه صدا رو لوفرین که خواستم

 :تگف و زد لبخندی من دنید با ورود محض به نداشت، کم زییچ

 .جون ایمح نمتیب یم تر خوشگل قبل از دفعه هر که واقعاً _
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 .نهیب یم خوشگل هاتون چشم د،یدار لطف ،یمرس_

 د؟یریبگ عکس دییخوا یم ییتنها_

 ی نفره دو های عکس و بود نجایا هم ایعرش کاش !گرفت دلم جور بد سؤال نیا با

 .نبود شیب یالیخ اما .میگرفت یم هم با ای عاشقانه

 .دارم الزم اتاقم توی ی واسه نفره تک های عکس جون، لوفرین بله_

 آوردی؟ رو ها برگ یراست_

 .شده خراب شیکُل البته بله،_

 ی منظره هم ها اون که داشتم دامادی و عروس کی روزید اتفاقاً  ست،ین یمشکل_

 باغ از بودند تونسته زحمت به و بودند کرده انتخاب رو زییپا

 واسه رو ها برگ شد تموم کارشون نکهیا از بعد منم .دکنن جمع برگ اطراف های

 .بشه الزم دیشا که داشتم نگه تو ی

 .جون لوفرین یمرس_

 م؟یکن شروع ای آماده_

 .بله_

 تا چند هر مختلف، های ژست در گرفتن عکس یکی یکی به کرد شروع بالفاصله و

 تکراری تا کردم یم عوض رو هام لباس گرفتم یم که عکس

 .باشه متفاوت کامالً که گرفتم اسپرت پیت با هم عکس تا ندچ هی .نشه

 ،یپشت ی محوطه توی میبر دیبا .شد تموم هیآتل توی های عکس جان، ایمح خب_

 انجام رو کار نیا عیسر یکن عوض رو لباست خوای یم اگه

 .کنه آماده رو زییپا ی منظره و بره ها بچه از یکی بگم منم تا بده

 .امیم گهید ی قهیدق چند تا ممن د،یبر شما باشه_

 از یقسمت بالفاصله هم مارال و کنه عوض رو موهام مدل و فرم خواستم مارال از

 شونه طرف کی به هم ای کهیت و کرد جمع باال طرف به رو موهام

 ی منظره با مطابق که رو یلباس .آورد در فشن حالت به باًیتقر و کرد زونیآو ام

 با بود عروس لباس همانند باً یقرت بودم، کرده انتخاب زییپا

 و دکلته ی تنه باال و افتاد یم هم روی که ادییز های نیچ و پف کامالً  ی تنه نییپا

 .ییطال از ییها موج با میمال قرمز رنگ به
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 طوره؟ چه مارال_

 نهیبب رو تو تا باشه نجایا دیبا که یاون فیح .شدی خوشگل چقدر یدون ینم ،یعال_

 !ست گهید یکی ستم،ین من

 :دمیپرس اخم با و متعجب
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 !مارال؟ هیک به منظورت_

 از هم خنگ آدم .این لمیف من جلوی پس ،یدون یم خوب هم خودت که نفر کی_

 !ببره یچ همه به یپِ تونه یم تو رفتار رییتغ

 .داشته برت توهم کنم فکر_

 .یکن پنهونش من از یتون یم تو نه و هستم بهیغر من نه_

 .کردی برداشت اشتباه به گمیم هم باز یول_

 .نچ_

 .بشه کیتار هوا که االنه .شد رید که میبر ایب حاال، خب یلیخ_

 نیزم از یقسمت که ییها برگ روی به خواست من از لوفرین م،یرفت که محوطه به

 دور به رو لباسم دامن هم خودش و نمیبنش بودند وشاندهپ رو

 به رو دستم دو و رمیبگ آسمون سمت به و سرم که داد حیتوض واسم و کرد پهن

 و برم یم باال به رو هام دست که زمان هم تا ارمیب ها برگ ریز

 که طور همان قاً یدق هم من .رهیبگ رو عکس زه،یر یم نییپا به که رو یبرگ چند

 تا گرفت شکل نیهم به عکس چند او و دادم انجام بود گفته

 ها عکس تمام نکهیا از بعد .کنه انتخاب بود مناسب لحاظ همه از که رو نیبهتر

 عکس خواستم ازش و کردم تشکر جون لوفرین از شد، گرفته

 ی اندازه در رو زیییپا عکس تنها و مختلف های اندازه در رو هیآتل داخل های

 .زنهب قاب روی بزرگ

 .یکن حاضرشون واسم زود اگه شمیم ممنون_

 تو دیبا که هست هم گهید کارهای چون دم،ینم قول اما جون ایمح کنم یم یسع_

 اگه که ریبگ تماس هفته آخر شما .بدم لیتحو روز چند نیا
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 .رییبگ لیتحو اییب شنبه بود آماده

 .دیکن یم لطف ممنون،_

 .برسون مه رو مامان سالم .زمیعز کنم یم خواهش_

 .حتما چشم،_

 کی به خونه به رفتن از قبل که دادم پبشنهاد مارال به م،یشد خارج که هیآتل از

 دستم از چنان هم که مارال و میبر رمونیمس توی شاپ یکاف

 :گفت دلخوری با بود ناراحت

 .یبگ بهم رو یچ همه موضوع اون به راجع که یشرط به یول باشه،_

 .میبر ایب حاال باشه،_

 با که هم خودم و گالسه کافه کی مارال ی واسه .میبود نشسته شاپ یکاف ویت

 یبستن کردم یم دییشد گرمای احساس سرد هوای نیا وجود

 :گفت و زد بهم ای انهیموز لبخند مارال !دادم سفارش

 !سوزی یم عشق حرارت از داری تو زم،یعز ست؟ین اشتباه حدسم دیید_

 .مارال خدا رو تو کن بس_

 .سمجم یلیخ یدون یم که نرو طفره پس ،یبگ واسم رو یچ همه شد رقرا_

 نیا توی چون که نهیا خاطر واسه دیشا .ستمین مطمئن هم خودم هنوز کن باور_

 وجودش به ییجورا هی بودم، باهاش رو روزهام شتریب مدت
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 .کردم عادت

 که نبودی تو فقط ،یرفت یم مدت نیا که هست ییها کالس به منظورت اگه_

 .زمیعز بودی شاگردش

 .کرده باز جا همه دل توی اون که یدون یم خودت یول درسته،_

 شدن کینزد قصد حاال تا که ییها اون میدون یم خوب رو نیا من هم و تو هم اما_

 .بوده هوس و حیتفر سر از فقط داشتند، رو بهش

 ؟یمطمئن کجا از تو_
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 مدت نیا توی من اما ینکن دقت زهایچ نیا به تو دیشا .تابلوئه کامالً  بشم، فدات_

 دست به در یسع بار چند از بعد کدومشون هر که بودم متوجه

 رفتن یم و شدند یم الیخ یب دند،ید یم یمحل کم ایعرش جانب از یوقت آوردنش

 .گهید یکی سراغ

 !بودی؟ کرده استخدام یخصوص کارآگاه شدی؟ زهایچ نیا ی متوجه جوری چه تو_

 چند نیهم توی من اما ری،یم و دانشگاه اییم فقط تو که گفتم خانوم، ایمح نه_

 ی متوجه گرفتم، نظر ریز رو انشیاطراف متقابالً و ایعرش که باری

 .شدم زهایچ نیا

 !رو؟ ها اون رییبگ نظر ریز که بوده مهم نقدریا واست چرا_

 .تو خاطر واسه_

 !من؟ خاطر به_

 نیا و نکردی قبول تو کردم، رو روزی نیهمچ ینیب شیپ که روزی ادتهی اوهوم،_

 و یگرفت جانب به حق ی افهیق و فتهیب اتفاق نیا محاله که

 و رسه یم نجایا به کار که بودم مطمئن من اما .ابدا و اصال ا؟یعرش و من که یگفت

 یم سوسه دورش که رو ییها دختر و ایعرش موقع مونه از

 .گرفتم نظر ریز رو اومدند

 نیا از شیب ایعرش به احساسم خوام ینم که ییاونجا از جون، مارال یول نطور،یا که_

 احتماالً  ستم،ین آگاه خودم به درونش از چون و بره شیپ

 !ایتالیا برم رمیبگ میتصم

 :گفت بود، شده شوکه حرفم نیا گفتن از که مارال

 !تنها؟_

 .خانواده با نه_

 بازی؟ یم رو خودت داری ستین مشخص یچیه هنوز که زودی نیا به ایمح_

 من به رو حس نیا هم تو ایآ و دارم دوست بگم ایعرش به برم کنم؟ کار یچ_

 !داری؟

 که بده نشون خودش از یحرکت هم اون تا یکن صبر دیبا اما گم، ینم رو نیا من_

 .خواد یم رو تو هم اون میبش مطمئن
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 فته؟یب یاتفاق نیهمچ که معلوم کجا از ؟یك تا وقت اون_

 که باش مطمئن تو، مقابل در برخوردش نوع و افتاد اواخر نیا که ییها اتفاق با _

 .یرس یم حرفم به کینزد ای ندهیآ در

 .شدم جیگ پاك خدا، به دونم ینم_

 برن؟ قراره یک خونوادت حاال_
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 عقب کارش ممکنه یماه چند ماهان البته .دیع از بعد احتماالً  دونم، ینم قاً یدق_

 .بره بعد و فتهیب

 م؟یدار وقت پس !آهان_

 دنبال زودتر چه هر که بدم اطالع بابام به رو آخرم میتصم گهید روز دو تا دیبا نه_

 .رم ینم بودم گفته قبالً  آخه ره،یبگ رو کارهام

 .نداره سودی یمونیپش بعد که کن رو هات فکر خوب روز دو نیا تو پس_

 .دونم یم_

 .شد رید یلیخ که میبر پاشو گهید_

 چنده؟ ساعت مگه_

 .زمیعز هشت ساعت_

 .میبر باشه،_

 فکر ایعرش کردن فراموش و فتنمر به و بودم داریب صبح های یکینزد تا شب اون

 .کنم رونشیب قلبم از تونستم ینم و خواستم ینم اما کردم، یم

 ببره، ادی از رو اون دلم و ذهنم که کردم یم تالش و گذشت یم شتریب چه هر

 دمینفهم هم خودم و خواستمش یم شتریب لحظه هر و بود محال

 بود شده گفته صبح اذان انداختم، ینگاه ساعت به !شدم؟ گرفتار عشق در یك

 نماز ی واسه یتنبل سر از ها وقت یبعض چه اگر .بود نماز وقت و

 وضو نکهیا از بعد .کردم ینم ترك رو گرمید نمازهای اما موندم یم خواب صبح

 مادر ادگاری که ام سجاده پای یلحظات خوندم، رو نمازم و گرفتم
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 میتصم نیا در مرا خواستم و کردم ازین و راز خودم خدای با و نشستم بود جونم

 خودم به یوقت .دهد نجاتم یراه دو نیا از و کند اریی مهم

 .بود نشسته مقابلم ماهان و بود سیخ اشک از صورتم تمام اومدم

 ای و گرفته دلت یلیخ حتما ،یختیر یم اشک تو که جور نیا گلم؟ خواهر هیچ_

 کمکت یخواست یم خدا از که اومده شیپ واست ای مسئله

 خواهرم؟ کنه،آره

 .هیگر ریز زدم دوباره و بردم پناه آغوشش به

 مگه .دییم هدر جور نیا که رو نازت های اشک اون نمینب بشم، فدات باش آروم_

 یم بر یمشکل به ای رهیگ یم دلمون موقع هر نبود قرار

 معرفت؟ یب رفت ادتی از قرارمون زودی نیا به م؟یبگ هم به میخور

 چند هر .شدم رهیخ ماهان های چشم به و کردم پاك صورتم روی از رو هام اشک

 ایعرش یمشک چشمان ادی به اما داشت، تفاوت هم با رنگشون

 داره یبرق چه چشمانش که دمید یم وضوح به بهم، زد یم زل موقع هر که افتادم

 بایز چشمان اون با رو نگاه اون تونستم یم چطور من و

 ایعرش ییگو زدم، ماهان چشمان به ای بوسه و شدم بلند اریاخت یب کنم؟ فراموش

 :گفتم و شدم آروم قدری ماهان حضور با !بود مقابلم

 م؟یکن صحبت هم با فرصت سر شهیم ست،ین خوب حالم االن داداش_

 کوچولوی خواهر هستم خدمتت در در من یخواست تو که زمان هر زم،یعز باشه_

 .خودم

 .داداشم ممنون_

 .یبخواب بهتره گهید_

 .کردم خوابت بد اگه دیببخش_

 

 82 

 .بودم داریب قربونت، نه_

 .داداش ریبخ شب_

 .یخانوم ریبخ صبح بگو_
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 :گفتم و زدم لبخندی

 .ریبخ صبح پس ،یگیم راست آره_

 بارون و برف خاطر به و بود شده دتریشد هم رماس ها، کالس شروع با زمان هم

 و دانشگاه به مادرم نیماش با تا بود کرده یراض رو بابا مامان،

 مدارس و ها دبستان اومد، یم دییشد برف صبح روز اون .برم هام کالس

 دانشگاه نگیپارک توی رو نیماش .بودند کرده لیتعط رو ییراهنما

 که بودم مطمئن حاال .ختیر دلم ا،یعرش نیاشم دنید با لحظه همون کردم، پارك

 نبود، چاره راه فرار .شد نخواهم مونیپش گرفتم که یمیتصم از

 نخواهد تعلق من به گاه چیه ایعرش که دمیرس یم باور نیا به روزی اگه یحت

 اش خاطره و ادی با تنها و کرد نخواهد رییتغ زییچ هم باز داشت،

 به گذشته چون هم که بود نیا کار نیبهتر االن اام .داد خواهم ادامه میزندگ به

 پله از مهیسراس و رفتم ساختمون ورودی سمت به .بنگرم ایعرش

 کالسش سر موقع به دونستم یم و بود کالس ساعت شروع قاً یدق .رفتم باال ها

 بچه به رو وارید کنار .شدم وارد و کردم باز رو در یمعطل یب .ادیم

 .شد من ورود ی متوجه که کرد یم صحبت و بود ستادهیا ها

 نیهم ی واسه اد،یم دییشد برف استاد، دیببخش_

 :گفت و بشه تموم حرفم نگذاشت

 .دییبفرما بخشم، یم بهتون امروز راد، خانوم ستین یمشکل_

 .ممنون_

 درصد هشتاد که جالبه و بود پیک تا پیک کالس .نشستم مارال کنار و رفتم

 اول ی جلسه همون از ایعرش دادند یم لیتشک ها دختر رو دانشجوها

 همان بودم متوجه اما بودم، خودش محو شتریب چه اگر من و کرد شروع رو درس

 زحمت نیهمچن و هیعال سشیتدر بود گفته مارال که گونه

 تنها س،یتدر نیح در تا بود برداشته دانشجوها دوش از هم رو جزوه نوشتن

 انیپا به مونده قهیدق جپن .باشه او های نکته و درس به حواسشون

 .بشه آشنا هم ها دانشجو با زمان هم تا کرد یاسام ستیل خواندن به شروع کالس

 از مطمئناً  که بهم زد زل و کرد یکوتاه مکث دیرس که من به
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 اعماق تا گرید باری نگاهش اما ن،ییپا انداختم رو سرم !نموند پنهان هیبق دید

 :کرد یم نجوا آرام نمدرو در یکس ییگو و لرزوند رو وجودم

 که یشگونین با .برگردم گرفتم که یمیتصم از نگذار گونه، نیا نده عذاب ایعرش

 اتمام به یاسام خوندن .اومدم خودم به گرفت بازوم از مارال

 :گفت و ها بچه به کرد رو ایعرش و بود دهیرس

 بتیغ ضروری مواقع جز به مگر داره، امکان که ییجا اون تا گهید ی جلسه از_

 حذف درستون بتیغ تا چهار با .دیباش نداشته هم ریتأخ و دینکن

 .شهیم کم تونیانیپا ی نمره از صدم 25 هم رییتأخ هر با و شه،یم

 دست ییسما آزاده .گفت یم زییچ کس هر و گرفت فرا رو کالس ای همهمه

 :گفت استاد ی اجازه با و کرد بلند

 .شهیم کم مونیانیپا ی نمره زا یکل ترم انیپا تا که جوری نیا استاد_

 ییجا اون تا که گذاشتم رو شرط نیا لیدل نیهم به هم من ،ییسما خانوم دینیب_

 ضرر به جشینت چون د،ییاین من کالس به ریتأخ با ممکنه که
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 .شهیم خودتون

 سپرده، خاطر به رو اسمش زودی نیا به ایعرش بود کرده ذوق یحساب که ییسما

 :داد ادامه دوباره

 !گهید ادیم شیپ موقع کی استاد خب_

 :گفت بود، گرفته رو خندش جلوی زور به که مارال

 پسرها استاد، جای به اومد عشوه که بس .ییسما کرده گم رو خودش چه نیبب_

 .چارهیب بدبخت !خدا به شدند ییهوا

 :گفتم و زدم پاش به کفشم نوك با

 .کنه یم نگاهمون داره ایعرش واش،ی_

 :گفت من، به نگاهش اما بود ییسما صحبتش طرف اگرچه ایعرش

 اومده شیپ یمشکل نکهیا حساب به گذاشت شهیم رو بار دو تاً ینها ای ریتأخ بار کی_

 و یمنظ یب حساب به شهیم گذاشته شتریب ریتأخ یول باشه،
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 و ادیب بخواد دلش موقع هر که رو نظم یب دانشجوی کی عذر وجه چیه به هم من

 .رمیپذ ینم اد،ین موقع هر

 :گفت نداشت، اومدن کوتاه قصد که ییسما

 .دهینم ارائه ای گهید استاد چیه که هم شما از ریغ به استاد، خب_

 :گفت جوابش در بود شده کفری یحساب که ایعرش

 اگر د،یرینگ رو کالس وقت هم نیا از شتریب .کردم عرض که نیهم ییسما خانوم_

 دیباش حاضر کالس سر موقع به که سخته واستون یلیخ هم

 .دیبزن رو تونیانیپا ی نمره چند دیق

 سکوت ایعرش تند لحن از همه .رفت رونیب کالس از و برداشت رو فشیک یعصب و

 یکل رالما !فتهیب پس بود مونده کم هم ییسما بودند، کرده

 .گرفت رو ییسما نیا حال یکی باالخره که کرد ذوق

 شهینم هم عسل من کی با ها وقت یبعض رو ایعرش نیا شییخدا ایمح گمیم_

 !دستش؟ از زنش بکشه یچ .خوردش

 .اوهوم_

 .کردم ینم باور من و یداشت حق واقعاً _

 .اوهوم_

 م؟یکن دیدج استاد نیا به یادب عرض کی کینزد از میبر ای هیپا نمیبب_

 .اوهوم_

 !خوردی؟ اوهوم قرص کردی، خفم ایمح_

 ؟یچ_

 دختر؟ تو ییکجا_

 ؟یگفت یچ .نبود حواسم د،یببخش_

 کرده فراموش !آهان چته؟ تو هست معلوم اوهوم؟ یگیم خودییب یه چرا پس_

 یداشتن دوست استاد نیهم دل خسته عاشق شما که بودم
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 !دیهست اخمو باً یتقر
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 رو فکرم کرد یم یسع یول بود، آگاه من درون از و هیقض از نکهیا وجود با مارال

 .دارم رفتن به میتصم هنوز من گمانش به .کنه منحرف

 .خونه برم زود تا میریبگ انتشارات از رو جزومون میبر ندارم، حوصله خدا به مارال_

 استاد، شیپ میبر گفتم نیهم ی واسه ست،ین خوب حالت اصالً تو که هستم متوجه_

 !بشه باز دلت بلکه

 دوستم؟ ای یهست من دشمن تو نمیبب م؟یبر یچ ی واسه_

 چطور؟_

 .برو تو خوای یم اگه ،یدون یم خوب خودت_

 طرف اون به ایعرش عشق از فرار ی واسه ممکنه شما که هست ادمی زم،یعز بله_

 .بری مرزها

 فراموش هم رو ایعرش گرفتم میتصم اما .ندارم رفتن قصد گهید برعکس، اتفاقاً _

 .کنم

 :گفت و ستادیا مقابلم زده بهت مارال

 ببری، ادی از رو ایعرش که بری یخواست یم !ارمینم در سر تو کارهای از که من_

 الشیخ یب خوای یم هم باز کردی موندن قصد که هم حاال

 به مجبور روز هر و داری باهاش که یکالس همه نیا وجود با هم اون ؟یبش

 نه؟ ای داری عقل که کنم یم شک ها وقت یبعض ؟یهست دنشید

 که راحته یلیخ من برای کردی فکر .بستم ینم دل ایعرش به که داشتم عقل اگه_

 بمونه؟ استاد کی حد در فقط واسم و نمشیبب روز هر

 به یاحساس اگر ایعرش مینیبب تا یکن صبر دیبا گفتم که جور همون ؟بهت بگم یچ_

 کنه؟ یم یاقدام داره تو

 :وگفتم نشستم راهرو های یصندل از یکی روی درمونده

 باشه یك ستین معلوم ا،یعرش که روزی به باشم داشته دیام خودیب خوام ینم_

 ننشو جوری مقابلش در رو خودم ستمین هم حاضر و سراغم ادیب

 .بشه احساسم ی متوجه که بدم

 هم رو زهایچ نیا یعاشق .یبمون منتظر دیبا یمطمئن احساست از واقعاً  اگه پس_

 عاشق و است سخت عشق راه کردن یط زمیعز گه،ید داره
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 رو عاشق صبر و مونه یم نهیس توی ابد تا باشه یواقع اگه عشق !تر سخت ماندن

 .رسونه یم تینها یب به معشوقش به دنیرس ی واسه

 ؟یچ نرسوند عشقم به منو انتظار و صبر اگه_

 وصال به یقیحق عشق هی ممکنه ها وقت یگاه که یبرس نیا به دیبا موقع اون_

 ات معشوقه ای معشوق به که عشقه ذات از یقسمت نیا .نرسه

 !ینرس

 از ،یکن دوارمیام که نیا جای به کنم؟ یم دل و درد یک با دارم که بگو منو_

 ؟یگیم معشوق به دنینرس

 .گرفت هاش دست توی رو دستم و نشست کنارم مارال

 فراموشش خوای یم یگفت یم شیپ ی لحظه چند تا خودت بشم، قربونت آخه_

 ری؟یگ یم رادیا من به وقت اون ،یکن

 حال نیا به منو که یلعنت اییعرش کنه کارت یچ بگم خدا شه؟ینم که کنم کار یچ_

 !یانداخت روز و

 ببندی؟ دل بهش که کرده مجبورت مگه دختر؟ تو داری اون به کار یچ_

 شده؟ که باعثش یول نکرده، مجبورم نه_
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 خونه؟ بری ینداشت عجله مگه .یگیم یچ یفهم ینم خرده اعصابت خب، یلیخ_

 .باش منتظر رونیب تو رمیبگ رو ها جزوه رمیم من ،گهید پاشو

 !اریین در بازی عیضا دیید رو ایعرش اگه فقط

 .باشه_

 برسونمش که خواستم مارال از سردتر، هوا یول بود شده کم برف شدت از یکم

 همون م،یرفت نگیپارک به .کرد قبول یمعطل یب هم اون و خونه

 .رفت و داد تکون یخداحافظ عالمت به سری و شد رد کنارمون از ایعرش لحظه

 با کنه عوض رو هوام و حال نکهیا ی واسه مارال دم،یکش دل ته از یآه دنشید با

 :گفت خنده
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 البته که کرد برخورد جور اون کالس توی اگرچه !خدا به هیباحال استاد عجب ایمح_

 از رونیب ییخدا اما بود الزم ها یبعض کردن ادب ی واسه

 .هست گهید زیچ هی کالس

 :گفتم کردم یم تماشا رو شدنش دور که یحال در منم

 زده؟ ذوقت چرا تو حاال_

 استادی هر با حاال تا تره، رس همه از استادها توی خدا، به رو تو کن نگاه آخه_

 نیا یول بوده اخالق بد و اخمو یتیموقع و زمان هر توی میگرفت

 .السک در جز به البته کنه یم فرق شون همه با ایعرش

 !؟یکن لیتحل و هیتجز رو استادها رفتار که دانشگاه اومدی تو نمیبب_

 کارم؟ یب مگه بابا، نه_

 !یستین نه،_

 ؟یکن یم مسخره_

 .تو جان به نه_

 .کردم باور هم من و یگفت تو_

 رییتغ هیآتل طرف به هام عکس قاب گرفتن ی واسه بعد و خونه رسوندم رو مارال

 با صحبت حال در خانوم لوفرین دمیرس یوقت .دادم ریمس

 خدای .گرفتن یم نوبت بعد ماه یعروس مراسم ی واسه که بود دامادی و عروس

 ی هیما تا دادن هم دست به دست زمان و نیزم نکهیا مثل من

 ربع از بعد .نشستم دورتر کم هی و کردم لوفرین به یآروم سالم !باشند من عذاب

 با و گرفتم لیتحو رو هام عکس قاب موندم، منتظر که یساعت

 دفعه هر و بودم اومده بارها من نکهیا با دونم ینم .رونیب زدم هیآتل از عجله

 سری نیا اما بودم، دهید هیآتل در رو ادییز دامادهای و عروس

 پشت .کردم حرکت فوراً و شدم نیماش سوار !نداشتم رو اونجا موندن طاقت

 رو سرم کوتاه ی هلحظ چند همون در و بودم ستادهیا قرمز چراغ

 یدخترک .زنه یم نیماش ی شهیش به یکی شدم متوجه که گذاشتم فرمون روی

 دلم .بخرم گل ازش خواست یم التماس با که سال و سن کم بود
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 طرفش به تومان 5000 .بردم ادی از رو خود غم باره کی به و شد شیر دنشید از

 طراوت اب هیبق از که رو اش شاخه سه ها گل ونیم از و گرفتم

 سرما نیا توی نفر کی باالخره نکهیا از خوشحال هم دخترك و برداشتم بود تر

 چیه چون اما برگردونه رو پولم یباق خواست ده،یخر گل ازش

 چند و کردم استفاده فرصت از هم من و نداشت، همراه به یپول بود نفروخته یگل

 گهید تومان 5000 و دمیخر ازش هم رو مونده یباق گل شاخه

 :گفتم و زدم بهش ای مهربانانه لبخند و دادم بهش
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 .خودت ی واسه شیباق_

 داد، تشکرم جواب در که ای خنده با و دیگنج ینم خودش پوست در یخوشحال از

 اون به و کرد ای کودکانه رتشک .دادند بهم رو ایدن ییگو

 بودند زییچ فروختن حال در او چون هم که دوستانش سمت به چهارراه طرف

 دوستانش به رو پولش داره یشادمان با که دمید دور از و .دیدو

 صدای با من و بود شده سبز چراغ .فروخته رو هاش گل تمام نکهیا و دهیم نشون

 .اومدم رونیب دخترك ی کودکانه اییدن از ها نیماش مداوم بوق

 بابا و مامان گذاشتم یم دینبا .بودم شده آروم قدری و بودم دهیرس خونه به

 تظاهر به شدم یم مجبور اگه یحت بشند، اندوهم و غم ی متوجه

 هر از شتریب که رفتنشون اوضاع نیا در خصوص به .بدم نشون شاد رو خودم

 .مکرد بلندی سالم و شدم داخل .داد یم رنجم زییچ

 :داد رو جوابم و اومد رونیب بود، شام تدارك مشغول آشپزخانه در که مامان

 ؟یخوب قشنگم، دختر سالم_

 د؟یچطور شما مامانم، یمرس_

 :گفت و انداخت بهم نکشیع ریز از ینگاه بود، روزنامه خوندن مشغول که بابا

 یم رو سراغم نه پرسه، یم رو حالم نه روزها نیا که کرده فراموش منو دخترم_

 ره؟یگ
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 تاش دو و آوردم رونیب بودم کرده میقا پشتم که رو رزی های شاخه لحظه همون

 :گفتم و گرفتم طرفشون به رو

 .ایدن بابای و مامان نیبهتر به میتقد_

 ی گوشه رو یاشک قطره لحظه همون اما .زدم دو هر های گونه به ای بوسه و

 شاهد تا برگشت هآشپزخون به و اوردین طاقت که دمید مامان چشم

 از یکم دست که هم بابا رفتنشونه، خاطر واسه دونستم یم .نباشم ختنشیر اشک

 دلم که منم .رفت مطالعه اتاق به و شد بلند نداشت مامان

 توی از که ماهان .هیگر ریز زدم بلند صدای با و رفتم اتاقم به بود پر یحساب

 .اومد قماتا به مهیسراس بود، شده من هیگر ی متوجه اتاقش

 شده؟ یچ ییایمح_

 :گفتم میگر هق هق انیم در

 .ماهان گرفته یلیخ دلم_

 خواهرم؟ یچ ی واسه_

 .کردم سکوت و نییپا انداختم رو سرم

 ؟یبزن حرف من با خوای ینم هم هنوز_

 .باباست و مامان رفتن خاطر واسه_

 .بهم دوخت چشم موشکافانه ماهان

 !نه؟یهم فقط لشیدل یمطمئن_

 :گفتم و مکرد یمکث

 ؟ینکن سرزنشم دییم قول هست، هم گهید زیچ کی نه_

 .بشم فدات بگو_
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 .دارم دوست یلیخ رو یکی دمیفهم اواخر نیا راستش_

 :گفت متیمال به بود، خورده جا داشتم که یاحساس به اعترافم از اگرچه ماهان

 داری؟ دوستش فقط_

 :گفتم زده خجالت
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 به نرفتن ی واسه رو میقطع میتصم که هست حدی تا دونم یم اما دونم، ینم_

 .هیکاف واسم نمشیبب که نیهم .گرفتم ایتالیا

 رو مغرورم کوچولوی خواهر دل جور نیا که هیک اون بپرسم تونم یم جان ایمح_

 برده؟

 .شیشناس یم ااتفاق آره،_

 !ه؟یک خوشبخت آقای نیا که بزنم حدس تونم یم پس_

 .دیشا_

 !خال؟ توی زدم .انوتیپ استاد رهنما، آقای_

 :گفتم و کردم تعجب بود زده حدس یدرست به ماهان که نیا از

 !اونه؟ که دییفهم کجا از اما آره،_

 .عاشقم خواهر یبفهم که زوده_

 چطور؟_

 .بود تابلو خونه، رسوندت و بودی افتاده گاهآموزش های پله از که روزی_

 بود؟ تابلو کجاش_

 !کرد یم دادیب چهرش توی یباش دهید ای صدمه مبادا نکهیا بابت از ینگران_

 اگه نکهیا و بود، آموزشگاه خاطر به شتریب اون ینگران شدی؟ متوجه جوری چه_

 .بود یم گو جواب دیبا اون افتاد یم ای جدی اتفاق

 واسه وقت چیه استاد کی .یبشناس رو مردها ما زوده هنوز که گفتم زم،یعز نه_

 با بذاره تونست یم کنه، ینم کارو نیا یمعمول شاگرد کی ی

 .کنه رها حال اون با رو تو که نبوده نیا به یراض دلش یول ،ییایب آژانس

 .دونم یم دیبع که من_

 ونستهد یم موظف رو خودش چون که باشه هم درست مییگو اگه یحت_

 .مطمئنم بابت کی از اما نکنه، خونه یراه تنها رو تو و کنه تیهمراه

 ؟یبابت چه از_

 هم خودش ییگو که بود یبیغر حس کی اییگو هاش چشم تو، به نگاهش طرز از_

 .بود مردد و بود نکرده درك یدرست به

 .بودم شده جیگ پاك زد یم ایعرش با رابطه در ماهان که ییها حرف از
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 .بفهمم منم که بگو جور هی خدا رو تو ماهان_

 :گفت و گرفت صورتم طرف دو رو هاش دست ماهان

 و دونم یم چون اما کنم، دوارتیام نانیاطم با ندارم دوست نمینازن خواهر_

 در ییجورا هی هم اون که بگم تونم یم ه،یواقع احساست که مطمئنم
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 .بده بروز محاله نشده مطمئن تا کنم یم فکر و رهیدرگ خودش با تو به احساسش

 نکردی دایپ نانیاطم اون بابت از تا باش مراقب هم تو پس

 .ینکن ریدرگ رو خودت

 ینم که هم یوقت .کنه ینم رهام لحظه کی فکرش اما کردم، یسع یلیخ داداش_

 .شمیم طاقت کم و قرار یب رو روز اون تمام نمش،یب

 از شتریب احساست که یبش نیا از مانع فعال که خودته نفع به اما زم،یعز دونم یم_

 .بره شیپ نیا

 .داداشم کنم یم یسع_

 یم دیید موقع هر .یدونست خودت اسرار محرم منو هم بار نیا که خوشحالم_

 .بگو احتم کنم بهت نهیزم نیا در یکمک تونم

 .باشه_

 کمک برو و بزن صورتت به یآب کی هم تو برسم، کارهام به رمیم گهید من_

 .مامان

 زحمتت اگه نهیماش توی هام عکس قاب داداش، فقط .رمیم گهید ی قهیدق چند_

 .داخل اریب واسم ناهار از بعد ستین

 .فعال باشه،_

 با دل و درد .دمیکش دراز تختم روی و شستم رو صورتم و دست رفت که ماهان

 بعد به لحظه نیا از دونستم یم .بود کرده آرومم یلیخ ماهان

 دور آرامش در رو ناهار .کنم حساب ماهان های کمک روی نهیزم نیا در تونم یم

 گهید زمان از شتریب بابا و مامان ونیم نیا و میخورد هم
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 جو اون کرد تالش چه هر ماهان و .زدند ینم یحرف و بودند کرده اریاخت سکوت

 ناهار از بعد .شد الیخ یب آخر دست و نشد موفق کنه، عوض رو

 غمناك ی افهیق دنید .میباش تنها خود خلوت در تا میرفت ییسو به کدام هر هم

 کالس پنج ساعت .بود کرده برابر چند رو میها غصه بابا و مامان

 انویپ نواختن صدای خونه آرامش در اما کردم، یم انویپ نیتمر قدری دیبا و داشتم

 .کرد یم اندوه و غم مهمان شیب از شیب رو ها دل شدت به

 و بود چهار ساعت .دمیکش نواختن از دست و بدم ادامه نتونستم تیوضع اون در

 گرفتم دوش کی .برم کالسم به که شدم یم حاضر کم کم دیبا

 دمیکش خوردم گره موهای به سشواری .امیب رونیب یحوصلگ یب و کسالت نیا از تا

 شلوار کی با رو میمشک پالتوی کردم، هم یکم شیآرا و

 از شدم، ادهیپ یتاکس از آموزشگاه مقابل .کردم ست یرنگ خوش شال و یآب نیج

 رو دستکشم چون و بود زده خی مینیب نوك حد از شیب سرمای

 رونیب بودم، بره فرو میپالتو بیج در که رو دستم ناچار به بودم کرده فراموش

 امروز چرا دونم ینم .کردم ها و گرفتم ام ینیب جلوی و آوردم

 شوفاژ به یصندل نیتر کینزد هم کالس توی یحت بودم؟ شده ییسرما همه نیا

 .نشستم و کردم انتخاب رو

 قبل ی جلسه ی قطعه یکی یکی خواست ها بچه از کالس به ورود محض به ایعرش

 سرم یباال و اومد دیرس که من به نوبت اما کنند، تکرار رو

 واسم اول ی جلسه خودش که رو ای قطعه خواست من از هیبق برعکس و ستادیا

 از بعد و دمینفهم رو خواستَش نیا لیدل !بنوازم بود، نواخته

 گند یحساب لحظه اون که بگم تونم یم اما کردم، نواختن به شروع مکث ای لحظه

 هب نتونستم و بودند کرخت سرما خاطر به هنوز انگشتانم .زدم

 کاری کم مدت نیا نکهیا و نزدنم خوب خاطر به منو که بودم منتظر بزنم، یراحت

 توی کرد نگاه مهربون شهیهم عکس اما کنه، سرزنش کردم

 :گفت و هام چشم

 خوب نکهیا از بعد و دیریبگ شوفاژ جلوی رو هاتون دست دیبر بهتره راد خانوم_

 .دیبزن دوباره دیتون یم شد گرم
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 .شهیم گرم و گرده یبرم عادی حالت به خودش بگذره کم هی ست،ین ازیین_

 آروم بار نیا و کرد خم طرفم به رو سرش ها، بچه گر پرسش نگاه به توجه یب

 :گفت

 

 89 

 !نخوردی رماس تا برو پاشو ری،ینگ رو کالس وقت بهتره_

 از قبل و نداشتم رو یحرکت نیهمچ انتظار .کردم یم نگاهش فقط مبهوت من و

 کنار و شدم بلند بشه تابلو ها بچه جلوی و بگه زییچ دوباره نکهیا

 داد، یم آموزش رو دیجد ی قطعه های نت نکهیا نیح در ایعرش .ستادمیا شوفاژ

 گذشته سکال از یساعت کی باً یتقر .بود من به حواسش تمام

 بعد خواست ها بچه از و رسوند اتمام به رو کالس شهیهم از زودتر ایعرش که بود

 برطرف رو هاشون اشکال بعد ی جلسه خونه، توی نیتمر از

 .کنند

 .دیبر دیتون یم دینواخت رو یدلتنگ ی قطعه نکهیا از بعد د،یبمون شما راد خانوم_

 .کنم شروع خواست زما و نشست مقابلم ایعرش ها، بچه رفتن از بعد

 نیا که خاطر نیا به دیشا بنوازم، یاشکال بدون تونستم خوب یلیخ رو دفعه نیا

 ایعرش که زمان همون یحت .بودم نواخته بارها و بارها رو قطعه

 .ستادیا مقابلم و شد بلند .نبود شیب استادی میبرا

 تونستم یخوب به هم من که بود ای قطعه نیاول یدلتنگ ی قطعه بود، یعال کارتون_

 .بنوازم

 .استاد ممنون_

 و ستادیا پنجره پشت رفت و گرفت ازم رو شیرو بزنه گریید حرف نکهیا بدون

 هوای و حال در همه بود، یبیعج روز امروز .رونیب به زد زل

 برای یول نبود، تفاوت یب و سرد قبل روزهای همچون ایعرش نگاه .بودند گریید

 رونیب برم کالس از تا برداشتم ور فمیک .بود مبهم و گنگ من

 اما بود افکارش در غرق هنوز .کشوند ایعرش سمت به مرا ییروین لحظه کی یول

 که یمحزون لبخند با .کرد احساس خودش کنار در رو حضورم
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 :گفت داشت لب به

 د؟ینرفت هنوز شما_

 .استاد اجازتون با کنم، یخداحافظ شما از قبلش گفتم که رفتم یم داشتم_

 .خدانگهدار کنم، یم واهشخ_

 نیغمگ ی چهره .ستادمیا یتاکس انتظار به ابونیخ کنار و رونیب اومدم آموزشگاه از

 ذهنم در را گریید جواب یب سؤال دگانمید مقابل در ایعرش

 بوق ی متوجه یحت و بودم ستادهیا ابونیخ ی گوشه اطرافم به توجه یب .نشاند

 شده کیتار کامالً هوا .نشدم گذشتند یم کنارم از که ییها نیماش

 من ریمس متأسفانه و شد یم رد یتاکس توك و تک که اومدم خودم به یوقت .بود

 همون که دمیلرز یم خودم به سرما از .خورد ینم چکدامیه به

 .زد ترمز میپا جلوی که شدم ایعرش نیماش ی متوجه موقع

 .رسونمتون یم من دیبش سوار اد،یم ریگ یتاکس سخت گهید موقع نیا راد خانوم_

 .شمینم شما مزاحم ممنون،_

 .دینکن تعارف_

 نیا از شتریب که من و کرد باز واسم رو جلو در کنم مخالفت دوباره نکهیا از قبل و

 و شدم سوار ناچار به نداشتم رو سرما اون توی موندن طاقت

 یم درجه نیآخر روی رو بخاری که زمان هم .کرد حرکت بالفاصله ایعرش

 :گفت و انداخت من به ینگاه ،گذاشت

 سوار ی واسه یکن یم لجبازی یچ ی واسه دی،یلرز یم سرما از جور اون یوقت_

 !شدن؟
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 :گفتم کنم بهش ینگاه یحت نکهیا بدون

 .بشم مزاحمتون نخواستم_

 داد، یم ادامه شیرانندگ به یآروم به و بود شده رهیخ رو به رو به که یحال در

 :گفت
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 موقع نیا و سرما نیا توی مطمئنا بود هم ای گهید یکس هر ست،ین مزاحمت_

 .کردم یم سوارش شب

 به حال نیا با واسش؟ بودم یکس هر منم یعنی شدم، دلخور یلیخ حرفش نیا از

 :گفتم و اوردمین خودم روی

 .شدم مزاحمتون که شرمنده و ممنون صورت هر در_

 .راد خانوم کنم یم خواهش_

 ای ترانه به گریکدی سکوت در یحرف چیه یب دو هر و کرد روشن رو پخش دستگاه

 .بود کرده پر رو نیماش فضای شیصدا که میسپرد گوش

 وارید شده امیدن همه

 یسنگ وارهایید پر

 دردهام از منو کشند ینم

 یدلتنگ دردهای نیهم

 من با دل های صبوری

 تو با اند برگشته من به

 عشقم ازم دوری چقدر

 تو تا من از راه چقدر

 درد هجوم از کن میرها

 هرزه ییتنها نیا از

 برگرد من یدلتنگ به

 مرزه یب که ییایدن به

 ییتنها زهر از کشند

 نوشتم یم لحظه هر من که

 ابیدر منو لحظه نیهم

 آغوشم به برگرد ایب

 آوارم هی تو بدون

 وارمید تا صد ریاس

 باشه نفس که یوقت تا
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 دوارمیام داشتنت به
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 یدلتنگ حس از پرم

 ارمیبس هیگر و اشک از

 خستم ماست نیب یچ هر از

 زارمیب وارهاید نیا از

 وونمید هی هم باز یول

 جونم همه عشقم، یتوئ

 سپارم ینم دل کس چیه به

 یعشق من به یحت اگه

 ممنونم یباش نداشته

 عشق با من مرگ روز تا

 دارم دوستت جون پای تا

 ی گوشه که لبخندی با بشم ادهیپ نکهیا از قبل و رسوند خونه در کنار تا رو من

 :گفت و بهم کرد رو بود لبش

 یعواقب چه من های کالس در بتیغ که هست واستونح د،یباش خودتون مراقب_

 .نمتونیب یم بعد ی جلسه پس !داره؟

 .خدانگهدار هستم، متوجه بله_

 و رفتم آشپزخانه به نبود، خونه یکس .شدم خونه وارد و شدم ادهیپ سرعت به و

 احساس .دمیکش سر نفس کی و برداشتم یآب بطری خچالی از

 راست کی و آوردم در رو میمانتو .سوزم یم ارمد و گرفته گر تنم تمام کردم یم

 از تا ستادمیا سرد باً یتقر آب دوش ریز یمدت .رفتم حمام به

 اتاق از که ییصدا و سر از رون،یب اومدم حمام از نکهیا از بعد .بشه کم حرارتم

 که ای حوله همون با .برگشته خونه به شدم متوجه اومد یم ماهان

 .ششیپ رفتم بود تنم

 .داداش سالم_
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 ؟یخوب خانوم، ایمح سالم_

 چطوری؟ تو ممنون،_

 .خوبم منم_

 کجان؟ نایا مامان_

 .بهشون زدی یم زنگ خب ندارم، خبر_

 بهشون االن حمام، رفتم راست کی و اومدم که ستین وقت یلیخ هم من آخه_

 .زنم یم زنگ

 :کرد میصدا ماهان که رونیب رفتم یم اتاق از

 ا؟یمح_

 

 92 

 .داداش بله_

 بهتری؟_

 .بهترم کم هی اوهوم،_

 .شکر رو خدا خب،_

 ؟یداشت انویپ کالس امروز یراست_

 چطور؟_

 ش؟یدید_

 !نکهیا مثل استادمه مسلمه، خب_

 شیپ که رو آنچه تمام نه،ک باز رو صحبت سر ماهان بودم منتظر ییگو که من و

 کرده سکوت ابتدا از که ماهان .کردم فیتعر واسش بود اومده

 :گفت بود،

 یدرست با رابطه در یتون ینم هم االن از اما کنم، دتینااُم خوام ینم گلم خواهر_

 .یکن قضاوت احساسش

 .دونم یم_

 بدی؟ بروز رو احساست دینبا نشدی، مطمئن که یزمان تا یدون یم هم رو نیا_

 .خوری یم ضربه که یهست تو نیا صورت اون در چون
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 .دونم یم داداش، بله_

 قول من به تو دی؟یم عذاب رو خودت همه نیا داری چرا پس یدون یم اگه_

 که جور نیا اما بره، جلو نیا از شتریب احساست نگذاری که دادی

 .یشیم قبل از تر نیغمگ روز هر نمت،یب یم

 فرسنگ انگار اما شینیب یم روز هر که یکس داشتن دوست ست،ین خودم دست_

 .سخته یلیخ دوره ازت ها

 .ادینم بر دستت از کاری االن اما زم،یعز کنم یم درکت_

 زییچ کی چرا دونم ینم .کنه بروز رو احساسش از ای کلمه تا کنم صبر نکهیا جز_

 .باشم دواریام تونم یم گهیم دلم ته

 .باشه خدا به دتیام خواهرم_

 اتاقم به .شد یم برداشته میها غم از باری انگار زدم، یم حرف ماهان با که بار هر

 برداشتم رو یگوش اون از قبل بپوشم، رو هام لباس که رفتم

 :داد جواب مامان بوق چند از بعد .هستن کجا بابا و مامان نمیبب تا

 جان؟ ایمح بله_

 د؟ییکجا مامان، سالم_

 مین تا هم بابات .ششیپ اومدم سر کی نبود، خوب حالش آرزوت، خاله ی خونه_

 کردم درست شام م،ییایب رید ما ممکنه .دنبام ادیم گهید ساعت

 .دیبخور شما گاز، اجاق روی گذاشتم

 .دیبرسون رو خاله سالم مامانم، باشه_

 .خداحافظ مادر، حتماً _
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 ماهان و رفتم آشپزخانه به دمیپوش رو لباسم نکهیا از بعد و کردم قطع رو یگوش

 از بود، کرده درست کتلت مامان .کردم صدا شام ی واسه رو

 دیشد ضعف احساس لحظه کی .ماهان و من ی عالقه مورد های کتلت همون

 بد االن اما اشتم،ند غذا به یلیم چندان که بود روزی چند .کردم
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 چون دیشا دم،یخواب شترییب آرامش با شب اون .کردم یم یگرسنگ احساس جور

 و بودم دهید تر مهربان و گرید ای گونه به رو ایعرش امروز

 قبل از تر سرحال شدم، داریب خواب از که صبح .بود روشن دلم در دییاُم نور

 از بعد رون،یب اومدم تخت از و دادم بدنم به یقوس و کش .بودم

 دیشا که انداختم میگوش به ینگاه شستم، رو صورتم و دست و زدم مسواك نکهیا

 هر که بود افتاده میگوش به سیم تا دو .باشه زده زنگ یکس

 وگرنه بودم کرده لنتیسا رو میگوش که شکر رو خدا .بود مارال به متعلق دوتاش

 چه نمیبب که گرفتم رو شمارش .کرد یم خوابم یب معمول طبق

 .داد جواب بوق تا دو با که داشته؟ کارم

 .بخوره بوق تا چند هی بذار دختر_

 بدم؟ جواب رید دستمه، دم میگوش یوقت ضمیمر مگه_

 ؟یصبح اول یداشت کارم یچ خب،_

 خبر؟ چه خان ایعرش از_

 !بده شفات خدا ؟یبپرس رو نیهم زدی زنگ نمیبب_

 . ...شااان !ییشفا ازمندین که ییتو نیا جونم، نه_

 .مارال نشو لوس_

 گم؟یم دروغ مگه_

 کنم؟ قطع ،یبگ پرت و چرت زدی زنگ اگه مارال_

 .شدی بلند چپت ی دنده از که هییروزا اون از امروز کنم فکر_

 !مارال_

 ؟یزن یم داد چرا_

 .دییم حرصم که تو دست از_

 از شتریب و داشتم کارت یچ بگم تا بده رو سؤالم جواب و نشو یعصبان خب، یلیخ_

 .نشم تو مثل یبداخالق مزاحم هم نیا

 خوب خوبه هم حالش ست،ین یخاص خبر مارال، یستین بردار دست تو که وای_

 حاال؟ شدی یراض .بود

 .بدی حیتوض واسم کامل دیبا نچ،_
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 .فتهیب تو مثل یسمج ریگ آدم نکنه خدا_

 .گهید بگو_

 .بزنم حرف بهش راجع مخوا ینم اصال االن کن باور بعد، ی واسه بذار مارال_

 :گفت و شد الیخ یب ست،ین خوب چندان حالم واقعا شد متوجه که مارال

 .ارمیب رونتیب هوا و حال نیا از کم هی خواستم جون، ایمح باشه_
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 داری؟ یمهم کار هچ بگو تو خب ممنون،_

 هیپا اگه گفتم بشه، برگزار بزرگ کنسرت کی قراره شیک توی ندهیآ ی هفته_

 من که بزرگترها، ی اجازه مونه یم فقط .میبر ییتا دو یباش

 ؟یکن شونیراض یتون یم نمیبب که تو مونه یم فقط و کردم یراض قبل از رو خانوادم

 رییتغ ی واسه شیک به سفر م،داشت من که یطیشرا با مطمئنا .نبود فکری بد

 .بود بهتر میروح

 م؟یکن کار یچ رو هامون کالس فقط مارال، باشه_

 .لقه و تق ها کالس و ساله آخر ستین حواست نکهیا مثل !بابا ای_

 .دمیم بهت رو خبرش عصری تا کنم، صحبت نایا مامانم با من بذار خب، یلیخ_

 .هستم یاوک جواب و تماست منتظر پس_

 .فعالً باشه،_

 رفتنم ی هیقض ناهار زیم سر برگشتند، کار سر از بابا و مامان نکهیا از بعد روز اون

 اما نکردند قبول اولش .کردم مطرح باهاشون رو شیک به

 تشکر از بعد من و .رفتندیپذ الزمه، واسم سفر نیا یجهات از که گفت ماهان یوقت

 رو ماهان ند،داد بهم رو سفر نیا ی اجازه که بابا و مامان از

 :گفتم گوشش توی آروم و دمیبوس

 .یداشت رو هوام که خوبم داداش یمرس_

 :داد رو جوابم زد که یچشمک با هم ماهان و

 .کوچولو یآبج کنم یم خواهش_
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 تا برداشتم رو میگوش ها، ظرف شستن و زیم کردن جمع در مامان به کمک از بعد

 :داد جواب عیسر معمول طبق .بدم خبر مارال به

 ؟یکن شونیراض یتونست ا؟یمح شد یچ_

 .یکن سالم رفت ادتی باز که تو_

 ریگ من به نقدریا که ینباش خودت حال تو که بهتر همون خدا، به کردی وونمید_

 .خداحافظ سالم، گفت شهینم که مدام .بدی

 !برم فرهنگت و ادب نیا قربون_

 .رو مراودات ی جهینت بگو منو، یکشت خودت جون ال،یخ یب_

 :گفتم بگذارم، سرش به سر کم هی نکهیا ی واسه

 خانوادم !یباش گهید همسفر کی دنبال به دیبا کنم فکر جون، مارال شرمنده_

 .برم سفر به ییتنها من بگذارن محاله

 :گفت سکوت لحظه چند از بعد خورده، ذوقش توی یحساب شدم متوجه

 کنم؟ صحبت باهاشون من خوای یم نداره؟ یراه چیه یعنی_

 .کنه شونیراض تونه ینم هم ای گهید یکس نتونم، من یوقت زمیعز نه_

 .یگرفت رو حالم دختر رم،ینم تو بدون هم من پس_

 :گفتم لحظه چند از بعد کنم، تشیاذ نیا از شتریب ومدین دلم
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 بهتره و کن رزرو شیک مقصد به طیبل تا دو چهارشنبه روز ندهیآ ی هفته ی واسه_

 !ادیم ریگ سخت یلیخ طیبل فصل نیا تو که یکن اقدام عیسر

 .کنه پاره رو گوشم ی پرده بود کینزد تلفن پشت از غشیج صدای

 یخواست که کشمت یم .برسه بهت دستم اگه خدا به کنه، خفت خدا ایمح وای_

 .رییبگ رو حالم ورج نیا

 .الزمه واست شوك کم هی ها وقت یگاه زم،یعز رینگ دل به_

 یدون ینم خدا به بشم، قربونت اما ییایمح شدم ناراحت یلیخ دستت از درسته_

 تو .شمیم خوشحال چقدر نمتیب یم سرحال جور نیا یوقت

 .یخودم خواهرهای نیع واسم
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 .دارم تو چون یخوب خواهر و دوست که بشم فدات زم،یعز یمرس_

 توی که دوستش از امروز نیهم بگم میمر به دیبا که برم گهید من ،ییایمح خب_

 .کنه رزرو طیبل واسمون بخواد کنه، یم کار ییهوا دفتر

 .فعال پس باشه،_

 بای_

 قطعه همون .کردم نواختن به شروع و رفتم انومیپ اتاق به کردم قطع که رو یگوش

 یغم و بودم شده آروم بیعج .ایعرش و من ی عالقه مورد ی

 هم گرید یکم .داد یم دیاُم به را شیجا رفته رفته کرد، یم دادیب دلم در که رو

 میها عکس قاب به نگاهم که برگردم اتاقم به خواستم و نواختم

 از خیم تا چند و چکش کی .بزنم وارید به بودم کرده فراموش روز اون از که افتاد

 به رو ها عکس قاب یکی یکی و تمبرداش بابا ابزار ی جعبه

 تختم کنار یعسل زیم دو هر روی بود کوچکتر که رو ییها قاب و زدم اتاقم

 یس و کردم روشن و تاپم لپ شد، تمام کارم نکهیا از بعد .گذاشتم

 گرم هام چشم کم کم .شدم تماشا به مشغول و گذاشتم یدرام یخارج لمیف دی

 دراز تختم روی و بعد ی واسه گذاشتم رو لمیف یباق و شدند

 داریب خواب از که بود غروب های یکینزد .رفتم خواب به چندی از بعد و دمیکش

 سرم از خواب تا نشستم میجا سر بودم، دهیخواب چقدر .شدم

 نبود معلوم نبود، خونه یکس .رفتم سالن به و شستم رو صورتم و دست .بپره

 خودم ی واسه ات رفتم آشپزخونه به !زده؟ بشونیغ کجا دوباره

 .بود گذاشته واسم مامان که افتاد یادداشتی به چشمم که کنم درست نسکافه

 رید هم امشب بزرگت، مادر ی خونه میر یم سر کی پدرت و من جان، ایمح_

 بگو اومد که ماهان ،یکن درست شام نشد حوصلت اگه .مییایم

 .مامان تو قربون .بزن زنگ یداشت کارم .بخره رونیب از زییچ

 واقعاً  اما کنم، شام ی واسه فکری تا رفتم خچالی سراغ و خوردم رو نسکافم آرام

 به فکری لحظه همون .نداشتم کردن درست شام ی حوصله

 به .اومد ماهان یساعت کی از بعد .ادیب ماهان تا شدم منتظر پس د،یرس ذهنم

 .گفتم بهش دیینباش خسته و رفتم طرفش
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 ست؟ین خونه یکس_

 .بزرگ مادر ی خونه رفتن نایا امانم داداش، نه_

 .اریب واسم زییچ ییچا هی ییایمح فقط .کنم استراحت کم هی رمیم من باشه،_

 .نکنه درد دستت

 .داداشم باشه_

 .رفتم ماهان نزد به و کردم درست قهوه کی

 .بره تنت از یخستگ تا داداش بخور_
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 .گرفت دستم از رو قهوه و شد بلند بود دهیکش دراز تخت روی که ماهان

 .زمیعز یمرس_

 داداش؟ کنم، یم خواهش_

 جان؟_

 کردن درست شام ی حوصله رو االن که منم ان،ینم شام ی واسه گفته مامان_

 م؟یبخور شام هم بعد م،یبزن یگشت کی رونیب میبر اییم .ندارم

 .میبر شو حاضر بعد کنم استراحت یساعت کی ا،یمح خستم یلیخ که االن_

 .یگینم نه بخوام ازت یچ هر که بشم گلم داداش تو قربون_

 .ها شهیم کنسل رفتن وگرنه بزنم یچرت هی بذار برو حاال طون،یش خب یلیخ_

 .کنم یم صدات امیم گهید ساعت کی من باشه، باشه_

 فکر دوباره وگرنه کردم یم سرگرم رو خودم جوری کی دیبا اعتس کی نیا توی

 از بعد که بود 8:30 ساعت .سراغم اومد یم که بود الیخ و

 هم خودم و کردم داریب بود رفته خواب حالت به باً یتقر که رو ماهان نمازم، خوندن

 یلیخ هوا چون .رونیب میزد خونه از و شدم حاضر بالفاصله

 یفروش تزایپ کی به منو ماهان بعد و میزد ها ابونیخ توی یگشت فقط بود، سرد

 دوستان از یکی که میبود نشسته یفروش تزایپ توی .برد یعال

 با .اومد سمتمون به و شد ما ی متوجه بود، اومده دختر دو همراه به که ماهان

 حرص فقط مدت تمام من و وستندیپ ما به هم ها اون ماهان تعارف
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 کرد، یم برخورد مانهیصم یلیخ و بود سال و سن کم که هادختر از یکی .خوردم

 رو خودش و بود خالش دختر که یکی اون و اوشیس خواهر

 ای گانه بچه حرکات با متاسفانه و متکبر و مغرور بنفشه برعکس کرد، یمعرف تایآز

 مکان کی توی که نبود متوجه و داد یم نشون خودش از که

 بود چسبونده اوشیس به رو خودش جوری .ودب کرده کفری یحساب منو ه،یعموم

 بهتر .بودم شده زده خجالت من انیاطراف های نگاه با که

 بود زیجا اگر بودند، کرده خراب یحساب رو شبم .میکن ترك رو اونجا دونستم

 یم صورتش توی درسته بود جلوم که رو ییتزایپ مطمئناً 

 .میبر زودتر چه هر که مخواست ماهان از و گذاشتم کنار رو دیترد !خوابوندم

 .میریم بعد بخور شامتو !جان؟ ایمح چرا_

 خونه برگردم زود دیبا .هستم هم خسته کنه، یم درد سرم کم هی جون، ماهان نه_

 .بخوابم

 گهید ساعت کی که دونم یم م،یببر رو تزاهایپ که ارمیب ظرف کی کن صبر پس_

 .شهیم گرسنت

 .منتظرتم رونیب من پس باشه،_

 !گذشت یم خوش ما به شما کنار در بودن با داشت تازه راد، خانوم_

 :گفتم یعصب و بهش زدم زل اخم با

 .هیکاف گذشت خوش شما به که نیهم ممنون،_

 یراحت نفس .رونیب زدم یفروش تزایپ از و کردم یخداحافظ ازشون سرسری

 نگران نشست کنارم که ماهان .شدم خالص شرشون از که دمیکش

 :دیپرس ازم

 کنه؟یم درد سرت واقعاً  بود، خوب حالت که تو دفعه؟ کی شد چت ایحم_
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 یب جمع کی به وقت چیه کرد یم درد هم سرم اگه باش مطمئن ماهان، نه_

 یب تاییآز اون حضور اما بشم، بلند شام بدون که کردم ینم یاحترام

 .داد یم عذابم نبودند، هم احترام ذره هی قیال که زتیه دوست اون و فرهنگ
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 !شهیم خراب پوستت نخور، حرص قدر نیا حاال .زدم یم حدس نطور،یا که_

 ؟یامشب،اوک یتالف جا نیهم مییایم دوباره گهید ی دفعه ...شاایا

 با چطور تو ماهان گمیم .نکنه خراب رو شبمون ها نیا مثل یکی دوباره اگه حتماً،_

 !؟یهست دوست ییها آدم نیهمچ

 توی یگاه از هر هم اون از بعد بود، مییدانشجو دوران یهمکالس فقط اوشیس_

 .ستین نمونیب ای مانهیصم یدوست یول دمشید یم ها بچه جمع

 .آهان_

 .میبخور رو شاممون یباق که خونه میبر زود بهتره حاال_

 .کردم بلندت موقع یب که داشمدا دیببخش_

 یم شام به دعوت منو شما گهید ی دفعه و یشیم هیتنب عوضش در نداره، اشکال_

 خواهر ادینم بهت اصال که کن باز هاتو اخم هم االن .یکن

 .من کوچولوی

 .بودی فرصت هی منتظر که هم تو خب، یلیخ_

 ای مزه چه ،شدن شام به دعوت سیخس یآبج کی طرف از یوقت یدون ینم آخه_

 !داره

 .ها بشم منصرف ممکنه که نگو_

 میناراحت موجب اوشیس و تایآز حضور نکهیا وجود با شب اون .میدیخند دو هر و

 .شد باز غصه از دلم کم هی و نبود بد رفته هم روی اما بود، شده

 دم،یرس یم رید معمول طبق هم باز من و داشتم کالس ظهر دو ساعت شییفردا

 رو هام جزوه و فمیک و کردم پارك نگیپارک توی رو نیماش

 بند بدم، بخت از که رفتم یم دانشکده ورودی در سمت به عجله با و برداشتم

 از رو تعادلم شد باعث و رفت میپا ریز بود شده باز که رو کفشم

 رو بازوهام سر پشت از یکی که جدول توی برم سر با بود مونده کم و بدم دست

 هنوز و بود اومده بند نفسم .دیکش عقب به منو و گرفت محکم

 صدای که شده نجاتم ی فرشته و دهیرس بزنگاه سر یکس چه که بودم بهت توی

 :دیچیپ گوشم توی ییآشنا
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 پشت لحظه همون و نجایا من اگه !دنهینرس هرگز از بهتر دنیرس رید راد، خانوم_

 .کرد یم برخورد جدول به سرتون که نبودم سرتون

 گرفته نیزم و هوا نیب معلق منو موقع به که بود ایعرش صدا، تسم به برگشتم

 :که بگم تونستم تنها و شدم سرخ خجالت از !بود

 .استاد دیکرد لطف ممنون،_

 رو خدا و خوردم جا آن کی کرد، کینزد بهم کامال رو صورتش و شد خم طرفم به

 برداشتم عقب به قدم کی .نبود اونجا یکس لحظه اون شکر

 :گفت که

 خودت مراقب شتریب بعد به نیا از بهتره !ترسناکم؟ قدر نیا ؟یترس یم چرا_

 ! ...چون ،یباش

 :گفت شد یم رد کنارم از که یحال در و گذاشت تموم مهین رو حرفش

 .یبرس کالست به بری بهتره شده، رید یلیخ کنم فکر_

 گرفته میتصم حال نیا با نشدم، گذاشت تموم مهین که رو آخری ی جمله ی متوجه

 یم حرکت سرش پشت فاصله با .کنم فکر بهش کمتر بودم

 و نبودم بشو آدم که واقعا .کنم براندازش تونستم یم تر راحت جور نیا و کردم

 من رو دفعه نیا بمونم، ممیتصم روی لحظه کی تونستم ینم
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 گهید زیچ کی امروز اما دمشید یم پیت خوش شهیهم نکهیا با !شدم طونیش

 قبل از تر یداشتن دوست بود زده که ای مردونه پیت با .بود شده

 مست منو بود، دهیچیپ فضا در ای فاصله تا که عطرش بوی با و واسم، بود شده

 پشت رمنظو چه به که خوند رو فکرم ییگو .بود کرده خودش

 :گفت و سمتم به برگشت عیسر .کردم یم حرکت آهسته سرش

 راه پشت الك نیع که حاال به نه ،یرفت یم ماراتن دوی که موقعت اون به نه_

 !رییم

 :گفتم عیسر نیهم ی واسه بدم، یجواب چه دمینفهم

 .هستم شوك توی هنوز ر،ینخ_
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 :گفت طنتیش با و انداخت باال رو ابروش تای کی

 !من؟ بودن آغوش در شوك توی ای افتادنت شوك توی_

 لحظه چند برای ترس از من و بودم شده عیضا چه که آوردم ادی به لحظه همون

 توی رفتم یم و شدم یم آب داشتم !بودم مونده بغلش توی

 .اتفاق نیا از میراض و فمیضع یلیخ کنه فکر خواستم ینم ن،یزم

 .نبودم زییچ ی متوجه اصالً لحظه اون من نزنه، سرتون به االتیخ بهتره_

 ذهنم تمام دانشگاه توی روز اون .شدم دور ازش و دمیکش رو راهم بالفاصله و

 کردم یم یسع تونستم یم که ییاونجا تا و بود ظهر اتفاق ریدرگ

 به و کردم یم کج رو راهم دمش،ید یم دور از که جا هر و نشم رو در رو باهاش

 پنهان من حرکت نیا او دید از البته .رفتم یم ای گهید طرف

 یانیپا قیدقا .آورد خواهد میرو به نه،یبب منو که گهید ی دفعه بودم مطمئن و نبود

 :گفتم مارال به رو و اوردمین طاقت گهید آخرم کالس

 .زنم یم زنگ بهت شب .برم زودتر دیبا دارم کار من_

 !عجله؟ نیا با کجا_

 .فعال دارم، کار که گفتم_

 برخوردی دوباره نکهیا از قبل خواستم یم .شدم خارج کالس از داستا ی اجازه با

 روز اون ی واسه الاقل .کنم ترك رو اونجا باشم، داشته باهاش

 مدام عمد به انگار .بود کار نیبهتر شد، یم ظاهر میرو جلوی شهیهم از شتریب که

 حرکت از لحظه کی دمیرس که نگیپارک به !کرد یم بمیتعق

 کنار .کرد یم ینیب شیپ منو ی لحظه به لحظه نکهیا مثل من خدای .ستادمیا

 ناچار به نبود، فرار ی واسه یراه !بود ستادهیا نهیس به دست نمیماش

 دست از .گفتم یم راهیب و بد خودم به تونستم تا دل توی و رفتم جلو سالنه سالنه

 کینزد .بردی رو خودت آبروی که یچلفت پا و دست اییمح تو

 :گفت بود هاش چشم تو که یطنتیش با و برداشت سمتم به مقد کی شدم که

 االن؟ دیبهتر ا،یمح خانوم_

 !ینیب شیپ قابل ریغ اون ،ینیب شیپ قابل من چقدر هر که بشر نیا دست از ایخدا

 خودش مگه اما بشم، الشیخ یب خواستم یم سرم ریخ یعنی
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 :گفتم تیعصبان با !گذاشت؟ یم

 .شده مرید کنار، دیبر لطفا ممنون،_

 یکس ای من گهید آخه د،یکن یرانندگ اطیاحت با لطفا فقط .کنم یم خواهش بله_

 !بشه نجاتتون ی فرشته که ستین اونجا گهید

 نیماش ی مسابقه با رو ها ابونیخ که کنه حتینص رو شما خود نفر کی که الزمه_

 .دیگرفت اشتباه سواری
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 !د؟یداشت نظر ریز منو یرانندگ حال به تا پس جداً؟_

 .جونش به فتمیب مشت با و بزنم غیج فقط خواست یم دلم لحظه اون

 .دمتونید یاتفاق طور به ر،ینخ_

 .دیگ یم راست شما مطمئنا !آهان_

 .شما خداحافظ ست،ین یحرف گهید اگه نگم، رو راستش که نمیب ینم یلیدل_

 .دیباش خودتون مراقب خداحافظ،_

 شدم، یم دور اونجا از که چنان هم .کردم حرکت و نشستم فرمون پشت بالفاصله

 دور و ستادهیا هنوز که دمید یم رو ایعرش مقابلم ی نهیآ از

 عرق از سیخ دستانم کف تیعصبان و حرارت شدت از .کنه یم تماشا رو شدنم

 رو روزم هر که ایعرش نیا از کنم کاریچ بودم مونده .بود شده

 رییتغ لحظه هر هم ایعرش نکهیا و طیشرا نیا با !ینشدن فراموش روز کی کنه یم

 میتصم تونستم ینم وجه چیه به داد، یم تیشخص و رفتار

 طیبل تونسته نمیبب که گرفتم تماس مارال با شب .رمیبگ ای عاقالنه و درست

 ره؟یبگ

 ؟یخوب رال،ما سالم_

 .خوبم یمرس سالم،_

 ری؟یبگ یتونست شد؟ یچ طیبل_

 طیبل زمان اون ی واسه بود محال نبود میمر دوست اگه البته گرفتم، که معلومه_

 ما ی واسه که بود خودش ی هیسهم از هم نیا اد،یب رمونیگ
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 .گرفت

 مینک رزرو جا نیهم از اگه کنم فکر که هتل مونه یم فقط شد، جور طیبل پس خب_

 .بهتره

 رو ادییز تورهای نکهیا خاطر به میمر دوست اتفاقاً  نباش، هم اون نگران زمیعز_

 رزرو واسمون یعال هتل کی هم خودش ش،یک فرستند یم

 .کرده

 .کن تشکر دوستش از هم و میمر از هم من طرف از پس جدی؟_

 !زییچ هی فقط حتما، باشه_

 ؟یچ_

 نداره؟ رادییا تو ابتب از ش،یک ادیم ما با هم ممیمر یآبج_

 مجبور هم من و میستین تنها جوری نیا اتفاقاً  ؟یزن یم هیحرف چه نیا جان مارال نه_

 !کنم تحمل رو تو فقط مدت تمام ستین

 .بخواد هم دلت نامرد،_

 .حاال نکن قهر کردم، یشوخ_

 .ست مزه یب خودت مثل هم هات یشوخ_

 باشه؟ خوشمزه دیبا تو ی واسه مگه_

 باری؟ کاری .بده نظر دیبا گهید یکی که بود رفته ادمی دیشببخ آهان_
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 .قربونت_

 بودم، کارهام کردن فیرد ریدرگ یحساب من و بود مونده سفرمون به روز دو

 .انویپ هم و داشتم افزار نرم یمهندس کالس هم روز اون متاسفانه

 که شد نیا و کردم یم لیتکم رو هام جزوه و بودم مونده داریب موقع رید تا شب

 نمونده کالسم شروع به شتریب ساعت مین .موندم خواب صبح

 فوراً  و شدم بلند میجا از برق سرعت به .بودم رختخواب توی هنوز من و بود

 صبحانه وقت !دمیپوش یچ دمینفهم هم خودم البته که شدم آماده
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 زیجا هم ستادنیا لحظه کی اما بودم گرسنه هم چقدر نداشتم، هم رو خوردن

 .بود صبحانه زیم دنیچ مشغول مامان .نبود

 .برم دیبا شده، رمید یلیخ مامان، ریبخ صبح_

 .ینکن ضعف موقع کی که دهنت بذار لقمه هی الاقل ا،یمح کن صبر_

 چپوند و گرفت واسم رییپن و نون ی لقمه رون،یب برم هخون از نکهیا از قبل عیسر و

 .دهنم توی

 .خداحافظ فعالً .دارم کالس شب تا امیم رید من مامانم، یمرس_

 .باش خودت مراقب سالمت، به_

 نیماش هم بدم شانس از بودم، مونده کیتراف در همچنان من و بود نه ساعت

 تا اوضاع نیا با .برم یتاکس با بودم مجبور رو امروز و بود خراب

 یم شتریب استرسم لحظه هر .رفت یم کالس زمان از یکل دانشگاه، دمیرس یم

 یم کینزد کالس به که لحظه هر و دمیرس که دانشگاه به .شد

 تپش صدای وضوح به و کردم یم حس بود افتاده میپاها به که رو یلرزش شدم،

 با اون و بودم دهیرس کالس به رید بار کی .دمیشن یم رو قلبم

 از که مخصوصاً  کرد، یم جدی برخورد کی حاال مطمئنا بود، داده رو جوابم اخم

 از و ستادمیا پا پنجه روی .بود زاریب کالس به دانشجو ریتأخ

 رو دهانم آب .کن رحم من به خودت ایخدا .کردم نگاه داخل به در ی چهیدر

 .شدم وارد و دادم فشار رو در ی رهیدستگ استرس با و دادم قورت

 هست؟ اجازه استاد_

 .هام چشم به زد زل یعصب و برگردوند طرفم به رو شیرو

 .نیاومد ینم هم حاال بود بهتر کالسه؟ سر اومدن وقت چه نیا راد خانوم_

 ...کیتراف توی استاد_

 :گفت نیخشمگ یلحن با و بشه تمام حرفم نگذاشت

 و دیبد خودتون به یتسخ کم هی اگه .دیدار اومدن رید ی واسه بهونه کی شهیهم_

 د،یبمون کیتراف توی هم چند هر د،یبش داریب خواب از تر زود

 .دیبش حاضر کالس سر دیتون یم موقع به
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 منو گونه نیا بود داده اجازه خودش به چطور .بشه ریسراز اشکم بود مونده کم

 کرد، یم نگاهم پوزخندی با که ییسما خصوص به همه جلوی

 خارج کالس از خواستم و نهینب رو هام اشک که ردوندمبرگ رو میرو کنه؟ ریتحق

 :گفت بلندی صدای با دفعه نیا که بشم

 .دینیبنش جاتون سر دیبر بهتره ن،یزد هم به رو کالس نظم و نیاومد که حاال_

 تا .نشستم گوشه کی و رفتم کالس آخر به هیبق نگاه ریز و انداختم نییپا رو سرم

 کی و دمینفهم رو حاتشیتوض و درس از ای ذره کالس انیپا

 یچ یتیشخص شش نیا احمق ی دختره آخه .دادم یم خودم فحش دلم توی زیر

 رو تو چطور کن نگاه شدی؟ عاشقش جور نیا تو که داره

 از کم هی بلکه تا کردم خودم و اون بار تونستم که یهرچ کرد؟ کیکوچ همه جلوی

 شیصدا دوباره که بود نگذشته زییچ و بشم، آروم درون
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 .شد خراب سرم روی

 .نیبد درس به رو حواستون شتریب لطفاً ن،یاومد که رید راد خانوم_

 دایپ من از تر کوتاه واریید وسط نیا و بود شده یجن کالً  امروز نبود، بردار دست

 ریتحق منو که بود کرده بند کالس آخر تا انگار .بود هنکرد

 اما .رونیب برم شد، که تر خلوت تا نشستم میجا سر دیرس اتمام به که کالس !کنه

 :گفت بشه یخال کالس نکهیا از قبل و نداد مهلت ایعرش

 .دیباش داشت فیتشر شما راد، خانوم_

 باز و بود کرده خردم همه نیا که نبود یکاف واسش داشت؟ کارم چه گهید ایخدا

 صالیاست با و برداشتم رو فمیک و جزوه بده؟ ادامه خواست یم

 مین خواستم ینم یحت و بود نییپا سرم ستادم،یا ازش فاصله با .رفتم طرفش به

 رو هام اشک کنترل گهید چون دیشا .ندازمیب بهش ینگاه

 .بشه ریسراز هام گونه روی بود ممکن آن هر و نداشتم

 رو سرتون کنم صحبت شما با خوام یم یوقت که نهیا درستش کنم فکر راد، خانوم_

 .دیریبگ باال
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 حتشینص داره و مقابلشه بچه کی نکهیا مثل آورد، یم در رو شورش داشت گهید

 بلند رو سرم .دادم یم نشون ضعف نیا از شتریب دینبا .کنه یم

 لحظه کی که دمید .بود تابلو کامال هام چشم ی گوشه اشک ی حلقه اما کردم

 داره نگاهش کردم واحساس موند ثابت میرو به شیمشک چشمان

 بار نیا نکهیا از قبل !تفاوت یب و سرد همچنان !باطل الیخ یزه اما شه،یم مهربون

 :گفتم داشتم که یخشم تمام با بزنه، یحرف اون دوباره

 نیا به ازیین چه گهید د،یکن یم کم نمره رییتأخ هر خاطر به که شما_

 برخوردهاست؟

 کالس به اومدن رید خودشونه، خاطر به رمیگ یم سخت دانشجوهام به اگه من_

 .درس رییادگی ساعت دو دادن دست از یعنی

 استاد شما .نه ای میباش درسمون رییادگی فکر به که داره ربط خودمون به اونش_

 و دییآ یم و دید یم انجام رو تون فهیوظ دیدار و دیهست

 کالس به رید من اگه ضمن در .دانشجوست خود با شیباق گهید د،یکن یم سیتدر

 .ستین انگاری سهل و یتنبل لشیدل رسم یم هام

 :دیپرس و زد شخندیین ایعرش

 ه؟یچ لشیدل دیبگ شهیم_

 .بدم حیتوض شما به نیا از شتریب نمیب ینم ازیین_

 اگه گمیم وبارهد !راد خانوم دیکرد ادآوریی بهم رو فمیوظ که ممنون و خب یلیخ_

 من کالس وارد رو جلسه اون گهید نیاومد ریتأخ با هم باز

 .دینش

 .کنم یم رو کار نیهم دیباش مطمئن استاد، بله_

 ایعرش کنه گمان یحت که بود محال مطمئنا شد، یم کالس وارد لحظه اون یک هر

 جنگ سر هم با ییگو .هستم شیدانشجو هم من و استاد

 ی محوطه طرف به .رونیب زدم کالس از و نشدم یفحر منتظر گهید !میداشت

 هم مارال از .داشتم خلوت جای کی به ازین رفتم، دانشگاه پشت

 از بعد و گرفتم رو شمارش .نداشت اومدن الیخ روز اون نکهیا مثل نبود، خبری

 :داد جواب بوق چند



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                 153                                                                 مــــــاه رمـــــــانان بزرگترین سایت دانلود رمان در ایر 

 

 ؟ییتو ایمح_

 باشه؟ یخواست یم یک پس_

 گرفته؟ صدات چرا خوبه؟ حالت_
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 دانشگاه؟ ایینم ست،ین زییچ_

 رو ها لیوسا تمام دیبا هم فردا پس ی واسه دارم، کار یلیخ امروز بشم، فدات نه_

 .کنم آماده

 ی واسه_ - !کردی؟ شروع حاال از که ببندی یلیبند و بار چه خوای یم روزه 5

 4 مسافرت

 کی آخر، ی لحظه ی واسه گذارم یم موقع هر من آخه باشه، الزم که یچ هر_

 .اندازم یم قلم از رو زییچ

 .نمتیب یم فردا شم،ینم مزاحمت باشه_

 و خواب فکرش از شیپ روز چند تا که یمن بودم مونده .نشستم جا همون یقیدقا

 و بهش نسبت بودم شده جور نیا حاال چرا نداشتم، خوراك

 برخوردهای خاطر به حتماً  .بزنم حرف باهاش ای کلمه و نمشیبب نداشتم دوست

 نکهیا فکر از .نداشتم رو انتظارش حد نیا تا که بود امروزش

 شدن ریسراز ی واسه یمجال کرد، یم وونمید داشتم کالس خودش با هم عصر

 هام کالس یاقب .انیب نییپا یراحت به گذاشتم و ندادم میها اشک

 نکهیا با .آموزشگاه رفتم یم دیبا که بود 5:30 ساعت و کردم یط حوصله یب با رو

 ابونیخ سر .بود یبرف و سرد شدت به هوا اما بود دیع کینزد

 .کرد ترمز میپا جلوی ایعرش که بودم ستادهیا یتاکس انتظار به

 .یرسیم رید هم انوتیپ کالس به جوری نیا آموزشگاه، میبر شو سوار_

 .مونده ساعت مین هنوز ممنون،_

 !شهیم تکرار من برخورد اون دوباره ییایب رید هم باز اگه .یدان خود باشه_

 :گفتم لب ریز آروم

 !كرد به_
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 ؟یگفت زییچ_

 .رینخ_

 به و داد فشار گاز روی رو شیپا و شد الیخ یب اد،یبرنم من پس از دید که ایعرش

 باالخره و ستادمیا هم گهید ی قهیدق چند .شد دور سرعت

 اون شاهد دوباره نکهیا از .برسم موقع به تا کنم دربست نیماش کی شدم مجبور

 دهیرس آموزشگاه به .شد یم خیس تنم به مو باشم برخوردش

 و بودم کالس در پشت .رفتم یم باال دیترد با رو ها پله و بودم مردد هنوز بودم،

 ریز و بود شده من بیعج رفتارهای ی متوجه علوی خانوم

 بود اومده تازه هم ایعرش .شدم وارد و نکردم معطل گهید .کرد یم نگاهم یچشم

 بهش ینگاه یتفاوت یب با .کرد یم آماده رو ارگ داشت و

 و کردند یم تکرار رو ها نت یکی یکی ها بچه .گرفتم جای میصندل روی و انداختم

 باالی و مداو شهیهم مثل دوباره و بود دهیرس من به نوبت حاال

 :ستادیا سرم

 !دیبزن هم رو قبل جلسه امروز، ی جلسه های نت از قبل لطفاً راد خانوم_

 افتاده تنم به یلرزش درون از چه اگر .شد ینم من الیخ یب رو امروز نکهیا مثل نه،

 مکث یکم از بعد و باشم مسلط خودم به کردم یسع یول بود،

 و زدم خوب یول داشتم که یاسترس ی همه با شییخدا .کردم نواختن به شروع

 باال رو سرم .بزنم خوب نقدریا که کرد ینم فکر هم ایعرش

 گوشه ای خنده و باال انداخت رو ابروهاش .زدم زل درشتش چشمان توی و گرفتم

 !برگشت شیجا سر به و زد بهم یچشمک نشست، لبش ی

 اومدن موقع ،یشکل اون کالس توی صبح .بود شناخت قابل ریغ بشر نیا که الحق

 بودن متفاوت از !جوری نیا که هم حاال و گهید جور کی
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 از ای ذره زهایچ نیا حال نیا با .بودم شده جیگ یزمان هر در حرکاتش و رفتارها

 یلیخ نکهیا وجود با سفر شبِ  .کرد ینم کم رو داشتنم دوست
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 بس و بودم چمدونم بستن حال در .کردم یم آماده رو لمیوسا دیبا اما بودم خسته

 موقع همون .شد ینم بسته داخلش، بودم ختهیر لباس که

 .نشست کنارم و اومد اتاقم به ماهان

 .بدبخت چمدون نیا توی چپوندی لباس همه نیا بری خوای ینم که قندهار سفر_

 .دارم لباس کردن عوض به عادت ساعت به دم ،یدون یم منو اخالق که تو اهانم_

 .شهیم منفجر داره هات لباس کمد هم نیهم ی واسه دونم، یم_

 .ببندم نویا تا کن یکمک هی ایب جان ماهان شه،ینم بسته وای_

 ا؟یمح گمیم_

 داداش؟ جانم_

 .ها یباش خودت مراقب خدا رو تو ری،یم سفر به ما بدون که اوله بار_

 .ستمین بچه که من داداشم، نباش نگران_

 .باش خودت مواظب صورت هر در_

 .راحت التیخ چشم،_

 و کردم آماده هم رو لمیوسا یباق ماهان، کمک به چمدان بستن از بعد باالخره

 .دمیخواب

 .ها شهیم رتید شو، بلند مامان ایمح ا؟یمح_

 .کردم باز زحمت به رو مها چشم و رونیب آوردم پتو ریز از رو سرم

 .بخوابم گهید کم هی دیبگذار چنده؟ ساعت مگه_

 فرودگاه هفت ساعت دینبا مگه .یمون یم جا پروازت از مادرجون، شیش ساعت_

 .خوب دختر پاشو گه،ید پاشو ؟یباش

 .دادم بدنم به یقوس و کش و نشستم میجا سر

 .ریبخ صبح_

 .برسونتت ماهان که شو حاضر زودی جون، مادر ریبخ هم تو صبح_

 .امیم االن منم دیبر شما باشه،_

 از یکسل و یخستگ تمام ،یحساب گرم آب دوش کی گرفتن از بعد و رفتم حمام به

 خوب رو میموها و ستادمیا نهیآ مقابل .رفت رونیب تنم
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 از که کردم جمع بزرگ ی رهیگ کی با باال سمت به و بستم کش با و کردم خشک

 رو ییمانتو و کردم هم یمیمال شیآرا .هنزن رونیب شالم ریز

 تا ی واسه هم رو اسپرتم شرتییسو و دمیپوش بود شیک هوای با مناسب که

 .برداشتم بودم تهران در که ای لحظه

 !آوردند فیتشر خانم عجب چه_

 یم آماده رو لمیوسا و بودم داریب سه تا شبید خان ماهان دیید که خودت_

 .بودم هام کالس ریدرگ هم شب تا صبح از یطرف از .کردم

 هم سفرت از کم هی .ها یبخواب نخوری همش یرفت اونجا خانوم، تنبل نیبب_

 !نشه بتینص رفتن مجردی گهید ممکنه که کن استفاده
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 :گفتم و دمیخند شدم انماه منظور ی متوجه که من

 !بخوابه؟ و بخوره که مسافرت رهیم یک ضمن در !سفرها اون از باشه تا_

 :گفت بود، شییچا خوردن حال در که ماهان

 .میدیند زییچ دنیخواب و خوردن جز ،یجنابعال با سفری هر توی که ما ...وا_

 تا رونیب متدیکش یم رختخواب از زور به دیبا که بودم من نیا ماهان، نگو چرت_

 .میبزن یگشت هی میبر

 یم هم با حتما نبود کارهام و شرکت ی مسئله اگه ال،یخ یب رو نیا ایمح گمیم_

 .میرفت

 !کار؟یچ سفر اییب یخواست یم دخترونه جمع کی توی آخه_

 !دهیم حال جوری نیا اتفاقا_

 .یشینم آدم بشه برت و دور هم بچه نیج هی و بشه هم سالت هفتاد تو_

 خودم از هم رو یخوش بچه و زن با و ندازمیب راه کودك مهد قراره مگه نگو، وای_

 رم؟یبگ

 :گفتم و گرفتم شیبازو از یمحکم شگونین

 .بزن ایمیک جلوی رو ها حرف نیا داری جرأت اگه_

 .شدم ریس جونم از مگه_
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 .لیزل زن دونم یم که اونو_

 .همسر مقابل در وفاداری یعنی نیا بشم، فدات نه_

 !اقعاو _

 ی واسه رو خودت یبرگشت که شیک سفر از ها، حرف نیا از گذشته ییایمح یول _

 برعکس که میبر دیع التیتعط تو که کن آماده شمال سفر

 .مختلطه کامالً ما جمع شما

 شد رید که میبر گهید .کنم یم خبرت بهتون، گذره یم خوش یحساب پس بابا؟ نه_

 .نمونده دوازده به شتریب ربع کی و

 سخته یلیخ واسشون روزه چند ییجدا نیا دونستم یم که بابا و مامان از

 اشک شاهد شدم، یم دور خونه از که ای لحظه تا و کردم یخداحافظ

 شتریب روز چند نیا تازه گرفت، دلم بد لحظه کی .بودم سرم پشت مامان ختنیر

 ایتالیا به رفتن از بعد رو شونیدور تونستم یم طور چه نبود،

 کنم؟ تحمل

 ماهان؟_

 اوهوم؟_

 یلیخ دونم یم .باشه مامان به حواست یلیخ ستمین من که روز چند نیا توی_

 .باش مراقبش کنه، یم یدلتنگ

 کنه، آروم تونه ینم خان انیک جز به کس چیه رو جون آرام اگرچه خواهرم، چشم_

 خانوم برس حتیتفر به شما .هست بهش حواسم هم من اما

 .خانوما

 .داداش یمرس_
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 .اند ستادهیا انتظارم به که دمید دور از رو مارال و میمر میدیرس که فرودگاه به

 :گفت و اومد طرفم به عجله با مارال

 .میبر باش زود شد، رید تو؟ ییکجا معلومه_



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                 158                                                                 مــــــاه رمـــــــانان بزرگترین سایت دانلود رمان در ایر 

 

 حالت به ای خنده با نشده اون ی متوجه که مارال یپرت حواس زا که ماهان

 :گفت مسخره،

 منو که باال رفته یلیخ چشمتون ی شماره کنم فکر خانم، مارال کنم یم عرض سالم_

 !دیدیند عظمت نیا با

 شما؟ دیخوب من؟ ی واسه گذاره یم حواس شما خواهر مگه ماهان، آقا شرمنده_

 به رو خواهرم که باشه راحت المیخ شما طیشرا نیا با خانم، مارال گمیم ممنون،_

 سپارم؟ یم شما

 یم و شد ینم ریدلگ خودش به نسبت ماهان های یشوخ از وقت چیه که مارال

 :گفت زنه، یم یشوخ به رو حرفش منظور یب دونست

 .مراقبشم یچشم چهار ماهان، آقا تخت التونیخ_

 !ستین چشم چهار به ازیین باشه داشته یکاف دید اگه چشم دو همون با نه،_

 .میدیخند سه هر و

 .امیم گهید ی قهیدق دو هم من برو، تو جان مارال_

 خان؟ ماهان دیندار یشیفرما کاری، نکن، رید پس_

 .بگذره خوش ممنون،_

 :گفتم و ماهان به کردم رو گرفت فاصله که مارال

 باشه؟ مراقبم دیبا گهید یکی که چالغم خودم مگه ببری؟ منو آبروی خوای یم_

 شهر از خارج تا هم لومتریک ده ما بدون حاال تا نگرانتم، خواهرم خب ،...استغفرا_

 .ینرفت

 .برم گهید من ماهان، تو از امان_

 .نموند یمخف ماهان دید از که نشست میها چشم به اشک یك دمینفهم

 .نکن هیگر زشته .هاتو اشک نمینب من، کوچولوی خواهر ا_

 :گفتم لب ریز و کردم پاك دستم پشت با ور میها اشک

 .باشه_

 .نره ادتی هم یسوغات .یباش حتیتفر فکر به فقط دادی قول که نره ادتی_

 .شهیم تنگ واستون دلم داداشم، حتماً _

 4 که خوبه_ - .خوب دختر رو کارها نیا نکن ست،ین شتریب روز 5
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 .زنم یم زنگ دمیرس اوهوم،_

 .منتظرم ،یاوک_

 دست از که میمر و مارال به و شدم جدا یخداحافظ از بعد و دمیسبو رو گونش

 اوج در و میبود مایهواپ سوار .وستمیپ خوردند یم حرص من

 بابا و مامان از که افتادم ای لحظه ادی به .دوختم چشم رونیب به پنجره از آسمان،

 من از دوری چند هر که ماهان ادی به و کردم یم یخداحافظ
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 سفر بلکه سفر نیا نه تا کرد یم وانمود گرید ای گونه به اما بود، سخت شیبرا

 یم فکر ایعرش به .کند آسان همه برای را ایتالیا به شان یطوالن

 در را فکرش دمشید ینم که روزی چند نیا در توانست خواهم ایآ که کردم

 با کرد؟ خواهد تر قرار یب مرا اش دوری با کنم؟ تر کمرنگ ذهنم

 شدم مارال ی متوجه و اومدم خودم به بود، ییرایپذ حال در که مهماندار صدای

 !دهیچسب پشت به و گرفته رو یصندل های دسته محکم که

 کی ؟ییایب سفر نیا به بودند کرده مجبورت داری ارتفاع از ترس که تو دختر_

 .بری ینیزم یبتون که کردی یم انتخاب گهید جای

 .ارزه یم ترس نیا به شیک سفر نداره، اشکال_

 ؟ینرفت شیک به قبالً  تو مگه_

 نیهم ی واسه .بود یطوالن و کننده خسته م،یرفت جنوب راه از نیماش با اما رفتم_

 .امیب راحت یول بخرم جون به رو ترس نیا شدم حاضر

 کی هامون چمدون لیتحو از بعد و میدیرس شیک به که بود مین و نه حدوداً

 .میرفت هتل طرف به و میگرفت یتاکس

 م؟یکن هیکرا نیماش هی رو روز چند نیا نیهست هیپا ها بچه گمیم_

 .ستین نیماش ی هیکرا به ازیین که کرد مخالفت میمر

 اره؟د ابونیخ تا چند رفته هم روی مگه هم شیک ،یتاکس همه نیا_

 :گفتم نیهم برای کنه، یم مخالفت پولش جانب از شتریب دونستم یم
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 دوست خودم، با شیکرا هم روز چند نیا تمام .ترم راحت جوری اون من یول_

 .من مهمون پس م،یباش خوش یحساب سفر نیا توی دارم

 دست بشه، بشینص گانیرا زییج که بود فرصت کی منتظر شهیهم که مارال

 :گفت و دیمال هم به رو شیها

 .میتر راحت جوری نیا گهیم راست ایمح جون؟ میمر بهتر نیا از یچ_

 .ییایمح یمرس_

 .کنم یم خواهش_

 به خودم و داخل ارهیب رو ها چمدون خواستم راننده از م،یبود دهیرس هتل به

 میمر و مارال از .برداشتم رو ها اتاق کارت و رفتم رشیپذ سمت

 و رمیم نیماش ی هیکرا ی واسه هم من برن، یم اتاق به رو لیوسا تا خواستم هم

 کنم هیکرا رو نیماش تونم یم کجا دمیپرس رشیپذ از .امیم زود

 دمید یم رو باجه مسئول دور از .کرد یالب انتهای ی باجه کی به اشاره دست با که

 یم تر کینزد چه هر و هیجوون مرد کی با بحث حال در که

 اما بود، من به پشتش نکهیا با !شهیم تر دیشد مقلب تپش کردم یم احساس شدم،

 گرفتم، قرار که باجه مقابل .بشناسمش تونستم یم یراحت به

 :گفت و داد خاتمه بحثش به مرد

 د؟یداشت امری خانوم، دییبفرما_

 با نداشتم، نجایا رو دنشید انتظار و بودم شوك توی هنوز لحظه اون تا که من

 .کردم یم نگاهش فقط تعجب از شده گرد یچشمان

 خوبه؟ حالتون خانوم؟ خانوم؟_

 و اومد کمینزد خونسرد ایعرش !نبودم باجه مسئول ی متوجه اصالً لحظه اون من و

 :گفت رتم،یح جواب در لبخندی با

 خانواده؟ با ای دیهست تنها !ها؟ طرف نیا د؟یخوب خانوم ایمح سالم_

 :گفتم تاده،سیا مقابلم درست که خودشه نکهیا از مطمئن گهید من
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 !نه یعنی بله،_
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 !نه؟ ای آره باالخره_

 .اومدم دوستانم از تا دو با_

 ها؟ حرف نیا از و مجردی سفر پس نطور،یا که_

 .اومدم یقیموس کنسرت خاطر به شتریب ر،ینخ_

 توی شهیهم البته .اومدم کنسرت نیا ی واسه هم من اتفاقاً !یتفاهم چه اً؟جد_

 .کنم یم شرکت شهیم برگزار شهرها در که ییها کنسرت

 :دیپرس ایعرش از تیعصبان با بود، شده ما ییآشنا ی متوجه که باجه مسئول

 .دیکن روشن رو ما فیتکل د؟یکن هیکرا دییخوا یم رو نیماش کدوم باالخره آقا_

 .اومدم نیماش ی هیکرا ی واسه هم من یعنی که اومد ادمی بود موقع اون

 .دیبد هم من به رو ای هیکرا های نیماش ستیل اون ممکنه اگه آقا_

 :گفت تندش لحن با و گرفت طرفم به رو ستیل باجه مسئول

 .دیرینگ منو وقت ساعت کی و دیکن انتخاب عیسر آقا نیا مثل شما لطفاً خانوم_

 از رو ستیل بود، شده یعصبان گونه نیا به من با باجه مسئول برخورد از که ایعرش

 :گفت و خودش جلوی گذاشت و دیکش من دست

 نجایا که نهیا شما ی فهیوظ ضمن در .کنم یم انتخاب شونیا ی واسه خودم_

 کمال در کنه، یم انتخاب مشتری که زمان هر تا و دیستیبا

 بابتش .دیذار ینم ما اریاخت در رو نتونیماش هک یمجان د،یباش گو جواب خونسردی

 .دیریگ یم پول یکل

 او از قبل ایعرش که بزنه یحرف خواست شد، یم تر نیخشمگ لحظه هر که مرد

 :گفت

 .دیبد فرم هی لطفاً_

 :گفتم و رفتم ایعرش کنار بودم بحثشان گر نظاره فقط که من

 ه؟یچ سر بحث شده؟ یچ_

 :گفت بود، مفر کردن پر حال در که ایعرش

 .دارند فیتشر حوصله کم ادییز شونیا ست،ین زییچ_

 واسه ینیماش چه دینگفت و دیریبگ من ی واسه هم فرم هی رفت ادتونی پس آهان،_

 !ن؟یکرد هیکرا من ی
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 خوبه؟ 3 مزدا .هیکاف فرم هی_

 داشتم قصد هم من چون شدم، شوکه بود کرده انتخاب من ی واسه که ینیماش از

 .کنم تخابان رو نیهم

 خوبه؟ د،ینداد رو جوابم_

 .کنم پرداخت بعد تا دیبپرس رو کاملش ی نهیهز پس ممنون، بله_

 .بعد تا حاال باشه،_

 داد لیتحو هم رو شییشناسا کارت و گرفت باجه مسئول طرف به رو فرم ایعرش

 :گفت دوباره و
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 اطالع من به برگردوندند فردا تا بود، نظرم دم که رو ینیماش اون لطفاً آقا_

 .دیبد

 به رو نیماش دو هر چییسو بکنه، جا از رو خودش موهای بود مونده کم که مرد

 :گفت و گرفت ایعرش طرف

 .حتماً  بله،_

 مرد یعصب ی افهیق دنید با بوده، قرار چه از هیقض شدم متوجه لحظه اون که من

 صدای با که دمیخند یم آروم ایعرش خونسرد حال نیع در و

 .دمیکش خنده از دست ایعرش

 خندی؟ یم یچ به_

 ن؟یدیم عذاب رو هیبق حدتون از شیب تیحساس با شهیهم شما ست،ین یخاص زیچ_

 ه؟یچ منظورتون_

 رو خودتون وقت هم تهساع کی که مهمه قدر نیا نیماش هی کردن هیکرا آخه_

 هر اگه .نیبود کرده یعصب شدت به رو چارهیب اون هم نیگرفت

 .خوردن حرص از شهیم نصف عمرشون که باشند داشته شما مثل ییها مشتری روز

 آدم کال من بگم دیبا البته .رهیگ یم رو پولش و دهیم انجام رو فشیوظ باالخره_

 .هستم یوسواس

 !دشیبخر دیخواست ینم خوبه_
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 قراره که رو زییچ .دادم یم خرج به تیحساس شتریب که بخرم خواستم یم اگه_

 ادیز نانیاطم و دقت با دیبا باشه، داشته تعلق خودت به

 !باشه اطرافم های آدم مورد در اگه یحت .کرد دارییخر

 هستند؟ دارییخر قابل ها آدم شما نظر از_

 قرار معامله مورد که خوان یم خودشون ها یبعض اگرچه وجه، چیه به من نظر از_

 به قراره که هست یکسان مورد در من منظور یول رندیبگ

 !ستندین هم دنیخر قابل و باشند داشته تعلق روحت و جسمت

 :گفتم طنتیش با و شدم منظورش ی متوجه زیت

 !؟یکسان ای یکس_

 :گفت و کرد نگاهم قیدق بودم خونده رو حرفش نکهیا از

 .کنه ینم یفرق_

 .کرد عوض رو صحبت ریمس که بدم، حرفش مقبال در یجواب خواستم

 ن؟یاومد تونیدانشگاه های دوست با یراست_

 .خواهرشون و یکمال خانوم با بله_

 با شونیا با جز به رو شما آخه د،یباش یمیصم یلیخ هم با دیبا زدم، یم حدس_

 .دمیند گهید یکس

 دهیکش هم االن به تا مونیدوست و میبود همکالس هم با ییراهنما از ما آره،_

 .ستین خواهرم از کمتر یکمال خانوم .شده

 .هیبزرگ نعمت خوب دوست کی ه،یعال_

 دوست وقته یلیخ بشم، مرخص خدمتتون از من نیبد اجازه اگه استاد، .واقعا بله،_

 .نمتونیب یم شب فردا .گذاشتم تنها رو هام
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 میهست شیک در دو هر یوقت م؟ینیبب رو گهیهمد قراره شب فردا فقط دیمطمئن_

 داشته یمشکل کنم ینم فکر پس نبوده، حکمت یب دونم یم که

 !میباش هم با یمواقع رو روز چند نیا که باشه
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 بهم رو طونشیش نگاه بدم؟ یجواب چه که بودم دودل و خوردم جا پبشنهادش از

 :گفت و دوخت

 .هستم جوابتون منتظر_

 .ادیب شیپ یفرصت اگه دونم، ینم_

 نیهمچن و نمتونیبب دوباره که شمیم خوشحال صورت هر در اد،یم شیپ قطعا_

 .رو خواهرشون و یکمال خانوم

 اگه که کنم یم فکر نیا به بود زده حدس و خوند یم رو مغزم ته تا انگار بدجنس،

 در و باشه یکس حضور یب میباش داشته ای دوباره دارید قراره

 یم یالیخ یب به رو خودم که یحال در و شدم بدجنس هم من !نفره دو ییتنها

 :گفتم زدم،

 .تون اجازه با فعال !دم ینم قول البته اد،یب شیپ یفرصت اگه بعد تا پس_

 .دیبرسون سالم یگرام دوستان خدمت کنم، یم خواهش_

 شون لهیپ هم نیا که داری کار یچ من های دوست به تو آخه گفتم لمد توی

 خودم اتاق به نکهیا از قبل شدم، جدا ایعرش از نکهیا از بعد شدی؟

 .زدم میمر و مارال به سری کی برم

 االن؟ تا نیبود کجا خانوم !عجب چه_

 .شدم معطل هم کم هی .کنم هیکرا نیماش رمیم گفتم نکهیا مثل_

 یمعطل همه نیا بودی یم هم یینونوا صف توی ،یرفت که ساعته کی از شتریب_

 !نداشت

 !دمید یکن ینم رو فکرش اصال که یاتفاق طور به رو نفر کی آخه_

 تا شتین جور نیا که شده روشن یکس چه جمال به خانوم ایمح چشم نمیبب_

 بازه؟ بناگوش

 .ایعرش_

 !ا؟یعرش کدوم_

 .نجاستیا هم ایرشع .بود خودش کنم، ینم یشوخ مارال_

 روی روز کی یتون ینم که سرت تو خاك !کنه یم یذوق چه نیبب دونم، یم_

 .یبمون حرفت
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 :گفتم و انداختم گردنش دور رو دستم و نشستم کنارش تخت روی

 .افتادی یم روز و حال نیهم به بودی من جای اگه هم تو_

 با که سفر ارمتیب خواستم سرم ریخ اما چاك، نهیس عاشق خانم دونم یم بله_

 ایعرش نیا اما .رییبگ یحساب و درست میتصم هی ا،یعرش دنیند

 .زیچ همه به زد گند محترم استاد خان،

 .ستین چاره راه فرار یگفت خودت خوبه_

 با و رییبگ عجوالنه میتصم هی ایعرش خاطر به یخواست یم که بود یموقع اون بله،_

 فکر ی واسه بود یخوب فرصت روز چند نیا .بری خانوادت

 کرد؟ یاساس فکر هی دیبا ای یکن سر ایعرش بدون یتون یم ایآ که کردن
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 زرنگ؟ خانوم فکری چه مثال_

 نشون یالعمل عکس چه که کرد کیتحر رو ایعرش ستیبا یم موقع اون نکهیا_

 ده؟یم

 نظرش ریز تا دهیم من به بهتری فرصت نجایا بودنش من نظر به یول !آهان_

 .برسم جهینت به و باشم داشته

 جوری؟ چه_

 اون .کنه ینم رفتار سابق مثل یعنی شده، عوض ییجورا هی ایعرش کنم یم احساس_

 .شده کننده ریغافلگ خالصه .ستین نگاهش توی سردی

 گفت؟ یچ حاال بگو !کنه خالص تو شر از رو ما که ...وا کنه خدا_

 که روز چند توی خواست نکهیا گهید و اومده کنسرت ی واسه هم اون که گفت_

 داشته هم با شما همراه به البته ای دوباره دارید میهست شیک

 !میباش

 .کرد باز یحساب پسر شازده نیا روی شهیم نکهیا مثل بابا؟ نه_

 .ادیب شیپ یفرصت اگه گفتم من البته_

 .یهول که بشه متوجه بذاری دینبا کردی، خوب_

 !حرف؟ نیا یچ یعنی مارال؟_
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 گم؟یم دروغ مگه_

 .نکنه درد شما دست_

 .کردم یشوخ خوره، یبرم بهش هم زود چه_

 :گفت رونیب بود اومده حمام از تازه که میمر

 د؟یکن یم بتیغ یبدبخت کدوم سر پشت تا دو شما باز_

 .یآبج استادمون به راجع_

 استاد؟ کدوم_

 .واست گفتم بهش راجع که همون_

 منظورته؟ ایعرش استاد_

 .دتشید هتل یالب توی رو اون ایمح آره،_

 .شد لیتکم سفر نیا توی شاگردی و استاد جمع پس_

 !میباش داشته هم با هم داریید فرصت سر قراره اتفاقا .جون خواهر آره_

 حال یلیخ استاد با ییدانشجو رسف گذره، یم خوش بهتون یکل کنم فکر پس_

 .باشه ای هیپا استاد اگه البته ده،یم

 !گذره یم خوش شتریب ها یبعض به یول البته، صد که اون_

 .زد من به یچشمک زمان هم و

 .خستم یلیخ که کنم یاستراحت هی برم گهید من ها بچه خب_

 

 111 

 :گفت گوشم در و اومد کنارم مارال

 و گشتن تو دنبال ی حوصله که اریین در گهید جای از سر البته برو، زمیعز باشه_

 !ندارم رو خانوادت به دادن جواب

 .فعال نباش، من نگران شما_

 ولو تخت روی و نداشتم رو گرفتن دوش ی حوصله اما کردم عوض رو هام لباس

 ییها ضربه صدای با .رفتم خواب به قهیدق چند از بعد و شدم

 یتوجه و بردم ملحفه ریز به رو سرم یکالفگ با .دمیپر خواب از خورد یم در به که

 من خواب مزاحم موقع نیا هیک نبود، بردار دست اما .نکردم
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 مزاحم بود، مارال .کردم نگاه رونیب به در یچشم از ست؟ین هم کن ول که شده

 .یشگیهم

 الیخ با بار کی گذاری ینم چرا داری؟ مشکل من دنیخواب با تو محل، یب خروس_

 بخوابم؟ راحت

 ناهار، ی واسه میبر شو آماده ظهره، مین و کی ساعت م؟یبخواب که سفر میاومد_

 .داده قورت رو بزرگه روده کهیکوچ روده یکن رید

 .ندارم حوصله کن باور .باال دیاریب من ی واسه دیبر شما اد،یم خوابم هنوز_

 یم باهات عمرا ،یهست ای کننده کسل همسفر همه نیا دونستم یم اگه خدا به_

 گهید ی قهیدق ده تا شو حاضر عیسر و تند باش، زود .اومدم

 .منتظرتم راهرو توی

 .امیم االن برو ،یسمج چقدر که وای_

 ی واسه هم یوقت بود، لودآ خواب کامالً چهرم .انداختم نهییآ در خودم به ینگاه

 ی کله و سر کردم یم رید کم هی اگه .نداشتم گرفتن دوش

 چشم خط کی و رژ کی .انداخت یم راه صدا و سر رو راه توی و شد یم دایپ مارال

 هی با یمشک گشاد سرتاسر ای پارچه شلوار کی .دمیکش

 .شد ندبل مارال صدای که رونیب امیب اتاق از خواستم و دمیپوش یآب کیتون

 ای؟ آماده ایمح_

 آبرومون !نداری؟ رو هتل در اقامت یاجتماع فرهنگ تو مگه خبرته؟ چه اومدم،_

 .بردی رو

 .نذارم پا ریز رو میاجتماع فرهنگ هم من تا شو حاضر موقع به تو_

 دادی؟ قورت گو بلند مگه تر، واشی باشه،_

 .یگشنگ از مردم که میبر_

 :گفت بود ما یشگیهم بحث و جر شاهد که میمر

 حاال تا نشدی متوجه ،یهست دوست من یآبج با ساله همه نیا که تو جون ایمح_

 کنه؟ یم یقاط و سرش به زنه یم شهیم گرسنه یوقت که

 .خدا به نداشتم خبر گهید حد نیا به تا جون میمر_

 .میداد یم غذا سفارش گارسون به و میبود نشسته زیم پشت رستوران توی
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 .یماه خوراك هی و یسلطان کباب چلو چه،یماه با پلو قلهبا هی لطفا آقا_

 .حاضره سفارشتون گهید ی قهیدق ستیب تا خانوم_

 .ممنون_

 رهیخ سالن طرف کی به مارال دمید که میبود غذا شیپ و ساالد خوردن مشغول

 به دوباره مارال ای خبره چه نمیبب تا برگردوندم رو میرو .شده
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 ایعرش .کرد خی تنم تمام نشد، باورم دمید که زییچ از !زد خشکم که زده، زل یک

 دور به رو دستش که بود نینازن با و نبود تنها بار نیا اما .بود

 ییایعرش دم؟ید یم چه !بود دهیچسب بهش بایتقر و بود کرده حلقه ایعرش بازوی

 مانهیصم و خوب همه با نکهیا نیع در شناختم، یم من که

 همه نیا حاال و کرد یم تیرعا دخترها با رو حدش شهیهم اما کرد، یم برخورد

 من از یکم دست که هم مارال .دمید یم یمیصم هم با رو ها اون

 :گفت و دیکوب زیم روی رو چنگالش تیعصبان با نداشت

 .یلعنت_

 :گفت ما، رفتار از شده متعجب که میمر

 خبره؟ چه دیبگ هم من به !دفعه؟ کی شد چتون تا دو شما_

 با که یحال در مارال اما نداشتم، زدن حرف قدرت و بود اومده بند زبانم که من

 :گفت بود، دوخته چشم نینازن و ایعرش سمت به خشم

 .استیعرش نشسته یعوض ی دختره اون با جا اون که پسره نیا_

 دنشید از قدر نیا چرا حاال .خودش ی واسه هست ای کهیت عجب بابا، ولیا جداً؟_

 !د؟یشد ناراحت

 !یبانیش نینازن با هم اون مشینیبب دختر کی با مینداشت رو انتظارش اصالً راستش_

 تا افهیق و پیت نیا با نمیب یم من که یآدم نیا .تا دو شما نیهست ساده عجب_

 هم نیا ستین معلوم کرده، عوض دختر دوست یکل حاال

 !شه؟یچندم

 :گفتم شدم، یعصبان ایعرش به میمر برداشت نیا از که من
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 دفعه هر آله، دهیا ظاهر لحاظ از و افهیق خوش که کس هر قراره مگه جون میمر_

 باشه؟ یگذرون خوش یپ و بپره دختری هی با

 !بله تشونیاکثر زمیعز_

 گونه هر تونم ینم و حساسم ایعرش به نسبت چقدر من دونست یم که هم مارال

 :گفت میمر به رو بشنوم، موردش در رو یاشتباه برداشت

 نکهیا اما .مطمئنم هم نظر نیا از و ستین ها آدم دسته اون از ایعرش جون، خواهر_

 !نهینازن طرف از ندارم شک داره حضور نینازن با جا نیا

 خاطرش به که نداره ارزش زییچ نیهمچ که من نظر به ؟...وا دونم یم چه_

 .افتاد دهن از که دیبخور رو ناهارتون .دیکن خراب رو روزتون

 .جون یآبج شد کور اشتهام که من_

 خاطرش ی واسه که مهمه استادتون نیا قدر نیا د؟یکن یم طور نیا چرا شما وا_

 !د؟یافتاد اشتها از

 .میبود ساخته ازش گهید یچ هی ذهنمون توی ما آخه_

 دیسف اسب بر سوار استاد جناب نیا که دیکرد یم فکر نیا به اهاتونیرو تو حتما_

 !تون یکی سراغ ادیم

 :گفت و دیخند دید رو ما دوی هر سکوت یوقت و

 !د؟یهست شونیا ی خسته دل عاشق تون یکی کدوم حاال زدم، یم حدس_

 :گفت میمر دوباره و کرد اشاره من سمت به چشم با مارال

 !کنه انتخاب منو چل و خل خواهر مثل یکی محاله محترم ستادا نیا گفتم !آهان_

 ؟یمیمر گمیم_
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 م؟یمر جان_

 ؟ینزن حرف شما شهیم_

 گه؟ید بکشم رو دهانم پیز یعنی_

 .قایدق_
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 رو دم،ید که بودم زییچ شوك توی هنوز و بودم دهکر سکوت لحظه اون تا که من

 :گفتم مارال به

 .ندارم رو نجایا موندن طاقت که دیبخور رو غذاتون تر عیسر شهیم جون، مارال_

 چه از اوضاع مینیبب تا نکن فکر بهش فعالً .بخور زیچ هی هم تو بشم، قربونت باشه_

 .قراره

 یم یخفگ احساس .رفت ینم روف میگلو از یچیه شدم، میغذا با بازی مشغول

 طاقت گهید ه،یگر ریز بزنم جا همون خواست یم دلم .کردم

 .کنم ترك رو اونجا تر عیسر چه هر دادم حیترج و اوردمین

 جا هر هم بعدش .دیبخور رو غذاتون راحت هم شما اتاقم، رمیم من ها بچه_

 .دیبذار خودم حال به منو کنم یم خواهش فقط دیبر دیداشت دوست

 .میایم االن کن صبر ندارم، یلیم چندان گهید که منم زم،یعز نه_

 :گفت بود خوردن حال در که میمر

 گه؟ید هستم ببو نجایا من_

 م؟یمر خوری یم چقدر_

 .بخورم غذامو آرامش در دیذار ینم که شما دست از بابا، ای_

 .بهتره برم من دیبخور رو ناهارتون شما که گفتم_

 .میایم گهید ی قهیدق چند هم ما .باش رونیب جون ایمح_

 .منتظرتونم رونیب پس باشه_

 وجه چیه به و شدم یم رد ها اون زیم کنار از دیبا رستوران از رفتن رونیب برای

 ذهنم به فکری آن کی اما نداشتم، شدن رو در رو به یلیتما

 طرف به و دمیکش بلندی نفس باشم، مسلط اعصابم به کردم یسع .دیرس

 به رو قاً یدق هم نینازن و بود من به پشتش باً یتقر ایعرش .تمرف زشونیم

 :گفتم و زدم لبخندی بود شده متوجهم که نینازن به شدم، که کینزد .میرو

 رهنما آقای با که صبح !نداشتم نجایا رو شما دنید انتظار ؟یخوب جان نینازن سالم_

 .نیاومد هم شما که نگفتند بودم

 دعوت منو بود، صورتش در که یاخم با و شد بلند اج آن در من حضور با ایعرش

 .کرد نشستن به
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 لیم ییغذا چه دییبفرما م،یداد غذا سفارش االن نیهم ما راد، خانوم دییبفرما_

 .اورندیب واستون بگم تا دیدار

 من از ایعرش دعوت از بود مشخص چهرش حالت از کامالً که نینازن به ینگاه

 :گفتم و انداختم امدهین خوشش

 .کنم یادب عرض قبلش گفتم که رفتم یم داشتم .شده صرف یمرس نه_

 .دمید سالن آخر دوستانشون با رو شونیا من جون، ایعرش آره_

 نیا که بودند کینزد هم به همه نیا یعنی جون؟ ایعرش گفت !دم؟یشن درست

 شده شتریب شیها اخم ی گره که ایعرش کرد؟ یم شیصدا گونه
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 :گفت بود

 .میبخور رو ناهار هم دور که دیگفت یم زودتر خب خانوم؟ نینازن یچ ی واسه_

 !دمیم حیترج رو نفره دو خلوت من زم،یعز نه_

 رفتم .زد المح توی بد آخرش ی جمله با که هم حاال .رفته شیپ هم زمیعز تا !اوه

 :گفتم بود، ایعرش به نگاهم که یحال در و کنارش

 دو خلوت میداد حیترج اما میشد متوجه هم ما گن،یم درست جان نینازن آره_

 .مینزن هم به رو شما ی نفره

 نقشه و بود ومدهین جا حالم هنوز من اما زد، ینم یحرف و بود کرده سکوت ایعرش

 اکنون که هم میمر و رالما .بودم نکرده یعمل رو میبعد ی

 کوچک و کردند ایعرش با یگرم یاحوالپرس نینازن با لج سر از .بودند ما درکنار

 که فهموندم مارال به اشاره با .نکردند او خود به یتوجه نیتر

 نوبت اکنون و کردم یخداحافظ سردی به ایعرش با بود، وقتش حاال و میبرو گهید

 دست باهاش که کردم ازدر طرفش به رو دستم .بود نینازن

 وانیل به رو دستم نشه متوجه کس چیه که که ای گونه به عیسر یلیخ یول بدم

 نینازن صدای که شد نیا و زدم بود زیم ی لبه بایتقر که یدوغ

 :شد بلند

 .شد یدوغ میمانتو تمام کردی؟ کار یچ احمق ی دختره_
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 کرده خطاب جور نیا منو جمع توی نکهیا و نینازن زبان از احمق ی کلمه دنیشن از

 ما به که اطرافم به توجه یب و شدم نیخشمگ شدت به بود،

 :زدم داد کردند یم نگاه

 حواسم نکردم، رو کار نیا که عمد به دوما ،یراض خود از ی دختره ییتو احمق اوال_

 .نبود

 شد بلند شیجا از رون،یب بود زده حدقه از چشمانش تیعصبان شدت از که نینازن

 خواست بود گرفته رو خندش جلوی زحمت به که ایعرش از و

 :گفت خونسردی کمال در ایعرش اما .برگردند اتاق به که

 .دارم کار ییجا برم دیبا هم بعد و خورم یم رو غذام من برو، شما_

 حالت به جا اون از و اوردین طاقت هست، توجه یب او به هم ایعرش دید که نینازن

 یراحت نیا به نکهیا از شد نکخ یحساب دلم .شد خارج دو

 از کنم ایعرش به یتوجه نکهیا بدون و بزنم هم به را شون نفره دو خلوت تونستم

 زدم رستوران

 :گفت بود، شده زده ذوق من کار نیا از که مارال .رونیب

 .مینداشت خبر ما و داری ای شهیش خرده جنس عجب دختر_

 رو نینازن العمل عکس میباش نتظرم دیبا یول !اولشه تازه نیا دی،ید رو کجاش_

 .بگذره ها یراحت نیا به که ستین دختری اون .مینیبب

 با نینازن نیخشمگ ی افهیق خصوص به صحنه اون دنید از داشت هنوز که میمر

 :گفت د،یخند یم زدش رونیب حدقه از های چشم اون

 !جنگ؟ دونیم ای حیتفر میاومد ها بچه_

 تیوضع کم هی نینازن حضور با حاال یول بود، حیفرت فقط قصدمون ابتدا در یآبج_

 .شهیم مون حیتفر یچاشن هم جنگ و شهیم خطرناك

 .بگذرونه ریخ به خدا پس _

 دهیکش دراز تخت روی .رفتم خودم اتاق به درمونده و شدم جدا میمر و مارال از

 و بشم هم با خوردنشون غذا مانع شدم موفق نکهیا از و بودم

 نیا زییچ کی حال نیا با ،یراض کارم از و بودم خوشحال ارمیب رد رو نینازن کفر

 هم با مانع بودم تونسته رو امروز .داد یم عذابم ونیم
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 .شدند یم تنها هم با هک باالخره ؟یچ گهید های لحظه و روزها یول بشم، بودنشون

 میگلو به یبغض و دیلرز تنم اومد ذهنم توی که فکری از

 اسارت به رو من دل و افتاده جونم به که هیشیآت چه نیا من خدای .انداخت چنگ

 از شتریب ایعرش که بودم شده مطمئن گهید آورده؟ در خودش

 اییدن در ور من و شده قلبم و ذهنم توجه مرکز کردم یم رو فکرش که چه اون

 وونمید داشت حسادت نیا حاال و کرده، عشقش یزندان خودش

 به خواست ازش که نینازن به ایعرش که افتاد ادمی هستند؟ کجا االن یعنی .کرد یم

 ییجا به دیبا کاری ی واسه که بود گفته بره اتاق به همراهش

 .بره

 یم کاش ردمک فکر خودم با ؟یچ باالخره و ستین شیب یدلخوش دونستم یم اما

 بدتر های اتفاق شاهد و برگردم و بزنم رو سفر نیا دیق تونستم

 خوابم باالخره اومد یم ذهنم به که واجوری جور های الیخ و فکر با .نباشم نیا از

 .برد

 زده وارید به مقابلم که ساعت به ینگاه شدم، داریب اتاق تلفن زنگ صدای از

 دهیخواب چقدر یخستگ از بود، قهیدق ستیب و پنج کردم، بود شده

 به .نبود هم کن ول که بود مارال حتما نداشتم، رو دادن جواب ی حوصله .بودم

 یگوش دمیکش یم بلندی ی ازهیخم که یحال در و شدم بلند ناچار

 .برداشتم رو

 ؟یشگیهم مزاحم بله_

 سفر؟ نیاومد مثال خواب، خوش خانوم سالم_

 :گفتم و کردم جمع رو خودم زود !خطه پشت استیعرش که نیا !وای ای

 .هیکمال خانوم کردم گمان استاد؟ دیهست شما د،یببخش ا_

 فیتشر تنبل شما مثل که همه بودند، نشسته هتل یالب توی که یکمال های خانوم_

 !ندارند

 .دادم قورت رو حرفم که آبادت و جد و یخودت تنبل که بگم اومدم
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 د؟یگرفت تماس دیداشت کاری_

 امشب خواستم !من؟ ی واسه دیذار یم حواس شما مگه .بگم فتر ادمی آهان،_

 داشته لیتما شما که جا هر البته کنم، دعوتتون شام ی واسه

 .دیباش

 رم،یبپذ رو دعوتش و کنم فراموش بودم دهید امروز که رو چه اون داشت انتظار

 .بودم نیا از لجبازتر من اما

 فکر هم دوستانم یطرف از .کنم قبول تونم ینم شرمنده یول دعوتتون از یمرس_

 .باشند داشته امشبشون ی واسه گهید های برنامه کنم

 خانوم آخه .دادند رییتغ رو شون برنامه حتما باشه، طور نیا کنم ینم فکر که من_

 !کردند قبول منو دعوت یکمال محترم های

 .کنه خفت بگم خدا طلب، فرصت مارال ای

 .برسم خودم های برنامه به دمیم حیترج نم .بگذره خوش بهتون ست،ین یمشکل_

 با شدن رو در رو دوباره به یلیتما هم وجه چیه به ضمن در

 .ندارم یبانیش خانم

 همکاران از یکی دعوت خودشون هم یبانیش خانوم !شهینم که شما یب خانوم ایمح_

 .هستن پدرشون

 .رهبگذ خوش دوارمیام و دیبر شما کنه ینم عوض رو زییچ نیا شرمنده،_

 دییایب دیخواست و دیشد منصرف اگه اما .کنم ینم اصرار نیا از شتریب خب، یلیخ_

 .هست 214 اتاقم ی شماره .دیریبگ تماس من با
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 .حتما بله،_

 !دیبش منصرف نکهیا دیام به شب تا پس_

 مونیپش بودم کرده رد رو درخواستش نکهیا از ییجورا کی گذاشتم، رو یگوش

 یبیع اما .نداشت حضور هم نینازن امشب که خصوص به بودم،

 .هولم دنشید ی واسه که شد یم متوجه شک یب کردم یم قبول اگه نداره

 حولم .دهیم دوباره دارید شنهادیپ روز چند نیا توی که نداشتم دیترد
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 هوا یگرم و طیشرا اون توی سرد آب دوش کی رفتم، حمام به و برداشتم رو

 دمید رو میمر و مارال هتل یالب توی .آورد یم جا رو حالم یحساب

 شده یمیصم باهاش زود هم چقدر و بودند، صحبت حال در یجوون مرد با که

 شده بر روده که هم دوتا اون و زد یم حرف بند کی طرف !بودند

 رو مرد اون ی افهیق تونستم رفتم که کینزد !مارال شتریب البته ده،خن از بودند

 یچشمان با گون گندم ای چهره و بود ساله یس حدودا .نمیبب

 و کردم یسالم .بود نمک با رفته هم روی و داشت یشیم رنگ به درشت بایتقر

 .رفتم مارال سمت به

 !د؟یش یم پسرخاله همه با زود قدر نیا چرا بکش، خجالت دختر_

 اداره توی میمر کینزد همکاران از ست،ین بهیغر چندان که مهراب بابا، کن ول_

 .شونه

 روز چند نیا افتاده ادشونی کدفعهی همه چرا موندم من .جمعه یحساب جمع پس_

 نمونده؟ جا ای گهید کس دیمطمئن !ش؟یک انیب رو

 .مونده کاله یب سرم که منم نیا گذره، ینم بد که شما به زمیعز_

 ی واسه میهست جا نیهم تا رو یکی هم تو خب !خودم هوای به سر دوست یآخ_

 کردن خر ی واسه یذات مهارت که تو کن، پا و دست خودت

 !داری ها آدم

 تو متاسفانه که بودی، ادب با ما ونیم که بود خوش تو به دلم بزن، حرف درست_

 .یرفت دست از هم

 ش؟یک اومده هم خان مهراب نیا که شده چطور حاال .گفتم یشوخ به زمیعز نه_

 !اومده؟ میمر خاطر واسه نکنه

 به یمرخص روز چند ی واسه میمر که شهیم خبر با همکارها از یوقت آره، اتفاقا_

 گلِ  خانم میمر به سری کی رهیگ یم میتصم گرفته، شیک

 .بزنه ما گالب

 !م؟یمر دنبال اومده شده پا تهران از یعنی_

 که خله مردم پسر مگه .بوده اومده بندرعباس به تیمامور هی ی واسه بابا، نه_

 تونسته که بوده تشیمامور انیپا هم االن اد،یب کنه ول رو کارش
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 .ادیب

 رفته؟ شیپ حد چه تا شون رابطه حاال نطور،یا که_

 جواب هی بخواد تا رو بدبخت نیا کنه یم سر به جون داره ما خواهر نیا که فعال_

 .بده بله

 .هم دست توی میبذار رو دستشون که هیخوب فرصت میهست شیک تا پس_

 !گذار و گشت جز به شده زیچ همه شامل که ما سفر نیا ،...وا دونم یم چه_

 دمید شدم، قیدق که چهرش حالت توی بود، میمر با صحبت گرم هنوز مهراب

 .بود میمر ی دلباخته و عاشق واقعا گهیم راست مارال

 کردی؟ قبول رو ایعرش دعوت یبپرس منو نظر نکهیا ونبد چطور تو مارال یراست_

 نظر ریز بهتر میتون یم بهتره، هم تو ی واسه که جوری نیا !ه؟یچ رادشیا_

 چه تا نینازن با رابطش که میبفهم میتون یم تر راحت و مشیریبگ
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 حده؟

 !دیبر ییتنها خودتون دیبا اما مارال، تو از امان_

 د؟یببر فیتشر استراحت دییخوا یم باز حتما وقت؟ اون چرا_

 .کنم قبول رو دعوتش دمید ینم یلیدل نکهیا ی واسه رینخ_

 .تو خری که سب_

 .بردی رو آبروم واش،ی مارال_

 گه؟ید میبش الیخ یب دیبا هم ما حال؟ ضد نقدریا آدم آخه_

 یم ایعرش که جور نیا البته .بده انجام درست رو تتیمامور فقط دیبر شما نه،_

 .ادینم امشب نینازن نکهیا مثل گفت

 !بذاره تنها ساعت چند ی واسه رو ایعرش خواد یم که بهیعج جدا؟_

 بهتون دل رایاخ ایمح یبگ و ینکن تابلو باشه حواست صورت هر در دونم، ینم_

 !داده

 .باش ییاروپا زم؟یعز داره یبیع چه_

 مارال؟_
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 .ارین جوش کردم، یشوخ_

 .امینم هم شب تا بزنم یگشت هی رمیم من_

 بری؟ خوای یم کجا ییتنها_

 .اطراف نیهم_

 .نمتیب یم شب باشه،_

 .بگذره خوش بهتون_

 یعذرخواه کنم شونیهمراه رو شب تونستم ینم نکهیا خاطر به مهراب و میمر از

 در یگشت .رونیب زدم هتل از یخداحافظ از عدب و کردم

 نکهیا وجود با رو ایدر .رفتم ساحل سمت به غروب های یکینزد و زدم هتل اطراف

 شده حک شود ینم محاکمه چگاهیه که ستیقاتل ذهنم توی

 یچ خودت در تو ایدر ای گفتم خود با و ستادمیا ایدر مقابل .بودم عاشقش اما بود،

 آرام و بایز خروشت، و شیتشو همه نیا وجود با که داری

 !ستیداشتن دوست و بایز برام تو چون هم من اییعرش که گونه نیهم ؟یبخش

 به و بودم نشسته آفتاب غروب به رو ساحل، های شن روی

 چشم رفتند یم یرگیت به رو رفته رفته که ییها موج به و آفتاب روی یسرخ

 نیا عاشق شهیهم برم، جلوتر کردم هوس آن کی .بودم دوخته

 که باشم ییها موج شاهد و ستمیبا ساحل ی خورده سیخ های شن روی که بودم

 نیا و نبود براشون یبازگشت گهید دند،یرس یم ساحل لب یوقت

 اسم و برداشتم یچوب تکه و شدم دور آب از یکم .ساحل بر ای بوسه عاقبت بود

 کنار در هم ایعرش ناخودآگاه نوشتم، ها شن روی رو خودم

 روی به رو سرم و نشستم جا همون !دورمان به یبزرگ قلب و گرفت جای اسمم

 یب که رو یاشک قطره یسیخ بعد ای لحظه و گذاشتم زانوهام

 ی همه با و بودم عاشقش من .کردم احساس بود، آمده هام گونه روی به تا اجازه

 مرز نیا به یك دمینفهم هم خودم و خواستمش یم وجودم

 سردی از هاش، کردن ریتحق از و هاش کار از میدلخور تمام با دم؟یرس یعاشق

 .بودم شده عاشقش خبر یب و زود چقدر نگاهش، گاه یب و گاه
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 متوجه من و بود دهش کیتار هوا .کردم بلند سر کردم، احساس پاهام روی یسیخ

 تا آب و بودند گرفته آرام ها موج .بودم نشده زمان گذر ی

 قلب از خبری گهید و بود کرده شروییپ ساحل به ادیز چندان نه ای فاصله

 .بود شده ایدر ی طعمه نبود، ها شن روی بر ایعرش و من مشترك

 ایعرش با ینتلع دارید اون خاطر به ظهر از رفت، یم ضعف دلم و بودم گرسنه یلیخ

 یلیخ بخورم یحساب و درست ناهار بودم نتونسته که نینازن و

 رو شامم دادم حیترج برم اتاقم به که نیا از قبل و بازگشتم هتل به .گذشت یم

 سالن ی گوشه که رو زییم و رفتم رستوران به .بخورم زودتر

 کردم یم کچ رو هام اس ام اس و بودم میگوش با بازی حال در .کردم انتخاب بود

 روم به رو قایدق که یجوون پسر و دختر روی به چشمم که

 .بودند ییبایز اییدن در اما بودند، سال و سن کم چه .موند ثابت بودند، نشسته

 .کردند ینم احساس رو یکس چیه حضور و نبودند نجایا در ییگو

 دوخته ارشی به چشم دختر .گفتند یم سخن هم با هم دست در دست و عاشقانه

 به .نشست یم لبش ی گوشه ییبایز لبخند یگاه از هر و بود

 حسرت در رو شامم بود؟ نجایا هم او اگه شد یم یچ که کردم فکر ایعرش و خودم

 ونیزیتلو روی به رو .برگشتم اتاقم به و خوردم مییتنها در و

 در به ای ضربه که کردم یم تماشا شد یم پخش که رو یلمیف و بودم نشسته

 .اومد در پشت از مارال دایص و خورد

 اومدی؟ یک سالم،_

 .وقته یلیخ سالم، کیعل_

 .ما شیپ اتاق توی ایب هم تو .میندار دنیخواب الیخ فعال و میاومد االن نیهم ما_

 .بخوابم خواستم یم کم کم جون، مارال نه_

 .طرف اون ایب نبرد خوابت اگه اما ،یراحت جور هر_

 .باشه_

 .فعال پس_

 دی؟یرس هم زییچ به لمارا یراست_
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 درد به که من نظر به کنه، ینم درز ازش یچیه که استیعرش به منظورت اگه_

 !دانشگاه استادی تا خوره یم یجاسوس های شبکه

 .ممنون خب، یلیخ_

 خود با که شدم شعری کتاب خوندن مشغول و نشستم مبل روی رفت که مارال

 و اومد میگوش به یاس ام اس که بودم خوندن محو .بودم آورده

 :بود نوشته کردم، بازش .بود ناشناس واسم شمارش

 !نمتیبب که فردا دیام به پس .نداشت ییصفا تو یب امشب_

 گهید ی شماره بودم، زده حرف باهاش شیپ ی قهیدق چند که مارال بود؟ یک یعنی

 یم سرم به سر داره میمر خط یکی اون با دیشا نداره، که هم

 :دادم جواب ذاره؟

 ؟ییتو رالما_

 :داد پاسخ لحظه چند از بعد

 بگم خدمتتون دیبا باشه؟ خط پشت دیبا خانوم مارال که یکن یم الیخ مدام چرا_

 .هستم ایعرش که

 :نوشتم واسش بود؟ داده اس بهم که بود خودش !دم؟ید یم درست
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 یم زنگ وقت یب و وقت مدام که ماراله نیا آخه نشناختم، رو شمارتون شرمنده_

 .دره پشت ای زنه

 شدم؟ مزاحمتون موقع یب هم من پس_

 .کنم یم خواهش نه،_

 .دیکن یهمراه منو دیبا کنسرت از بعد فردا اما ن،یکرد رد که رو امشبم دعوت_

 .رمیپذ ینم هم ای بهونه چیه

 :گفتم عیسر

 !گه؟ید نینازن یهمراه به و هیبق با_

 کرده؟ کارت چه مگه شدی؟ حساس یبانیش خانوم به همه نیا چرا_
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 کی در که محاله و رهینم جوی کی توی هم آبمون اما فعال، تا البته نکرده کاری_

 هم اون که مطمئنم .میکن تحمل رو گهیهمد میبتون مکان

 .دیبکش خط منو دور هم ارب نیا بهتره پس داره، نظری نیهمچ

 شما، و من فقط هستند؟ هیبق گفتم یك من عجول، خانوم دیینم مهلت که شما_

 !نفره دو خلوت خودتون قول به

 اما کنم، قبول رو دعوتش که نهیا ی واسه فقط ای گهیم جدی داره ایآ دونستم ینم

 دعوتش از منظوری چیه شک یب گفت یم راست واقعا اگه

 که قهیدق چند از بعد و کنم رد هم بار نیا نداشتم دوست دلم ته .داشت نخواهد

 :داد اس دوباره دیکش طول

 داره؟ یمعطل همه نیا شام به دعوت هی رفتنیپذ برد؟ خوابتون_

 :نوشتم جوابش در

 .حتما اد،ین شیپ کنسرت از بعد یخاص ی برنامه فردا تا اگه_

 یم فقط کار اومدن شیپ که بزنه حدس تونست یم هم یکس هر یحت و ایعرش

 .باشه بهونه کی تونه

 شب !نفره دو خلوت در شام کنسرت، از بعد فردا اری،ین بهونه گهید شد قرار_

 .دیبخواب خوب و ریبخ

 :نوشتم فقط ابهام از پر سؤال یکل با هم من

 .ریبخ شب_

 روی زدم مسواك نکهیا از بعد و بستم بود، باز روم جلوی هنوز که رو شعرم کتاب

 ذهنم تمام .اومد ینم چشمام به خواب اما دم،یکش دراز تتخ

 تیشخص رییتغ گونه نیا شده باعث زیچ چه که بود ایعرش رفتارهای رییتغ ریدرگ

 خود سؤال به تونستم یم که ای کننده قانع جواب تنها بده،

 یداشتن دوست و اخالق خوش برد یم سر به سفر در چون حتما که بود نیا بدهم،

 دیشا که بود روشن دییام به دلم وجود نیا با .بود شده

 !کنه یم اصرار دنمید ی واسه مدام که داره من به نسبت یحس متقابال هم ایعرش

 کی .نکنم خوش االتیخ و فکر نیا با رو دلم دمید بهتر اما
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 از بعد .گرفتم یم دوش داشتم تازه من و بود مونده کنسرت برگزاری به ساعت

 .ختمیر طرف کی به رو جلوش و ردمک خشک رو موهام حمام

 رژ و زدم ملیر یکم رو هام مژه و دادم حالت رو هام چشم رهیت بایتقر ی هیسا با

 شلوار کی با رو رنگم یزرشک مانتوی .زدم لبم به هم یمات لب

 به بودم، آماده کامال نکهیا از بعد .کردم ست رنگ خوش شال کی و رهیت نیج

 در و بودم نشسته هتل یالب توی .رتممنتظ نییپا که زدم اس مارال

 نینازن .کردم احساس خودم کنار در رو یکس حضور که بودم ای مجله خوندن حال

 زده زل بهم و ستادهیا مقابلم یجلف و افتضاح پیت با که بود

 .بود
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 :گفتم بهش رو یاخم با

 زدی؟ زل جور نیا که داری کاری_

 بچه اونقدر دمید اما دادم، یم دادی انجام که رو کاری جواب لحظه همون دیبا_

 خوندی، کور مورد هی توی یول .تیبچگ حساب به گذاشتم که ای

 به و منه مال فقط اون بگم دیبا ،یکن دور من از رو ایعرش یتون یم التیخ به اگه

 بذارم محاله که یکن رونیب سرت از رو داشتنش فکر که نفعته

 .برسه بهش دستت

 با بود، کرده خطاب بچه منو که خصوص به و بود کرده بهم که ینیتوه از

 چشم توی شدم رهیخ و مقابلش ستادمیا صاف و شدم بلند تیعصبان

 :گفتم و هاش

 یبتون که یستین زییپش تو ضمنا .ینیب یم بد وگرنه باشه زدنت حرف به حواست_

 یم خوردن آب کی نیع بخوام که یچ هر به من ،یبش مانع

 .نخون کُرکُری من ی واسه پس برسم، تونم

 کهیت ایعرش که کن فرو گوشت توی خوب نویا .یزن یم حرف دهنت از تر گنده_

 .بردار لقمه دهنت ی اندازه به ست،ین تو ی
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 به اما بخوابونم، صورتش توی یلیس کی و بدم دست از رو کنترلم بود مونده کم

 .بشه خراب شبم نیا از شتریب نذاشتم و شدم مسلط خودم

 گوشش به مطمئنا دارید نیا و نمیبب رو ایعرش بود قرار کنسرت از بعد که نیهم

 حال به و ندم ادامه دادم حیترج پس بود، یکاف واسش دیرس یم

 .اومد یم طرفم به عجله با که دمید رو مارال .بذارمش خودش

 گفت؟ یم یچ دختره نیا ا؟یمح شده یچ_

 .میبر الش،یخ یب چرت،_

 یچ آخه بود، نینازن های حرف به حواسم تمام راه توی یول میشد نیماش سوار

 ا،یعرش بر و دور دختر همه نیا خودش؟ شیپ بود کرده فکر

 زده بهش یحرف من مورد در ایعرش ممکنه یعنی !کرده؟ دیکل من به فقط چرا

 که االنصاف و الحق بود؟ شده یوحش ی گربه کی نیع که باشه

 مدام خواد یم که ملوس ی گربه کی مثل ایعرش مقابل در .دادم بهش یلقب خوب

 و یوحش هیبق مقابل در و کنه باز جا دلش توی خودش ی واسه

 :گفت بود، شده خسته من سکوت از که مارال .تندخو

 کرد؟ یم یور ور چه نچسب ی دختره نیا ینگفت ایمح_

 و زیچ همه صاحب چرا و چون یب خواد یم شهیهم مثل گفت، یم ونیهذ که گفتم_

 .باشه کس همه

 !ها رییگ یم حالشو بد رو امشب یول_

 .مینیبب تا_

 .بشم فدات کردی یم رحم مردم پسر به .کردی معرکه عجب امشب ایمح گمیم_

 یم یحول به یحال رو چارهیب شدی مامان همه نیا که جور نیا

 !یکن

 کنم؟ یم شهیهم با یفرق چه مگه_

 !بخورتت خواد یم دلش آدم شدی، یداشتن دوست یخاص جور هی که من نظر به_

 .ینیب یم جور نیا منو طون،یش هات چشم و منحرفه فکرت که بس جونم، نه_
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 !ده؟یم نظری چه کاری اصل مینیبب دیبا_

 .کنه توجه زهایچ نیا به که ستین یآدم ایعرش_

 م؟ینیب یم نینازن با اونو مدام م،یاومد شیک به که یزمان از چطور پس_

 .کن تمومش کنم یم خواهش جون مارال_

 .شم یم الل من باشه،_

 که یزمان تا بود، کرده سکوت ابتدا از که هم میمر و مینزد یحرف کدوم چیه گهید

 شتریب تیجمع .بود شلوغ چقدر .نزد حرف کام تا الم میدیرس

 یول .بودند کنسرت شروع منتظر صبرانه یب که بودند جوون پسرهای و دختر

 دوختم چشم اطراف به چه هر و نبود، ایعرش از خبری جمع ونیم

 سالن توی آن کی !؟باشه ومدهین داره امکان یعنی .نشدم کردنش دایپ به موفق

 ایعرش االن حتماً  و نشسته جلو فیرد که افتاد نینازن به چشمم

 جز نوازندگان، ورود تا و شدند خاموش سالن های چراغ .شد یم داشیپ هم

 و اومدند سن به یکی یکی نوازندگان .نبود گریید صدای سکوت

 پشت که یکس به چشمانم .شدند یم مواجه حضار قیتشو و سوت با زمان هم

 سوم فیرد !بود ایعرش من خدای .موند ثابت گرفت جای انویپ

 نیع در و یداشتن دوست و ناز چقدر .نمشیبب تونستم یم یراحت به و بودم نشسته

 انیم و بود زده ای یمشک اسپرت پیت .بود شده ابهت با حال

 از یکی عنوان به بود نگفته االن تا نکهیا از شدم دلخور .دیدرخش یم نوازندگان تمام

 مارال .اومده شیک به نیهم خاطر به و داره اجرا نوازندگان

 بازوم به آرنجش با خورده، جا سن روی ایعرش دنید از بود مشخص کامال که هم

 :گفت و زد

 .استیعرش رو، جا اون ا،یمح_

 .نمیب یم دارم ستم،ین که کور_

 !امشب شده ماه هم چقدر المصب_

 خوردی؟ ینیب خوشگل قرص امشب تو مارال_

 یم !جونه ایعرش طرف فقط بشه کور ...شاایا که دخترها چشم گم؟یم دروغ مگه_

 فشار مخمون به لحظه کی که ها میبود خنگ عجب هم ما گم
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 اجرا ی واسه ممکنه استاده، انویپ و ولونیو توی همه نیا که ییایعرش که میاوردین

 !باشه اومده

 اون نشسته اول فیرد و رفته قایدق چون ،داشته اطالع نینازن نکهیا مثل یول آره،_

 .گل دسته کی با هم

 .بشه کوفتش دوارمیام باشه، نینازن و ایعرش نیب زییچ الل زبونم اگه ایمح خدا به_

 ری؟یکبیا ی دختره نیا با ستین ایعرش فیح

 .اوهوم_

 خودم های دست با و برم که کردم دایپ رو قاتل هی حس همه نیا چرا دونم ینم_

 !نمک خفش

 الزمت فعال که یکن آغشته یکس خون به رو خودت های دست ستین الزم حاال_

 .دارم

 چه با که بود ایعرش به نگاهم تنها بعد به لحظه آن از من و بود شده شروع اجرا

 باز رو چشمانش نواختن نیح در آن کی .نواخت یم یآرامش

 ریس هم وجود در و و گریکدی به میبود زده زل .خورد گره نگاهم در نگاهش و کرد

 ناگهان که گذشت حالت نیهم به لحظه چند .میکرد یم

 یم آتش ی کوره در ییگو تنم .داد ادامه نواختن به و گرفت من از روی ایعرش

 ینم هم یقیموس صدای یحت گرید .زد یم تند تند قلبم و سوخت

 .دمیشن
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 اجرا گه،ید شو بلند د؟یدار فیتشر ها آسمون تو !؟یکن یم ریس کجا خانوم ایمح_

 .شد تموم

 !شد؟ تموم_

 یچ ی واسه تو موندم من باشه؟ داشته ادامه صبح فردا تا یخواست یم پس بله،_

 .بودی زده زل جا کی به فقط که مدت تمام اومدی؟

 .جون مارال بودم کنسرت محو_

 !زد یم انویپ که اون محو شتریب البته دونم، یم_
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 ندی؟ ریگ من به نقدریا تو شهیم_

 ؟ییایمح حاال، خب یلیخ_

 بله؟_

 .میاومد یخال دست شد زشت_

 .داره اجرا هم ایعرش مینداشت خبر که ما_

 یها نوازنده نیا از گهید یکی به میدا یم فوقش م،یآورد یم گل دست کی الاقل_

 .محترم

 .بهش مید یم و میخر یم زییچ هی فردا نداره، یاشکال_

 !بغلش توی بره مونده کم شوهرشه، انگار !نیریش خود نینازن ن،یبب رو اونجا_

 .ایح یب ی دختره کشه ینم هم خجالت

 و .کردند یم جوابش و سؤال و بودند زده حلقه ایعرش دور پسر و دختر نفر چند

 موقع همون که بود من به نگاهش نداد جواب نیح در هم اون

 .اومد میگوش به یاس ام اس لحظه چند از بعد و آورد رونیب بشیج از رو شیگوش

 !کنم؟ خراب رو اجرام ممکنه بودی، زده زل بهم که جور اون نکردی فکر_

 نیا که شده ییزهایچ کی ی متوجه حتما .آوردم در بازی عیضا عجب !من خدای

 که سمیبنو جوابش در یچ بودم ندهمو .پرونه یم کهیت جور

 :گفت و دیکش رو دستم مارال

 .گهید ایعرش شیپ میبر ایب زده؟ خشکت چرا_

 و کرد یعذرخواه بودند، گرفته رو دورش که یکسان از ایعرش میرفت که کینزد

 .اومد ما طرف به

 .نیآورد فیتشر که نیکرد لطف یلیخ سالم،_

 .دیدار اجرا که دیدبو نگفته ما به .استاد کنم یم خواهش_

 به تیجمع ونیم از داد، یم رو انیاطراف جواب داشت لحظه اون تا که نینازن

 دور به رو دستش که یحال در و ستادیا ایعرش کنار و اومد ما سمت

 :گفت یجانب به حق ی افهیق با کرد، یم حلقه ایعرش بازوی

 واسش که یکسان و خاص افراد فقط داره، اجرا بود نگفته یکس هر به جون ایعرش_

 !بودند مهم
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 با فشردم، یم هم به رو هام دست خشم شدت از و بود دهیرس حد به کفرم

 :گفتم و بهش دوختم چشم نفرت

 !گه؟ید مونند یم شیریس نیع که هست یکسان خاص، های آدم از منظورتون_

 بزنه یحرف دوباره نکهیا از قبل اما هم، توی رفت هاش اخم دادم که یجواب از

 :گرفت رو حالش بد بار نیا و کرد یدست شیپ ارالم
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 یخاص ارادت نکهیا خصوص به شند، یم یمیصم همه با زود یلیخ جون نینازن آخه_

 .دارند ونیآقا به

 ما پای و پر به بدونه تا بود حقش .اومد ینم در خونش زدی یم کارد رو نینازن

 قبال در بودم، دلخور شتریب ایعرش از ونیم نیا یول .چهینپ

 .نبود یناراض هم چندان ییگو کرد، ینم یاعتراض چیه نینازن ی گانه بچه رفتارهای

 :گفت یم که دمیشن رو نینازن یعصب صدای

 .ندارم رو ها یبعض ی حوصله م،یبر گهید بهتره جون ایعرش_

 .نمتونیب یم فردا و هتل دیبرگرد شما دارم، کاری امشب که گفتم خانوم نینازن_

 .میبر هم با جون، ایعرش نه_

 قرار ی واسه ایعرش دونستم یم .جلف ی دختره اومد یم هم ای عشوه چه

 یلیتما گهید من اما کنه، یم باز سرش از رو نینازن داره امشبمون

 بود، نشده محو چهرم از هنوز که یاخم با .نداشتم رتکنس از بعد ی برنامه برای

 :گفتم

 خوشحال یلیخ هم دنتونید از بود یعال کارتون گم،یم کیتبر بهتون مجددا استاد،_

 !میکن یم زحمت رفع گهید و میشد

 بود مونده کرد یم نگاهم جیگ که ایعرش .میبر دیبا که کردم مارال به ای اشاره و

 یحرف زدن فرصت نکهیا از قبل و ده؟ب یجواب چه نینازن جلوی

 نینازن جلوی دیترس یم یحت دستش، از گرفت دلم .شدم دور اونجا از بدم، بهش

 که بود مهم واسش همه نیا یعنی .بزنه قرارمون از یحرف
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 رو یرانندگ حال نه،یبش فرمون پشت خواستم مارال از !کنه؟ ناراحتش نبود حاضر

 ییبال کی داشتم من که یابخر حال نیا با بود ممکن .نداشتم

 .ارمیب خودمون سر

 ا؟یمح_

 هوم؟_

 انتخابش خودت که هیراه .نکن فکر بهش بشم قربونت اما یناراحت یلیخ دونم یم_

 دوستش که یاون به دنیرس و عشق راه کردن یط کردی،

 امشب قرار از بود برده ییبو نینازن که گمانم به .ستین ها یراحت نیا به که داری

 !شما

 جرأت یلیخ اگه .رو ایعرش نمینب سال صد خوام یم بود، برده بو که كرد به_

 بوده قرار کنسرت از بعد که گفت یم نینازن به رك داشت

 .مینیبب رو گهیهمد

 .نکن قضاوت زود بشم، فدات داشته یلیدل دیشا_

 .باشه داشته خواست یم که یلیدل هر_

 .نخور حرص هم نیا از تر شیب شد، تمام گهید حاال_

 گفت؟ یم یچ و کرد یم کار یچ دییند نخورم؟ حرص شهیم مگه_

 زهرمارمون ری،یکبیا ی دختره نیا دست از خدا به میندار شانس اما دونم یم_

 .دنبالمونه اجل نیع میر یم هم جا هر .رو سفر نیا کرد

 ییتنها اما نداشتم، قرار و آروم و بودم یعصب یلیخ نکهیا با میدیرس که هتل به

 میمر و مارال شیپ شام از بعد دادم حیترج داد، یم عذابم شتریب

 یم دری هر از و میبود نشسته هم دور .امیب رونیب هوا و حال نیا از بلکه تا بمونم

 از قبل امروز نیهم نکهیا و عشقش و مهراب از میمر .میگفت

 نیا بر قرار و کرده مطرح رو ازدواجش شنهادیپ برگرده، بندرعباس به نکهیا

 که هم مارال .خواستگاری برای انیب بعد ی هفته دو که گذاشتند

 یم فک بند کی و داشت گفتن ی واسه حرف جا همه و زیچ همه از شهیهم مثل

 اتاقم به برگشت قصد بود، مین و کی های طرف .دیخند یم و زد
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 :بود نوشته که بود ایعرش .کردم بازش اومد، میگوش به یاس ام اس که کردم رو

 !دارم کارت هتل، پشت ی محوطه به ایب گهید ی قهیدق چند تا_

 در !کنه؟ صبر تونست ینم فردا تا که باشه داشته تونست یم کاری چه یعنی

 :نوشتم جوابش

 ی واسه دیبذار دیدار کاری هر بهتره ره؟ید کم هی شب موقع نیا دیکن ینم فکر_

 .بخوابم خوام یم و کنه یم درد سرم من .فردا

 :داد جواب لحظه چند از بعد

 .دارم کارت ن،ییپا ایب گفتم_

 .امینم_

 !باال امیم خودم وگرنه ایب گمیم_

 .اومد یبرم ازش کاری هر شک یب و نداشتم برم نکهیا کردن قبول جز به ای چاره

 عجله با میمر و مارال به ریبخ شب از بعد و دمیپوش رو وممانت

 ید،ترسیرس یم نظر به یعصب یلیخ که هاش اس ام اس لحن از .رفتم محوطه به

 ییجا همون به .بود معلوم نا واسم لشیدل که بود افتاده دلم به

 ترسم لحظه هر بود، کیتار جا همه بودم، گرفته فاصله هتل از .رفتم بود گفته که

 .شد دهیکش شدت به دستم که برگردم خواستم .شد یم شتریب

 !آخ_

 .بود شده رهیخ رو به رو به یعصب و بود داده هیتک یدرخت به که بود ایعرش

 زود دیبا که داری کار یچ من با بگو گرفت، درد دستم هان؟ یکن یم یغلط چه_

 .برگردم

 زدی؟ هم به رو امشب قرار یچ ی واسه_

 .نداره یربط تو به_

 .داره بگم دیبا یول_

 !خواست دلم_

 آره؟ خواست، دلت که_

 :گفتم و مقابلش ستادمیا صاف
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 .آره_

 ری؟یبگ مسخره به منو ادیم خوشت_

 :گفتم اما بود، زمیچ همه ایعرش و نبود دلم حرف که نیا با

 رمت؟یبگ مسخره به بخوام که یهست یک تو_

 و دادی یم خودت به زحمت هی که هستم قدری اون کنم فکر هستم؟ یک من_

 تا شدی منصرف اگه نبود قرار مگه .بدی اطالع من به قبلش

 ؟یکن خبرم عصری

 ما از یکی با بودن امشب، که یناراحت یلیخ !؟یباش خوش جونت نینازن با بری که_

 مهین از بعد دو تازه هست وقت هنوز البته دادی؟ دست از رو

 .ششیپ بری یتون یم .شبه

 

 125 

 .شو خفه_

 .کردم احساس رو زد صورتم به که یلیس یداغ لحظه کی توی و

 ؟یکن یم بلند من روی رو دستت یحق چه به ؟یوحش یکن یم یغلط چه_

 ری،آره؟دا دوست رو کردن بازی ،یگرفت دهیناد منو تو که یحق همون به_

 یم که یکن یم اصرار مدام اد،یم خوشت ها آدم دادن بازی از که یهست تو نیا_

 ...طرف اون از اما نمت،یبب خوام یم نمت،یبب خوام

 .شد منظورم متوجه اما گذاشتم، تموم مهین رو حرفم

 رو یکس که کارم یب اونقدر نه و هستم یآدم نیهمچ نه من .یکن یم اشتباه_

 ادینم بدم بعد به لحظه نیا از اما .رمیبگ بازی به ها زیچ نیا ی واسه

 !کن تماشا و نیبش پس رو، کردن بازی

 !بدی؟ انجام خواد یم دلت که یغلط هر تو که کردم تماشا و نشستم هم من حتما_

 رومندشین های دست انیم محکم رو هام بازو و برداشت زیخ طرفم به آن کی

 کرد کینزد بهم ور صورتش .کشوند خودش سمت به و گرفت

 .هام چشم به زد زل و

 .یعوض کن ولم_
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 !ندارم فعالً  کوچولو، ندارم تیکار دی؟یترس ه؟یچ_

 بود، شده جمع هام چشم به اشک و دیلرز یم بدنم تمام و بودم دهیترس یلیخ

 رو خودم .آوردم کم مقابلش در که بشه متوجه خواستم ینم یول

 .گرفتم فاصله ازش و رونیب دمیکش هاش دست از زور به

 چشم از دیید یچ هر صورت نیا ریغ در ،یباش نداشته من کار به کاری بهتره_

 !دیید خودت

 .برداشتم عقب به قدم کی عیسر که آورد حمله سمتم به دوباره

 .زنم یم غیج واال نشو کینزد بهم_

 .نمیبب بزن غیج_

 هم دنیکش غیج ی واسه یتوان که بودم شده شوکه و بودم دهیترس نقدریا

 فرار دستش از تا داشتم یم بر عقب به قدم که جور نیهم و نداشتم

 چشمام .افتادم نیزم به شدت به پشت از و کرد ریگ یسنگ به راستم پای کنم،

 .دمینفهم رو یچیه گهید و رفت یاهیس

 خدا، به کردم غلط .بگو زیچ هی زتیعز جان به را تو کن، باز رو هات چشم ایمح_

 .رمندا تیکار گهید

 خواست یم من از التماس با که دمیشن یم رو ایعرش مفهوم نا بایتقر و گنگ صدای

 سوزش احساس و کرد یم درد یلیخ سرم .کنم باز رو چشمام

 ایعرش صورت و کردم باز رو چشمام یسخت به .کردم یم راستم پای در دییشد

 در را ینگران و بود حلقه دورم به دستانش .دمید خودم مقابل رو

 .دمید وضوح به ماشچش

 .کشه یم ریت جور بد سرم افتاده؟ یاتفاق چه_

 نیزم که شکر رو خدا و خوردی نیزم به شدت به پشت از زم؟یعز ادینم ادتی_

 هم قهیدق چند هی د،ید یم ضربه جور بد سرت وگرنه بود یچمن

 .بوده ترست خاطر به شتریب و یرفت حال از که هست
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 دور ازش رو خودم تیعصبان با .اومده سرم به ییبال چه که آوردم ادی به تازه

 :زدم داد و کردم

 !؟یستین بردار دست ندی کشتن به منو تا_

 .مبش یعصبان دستت از که بده حق بهم بشه، جوری نیا خواستم ینم خدا به_

 .تو داری ییرو عجب ؟یکن رفتار ها وونهید نیع که یبش یعصبان_

 .ستادیا تر طرف اون قدم چند و شد بلند کنارم از نداد، یجواب

 یم یزبون بلبل خوب که شیپ ی قهیدق چند تا خورده؟ رو زبونت موش ه؟یچ_

 .کردی

 ...کن باور ایمح_

 .ارین زبون به منو اسم_

 .یخواه خود یلیخ تو_

 اون هم من و مغروری استاد همون تو که نره ادتی ،یگیم تو که نهیهم آره،_

 .خودخواه شاگرد

 قبل یول برداشت، طرفم به قدم دوباره ایعرش که گذشت سکوت به لحظه چند

 به دوباره و دیچیپ پام توی بدی درد .شدم بلند برسه بهم نکهیا از

 .خوردم نیزم

 .بری راه یتون ینم جوری نیا کنم، کمکت بذار_

 .ندارم تو کمک به ازیین کنار، بکش رو دستت_

 .نکن لجبازی نقدریا ایمح_

 توی بشم یراض که هستم یاون از لجبازتر دونست یم .نکردم یتوجه حرفش به

 و شدم بلند دوباره بود یزحمت هر به .کنه کمکم طیشرا نیا

 روی .ومدین دنبالم به و موند جا همون ایعرش اما .برگشتم هتل به کشون کشون

 پام سر به ییبال چه نمیبب تا دمیکش باال رو شلوارم و نشستم تخت

 کمک ی جعبه از .اومد یم ادییز خون و بود افتاده پام ساق پشت یخراش .اومده

 گاز تا چند و نیبتاد بود، یبهداشت سیسرو توی که هیاول های

 باند لیسترا گاز با و دمیکش زخمم روی نیبتاد یکم .برداشتم پنبه و لیاستر

 موقع نیا وگرنه نداشتم خون از یترس بود خوب .کردم شیچیپ
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 اییعرش نیبب سوزه، یم هم چقدر ایخدا کردم؟ یم خواب یب دیبا رو یک شب

 دمیپوش یکوتاه یلیخ شلوارك و تاپ آوردی؟ سرم به یچ یلعنت

 هم روی رو چشمام و بود گذشته چهار از ساعت .شدم ولو تخت روی جا همون و

 رو امونم پام سوزش و سرم درد اما بخوابم کم هی تا اشتمگذ

 یب خواب، از رو مارال اومد ینم هم دلم و نداشتم همراهم هم مسکن .بود دهیبر

 خواب عالم در بایتقر و گرفتم خودم به رو درد .کنم خواب

 نیا هیک گهید نیا .دمیپر بودم، گذاشته بالشتم ریز که میگوش ی برهیو با که بودم

 روشن میگوش ی صفحه روی که بود ایعرش ی شماره !قع؟مو

 یم زنگ هم سر پشت و نبود بردار دست اما ندادم رو جوابش .شد یم خاموش و

 .زد میگوش به یاس ام اس دم،ینم جواب دید که آخر دست .زد

 خوبه؟ حالت دی؟ینم جواب چرا_

 چند .خوابمب تا بستم رو چشمام دوباره و گذاشتم جواب یب هم رو اسش ام اس

 از یعصب خورد، یم در به که ییها ضربه با که بود نگذشته قهیدق

 .کردم باز رو در کنم نگاه رونیب به یچشم از نکهیا بدون و شدم بلند تخت روی

 وارد باشه من طرف از یواکنش منتظر نکهیا از قبل و بود ایعرش

 .شد اتاق
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 .رونیب برو هان؟ یستین بردار دست اومدی؟ یچ ی واسه_

 :گفت خونسرد

 .باشه شده بد حالت نکنه که شدم نگرانت ندادی، رو اسم ام اس و تلفن جواب_

 از دست فقط ندارم، هم تو دلسوزی به ازیین ،یباش من نگران تو که نکرده الزم_

 .بردار سرم

 یاخم افتاد، پام به چشمش نکهیا محض به و گمیم یچ دیشن ینم اصال ییگو اون اما

 :گفت و کرد

 کردی؟ شیچیپ باند یچ ی واسه شده؟ یچ راستت پای_

 !گهید هیجنابعال شاهکار_
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 داره؟ یربط چه من به ،یهست یچلفت پا و دست تو_

 .اریینم کم ییپررو توی که واقعا_

 قه؟یعم زخمش .وت ی اندازه به نه_

 .نشو مزاحمم و رونیب برو .نداره یربط شما به_

 یم زحمت رفع ست،ین جدی زخمت بشم مطمئن که گهید ی قهیدق چند تا باشه_

 دره، پشت یک که دییند تا گهید ی دفعه هم شما لطفا .کنم

 !خودت روی ندازیب زییچ هی الاقل ای نکن باز رو در جوری نیهم

 بفهمم نکهیا بدون و آوردم بار به یافتضاح چه شدم متوجه هتاز اومدم که خودم به

 وضع نیا با هم حاال و بودم کرده باز رو در ه،یک در پشت

 خجالت !زد یم لبخند بهم طونشیش نگاه با هم اون و بودم ستادهیا ایعرش مقابل

 از که دمیچیپ خودم دور به ای ملحفه و رفتم تخت طرف به زده

 .شد لیتبد خنده به لبخندش حرکتم نیا

 خندی؟ یم یچ به !کوفت_

 کردی؟ یچیپ قنداق رو خودت جور نیا که بودی لخت مگه حاال_

 .بکنم رو کلش داشتم دوست حرص شدت از لحظه اون

 گهید پس .بردی هم ضیف دی،یپرس رو حالم .رونیب برو گمیم ستم؟ین تو با مگه_

 .نشو مزاحم خواهشا

 و نکن لجبازی پس رم،ینم جا چیه نشه راحت المیخ زخمت جانب از تا گفتم منم_

 اومده؟ پات سر به یچ نمیبب بذار

 .ها نزدی زدی، دست من به_

 .گمیم یچ من دیفهم ینم بود؟ بدهکار گوشش مگه یول

 ؟یگرفت کری مرضِ _

 ؟ینزن حرف نقدریا شهیم_

 نشوند محکم منو و برد تخت سمت به خودش با و دیکش رو دستم بالفاصله و

 .تخت روی

 .باش ساکت و نیبش آدم ی بچه مثل_
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 و کرد پرتش گوشه کی به و زد کنار رو بودم دهیچیپ خودم دور به که ای ملحفه

 :گفت لب ریز
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 !ریواگ ریهاگ نیا توی شده ایح و شرم با واسم_

 زخم دور به که رو باندی و دیکش باال قدری رو شلوارکم و زد زانو پاهام لویج

 .کرد باز بودم بسته

 که زدی یم صدا رو یکی الاقل .کنه هم یچیپ باند ستین بلد خدا، رو تو نیبب_

 .شده کبود پات که کردی محکمش نقدریا .ببنده واست

 تر کینزد دم،یشن ینم رو صداش و نبودم اونجا گهید من اما زد، یم حرف ایعرش

 جز برام که پام روی به دستاش حرکت با و بهم بود شهیهم از

 اخم دوختم، چشم باشیز ی چهره به .دیبخش حرارت رو تنم سردی نبود، ینوازش

 در یحت .بود یداشتن دوست و بایز برام که بود کرده ینیدلنش

 .بودم عاشقش و داشتم دوستش هنوز هم تشیعصبان اوج

 داری؟ مسکن خانوم ایمح_

 !بهش زدم زل کردم، یم ریس او اییدن در چنان هم که من و

 !؟یکن یم جستجو من در داری رو یچ کجاست؟ حواست ا؟یمح_

 :گفتم و اومدم خودم به

 ؟یگفت زییچ_

 .ستادیا مقابلم شد، بلند و دیخند

 داری؟ مسکن گفتم_

 .نه_

 !دارین مساعدی اوضاع نکهیا مثل .بخواب ریبگ خب، یلیخ_

 .رفت رونیب اتاق از و گفت رو نیا

 به من و برگشت دوباره بعد ی قهیدق چند .بمون شمیپ ا،یعرش نرو گفتم خودم با

 یمیمال لبخند و شدم خوشحال بمونه، شمیپ اومده که گمانم

 :گفت متعجب که زدم بهش
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 !رفته سرت از عقل و خورده تکون مخت ن،یزم به خورده سرت کنم فکر من ایمح_

 :گفتم و دیخشک لبم روی بخندل

 !نداری رو یچیه اقتیل تو_

 :گفت گذاشت، یم دستم در رو یمسکن که یحال در و اومد کمینزد

 اگه .نخور شتریب مسکن هی هم دردت شدن آروم ی واسه ،یکن استراحت بهتره_

 .بخور گهید یکی نشد تر کم دردت فردا تا دیید

 به رو دستم .آورد هجوم دلم به دوباره مغ گذاشت، تنها منو ایعرش نکهیا از بعد

 .کردم یم حس رو شیلیس یداغ هنوز و دمیکش هام گونه روی

 هام حرف با که بودم من مقصر بود چه هر چون باشم، متنفر ازش تونستم ینم

 رفته و خوردم یمسکن .بودم گرفته دهیناد و کرده له رو غرورش

 ایعرش دوری درد بود، افتاده جونم به بدتری درد اما شد، تر کم پام دردم رفته

 های رفتار .بودم شده چیگ هم خودم بود، میقدم چند در چه اگر

 باور رو کدومش دونستم ینم و بود هضم قابل ریغ برام یزمان هر در متفاوتش

 هزار از بعد باالخره .یکن میاری یتون یم که ییتو تنها ایخدا .کنم

 ساعت به ینگاه شدم، داریب پاهام درد از صبح .رفتم خواب به الیخ و فکر و دیام

 االن تا خانوم مارال عجب چه .بود قهیدق چهل و نه .انداختم
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 رو صورتم و دست و رفتم ییدستشو به و شدم بلند زحمت به !نشده داشیپ

 تونم ینم که هم پام وضع نیا با .رهیم ضعف دلم چقدر وای .مشست

 که االن اما بود، محل یب خروس شهیهم که هم دختره نیا برم، صبحانه ی واسه

 !بدم پس جواب یکل دیبا اال و بهتر یول .شده گور و گم باشه دیبا

 که مبرداشت وهیآبم و کاکائو کی .کنم صبر ناهار وقت تا و کنم بندی ته کی دیبا

 ازم خبری دهید که ماراله حتما .خورد در به ای تقه موقع همون

 خطای دوباره تا کردم نگاه رونیب به یچشم از رو دفعه نیا .اومده پاشده ستین

 کی با کردم، باز رو در .بود هتل ی خدمه .نکنم تکرار رو شبید

 .بود ستادهیا مقابلم صبحانه ینیس
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 .آوردم رو تون صبحانه راد، خانوم_

 رو میلیفام نه، یول آوردند یاشتباه حتما بودم، نداده صبحانه سفارش که من یول

 .گفت درست که

 .زیم روی دیبذار لطفا ممنون،_

 نکنه، درد دستش داده سفارش که یک هر .هست هم یکامل ی صبحانه عجب

 ایعرش .خورد زنگ میگوش لحظه همون .بوده فکرم به یلیخ حتما

 .دادم جواب یلمعط بدون بود، خط پشت

 .خانوم ریبخ صبح سالم،_

 .سالم_

 شده؟ کمتر دردت بهتری؟_

 .بهترم آره_

 آوردند؟ رو صبحانت_

 .بود داده صبحانه سفارش که بوده اون کار پس

 .نبود شما زحمت به ازیین .آوردند االن نیهم بله_

 ایبر ،یبش بلند صبحانه ی واسه موقع به که یهست یاون از تر تنبل دونستم یم_

 هر .ارنیب واست ده ساعت سر که دادم سفارش قبل از نیهم

 .کردم یم جبران دیبا شبید انیجر خاطر به باشه یچ

 درد اما شهیم خوب زود هم پام درد ندارم، صبحانه به ازیین من گفتم دلم توی

 ؟یکن درمون یتون یم هم اون ایآ کنم؟ کار یچ رو دلم

 ؟ییکجا خانوم ایمح_

 .شماست به حواسم_

 !کردم صدات که باری چند با معلومه_

 .ممنون صبحانه بابت شرمنده،_

 !کردم یم واسش رو کار نیا بود هم ای گهید کس هر کنم، یم خواهش_

 :گفتم دلخور

 ییها همون ی واسه دیکن خرجش و دیکن جمع رو هاتون محبت گهید ی دفعه پس_

 !دارند ازین شما لطف به که
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 نه؟ مگه گه،ید دیهست ها اون از نفر کی هم شما االن خب_
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 .دارم ازین گهید کس چیه محبت نه و شما محبت به نه من ر،ینخ_

 کامل هم رو صبحانت .ها فتهیم فشارت گرنه و نخور حرص نقدریا حاال زمیعز_

 فعال !کوچولو خانوم ینکن ضعف شبید خاطر به تا بخور

 .خداحافظ

 .کرد قطع عیسر و نداد مهلت که بدم رو جوابش اومدم

 .ومدهین تو به خوش روی ،یراض خود از_

 خودش، ی واسه برگردونم و فرستاده واسم که بشم ای صبحانه الیخ یب خواستم

 که رو صبحانم .شدم مونیپش حد از شیب یگرسنگ از اما

 هنوز .میبزن یگشت کی رونیب میبر داره حوصله اگه که زدم زنگ مارال به دمخور

 تحمل و هتل در موندن ی حوصله اما کرد یم درد پام قدری

 مارال به و شدم حاضر عیسر .نداشتم رو آوردند یم فشار بهم که رو وارهاید و در

 حال در و بودم نشسته یالب در .منتظرتم یالب توی که زدم اس

 مارال .خواهر دو نیا شد داشونیپ باالخره که بودم مسافران از یکی با صحبت

 .گرفت بغل توی منو و دیدو طرفم به دید منو که نیهم

 !میبود هم با شبید نیهم ما نکهیا مثل ؟یکن یم کار یچ دختر وا_

 یاتفاق چه واست شبید که گفت ایعرش نداری؟ درد خوبه؟ حالت جون ایمح_

 .بوده افتاده

 .برسه بهت دستم اگه ایعرش شمتک یم

 حاال؟ گفت یچ_

 خوری یم زیل دفعه کی و زدی یم قدم هتل رونیب یکیتار توی شبید که گفت_

 ایمح .بوده اونجا موقع همون هم اون که شکر رو خدا .یفتیم و

 اصالً !ری؟یم راه یکن یم نگاه آسمون به مگه ری؟یبگ ادی رفتن راه خوای یم یک تو

 !کردی؟ یم کار یچ نجااو شب وقت اون
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 شبید زمیعز آره بدم؟ پس جواب دیبا هم تو به نمیبب خانوم؟ مارال شد تموم_

 بختم ی ستاره دنبال ها آسمون توی که بودم کرده هوس

 .نکن شلوغش همه نیا خوبم، خوب هم االن !بگردم

 از صبح های یکینزد تا گفت و زد زنگ من به صبح بود، نگرانت یلیخ که ایعرش_

 .کنم دارتیب زود امین خواست ازم و بودی داریب ردد

 اول من کردن خواب یب الیخ یب و کردی اعتنا اون حرف به که خوبه پس جدا؟_

 .شدی یصبح

 !شه؟یم تنگ واست دلم زود به زود بده ؟یزن یم که هیحرف چه نیا جون، ایمح وا_

 !شه؟یم تنگ من ی واسه دلت تو خوابم، که یموقع فقط چرا دونم ینم من_

 .قربونت شناسه ینم زمان که یدلتنگ_

 .گهید میبر حاال، نکن کاری چوب خب یلیخ_

 البته م،یرفت سواری دوچرخه ستیپ به مارال شنهادیپ به و میزد دوری کی نیماش با

 نظاره فقط و کنم سواری دوچرخه نتونستم پام خاطر به من

 چون سواری دوچرخه از بعد .خوردند یم نیزم به مدام که بودم میمر و مارال گر

 ی برنامه توی میگذاشت نبود، رفتن پاساژ ی واسه یوقت گهید

 شیپ شب دو رو ها بچه ایعرش که یرستوران همون به ناهار برای .ظهر از بعد

 و بود ساحل کنار یکیش رستوران .میرفت بود، کرده دعوت

 رو لشیم مطابق غذای منو از داشت که مارال .اومد یم یعال نظر به هم غذاهاش

 :گفت کرد، یم انتخاب

 کوتاه گهید دفعه نیا که نشه دایپ نینازن ی کله و سر دوباره کنه خدا ها بچه_

 یم شهیر از موهاشو تمام که بزنه اضافه حرف هیکاف فقط .امینم
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 !خان ایعرش شیپ فرستمش یم کچل و کنم

 .شهینم روشن ختشیر یب جمال به چشممون امروز که افتاده دلم به !بابا نه_

 !فتمیم داداشم مونیم ادی نمشیب یم یوقت دیکن ینم باور_
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 در رو ناهار .خنده از میشد بر روده برد کار به نینازن ی واسه مارال که یصفت از

 به شد قرار .میخورد یمزاحمت و دغدغه چیه یب و مطلق آرامش

 .میبزن ها پاساژ به سری هم اونجا از و میبر ساحل کنار به هتل، میبرگرد نکهیا جای

 میخورد یم یبستن و میبود نشسته آالچق ریز ساحل کنار

 .کرد سواری قیقا هوس مارال که

 .دهیم حال یلیخ ن؟یهست سواری قیقا ی هیپا ها بچه گمیم_

 ؟یکن یم سواری هوس همش امروز که شده یچ_

 !باشه خواد یم یچ هر با حاال دارم، دوست رو سواری کال من_

 ؟یحت_

 .شعور یی _

 .نکن برداشت بد زمیعز_

 یم اگه شما مونم یم جا نیهم من گفت داشت، ایدر از بدی ی خاطره که میمر

 رو مارال بودم سواری قیقا عاشق که من یول .دیبر دییخوا

 .کردم یهمراه

 قیقا محل یکینزد به .میرفت بود قیقا ی هیکرا محل که ساحل سمت اون به هم با

 .ستادیا مارال میدیرس که ها

 !ستادی؟یا چرا شد؟ یچ_

 ینکبت ی دختره نیا اگه شهینم شب روزمون گفتم دختر، شانس نیا به بزنن گند_

 .نشه خراب سرمون روی

 !تو؟ یگیم یچ_

 .زمیعز یشیم منظورم ی متوجه ،یکن باز رو خوشگلت های چشم اون کم هی اگه_

 .بودند ستادهیا ای هیکرا های قیقا نوبت توی ایعرش همراه به نینازن

 م؟یبرگرد خوای یم م؟یکن کار یچ حاال_

 دختره اون نه استیعرش کنار تو جای م؟یترس یم ازش مگه دختر؟ شدی وونهید_

 .یباش اونجا هم تو که شد واجب پس جلف، ی

 .ندارم حوصلشو خدا به_

 .میبر دیبا ر،ینخ_
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 .بودند ستادهیا ها اون که ییجا همون به قایدق برد خودش با و دیکش دستمو بعد و

 .استاد شهیم عرض سالم_

 :گفت نشست، هاش لب به خنده ما دنید از که ایعرش

 .محترم های خانوم سالم_
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 !یموقع به و جالب تصادف چه ن؟یکرد سواری قیقا هوس هم شما_

 .طوره نیهم بله_

 :گفت آروم و کرد نازك ییابرو و چشم بود، خورده جا ما دنید از که نینازن

 !شهیم سبز لونش در ادیم بدش پونه از مار_

 :گفت ره،یبگ رو نینازن حال تا بود اومده که مارال

 دیببخش !نبود؟ نظرتون مد یافع انایاح گه؟ید هست مار به منظورتون دیمطمئن_

 جانوران دسته نیا از و خزندگان به وافری ی عالقه شما استاد

 د؟یدار

 :گفت بود، گرفته خندشو جلوی یسخت به که ایعرش

 !متنفرم شدت به اتفاقا ،یکمال خانوم نه_

 اما بود، برخورده بهش یحساب بود، برده کار به شواس مارال که یحیتشب از نینازن

 :گفت ایعرش به رو ای عشوه با و اوردین خودش روی به

 یلیخ آفتابش گه؟ید وقت هی ی واسه میبذار رو سواری قیقا شهیم جان ایعرش_

 .کردم فراموش هم رو آفتابم ضد رمك داغه،

 تو جون ایمح !ارهند آفتاب ضد کرم به ازیین که سوخته و سبزه پوست زمیعز_

 خانوم؟ نینازن به بدی ستین همراهت آفتاب ضد رمك

 .مهیمر شیپ فمیک توی جون مارال نه_

 !باشد ینم موجود رمك حاضر حال در زم،یعز شرمنده یآخ_

 :گفت ایعرش به رو بود، شده برافروخته خشم شدت از اش چهره که نینازن

 م؟یبر گمینم مگه جان ایعرش_
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 حال شتریب سواری قیقا جوری نیا .شده جمع جمعمون تازه نوم؟خا نینازن کجا_

 هیسا ریز بری یتون یم نداری یهمراه ی حوصله تو اگه ده،یم

 !شهینم زده آفتاب هم پوستت جوری نیا .ینیبش درخت اون ی

 همون .ادیب ما با ای بره بود مونده مردد خورد، یم حرص ایعرش پاسخ از که نینازن

 طرف به ییتا سه .میشد یم سوار دیبا و شد نوبتمون موقع

 چارهیب رسوند، ما به رو خودش برق سرعت به نینازن میدید که م،یرفت یم قیقا

 دستش از کوتاه مدت اون توی رو ایعرش مبادا نکهیا ترس از

 !داد حیترج ایعرش دادن دست از و رفتن بر رو ما با سواری قیقا و موندن بقاپم،

 خواست ایعرش از هم نینازن و شد قیقا سوار خودش مارال

 .داشت ینم بر هاش بازی جلف از دست هم شدن سوار موقع یحت و کنه کمکش

 یبزرگ سنگ روی به رو پام بشم، سوار که بود من نوبت

 به بشم، سوار تونستم ینم یراحت به خورد یم قیقا که ییها تکون با اما گذاشتم

 که بود حظهل همون .کرد یم درد هم راستم پای که خصوص

 با بشم، سوار که کنه کمکم خواست یم و شد حلقه کمرم دور به ایعرش دست

 از از رو تعادلم تا گرفت رو دستم بود آزاد که گرشید دست

 رو هاش نفس یگرم و میبود کینزد هم به کامال .برگردم عقب به و ندم دست

 ییگو و فشرد شدت به دستانش انیم رو دستم .کردم یم حس

 :گفت گوشم توی آروم و کرد کینزد بهم رو سرش !نداشت رو کردنش اره الیخ

 با هم اون یبش سوار یراحت به یتون ینم که تو .لجبازی یعنی لجبازی، گمیم یوقت_

 یم .کنم کمکت تا کردی یم صدام زودتر پات، تیوضع اون

 اد؟یب سرت به ییبال دوباره یخواست
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 ایعرش کنار نینازن .بود تنمون هم نجات ی قهیجل و میبود قیقا سوار همه حاال

 چند .مینشست مقابلشان هم مارال و من !ینشستن چه البته نشست

 .اوردین طاقت یفضول شدت از مارال گذشت، که قهیدق

 ا؟یمح_



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                 202                                                                 مــــــاه رمـــــــانان بزرگترین سایت دانلود رمان در ایر 

 

 ه؟یچ_

 فرمودند؟ یچ گوشت توی خان ایعرش_

 مگه؟ چطور_

 کم دی،ید یم رو نینازن ی افهیق دیبا که بود شده کینزد تو به قدر اون آخه_

 .کنه خفه آب توی رو هردوتون و ادیب بود مونده

 معمول طبق که باشم خودم مواظب گفت یم مدام فقط گفت، ینم یخاص زیچ_

 .فتمین دوباره

 !شوند یم ظاهر دارن عشق های نشانه دخو خودی به گمونم به نطور،یا که_

 ه؟یچ منظورت_

 ؟یفهینم که نگو_

 بدونم؟ دیبا کجا از_

 .خودت جون آره_

 کنار به محکم رو دستام طرف دو از من و شد یم شتریب لحظه هر قیقا سرعت

 بس مارال و نینازن و بودم بسته رو هام چشم .بودم گرفته قیقا

 هام چشم لحظه کی .بشه پاره گوشم ی ردهپ بود مونده کم دند،یکش یم غیج که

 !دمید ینم کاش که شدم رو به رو ای صحنه با و کردم باز رو

 هم رو سرش و بود کرده حلقه ایعرش کمر دور تا دور رو دستش دو هر نینازن

 ایعرش آغوش در یحساب گفت شهیم !بود گذاشته نشیس روی

 انداختم دو هر به نیخشمگ ینگاه گرفت، فرا رو وجودم تمام نفرت .کرد یم فیک

 دو هر درگوش ای جانانه یلیس و شم بلند داشتم دوست و

 ی واسه یتالش چیه نکهیا خاطر به رو ایعرش و کارش خاطر به رو نینازن .بخوابونم

 خواستم خشم شدت از .کرد ینم خودش از نینازن کردن دور

 و بود ادیز قیقا سرعت که ییجا اون از اما نم،یبش دو هر به پشت و بشم بلند

 نشسته من که رو یطرف چه،یبپ راست سمت به خواست موقع همون

 به زده وحشت ایعرش .شدم پرت طرف کی به شدت با هم من و شد بلند بودم

 به که ای ضربه شدت از اما .بشم بلند کرد کمکم و اومد طرفم
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 آن از ناقابل خون قدری و بود کرده برخورد ای لبه به مینیب بودم، افتاده قیقا کف

 دنید از و بود دهیترس یلیخ که هم مارال .بود شده ریسراز

 :گفت یم مدام و کرد یم هیگر بهار ابر مثل بود، اومده مینیب از که یخون

 .بگو زیچ هی خدا به رو تو ؟یخوب ییایمح_

 .خوبم کن باور ؟ینکن هیگر من گوش کنار نقدریا شهیم مارال_

 .کرد پاك رو مینیب متیمال با و آورد در بشیج از یکاغذ یدستمال عجله با ایعرش

 !کرد یم ریس ایرو توی !بود؟ کجا خانوم ایمح یول

 ا؟یمح یخوب_

 هان؟_

 ؟یخوب گمیم کجاست؟ حواست دختر_
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 .خوبم آره_

 ساحل به زود که خواست قرانیقا از و نمیبنش جام سر تا کرد کمکم هبالفاصل و

 :شد یعصب صداش لحن آن کی .میبرگرد

 هی که هست دفعه نیچندم مدت نیا تو ؟یستین خودت مراقب چرا دختر آخه_

 که لحظه هی بدی؟ سکتم خوای یم اری؟یم خودت سر ییبال

 هی نکنه که یترسون یم منو رگم حد تا تیاطیاحت یب نیا با دارم، یم بر چشم ازت

 ...موقع

 و ها حرف از که نینازن .نشست کنارم جا همون و خورد رو حرفش ی ادامه

 تیعصبان با و شد بلند بود، شده شوکه من به نسبت ایعرش کارهای

 :گفت بهش رو

 .نیبش جات سر ایب گهید .ستین هم شیزیچ خوبه، حالش که حاال_

 :زد داد خشم با بود، دهیرس حد به نینازن از طاقتش گهید که ایعرش

 پرت قیقا از بود کینزد و ادیم خون شینیب از ینیب ینم ن،ینازن نیبش جات سر_

 !ست؟ین شیزیچ یگیم تو وقت اون رون؟یب بشه

 :گفت آروم نداشت، ایعرش طرف از رو برخوردی نیچن انتظار که نینازن
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 .نزدم بدی حرف که من ؟یشیم یعصبان چرا جون ایعرش_

 .گمیم جات سر برو .کردی خستم جون، ایعرش جون، ایعرش یه_

 خنده دمیند یبیآس چندان نکهیا از مطمئن و بود اومده بند شیگر حاال که مارال

 فیک نینازن با ایعرش تند برخورد از و نشست لبانش روی به

 گهید چه،یبپ ایعرش پای و پر به تونه ینم تیوضع نیا توی دید که هم نینازن .کرد

 و میدیرس ساحل به .نزد یحرف نیتر کوچک و نداد ادامه

 ایعرش از نکهیا بدون بار نیا و قهر حالت به نینازن .گرفت جای ها سنگ کنار قیقا

 فیک که هم مارال !شد ادهیپ قیقا از یراحت به بخواد یکمک

 :گفت ره،یبگ رو نینازن حال کرد یم

 .کن ما به هم یکمک هی دیردا فیتشر ماهر نقدریا که شما جون، نینازن_

 درخواست منتظر هم ایعرش .شد ادهیپ قیقا از اخم با و یتوجه چیه یب نینازن اما و

 رفت یم جیگ سرم .بشم ادهیپ قیقا از تا کرد کمکم و نشد من

 گرفته رو طرفم کی کدوم هر ایعرش و مارال .نداشتم رفتن راه ی واسه یتعادل و

 کنار از فاصله با که میمر .دبردن یم نیماش سمت به و بودند

 :دیپرس دید حال اون با منو یوقت و اومد طرفمون به مهیسراس بود، نشسته ساحل

 افتاده؟ روز نیا به ایمح چرا مارال؟ شده یچ_

 .یآبج گمیم بهت بعدا_

 :گفت مارال به رو کرد ینم رهام و بود گرفته رو بازوم ریز که طور همون ایعرش

 بود الزم اگه هتل دیبرگرد شما مارستان،یب برم یم رو ایمح من یکمال خانوم_

 .هتل دیبرسون هم رو نینازن داره امکان اگه فقط کنم، یم خبرتون

 ایعرش به شتریب رو خودم بود، پا به ییغوغا دلم توی یکینزد همه نیا از که هم من

 !چسبوندم

 .رمیم خودم ست،ین ازیین_

 .یراحت جور هر خب، یلیخ_

 م؟یایب هم ما ستین الزم دینمطمئ استاد_
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 .هتل دیبرگرد شما که گفتم نه،_

 .دیباش مراقبش امانت، شما دست ایمح پس باشه،_

 متوجه گهید و رفتم حال از یک دمینفهم و کردم ضعف احساس که بود لحظه همون

 تخت روی کردم باز که رو هام چشم .نشدم اطرافم ی

 .کرد یم وصل رُمس بهم داشت پرستار و بودم مارستانیب

 .کنم یم خواهش نه، رُمس نه،_

 .بشه زده بهتون رُمس نیا دیبا خانوم، شهینم_

 .کن ولم خوام، ینم_

 از شهیهم .بشم رُمس کردن وصل مانع که کردم یم مقاومت زحمت به و

 طاقت یسخت به هم اون و بار کی فقط هم نیا از قبل بودم، متنفر رُمس

 هم حاال .ارنیب رونیب رو رُمس که زدم یم صدا رو ها پرستار مدام و بودم آورده

 به هم گهید پرستار کی .دنده کی و لجباز بودم، قبل از بدتر که

 .کنند وصل بهم رو رُمس بذارم و رهیبگ رو دستام تا بود اومده یقبل پرستار کمک

 .اومد اتاق به ایعرش دادم و غیج صدای از

 !باهاش؟ دیکن یم جور نیا چرا خبره؟ چه خانوم؟ شده یچ_

 :گفت بهش، بود دوخته چشم و داشت ینم بر ایعرش از چشم که پرستار

 .کنم وصل بهشون رُمس ذارند ینم شونیا محترم آقای_

 .کنند صبر ای لحظه چند که خواست پرستار دو از و ستادیا تخت کنار و اومد ایعرش

 جان؟ ایمح ا؟یمح_

 هوم؟_

 .نکن لجبازی نقدریا ،یبزن حتما رو رُمس دیبا_

 .نه سرم یول بزنن خوان یم که آمپول تا چند هر .متنفرم رُمس از من خوام، ینم_

 یلیخ افتاده واست که ییها اتفاق با حاال تا شبید از ،یخانوم که شهینم آخه_

 بعد ار،یب طاقت کوچولو هی .یبش تیتقو دیبا رُمس با و شدی فیضع

 خوب؟ دختر باشه م،یر یم زودی شدی بهتر و شد تموم سرمت که

 هاشون چشم با و بودند ستادهیا مقابلش تر طرف اون یکم که پرستارها به و

 :گفت خوردنش، یم داشتند
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 !دیکن وصل خانومم به رو رُمس لطفا_

 :گفت و شد کینزد رفت وا کش نیع که رستارپ دو از یکی و

 .آقا چشم_

 بود، نامفهوم و بیعج برام چند هر و بود کرده خطاب خانومش منو ایعرش نکهیا از

 فشار و گرفتم رو دستش ناخودآگاه .شد آب دلم توی قند اما

 .دادم

 .کنند فرو رو سوزنش آروم بگو خدا رو تو ایعرش_

 .باش آروم تو خب، یلیخ_
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 و بودم آورده طاقت زور به و شد تموم رُممس که یساعت کی از بعد باالخره و

 رو مارستانیب ارمش،یب رونیب خواستم باری چند فاصله اون در یحت

 .میبرگشت هتل به و ترك

 االن؟ بهتری_

 حاال تا شبید از !اد؟یم من سر به بالست یچ هر چرا دونم ینم فقط بهترم، آره_

 .شد جور نیا بار نیدوم ی واسه

 بهت هم یلیخ البته .باشه مراقبت دیبا یکی شهیهم کنم فکر ،یاطیاحت یب که بس_

 !که نگذشت بد

 ه؟یچ منظورت_

 !گفتم زیچ هی جوری نیهم یچیه_

 سرعت با نکهیا خاطر به .نبود من ریتقص که قیاق توی افتادن .خودت جون آره_

 .کنم کنترل رو خودم نتونستم دیچیپ ادیز

 !مقابل؟ به شدن رهیخ ای قیقا سرعت خاطر به_

 .قیقا سرعت خاطر به_

 ندادند؟ دست از رو تعادلشون پس هیبق چرا موندم_

 یکم تدس که هم مارال کنه، بلندت تونه ینم هم لیجرثق کلت،یه نیا با که شما_

 بالشون سپر یکی یوقت که ها یبعض مونه یم فقط نداره شما از
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 !فتهیب واسشون یاتفاق هم دینبا باشه،

 .آوردی زبون به خودت که بود نجایا مهم ی نکته !آهان_

 :گفتم و سمتش به برگشتم کامال

 منظور؟_

 .گهید زنانه حسادت_____________

 .نمک حسادت نینازن به بخوام که نداره یلیدل_

 !دونم یم_

 جلوی میباز تابلو خاطر به که من و کرد یم یرانندگ خونسردی کمال در ایعرش

 و دادم هیتک نیماش یصندل به خوردم، یم حرص یحساب ایعرش

 و انداخت یم من به ینگاه و گشت یم بر یگاه از هر او اما نزدم، یحرف گهید

 اهانم ی شماره .خورد زنگ میگوش لحظه همون .زد یم لبخندی

 .بوده زده زنگ قبلش هم باری دو که بود

 افتاده؟ یاتفاق چه که باشه داده لو ماهان به مارال نکنه داداشمه،_

 .زده زنگ جوری نیهم دیشا بده، جواب_

 .یداداش سالم الو؟_

 ها؟ شدی معرفت یب خودم، خواهر سالم_

 ؟یداداش یخوب جون، ماهان هیحرف چه نیا_

 خواهری؟ ستین خوب حالت !ه؟یجور نیا صدات چرا خوبم،_

 

 137 

 .خستم کم هی م،یهست گذار و گشت حال در نایا مارال با که بس زم،یعز نه_

 گذره؟ یم خوش بهت داره یحساب پس_

 .نه چندان شما، نبود در_

 .خواهرم ما جای به دوستان_

 چطورن؟ بابا و مامان یراست_

 خاله ی خونه رفتند ظهری از ستندین خونه االن البته رسوندن، سالم خوبن، همه_

 .آرزو
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 ؟ینرفت چرا تو_

 !دهینم مزه که گلم خواهر یب نداشتم، حوصله_

 !کردم باور هم من و یگفت تو_

 .گهید آره_

 .کنم یم باور خب، یلیخ_

 من؟ با نداری کاری گه،ید رمب من ،ییایمح خب_

 یتماس هی هم خودم شب تا البته .برسون رو بابا و مامان سالم داداش، نه_

 .رمیگ یم باهاشون

 .باش خودت مراقب ،یاوک_

 .طور نیهم هم تو_

 شده تنگ واسشون دلم روزه سه دو نیهم چقدر شد، جمع هام چشم توی اشک

 نگاه رو رونیب و دمبو داده هیتک نیماش ی شهیش به رو سرم .بود

 .نشه هام اشک ی متوجه ایعرش تا کردم یم

 .نداشتند خبر نکهیا مثل خانوم ایمح_

 رو؟ یچ_

 .نمتیبب لرزه؟ یم صدات یچ ی واسه_

 .برگردوند خودش سمت به رو صورتم و گرفت رو چونم ریز و

 ؟یچ برای هیگر_

 .زدم زل رونیب به ودوباره کردم پاك رو هام اشک دستم پشت با

 هنوز؟ داری درد توام، با ایمح_

 .نه_

 بزن حرف شد؟ چت دفعه هی بگو آخرش، تو یکن یم سرم به جون ؟یچ پس_

 .گهید

 ایعرش .دمیشن آسفالت روی رو نیماش های کیالست شدن دهیکش صدای آن کی

 .سمتم به برگشت کامال و داشت نگه ابونیخ وسط رو نیماش

 نه؟ ای یگیم_
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 .کردم یم نگاهش فقط من و

 !؟یگرفت سکوت ی روزه شیپ ی قهیدق چند از توام، با ایمح_

 :گفتم آهسته و نییپا انداختم رو سرم

 .گرفته دلم فقط ... فقط ست،ین میزیچ_

 هتل؟ مینر االن خوای یم !دختر یکشت منو که تو_

 .هتل ببر منو لطفا .ندارم هم ییجا ی حوصله ست،ین خوب حالم نه،_

 .نکن هیگر تو خب، یلیخ_

 .یمرس_

 شد ادهیپ عیسر کرد، پارك نگیپارک توی رو نیماش نکهیا از بعد و میدیرس هتل به

 نینازن هتل، به ورود محض به .بشم ادهیپ منم تا کرد کمکم و

 بهش توجه یب ایعرش اما ما، به زده زل تیعصبان با که میدید رشیپذ کنار رو

 لحظه چند خواست من از و کرد حلقه دورم به شتریب رو دستش

 استفاده فرصت از نینازن شد، دور که ایعرش .بمونم منتظرش و نمیبنش یالب توی

 :گفت پرخاش حالت به بایتقر و اومد طرفم به و کرد

 بسوزه حالت به دلش ایعرش که یضیمر به زدی رو خودت پررو، ی دختره نمیبب_

 ها نقشه نیا با که کن فرو گوشت توی نویا بکشه؟ رو نازت و

 یم دلسوزی واست هم اگه .شیریبگ من از و یکن در به راه از رو اون یتون ینم

 هم گهید کس هر و هینازک دل آدم ذاتاً  که نهیا ی واسه فقط کنه

 واسش شاگرد و دانشجو هی جز به تو .کرد ینم رو رفتار نیا از ریغ بود، تو جای

 دی؟یفهم ،یستین یچیه

 بهش جمله کی در فقط و بدم رو جوابش بتونم که نداشتم یحساب و درست حال

 :گفتم

 !استاده هی فقط من برای هم شونیا_

 .شد رفتنم مانع نینازن سر پشت از ایعرش صدای که برم اتاقم به شدم بلند

 بهتره و نکن دخالت ستین مربوط تو به که اریک توی گفتم بهت بار کی نینازن_

 ی واسه ها نیا از شتریب اون ،یباش نداشته ایمح کار به کاری
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 برخورد وگرنه نمیب یم ازت رو رفتار نیا باشه آخرت بار پس !داره ارزش من

 جور ای یشیم که هام حرف ی متوجه .ینیب یم من از ای گهید

 بفهمونم؟ گهید

 رو دستم و اومد من طرف به بده، نینازن به زدن حرف مهلت نکهیا از قبل و

 که بود قند یول بودم ساکت .کرد دور اونجا از خودش با و گرفت

 نینازن برابر در نگونهیا که بود ایعرش نیا شد ینم باورم .شد آب دلم توی ییلویک

 اومده جوش به خونش که هم نینازن .بود کرده دفاع من از

 :گفت تندی لحن با بود

 !کن فکر هم عاقبتش به خان، ایعرش حاال مینیب یم_

 خاطر به .بود کرده سکوت میرفت اتاق به که یزمان تا و نداد یجواب گهید اما ایعرش

 نیا و کردم ضیتعو رو لباسام و رفتم حمام به ایعرش حضور

 که دمیکش دراز تخت روی .دمیپوش کوتاه نیآست بلوز کی با یراحت شلوار کی بار

 نکهیا از قبل ایعرش .نداشتم رو پاهام روی ستادنیا نای گهید

 :گفت داشت چهره به که ینیدلنش اخم با و نشست و کنارم اومد بره

 !نده عذاب منو نقدریا باش، خودت مراقب که کردم خواهش ازت بار کی ایمح_
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 .کنه ینم خبر هم اتفاق که، ستین من دست_

 .باشه خودت به شتریب حواست ،یاطیاحت یب یلیخ هم تو یول دونم یم_

 .اوهوم_

 ضعف دوباره که بخور حتما .گذاشتم خچالی توی و گرفتم واست کمپوت و وهیآبم_

 خانوم گمیم ن،ییپا ییایب خواد ینم هم شام برای ،ینکن

 .اتاقت هاریب یکمال

 .ممنون_

 .فمهیوظ کنم، یم خواهش_

 :کردم صداش که رونیب رفت یم اتاق از داشت

 استاد؟_
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 .نرفته ادتی تا حرفتو بگو ا،یعرش نه استاد_

 !بود؟ جدی نیزد نینازن به که ییها حرف اون_

 !بود جدی پس باشه، بوده جدی خوای یم تو اگه_

 حال به سؤال ایدن کی با منو وبارهد و رونیب رفت اتاق از بالفاصله و زد یچشمک

 یم نه و کنم دواریام رو خودم خواستم یم نه .کرد رها خود

 و باشه بوده درست شبش اون های حرف نکهیا فکر از .باشه نیا از ریغ خواستم

 با اما .اومد درد به قلبم بدونه، بازی کی رو ها نیا ی همه

 روزگاره، نیا تیواقع که زییچ و اومد ینم در جور هم االنش های حرف و رفتارها

 مهربون و رحم دل سنگدل، و رحم یب بازی، توی که نهیا

 تا .دمید ینم نگونهیا رو ایعرش دلم ته اما !ذارند یم چهره به رو گریکدی نقاب

 مرتب هم ایعرش و زد سر بهم باری چند مارال روز اون فردای

 مارال که بود ظهر کینزد .شد یم احوالم اییجو و داد یم اس ای گرفت یم تماس

 .بود آورده هم ناهار واسم و اومد اتاقم به

 نداده رو سفر نیا شنهادیپ کاش بشم، فدات روز؟ید به نسبت بهتری جون ایمح_

 .ادیم سرت به جور نیهم داره میاومد که روزی از .بودم

 .که نبوده تو ریتقص زم؟یعز یکن یم ناراحت رو خودت چرا تو_

 یم رو سکته داشت چارهیب هم ایعرش .میشد نگرانت چقدر ییایمح یدون ینم_

 بهم صبح بود، کرده گم رو پاش و دست جور چه یدون ینم .زد

 موقع هی که بمونم هم شتیپ و ارمیب ناهار واست ساعت سر حتما که زد زنگ

 ینم خوابت درد از شبید آخه .بری حال از و نشه بد حالت دوباره

 شد الزم اگه که میبود سرت باالی موقع رید تا .یترف حال از لحظه کی و برد

 خوابت و کرد اثر که مسکن شکر رو خدا اما مارستان،یب متیببر

 .برد

 اد؟ینم ادمی چرا پس واقعا؟_

 .بودی کرده تب هم کم هی نبودی، متوجه ادیز درد از_

 خبر؟ چه ایعرش از نطور،یا که_

 .ندارم رو خبرش گهید بهم، زد زنگ که بعد به صبح از_
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 !نهینازن با حتما_
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 .دمید رستوران توی تنها رو نینازن چون کنم، ینم فکر_

 !عجب چه_

 .دیرس یم نظر به یعصب هم یلیخ اتفاقا_

 .زهیر یم هم به اعصابم دایم که اسمش بهتره، مینکن صحبت موردش در_

 اشتباه حدسم چرخه، یم دورت پروانه مثل ایعرش که طور نیا بگم؟ زییچ هی_

 رو تیناراحت و درد طاقت که اونقدر !یمهم واسش یلیخ نباشه

 .نداره

 که دی،ید رو مهربونش روی نیا و شیبشناس کامال تا مونده هنوز که بگم اومدم

 :اومد میگوش به یاس ام اس

 یم بودی بهتر عصری اگه که کن استراحت خوب خوردی که ناهارتو خانوم، ایمح_

 .بشه باز دلت رونیب برمت

 و کرد یم رمیغافلگ جوری کی گذشت یم لحظه هر که ایعرش نیا دست از ایخدا

 جوابش در .بود من به خوبش روی روزه دو نیا شکر رو خدا

 :نوشتم

 شما مزاحم گهید رون،یب میبر سر کی دوستام با دیشا شد بهتر حالم اگه ،یمرس_

 .شمینم

 .دیبد اطالع من به شد کنسل دوستاتون با رفتن اگه اما ن،یهست راحت جور هر_

 .حتما_

 نیهم بذارم، تنها رو میمر و مارال ومدین هم دلم اما برم، ایعرش با خواست یم دلم

 قیرف بود، افتاده االن تا واسم که ییها اتفاق خاطر به شیجور

 .باشه مراقبم اصطالح به که موند شمیپ مارال ظهر .بودم شده راه مهین

 .تنهاست که میمر شیپ برو تو خوبم، من کن باور مارال_

 ایعرش ضمنا .کرده رو خواب تا هفت هم االن تا ست،ین بچه که میمر زمیعز_

 الوا نذارم تنها رو خانوم یطیشرا چیه در کرده سفارش جونت
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 !شهیم کم میانیپا ی نمره از نمره کی و شمیم هیتنب

 .نشه ای بشه کم نمرت از که مهمه تو ی واسه هم چقدر که یآخ_

 ؟یکن یم مسخره_

 .یبش آدم تا حقته البته تو، جون نه_

 منو کردن، کم نمره جای به که بخوای ایعرش از نکهیا جای به ا،یمح یبدجنس یلیخ_

 حقمه؟ یگیم بده نجات افتادن مرز از

 یارفاق ی نمره یلونیاپس هم کسش نیتر کینزد به که ستین ستادیا ایعرش اوال_

 پاس ی واسه یباش نمره دنبال دیبا شهیهم تو ایثان بده،

 کردن؟

 .شده زهرمارمون یکاف ی اندازه به االن تا که سفر نیا توی خدا رو تو کن ولمون_

 .بوده من ریتقص د،یببخش_

 پامون و پر به و نبود بیترک بد ی دختره نیا اگه قربونت؟ دارم تو به کار یچ_

 ای دونم ینم کردی الیخ .نبود نیا روزمون االن که دیچیپ ینم

 !افتادی؟ روز اون به و شد پرت اون به حواست قیقا توی که نشدم متوجه
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 .هست مسائل جور نیا به حواسش شهیهم که گرفت خندم مارال ینیب زیت از

 ؟یگیم یچ افتاد یاتفاق چه یالب توی امروز بگم اگه پس_

 :گفت و گرفت بغل توی بالشتشو و نشست مقابلم تخت روی زانو چهار مارال

 .یفضول از مردم که بگو زود پس_

 از و خنده از بود کرده غش که مارال .کردم فیتعر واسش رو ماجرا کل هم من

 :گفت کرد، یم ذوق نینازن شدن عیضا

 .نمیبب رو زونشیآو ی افهیق نبودم اونجا که فیح جون، ایمح اومد جا حالم خدا به_

 دختره نیا حق تونست خان ایعرش دوم بار ی واسه باالخره

 !ای کننده خوشحال خبر عجب شیآخ .دستش کف بذاره رو

 با که خصوص به بشه، الیخ یب ها یراحت نیا به هک ستین یکس نینازن یول اوهوم،_

 !کرد نگرانم آخرش ی جمله
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 ی واسه زده ادییز زِر کنه، ادییز غلط بخواد که هست یاون از تر عرضه یب_

 .نکن فکر بهش گهید خودش،

 .یگیم تو که باشه جوری نیهم دوارمیام_

 :گفت و دیکش ای ازهیخم مارال

 .میبخواب کم هی بهتره ییایمح خب_

 .باشم امان در تو لگدهای و لنگ از که بخواب فاصله با خواهشا فقط باشه،_

 !انداختم؟ لگد و لنگ یك من خواهر، واا_

 !نییپا بندازی تخت از منو بود مونده کم ادیم ادمی که باری نیآخر از_

 !کنم یم ادهیپ خواب توی بودم، کاراته عاشق یبچگ از من نکهیا نه آخه_

 .برسه شوهرت ادد به خدا پس_

 !گذاشتند؟ یچ ی واسه کاناپه ای نفره کی تخت مواقع جور اون زمیعز_

 .بشه تو شوهر بخواد که یبدبخت اون که واقعا_

 بخوابم؟ ذاری یم حاال بخواد، هم دلش_

 به شتریب تو نکهیا مثل کنم، استراحت دیبا و شدم مرخص مارستانیب از من خوبه_

 .داری ازیین خواب

 ا؟یمح_

 وم؟ه_

 .زمیعز بتمرگ خوش زبون با_

 .تیترب یب_

 .میشد داریب خواب از که بود قهیدق پنج و چهل و شیش ساعت عصری

 میبر شمیم حاضر هم بعد و رمیبگ دوش هی رمیم من مارال !میدیخواب چقدر وای_

 .دارم دیخر یکل که پاساژ

 فردا؟ ی واسه میبذار خوای یم ای؟یب یتون یم یمطمئن ایمح_
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 نکهیا مثل ضمنا .میکن حیتفر که سفر میاومد مثال هتل، توی رفت سر حوصلم نه،_

 .میبرگرد دیبا فردا که گذشته خوش بهت یلیخ
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 هم من یبش ضرحا تو تا پس !گذشت خوش که هم چقدر .نبود ادمی اصال آره،_

 .بشم آماده برم

 خودم به ینگاه و ستادمیا نهییآ مقابل گرفتم، یگرم آب دوش نکهیا از بعد

 دهیپر رنگ صورتم و بود افتاده گود هام چشم ریز کم هی انداختم،

 شیآرا نباشه، مشخص زییچ تا زدم صورتم به کیک پن قدری .اومد یم نظر به

 دمیپوش هم رو میراحت ای پارچه شلوار و کیتون و کردم یمیمال

 و میگشت ها پاساژ توی یکل شب اون .ادین بود پام روی که یزخم به فشاری تا

 .میکرد دیخر

 !؟یکن یم نیتأم رو خودت سال کی ی واسه داری خبرته؟ چه ایمح وای_

 دست .هست هم کردنش دیخر به مزش ست،ین حیتفر فقط که سفر زمیعز_

 .برگردم شهینم که هم یخال

 نیا حتماً  دی،یخر که ماهان برای !دی؟یخر یک واسه رو خوشگل راهنیپ نیا الحا_

 ناقال؟ آره گرونه، و دار مارك که استیعرش ی واسه

 ؟ینکن یفضول هیبق کار توی نداده ادی تو به مامانت نمیبب_

 !کنه آدمم نتونست مورد کی نیا در زم،یعز نه_

 .دیکن حساب رو نیهم لطفا آقا_

 د؟یندار الزم ای گهید زیچ خانوم، بله_

 .ممنون نه_

 :گفتم م،یبش خارج پاساژ از نکهیا از قبل

 باال؟ ی طبقه شاپ یکاف همون توی میبر کردم، یبستن هوس یلیخ من ها بچه_

 .دهیم مزه یلیخ االن اتفاقا میبر آره_

 .داد سفارش ای وهیم یبستن مارال و ییکاکائو یبستن میمر و من

 گه؟ید میافتاد رو یعروس مشا جون، میمر گمیم_

 .خودت یعروس ...شاایا جون، ایمح بخواد خدا یچ هر_

 .زمیعز یمرس_

 کردی؟ فراموش رو ما بابا، کن خواهرت ی واسه هم ییدعا هی یآبج_

 .زنم یم باال نیآست واست خودم شو، بزرگ تو_
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 جون؟ خواهر خواستگاری رییم واسم یعنی !ا_

 کردن؟ شوهر ی واسه ارید عجله یلیخ نکهیا مثل ه؟یچ_

 .گهید الزمه یزندگ توی تنوع_

 .یکن یم نگاه تنوع دید به ازدواج به که سرت تو خاك_

 شه؟ینم تیحال هم یشوخ تو بابا، ای_

 .کردم نگاه مارال به مشکوك و انداختم باال رو ابروم تای کی

 

 143 

 !داری؟ نظر ریز رو یکس نکنه دختر_

 ادیب چای ینیس با هم اون و شیخواستگار برم روزها نیهم قراره بشم، فدات آره_

 !مقابلم

 :گفت و کرد مسخره به ای خنده میمر

 !ده؟یپر سرشون از عقل مگه ره؟یبگ نویا ادیم یک آخه_

 .کرد پرت میمر طرف به بود دستش که ور یقاشق و کرد ینیریش اخم مارال

 هی اگه خوده، از ایمح حاال اون؟ ای یمن خواهر تو نمیبب باشه، خداشون از هم یلیخ_

 .ها دارم یبیع کرد یم فکر بود نجایا بهیغر

 نداری؟ مگه_

 خواد یم و شده دایپ نفر کی عمری بعد حاال ها، گمیم بهت زیچ هی خدا به میمر_

 !آوردی؟ در زبون واسم رتتیبگ

 آبرو نیدار گهید که میبر دیپاش .کنند یم نگاهمون دارن همه ال،یخ یب ها بچه_

 .دیکن یم زییر

 :گفت پر دهان با بود، شیبستن خوردن حال در هنوز که مارال

 داری؟ ای عجله چه حاال بخورم، رو میبستن بذار_

 توی اریب رو شیباق .خوری یم که بس یبترک خورد، هم به حالم ببند رو دهنت_

 .بخور نیماش

 .کنم کوفت زیچ هی من دیگذاشت تا دو شما اگه_
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 ده ساعت .رونیب میزد پاساژ از و کردم بلندش زور به و گرفتم رو بازوش ریز

 هامون اتاق به هتل رستوران همان در شام از بعد که بود

 تهگرف ایعرش ی واسه که رو ای هیهد و گذاشتم تخت روی رو دهامیخر .میبرگشت

 اتاق کنار .رفتم اتاقش سمت به یخوشحال با و برداشتم بودم،

 باز در لحظه چند از بعد و زدم در به ای تقه دادم، رونیب رو نفسم و ستادمیا 214

 از متعجب و ستادیا در چارچوب در افروخته بر ایعرش و شد

 :گفت دنم،ید

 افتاده؟ یاتفاق ؟یکن یم کار یچ نجایا ایمح_

 ... خواستم فقط نشده، طوری استاد نه_

 .موند تموم مهین حرفم ای زنانه صدای دنیشن با که

 !در؟ پشت هیک جان____________ ایعرش_

 نفرت سر از ینگاه .اومد یم ایعرش اتاق از که بود نینازن صدای .کرد خی تنم تموم

 واسش که رو ای هیهد تنها یحرف چیه یب و انداختم بهش

 ای حرف زدن فرصت یحت .شدم دور اونجا از و گرفتم طرفش به بودم، برده

 دمیشن یم سرم پشت از رو صداش فقط و ندادم بهش هم یحیتوض

 و انداختم تخت روی به رو وخودم بازگشتم اتاقم به مستاصل .کرد یم صدام که

 گشودم، چشم یوقت صبح .برد خوابم که ختمیر اشک اونقدر

 .بوده ادهد اس ایعرش .انداختم میگوش ی صفحه به ینگاه

 .منتظرتم بزن، زنگ حتما شدی داریب خانوم ایمح_

 آوردم ادی به .بودند قرمز و کرده پف چشمام ستادم،یا نهییآ مقابل و شدم بلند

 هیگر حالت همون در اومدم اتاق به که یحال اون با شبید که

 :بودم نوشته واسش
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 د،یداد انجام من برای روز چند نیا که یلطف تموم خاطر به بود تشکری هیهد اون_

 به کاری بودم هم مرگ حالت به اگه یحت کنم یم خواهش اما

 !ندارم یکس دلسوزی و ترحم به ازیین من .دیباش نداشته کارم
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 .شد تموم زیچ همه شد، تموم گهید بزنم؟ زنگ او به بود خواسته من از اکنون و

 شیباز وارد رو من او گرفتم، یم جدی رو شبش اون حرف دیبا

 فراموش یراحت به بودم دهید شبید که رو آنچه داشت انتظار حاال و بود کرده

 که داشتم نانیاطم و بزنم بهش یزنگ که شدم نیا الیخ یب .کنم

 به که باشم ییایمح اون خواستم یمن گهید .داره رو شبشید افتضاح هیتوج قصد

 قلبم و ذهنم از رو اون دیبا .بره یم ادی از و بخشه یم یراحت

 چیه به دلم .بود صبح هشت االن و میداشت پرواز ازدهی ساعت .کردم یم پاك

 .نداشتم هم رو لمیوسا کردن جمع ی حوصله یحت رفت، ینم کاری

 نداشتم، هم خوردن اشتهای ماا ن،ییپا برم صبحانه ی واسه که زد زنگ مارال

 رو لمیوسا و بستم رو چمدونم یحال یب با .کردم یم تهوع احساس

 من و میبود فرودگاه پرواز، به مونده قهیدق پنج و چهل .گذاشتم در دم آماده

 وحشتناك دلم !بودم کرده ترك رو هتل ایعرش به اطالع بدون

 از اما بود، افتاده روز چند نیا توی ادییز های اتفاق نکهیا وجود با بود، گرفته

 داد، یم عذابم همه از شتریب که زییچ و بودم ناراحت برگشتنمون

 از !ایعرش اتاق در هم اون هم، کنار در ایعرش و نینازن بودن و بود قبل شب انیجر

 عاشق به بودم محکوم من .شدم یم وونهید داشتم فکرش

 رو او وجودم تمام کردم یم رجوع هک قلبم به .دلم از ایعرش نبردن ادی از و بودن

 تا خواستن از ،یراه دو سر بر هم باز و زد یم ادیفر و دیطلب یم

 ایعرش به رو برگشتنمون دیفهم یوقت مارال !نفرت تا عشق از کردن، فراموش

 دستم از یکل کردم، ترك رو جا اون یخداحافظ یب و ندادم اطالع

 زنگ کی که کرد یم اصرار م،یبود فرودگاه در که آخر قیدقا تا و شد یعصبان

 تا و شدم مانعش بزنه زنگ هم مارال خود نکهیا یحت بزنم، بهش

 .بودم آسمان فراز بر من و شده مطلع برگشتنمون از شک یب حاال

 ا؟یمح_

 مارال؟ هیچ_

 .نزدی حرف کالم کی حاال تا صبح از_

 .ستین زییچ_
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 شه؟یم وطمرب ایعرش به بودی، شنگول و شاد شبید تا که تو_

 :گفتم یعصب

 کنه؟ دایپ ربط اون به دیبا زیچ همه یکن یم الیخ چرا چطور؟_

 برگردی یخواست یخداحافظ یب و اطالع یب نکهیا لیدل پس ؟یشیم یعصبان چرا_

 از جدا .شد زشت یلیخ خدا به کنه؟ یم فکری چه حاال !ه؟یچ

 .میاومد یم یخداحافظ یب دینبا ای مسئله هر

 مونیخداحافظ و ما برگشت به که گرمه سرش نقدریا اون .نبود ارک نیا به ازیین_

 یصحبت گهید هم مسئله نیا مورد در خواهشا !دهینم یتیاهم

 .نکن

 .توئه یسگ روزهای اون از امروز کنم فکر_

 مارال؟ یکن بس شهیم_

 .تو گند اخالق نیا با اَه_
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 :گفت یناراحت با بود گذشته خوش بهش یحساب که میمر م،یدیرس که تهران به

 !شد تموم مونیمجرد سفر زود چه ها بچه_

 میمر به رو طعنه به و یمصنوع ی خنده با بود، کفری من دست از هنوز که مارال

 :گفت

 دست از که ما یول بگذره؟ بد شد یم گهم مهراب آقا وجود با بله، که شما به_

 !سفر نیا شد کوفتمون ها یبعض

 .نداشتم رو بهش دادن جواب ی حوصله یول هستم، من منظورش که دونستم یم

 خوشحال یلیخ دنشید از .بود منتظرم ماهان فرودگاه توی

 و دمیدو سمتش به اطرافم به توجه یب د،ید دور از رو اون چشمم یوقت و شدم

 .انداختم بغلش توی محکم ور خودم

 .بود شده تنگ واستون دلم چقدر یدون ینم یداداش_

 ؟یگرفت یم رو احوالمون یلیخ نیهم برای جداً؟_
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 که اومد شیپ یمسائل هی اما بودم فکرتون توی یلیخ خدا به ماهان، نگو جور نیا_

 .بزنم زنگ ادیز کردم ینم وقت

 ؟یگفت ینم زییچ زدم یم زنگ یوقت یچ ی واسه پس جان؟ ایمح یمسائل چه_

 .کنم ناراحتتون خواستم ینم آخه_

 .اونجا امیب من بود یم الزم دیشا م،یهست خانوادت ما زمیعز_

 فیتعر واست بعد حاال .یکن حلش و اونجا ییایب تو که نبود ای یمسئل ،یداداش نه_

 .کنم یم

 .دندکر یاحوالپرس و سالم بودند، دهیرس ما به حاال که میمر و مارال

 درد به فقط شیهمسفر که ببر رو دماغت گنده خواهر نیا لطفا ماهان آقا_

 !خوره یم خودش

 ؟یزن یم رو ها حرف نیا چرا گهید نبودم، مقصر من دیید یم خودت که تو مارال_

 از ینگران با و هم توی رفت هاش اخم شد، ینم ما های حرف ی متوجه که ماهان

 :دیپرس من

 .یکن یم نگرانم کم کم داری اومده؟ سرت به ییبال چه خواهرم_

 .گمیم بهت بعداً  که گفتم ست،ین ای کننده نگران زیچ داداش_

 مشونیبرسون خونه تا که میکرد اصرار یچ هر و میکرد یخداحافظ میمر و مارال از

 واسه رو چبز همه م،یبرس خونه به نکهیا از قبل .نکردند قبول

 و بود کرده سکوت ماهان !قبل شب انیجر جز به البته کردم، فیتعر ماهان ی

 .کرد اکتفا جمله کی به تنها و زد ینم یحرف

 !ستین تو به احساس یب ایعرش_

 روشن دلم در دییام نور و کند متالطم مرا درون تا بود یکاف جمله کی نیهم و

 من دنید انتظار در صبرانه یب بابا و مامان .میدیرس خونه به .شود

 یمخف رو داشتم چهره به که یغم بذارم، خونه درون به پا هنکیا از قبل .بودند

 .ببرند من درون غمِ و یناراحت از ییبو خواستم ینم .کردم

 .بود شده تنگ واستون دلم ایدن کی برم، قربونتون خوبم، بابای و مامان سالم_

 رفتم، بابام طرف به میرفت هم ی صدقه قربون مامانم بغل توی یکل نکهیا از بعد

 کی .بودم کرده رو محبتش از پر آغوش نیا هوای دلم رچقد
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 و دیبوس رو میشونیپ .نموند یمخف بابا دید از که نشست هام چشم به اشک لحظه

 :گفت

 .بودی نشده دور ما از حال به تا .نمتیب یم سالمت که خوشحالم دخترم، ایمح_
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 دور ازتون روزی کی دیبا که باالخره .بود روزه چند مسافرت که نیا جون بابا_

 ن؟یبنداز رو میترش نییخوا یم نکنه .بشم

 بهتر یکی دست به رو تو باش مطمئن توئه، یخوشبخت مادرت و من آرزوی زمیعز_

 .باشه تو مراقب هاش چشم از شتریب که میدیم خودمون از

 .کنه مراقبت من از گهید یکی ستمین بچه که من ییبابا_

 روی رو خودش بعد و دیکش رو هام لپ طرف دو و کمینزد اومد خنده با ماهان

 :گفت و کرد ولو مبل

 .هست که سالت دوازده ده ادشیز یول نه، که ساله سه دو ی بچه_

 :گفت ماهان به رو ماخ با شد، یم خارج آشپزخانه از شربت ینیس با که مامان

 دست هم خودت تو نذار، خواهرت سر به سر نقدریا داری؟ کارش یچ ماهان_

 .نداری ها بچه از یکم

 ره؟یم انتظاری چه هیبق از د،یبگ طور نیا شما یوقت من مادر_

 :گفتم خنده با

 ماهان؟ آقا خوردی_

 سفرم به راجع خودم هم زهایچ یلیخ و گفتم سفرم از بابا و مامان با یکل روز اون

 خوش بهم که بشه راحت بابت نیا از الشونیخ که کردم اضافه

 از برگشتم از روز دو .بشم شونیناراحت موجب رفتن از قبل ستیبا ینم گذشته،

 نگرفته یتماس هم با مارال نه و من نه هنوز و بود گذشته شیک

 گرفته دیند ییجورا کی من و بود اومده شیپ که یانیجر خاطر به مطمئنا و م،یبود

 یکل دیبا و دمشید یم امروز اما بود، دلخور ازم بودمش

 قسمت از دمیرس که دانشگاه به .ادیب رونیب دلش از تا دمیکش یم رو نازش

 چند هر د،یکش یم پر دنشید برای دلم رفتم، ها نیماش نگیپارک
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 موند، رهیخ نشیماش روی به چشمم .بودم نکرده فراموش رو شب اون هنوز

 سپری میقرار یب در که روزی دو از بعد امروز باالخره و بود اومده

 یب که دمیرس یم کالسش به موقع به رو امروز بود خوب .دمشید یم بود شده

 شدن، حاضر کالس سر رید خاطر به فقط نه رو شیناراحت شک

 اومده من از زودتر مارال .کرد یم یخال سرم هم موضوع اون خاطر ی واسه بلکه

 هم شیکنار یصندل روی و بود نشسته کالس وسط بایتقر و بود

 .بود گذاشته رو جزوش

 !اریینم طاقت نمینش کنارت اگه که یخودم دوست دونستم یم جون، مارال سالم_

 اگه حاال ،یصندل اون روی گذاشتم نبود جزوم ی واسه ییجا .کردی فکر خود یب_

 .نیبش تو خوای یم

 :گفتم خنده با و انداختم باال رو ابروهام

 !هست جزوه ی واسه جا که یصندل ریز یول_

 .داره ربط خودم به اونش_

 مارال؟_

 هوم؟_

 دلخوری؟ من از هنوز_

 مهمه؟ واست مگه_

 .یمون یم خواهرم نیع که یمن دوست تنها تو نباشه؟ مهم چرا_
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 شیناراحت باعث نقدریا یعنی .بود نشسته هاش چشم به اشک برگشت، طرفم به

 یب که ایعرش به برسه چه پس کردم فکر خودم با بودم؟ شده

 .کردم ترك رو اونجا اطالع بدون و یخداحافظ

 از کمتر من ی واسه که یدون یم خودت ؟یچ یعنی دوست یدون یم تو احمق_

 .یکن یم رفتار باهام ها بهیغر نیع وت اما ،یستین میمر

 تو .کنم ناراحتت بخوام که نداشتم قصدی خدا به جون، مارال خوام یم معذرت_

 برگشتمون از خبر یب رو ایعرش شد باعث یچ نداری خبر که
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 .نکن قضاوت هم زود پس بذارم،

 روز؟ اون شد مرگت چه بگو بهم .واست بمیغر هی نیع گمیم که نهیهم ی واسه_

 امنشیآر پسره نیا که کن پاك اشکاتو هم حاال .گمیم بهت کالس از بعد اشه،ب_

 !کنه یم نگاهت داره بدجور

 جاش سر نکهیا محض به .دیرس ینم نظر به حال سر اما شد، کالس وارد ایعرش

 نگاهش که نیهم و چرخوند چشم من دنبال به کالس در نشست،

 یعصب و دیکش هم در رو هاش اخم .موند ثابت میرو به ای لحظه چند افتاد من به

 ی گره لحظه هر درس نیح در !دیکوب زیم روی به رو جزوش

 کرد، تموم شهیهم از زودتر رو درس تینها و شد یم تر یعصب و شتریب هاش اخم

 شدند، یم خارج کالس از یکی یکی ها بچه !ابیغ و حضور یب

 اما رون،یب میبر کالس زا عیسر که خواستم مارال از و برداشتم رو لمیوسا هم من

 :گفت لحظه همون و خوند رو فکرم ایعرش

 .دیباش داشته فیتشر شما راد، خانوم_

 :گفتم ترس با و آروم

 .استاد چشم_

 :گفت بود، دهیترس یحساب و نداشت من از بهتر یحال که هم مارال

 .کنه رحم بهمون خدا فقط خوره؟ یم بر بهش انیجر اون خاطر به نگفتم ایمح وای_

 هم راحت، التیخ دی؟یترس نقدریا که لهیعزرائ مگه .نداره تو به کاری بابا، نترس_

 .شهیم من آن از نمره شدن کم هم خورم یم من رو دعواش

 یشگیهم جای و سپارمت یم خدا به .رفتم من نباشه، خر کله نقدریا دوارمیام_

 .منتظرتم

 .فعال باشه،_

 بود، راحت المیخ حال نیا با ا،یعرش و بودم من فقط و نبود کالس توی یکس گهید

 .کنه برخوردی هر تونست ینم اون و بود دانشگاه نجایا چون

 .نداشتم رو بهش شدن کینزد جرأت یول برداشتم قدم طرفش به آهسته

 ستادی؟یا فاصله با که یترس یم یچ از_

 د؟یداشت کارم چه دیبگ لطفا .راحتم جا نیهم استاد، رینخ_
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 چشم نیا داره یبرق چه ایخدا .هام چشم به زد زل و کرد دبلن رو سرش یعصب

 تا که هییها چشم همون نیا .ختیر دلم کهوی ش؟یمشک های

 .دمیترس یم ها چشم نیهم از حاال یول بودم عاشقش شب اون از قبل

 کری؟ مگه ک،ینزد ایب گفتم_

 .فتر یم آبروم و کرد یم بلندتر صداشو کردم یم لجبازی اگه نداشتم ای چاره

 سکوت لحظه چند .ستادمیا فاصله با هم باز اما تر کینزد رفتم

 به و درآورد رو زییچ فشیک از .دمیشن یم رو هاش نفس صدای فقط من و بود

 .گرفت طرفم
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 .بودی گذاشته جا رو نیا_

 یول بودم گشته دنبالش یکل برم، فرودگاه به که نیا از قبل صبح که بود دستبندم

 .بودم شده الشیخ یب بودم نکرده داشیپ چون

 .افتاد و شد باز دستت از ،یرفت نکهیا از بعد شب اون_

 کالس از خواستم و برگردوندم رو روم بهش، اعتنا یب و کردم یخال و خشک تشکر

 :زد صدام خشم با یول دوباره که رونیب برم

 راد؟ خانوم_

 :گفتم و برگشتم سمتش به خونسرد

 استاد؟ بله_

 امروز نرفته ادتی .منتظرتم پنج ساعت دانشگاه از رونیب هات کالس انیپا از بعد_

 که؟ داری انویپ کالس

 کنه آوری ادی بهم رو زییچ مدام یکس نکهیا از بودم گفته شما به بار کی بله،_

 .شمینم شما مزاحم برم تونم یم خودم مناً ض .ادینم خوشم

 های دفعه مثل دفعه نیا باشه ادتی و دانشگاه رونیب پنج ساعت گفتم، که نیهم_

 !ستین قبل

 از یکی روی جا همون مستأصل .رفت رونیب کالس از من از زودتر و گفت رو نیا

 نه کنم فرار ازش کردم یم یسع چه هر .نشستم ها یصندل
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 میتصم که نیهم .فتهیب یاتفاق نیهمچ که گذاشت یم اون نه و تونستم یم خودم

 یم دهیکش طرفش به شتریب کنم، رونشیب دلم از گرفتم یم

 که دادم اس مارال به .بودم گرفته قرار شیباز در کامالً گرید حاال شک یب و شدم

 نگران بعد ی قهیدق چند و میبود که یکالس همون توی ادیب

 .بود دهیدو رو راه تمام ییگو بود، تادهاف نفس نفس به .شد وارد

 کرد؟ کم نمره چند گفت؟ بهت یچ ا؟یمح شد یچ_

 !کرد یم کم نمره کاش_

 کنارم و کرد پرت رو فشیک یعصب بود، افتادن پس حال در ترس از که مارال

 .نشست

 کرد؟ حذفمون پس باالخره؟ کرد رو خودش کار_

 !نزد یحرف هیقض اون مورد در اصال دختر؟ هیچ حذف_

 .آخه بفهمم هم من که بزن حرف جور کی بابا ؟یگیم داری یچ_

 ی واسه یوقت نکهیا .کردم فیتعر واسش رو آخر شب ماجرای که بود جا نیا و

 در نینازن حضور ی متوجه بودم، رفته اتاقش به شیهد دادن

 که نجایا به .بودم رسونده صبح به یحال چه با رو شب اون و بودم شده اتاقش

 .داد هیگر به رو جاش کرد، یم خفم داشت که رو یبغض مدیرس

 مردد هام کالس انیپا از بعد روز اون .زد ینم یحرف و بود کرده سکوت مارال

 لشیدل تنها دونستم یم نه؟ ای برم آموزشگاه به ایعرش با که بودم

 .داره رو خواستم باز قصد شک یب و ستین من رسوندن

 .رمیگ یم تماس باهات شب برم، دیبا من مارال_

 .نذار خبر یب منو و باش خودت مراقب باشه،_

 کرده پارك ابونیخ سمت اون و فاصله با که دمید رو ایعرش دانشگاه از رونیب

 اون اما بشم، سوار که کردم باز رو عقب در و رفتم طرفش به .بود

 :گفت و کرد باز رو درجلو
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 .ینیبش عقب رییم که ستمین رانندت_
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 کدام چیه قهیدق چند .نشستم جلو ناچار به و نداشتم رو بحث و جر ی حوصله

 :شکست رو سکوت ایعرش باالخره که مینزد یحرف

 کی قلالا ای بدی اطالع رو رفتنت که نداشتم ارزش هم استاد کی ی اندازه به_

 ؟یکن یخال و خشک یخداحافظ

 که کرد یم یفرق چه گهید !بود گرم سرت یحساب که تو واست؟ بود مهم مگه_

 کنه؟ یخداحافظ شما از ای گرده یم بر یك دانشجوتون

 کامل و داشت نگه ابونیخ کنار رو نیماش .کرد شتریب رو خشمش زدم که یحرف

 انیم بود وندهم کم که گرفت محکم رو بازوم سمتم، به برگشت

 :زد داد خشم با و برگردوند خودش طرف به منو بشه، خرد دستاش

 .نمیبب کن تکرار رو حرفت گهید بار کی ؟یگفت یچ_

 !تلخه؟ حق حرف استاد؟ جناب هیچ_

 .برافروخته چهرش و بودند شده گرد تیعصبان از چشمانش

 وگرنه یکن یم نیتوه بهم نجوریا باشه آخرت بار گم،یم بهت دارم یچ نیبب_

 .یدون یم خودت

 .دادی نشون بهم هم رو تتیشخص و ذات اصلِ  کردی، میحال خوب بار کی که تو_

 عقب رو خودم ترس از .گرفت رو چونم ریز و آورد صورتم سمت به رو دستش

 .دمیچسب نیماش در به و دمیکش

 !موقعش به دارم، تیکار االن کوچولو، نترس_

 اما بشم ادهیپ خواستم .دمیشن یم رو خودم لبق صدای و بود کرده خی تنم تمام

 .نشد باز در کردم کاری هر

 ذاری؟ ینم راحتم چرا برم، بذار ؟یکن کار یچ خوای یم یعوض_

 !زمیعز اولشه تازه کردی، فکر بذارم؟ راحتت_

 ؟یلعنت خوای یم من جون از یچ آخه_

 .یفهم یم وقتش به هم اون_

 ی متوجه موقع همون .نداشتم فراری راه یول کردم یم سکته داشتم ترس از

 یم ازش دیبا .بود مارال بود، خوردن زنگ حال در که شدم میگوش
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 که بدم جواب اومدم .بده نجاتم وونهید نیا دست از منو و برسه دادم به خواستم

 .کرد پرتش نیماش عقب به و دیقاپ دستم از رو یگوش عیسر

 وونه؟ید یکن یم کار یچ_

 .ینکن ادییز غلط و ینیبش آدم ی بچه مثل بهتره_

 .آموزشگاه ببر منو زود_

 استاد تا و هستم نجایا که من !دارم کار باهات هنوز ست،ین خبری کالس از امروز_

 .ستین کار در یکالس نباشه هم

 خانوم به رو بتشیغ هم قبل از و بوده بهونش آموزشگاه به من رسوندن دمیفهم

 حاال اما کرد حرکت قهیدق چند بعد .بود داده اطالع علوی

 داد تیعصبان با !رفت ینم هم ما ی خونه سمت به یحت نبود، آموشگاه رشیمس

 :زدم

 بری؟ یم کجا منو_

 .کرد یم یرانندگ ادیز سرعت با و بود شده رهیخ رو روبه به فقط و نداد یجواب
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 ری؟یم کجا گفتم_

 .یفهم یم خودت_

 یمسکون مجتمع کی کنار م،یکرد رد که ابونیخ چند .نداشت ای دهیفا او با دنیجنگ

 کرد باز رو نیماش در اومد، سمتم به و شد ادهیپ .داشت نگه

 .کرد ادمیپ و گرفت رو دستم و

 آوردی؟ منو که کجاست نجایا_

 .برد خودش با و دیکش محکم رو دستم و نداد یجواب هم باز

 ه؟یگور کدوم جا نیا گمیم بهت دارم_

 کنم داد و غیج خواستم یم .دیکش یم خودش دنبال به منو فقط و نذاشت یمحل

 فرصت که بده، نجات رییزنج نیا دست از منو و ادیب یکی که

 قابلمم هم خودش و مبل روی کرد پرتم .برد یآپارتمان داخل به منو عیسر و نداد

 یم و گذره یم سرش توی یچ که بودم کرده وحشت .نشست



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                 228                                                                 مــــــاه رمـــــــانان بزرگترین سایت دانلود رمان در ایر 

 

 شیرو به رو .رفتم طرفش به و شدم بلند میجا از اره؟یب سرم به ییبال چه خواد

 من به خونسرد هم او و چشماش به زدم زل لحظه چند و ستادمیا

 .بود لبش ی گوشه پوزخندی و بود شده رهیخ

 .یپست یلیخ !نجا؟یا انیب رهقرا تو جز به هم گهید نفر چند نمیبب_

 یلیس و گرفت محکم رو بازوم کنم یحرکت نکهیا از قبل اما بردم حمله طرفش به

 .دیچرخ طرف کی به سرم که صورتم توی خوابوند یمحکم

 .یوحش_

 .شد خم میرو به خودش و مبل روی کرد پرتم دوباره

 .زمیعز زدی که بود یحرف جواب نیا_

 از که کنم فرار جا اون از خوستم و دادم هلش عقب به داشتم که ییروین تمام با

 .برگردوند خودش سمت به کامل و گرفت منو پشت

 .کنم ینم رو مراعاتت گهید که یکن یم یگستاخ باشه بارت نیآخر_

 .کردی خواسته دلت یغلط هر که تو ن؟یا از شتریب_

 .یلعنت نرو من اعصاب روی نقدریا_

 .کن ولم_

 .رینخ کنم؟ ولت که_

 بازوهام تر محکم او کنم، آزاد دستاش ونیم از رو خودم که کردم یم تقال یچ هر

 .داد یم فشار رو

 .خونه برم بذار شکوندی، رو دستام ،یعوض کن ولم گفتم_

 .خونه برگردونمت بعد تا ینیبش خوب دختر هی نیع که نفعته به_

 اون توی دوباره و یبرسون منو تو ستین هم ازیین .برگردم تونم یم خودم_

 .نمیبش تیکوفت نیماش

 .یکن مقاومت یتون ینم من مقابل در که یدون یم خودته؟ دست مگه_

 مطمئن خودت به هم نقدریا ،(عمم جون) یبش من مانع یبتون که یستین یکس تو_

 .یوحش رهنمای آقای نباش
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 .گذاشت هم روی رو هاش چشم الیخ یب و دیکش دراز مبل روی حرفم به توجه یب

 هاش یوونگید ی همه با .بهش زدم زل و ستادمیا جا همون

 هاش چشم آن کی .زد یم ادیفر رو او وجودم ی ذره ذره و داشتم دوستش هنوز

 :گفت و انداخت باال رو ابروش تای کی و کرد باز رو

 !؟یکن یم نگاهم زدی زل جور نیا که ینیب یم منو اولته بار_

 .بشم خالص شرت از زودتر یخواب اگه بشم مطمئن خواستم یم رینخ_

 نجایا از یتون ینم نخوام، من تا ضمناً  !میهست هم خدمت در حاالها حاال زم،یعز_

 ذارم؟ یم باز رو در جور نیهم کردی الیخ قفله، در چون .بری

 لباس برگشت، که قهیدق چند از بعد .رفت ها اتاق از یکی طرف به و شد بلند و

 که یکوتاه نیآست بلوز و نیج شلوار کی و بود کرده عوض هاشو

 به شتریب رو مردونش درشت کلیه که بود دهیپوش رو بود تنش تیف کامال

 وونمید) !شدم محوش ناخودآگاه دوباره من و گذاشت یم شینما

 .برد ییدستشو سمت به خودش با و دیکش رو دستم و ومدا طرفم به (ایعرش نکن

 .رهیگ یم دردم ؟ینکش محکم منو دست نقدریا شهیم_

 یچ هر نرسونم، یبیآس فتیظر های دست اون به که هست حواسم باش مطمئن_

 ... روزی کی قراره باشه

 :گفت شیعصب لحن با دوباره و گذاشت تمام مهین رو حرفش

 داری هم گهید زهرمار و کوفت هر ای پودری کرم اگه .بشور رو صورتت برو زود_

 .نباشه معلوم شیسرخ که صورتت به بزن

 !گه؟ید بپوشونم رو شما شاهکار که_

 .ها یکن یم یخط خط رو اعصابم داری دوباره_

 .داد هولم ییدستشو سمت به و

 .یوحش_

 .منتظرم نیماش توی .نزن اضافه حرف هم نقدریا و شو ساکت_

 رفتم، نییپا که ها پله از .رونیب زدم آپارتمان از و شستم رو صورتم و دست عیسر

 رو نشیماش و نبود ایعرش از خبری انداختم، ینگاه اطرافم به
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 ی کوچه به نگیپارک توی از که دری از دهیند منو تا گرفتم میتصم .دمیند هم

 نگیپارک به پا که نیهم اما برم جا اون از داشت، راه پشت

 .بهش خوردم شدت به و شد سبز جلوم گذاشتم

 نکن؟ لجبازی یکی من با نگفتم مگه هان؟ خارهیم تنت نکهیا مثل_

 .ندارم تو با برگشتن به یلیتما گفتم منم_

 .زمیعز ییایم اما_

 .کشوند نیماش سمت به و گرفت رو بازوم ریز و

 .دستم ،یعوض آخ_

 .یبش ادب تا بشکنم رو دستت دیبا شو، ساکت_

 :گفتم و زدم پوزخندی

 یبیآس فتیظر های دست به خوام ینم یگفت یم شیپ ی قهیدق چند تا که تو_

 چته؟ یدون ینم هم خودت .برسونم
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 .موقوف ادییز حرف_

 از قبل .شد سوار هم خودش و نشوند راننده کنار یصندل روی منو زور به و

 و گذشت سکوت به راه از یکل .افتاد راه به و زد رو درها قفل حرکت

 د،یکش یم که رو یآه بلند صدای یگاه از هر تنها و مینزد حرف یکالم کدام چیه

 نیا از کدوم چیه لیدل و بودم مونده متعجب .دمیشن یم

 !بود؟ یچ کارهاش نیا یمعن پس داشت دوستم اگر .دمیفهم ینم رو رفتارهاش

 طرفش به رو روم کنم، نگاهش که شدم وسوسه لحظه کی

 چند تا که هییایعرش همون نیا !من خدای .مرخشین به شدم رهیخ و برگردوندم

 و آروم حاال اما بود؟ شده ترسناك اونقدر شیپ ی لحظه

 گرشید دست و بود گرفته رو فرمون دستش کی با .کرد یم یرانندگ خونسرد

 .بود داده هیتک شهیش به و بود کرده خم رو

 بهم؟ یزن یم زل مدام که یبگ خوای یم زییچ ه؟یچ_

 .نه_
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 !نکن پرت یرانندگ موقع منو حواس لطفا پس_

 :گفتم لب ریز و گردوندم ابونیخ سمت به رو روم

 .یراض خود از مغرور_

 ؟یگفت زییچ_

 .رینخ_

 و گرفت رو دستم بشم ادهیپ خواستم که نیهم و داشت نگه خونه کینزد ایعرش

 .برگردوند خودش سمت به کامل

 !رفته؟ ادتی ای انهیوحش حرکت ای یحرف_

 .بود کرده سکوت و بود مونده ثابت چشمانم به و صورتم روی به نگاهش

 شنوی؟ ینم هستم، تو با_

 دهیند گونه نیا حال به تا .کرد کینزد بهم رو صورتش بده رو جوابم نکهیا بدون

 مونده .یداشتن دوست و بود آروم تیعصبان اوج در بودمش،

 نفس یگرم لحظه هر و کردم یم نگاهش مبهوت گذره؟ یم ذهنش توی یچ بودم

 فاصله گهید .کرد یم ورتر شعله رو درونم آتش که بود هاش

 به و نشست جاش سر یعصب و شد مونیپش کبارهی به که نبود هامون لب نیب ای

 .شد رهیخ رو به رو

 !یکن یم نابودم داری .کنم یم خواهش برو، ایمح_

 در پشت به و انداختم خونه داخل به رو خودم و شدم ادهیپ نیماش از یمعطل بدون

 که دمیشن رو نشیماش های کیالست صدای فقط و دادم، هیتک

 یحرارت در وجودم تمام و زد یم شدت به قلبم .شد یم دور اونجا از سرعت به

 برام باورش .سوخت یم ترس، از ای بود جانیه از دونم ینم که

 .نشه درونم تالطم ی متوجه یکس تا شدم یم مسلط خودم به دیبا .بود دشوار

 شدم آروم که قدری و نشستم ها گل کنار رونیب ی محوطه در یکم

 ماهان اگر مطمئنا نبود، خونه یکس مامان جز به که شکر رو خدا .رفتم داخل به

 .کرد یم ممیج نیس یکل بودش

 .مامان مسال_

 ؟یخوب زم،یعز سالم_
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 .بخوابم رمیم خستم، یلیخ من مامان ،یمرس_

 

 153 

 خوری؟ ینم شام مگه مادر، شبه هشت ساعت تازه که االن_

 .ندارم هم اشتها کنه، یم درد سرم مامان نه_

 رید هم ماهان و بابات کن، استراحت برو که، یبخواب شام بدون جون مادر شهینم_

 .کنم یم صدات شام ی واسه .انیم

 .بخوابم رفتم من پس باشه،_

 و دست به یآب تا رفتم ییروشو به کردم عوض که رو هام لباس و رفتم اتاقم به

 بود، قرمز هنوز که صورتم طرف کی به ینگاه بزنم، صورتم

 .تمانداخ

 اون به نه زدنت یلیس به نه آوردی؟ سرم به یچ نیبب ا،یعرش بشکنه دستت_

 !آخرت ی لحظه

 چرا دونم ینم .هیگر ریز زدم آروم و شدم مونیپش خودم ی گفته از لحظه کی اما

 رفتارهای با لحظه هر و آورد یم سرم که ییبالها ی همه با

 در و خواستش یم دلم هم هنوز اما بود، نامفهوم و گنگ برام که منتظرش ریغ

 طرف دو به ای رژگونه .شدم یم قرار یب و تاب یب نبودش

 و افتادم تخت روی به حال یب سپس و کنم پنهون رو شیقرمز که زدم صورتم

 .گذروندم نظر از رو بود افتاده برام اواخر نیا در که یاتفاقات تمام

 .خواستم یم رو ایعرش هاتن یطیشرا هر در و نبودم یراه دو سر بر قبل همچون اما

 مسئله که شدم متوجه سکوتشون از اومدند، که ماهان و بابا

 من با یمهم مسئله به راجع خواد یم گفت بابا که بود شام از بعد .اومده شیپ ای

 مشغول رو خودم و نشستم مادرم کنار مبل روی .کنه صحبت

 خودم به بابا صدای با که بود گریید جای فکرم اما .کردم یپرتقال گرفتن پوست

 .اومدم

 م،یکرد صحبت موردش در هم قبال بگم خوام یم که رو چه اون جون بابا ا،یمح_

 .دهیرس وقتش حاال یول
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 ده؟یرس یچ وقت ؟ بابا یچ مورد در_

 .ادیم ما با هم ماهان البته و ایتالیا میر یم هفته آخر تا ما زمیعز_

 .بابا به مموند رهیخ جور نیهم و شد باز تعجب از چشمام

 سال پنج ست؟ین سخت ما بدون کردن، سر ییتنها در و نجایا واست واقعا دخترم_

 .ستین یکم مدت

 2 تا دیبود گفته که شما بابا_ - زودی؟ نیا به چرا د،یر یم گهید ماه 3

 - اگه .یبش مطلع رفتن از قبل روز چند میدید بهتر و کشه یم طول یماه 3

 2 میبگ که میکرد فکر مادرت و من بود، امتحاناتت امیا چون دخترم_

 .یفتیب عقب دانشگاه و درس از بود ممکن میگفت یم زودتر

 .اونجا بره گهید ماه شش تا بود قرار که ماهان بابا،_

 و راست رو کارهاش تییدا کمک به تونست مدت نیا توی یول دخترم، آره_

 بدون اونجا من یطرف از .کنه یاوک ما با رو رفتنش و کنه ستیر

 و مادرت یگاه از هر دخترم، نباش نگران .امیب بر کارها پس از تونم ینم ماهان

 یتون ینم نجایا اگه هم تو .زنند یم سر بهت و انیم ماهان

 .کنه یم یزندگ تنها که هم اون مادربزگت، شیپ بری یتون یم ،یبمون

 از و رفتم گهید شهر به دانشگاه ی واسه کنم یم فرض .راحتم جا نیهم من بابا نه_

 .دورم شما

 بغض با و شکست رو سکوتش ناراحته، من از دوری خاطر به دونستم یم که مامان

 :گفت

 ینم واقعا اگه که مادر بگو بهم گذره؟ ینم سخت بهت ییتنها یمطمئن جان ایمح_

 .بمونم جا نیهم و نرم من ،یتون
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 از تونم یم بهتر من باشه یچ هر دارند، ازین شما به شتریب ماهان و بابا مامانم، نه_

 .دینباش من نگران .امیب بر خودم پس

 دخترم؟ باشم مطمئن_

 .گلم مامان آره_
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 برم اتاقم به نکهیا از قبل و گفتم رییبخ شب دم،یبوس رو بابا و مامان نکهیا از بعد

 و بود رفته کارش اتاق به شام از بعد از که ماهان به سری کی

 .شدم داخل و زدم در به ای تقه .زدم بود ومدهین رونیب

 ستم؟ین مزاحم داداش_

 .خواهرم نه_

 چهرش حالت از اما .نشستم بود ای برنامه روی به کار حال در که کنارش و رفتم

 چند .است گریید ایج حواسش که بفهمم تونستم یم یخوب به

 :شکستم را سکوت باالخره و گذشت سکوت به قهیدق

 داداش؟_

 جانم؟_

 یک به رو دلم درد کنم؟ کار یچ تو بدون من .دیر یم هفته آخر تا که گفت بابا_

 یمدت تا نایا مامان رفتن از بعد که بود خوش نیا به دلم بگم؟

 ... االن اما ،یهست کنارم تو

 به رو روش ماهان .موند تموم مهین بود، گلوم در که یضبغ خاطر به حرفم یباق

 :گفت و گرفت آغوش به منو و برگردوند طرفم

 انتخاب خودت که هیزیچ نیا اما سخته، یلیخ تو از دوری هم من ی واسه زمیعز_

 .مییایب کنار باهاش دیبا و کردی

 .دیبش دگارمون اونجا شهیهم ی واسه ممکنه گهیم بابا بود، سال پنج به فقط کاش_

 .یمون ینم تنها نجایا هم تو اما گلم، خواهر آره_

 .شهینم شما مثل که یکس چیه_

 !شهیم تو به تر کینزد ما از بخواد خدا اگه که هست یکی باش مطمئن_

 وقت چیه اون و من ،یکن یم فکر اشتباه که استیعرش به منظورت اگه داداش_

 .میباش هم با میتون ینم

 ؟یکن یم فکری نیهمچ چرا_

 نیا اما نباشه، من به عالقه یب هم اون اگه یحت که گهیم بهم یاحساس کی دلم ته_

 !رسه ینم وصال به احساس

 .ینباش دیناام نقدریا شد قرار زم،یعز نه_
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 .کنند یم اری یب رو اری که هستند ها عشق از یلیخ داداش_

 ،یباش داشته همسئل نیا به یمنف تیذهن نکهیا جای به جان____________ ایمح_

 .یبرس یمثبت ی نقطه به که باش یراه دنبال به

 ها وقت یلیخ اما که،ینزد یلیخ من به ایعرش چند هر اما داداش، کنم یم یسع_

 به دنمونیرس مانع که نمونهیب واریید و میدور هم از که نمیب یم

 .شهیم هم

 فرو رو ینعما هر رو واریید هر تونه یم دیام و عشق اما خواهرم، بشم فدات_

 .یبزن ها حرف نیا از نمینب گهید پس .زهیبر
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 .داداش چشم_

 :گفت و دیبوس رو میشونیپ و دیکش موهام به یدست ماهان

 یخال مسخره فکرهای از هم ور کوچولوت مغز اون ضمناً  .یبخواب بری بهتره گهید_

 .کن

 تختم روی .بازگشتم اتاقم به و زدم لبخندی گفتم، یم رییبخ شب که یحال در

 .سپردم گوش ای ترانه به و دمیکش دراز

 ستمین بلد من تو داشتن دوست بجز کاری

 ستمین بد تو با من یول کردی بدی من با

 یکن یم بارون شالق مثل تندی

 یکن یم لرزون رو قلبم پروانه

 منو شوق تازه تازه های گل

 کنم یم ابونیب خار از تر یزخم

 خبر یب و اریاخت یب شمیِسا تو دنبال

 گذر اون به گذار نیا از منو بری یم افتاده

 همسفر نیا نبودن و بودن به اعتنا یب

 سر پشت غبار که ای منم نیا یگ ینم یحت

 یمن گرفتار هم تو نکن تندی نکن یتلخ
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 یشکن ینم من شیپ تو یکن بد هم نیا از شتریب

 خوشه تو هوای هنوز یباش هم زمستون خود

 کشه یم عاشق چه اگر تو کوالك یسخت دل

 همه نیا با

 ستمین بلد من تو داشتن دوست بجز کاری

 ستمین بد تو با من یول کردی بدی من با

 هداد رخ ایعرش و من نیب که ای مسئله طرف کی از برام، نبود یخوب روز امروز

 تا و بودم شده مطلع خانوادم هنگام زود رفتن از یطرف از و بود

 یمواقع جز به و کردند یم ترکم شهیهم دیشا و یطوالن یمدت برای گرید روز سه

 ماهان با نکهیا وجود با .نمیبب رو ها آن تونستم ینم رید به رید

 بود، امدرده صبور سنگ که هم او چرا بود گرفته دلم هنوز اما بودم، زده حرف

 از بعد که گرفتم رو مارال ی شماره .کرد یم ترکم داشت زین

 :داد جواب بوق چند

 مارال؟ الو،_

 .کنه کَرَم بود کینزد تلفن پشت از غشیج صدای
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 ری؟یگ ینم ادی زدن حرف آروم تو ؟یکش یم غیج چرا خبرته؟ چه_

 جواب رو تلفنت یچ ی واسه دلشوره، از مردم ؟ییکجا معلومه تو شعور یب_

 دی؟ینم

 و دیکش دستم از رو یگوش ایعرش و زد زنگ مارال که یموقع به افتاد ادمی تازه

 اونو بودم کرده فراموش متاسفانه و نیماش عقب کرد پرت

 .بردارم

 برد؟ خوابت ؟ییکجا توام، با ایمح_

 .گذاشتم جا ایعرش نیماش توی رو میگوش که اومد ادمی هستم، جا نیهم_

 به موضوع داشت؟ کارت یچ بگو حاال .ستین اولت بار که نیا جمع، حواس قربون_

 آره؟ شد یم مربوط شیک
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 .بود کفری هم یلیخ اوهوم،_

 .کردی بهش تو که یاحترام یب اون با خدا به داشته حق_

 .نداشت حق هم چیه_

 یم کم نمره باالخره بهت؟ گفت یچ بگو ت،یسگ اخالق روی نرو حاال خب یلیخ_

 کنه؟

 .بوده من سر ریز زیچ همه که دونه یم خودش باشه، داشته کاری تو به نکنم فکر_

 .ای دنده کی و لجباز چقدر که شناخته رو تو هم اون که خوبه_

 مارال؟ گمیم_

 هان؟_

 .ایتالیا رنیم هفته آخر تا نایا مامانم_

 ؟یك تا بابا؟ نه_

 5 فعال_ - .زنن یم سر من به یگاه از هر البته .سال 6

 ری؟یم کجا تو_

 .مونم یم خودمون ی خونه جا، نیهم_

 !گه؟ید مجردی ی خونه ول،یا_

 .کنه یم ریس گهید جاهای در فکرت شهیهم که هم تو_

 .شمیم تلپ جا اون مدام خودم ،یمون ینم تنها .بشم فدات نخور غصه_

 به و نشستم مبل روی جا همون کردم، صحبت مارال با که ای قهیدق چند از بعد

 یزمان از بود، ختهیر هم به چقدر .انداختم ینگاه اتاقم دور تا دور

 نکرده فرصت یحت .نداشتم رو کاری چیه ی حوصله بودم برگشته شیک از که

 روی و شدم ماتاق یختگیر هم به الیخ یب .بدم جا رو لمیوسا بودم

 تمام برد، ینم خوابم و شدم یم دست اون به دست نیا مدام .دمیکش دراز تخت

 و درمانده انیم نیا من و بود اومده ذهنم به مدت نیا اتفاقات

 اشک بودم، دوخته چشم سرم باالی لوستر به و سقف به .بودم مونده مستاصل

 شکا مییتنها و سکوت در من و شدند ریسراز اریاخت یب هام

 چشم شدم، داریب خواب از در شدن باز صدای با صبح .برد خوابم باالخره تا ختمیر

 بود، اومده اتاقم به که بود ماهان .کردم باز یسخت به رو هام
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 .گرفت دستاش انیم رو دستام و نشست کنارم تخت روی

 .ریبخ صبحت ،یگل خواهر سالم_

 .ریبخ هم تو صبح داداش، سالم_

 خانوم؟ تنبل یبش بلند خوای ینم_

 چنده؟ ساعت مگه_

 .قهیدق پانزده و ده_

 .بخوابم گهید کم هی خوام یم .ندارم حوصله_

 :گفت خنده با و دیکش کنار روم از رو پتو ماهان

 .یشیم هم ممنونم بلکه یکن یم دایپ حوصله تنها نه بدم بهت خوب خبر کی اگه_

 رو؟ خبرت نمیبب بگو_

 .بگم بعد تا بده بوس کی اول_

 .ماهان نشو لوس_

 .یببوس گلتو داداش دیبا اول جونم، شهینم_

 به اشک دمید کردم که نگاهش .دمشیبوس و انداختم گردنش دور به رو دستم

 هیگر مونده کم بود دهینفهم هم خودش و شده جمع هاش چشم

 .هیگر ریز زدم و انداختم بغلش توی رو خودم و شدم خم طرفش به دوباره .کنه

 های چشم اون نیبب .یکن یم نابود رو خودت جوری نیا باش، آروم جان ایمح_

 افتاده؟ روزی چه به خوشگلت

 .ستین که خودم دست داداش_

 یم تر سخت واسشون رو رفتن که ینکن رو کارها نیا بابا و مامان جلوی موقع کی_

 .یکن

 .داداش چشم_

 میبر بابا سفارش به دیبا که شو آماده و بشور رو صورتت و دست برو پاشو_

 .نیماش ی واسه دوستش شگاهینما

 ؟یک ی واسه ن؟یماش_
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 .گهید خودم زشت خواهر ی واسه خب !من ی واسه_

 ؟یگیم جدی_

 یم که رو یکاربن 207 اون و کنامین آقای شیپ رفته شیپ روز چند بابا اوهوم،_

 لیتحو و میبر دیبا فقط هم االن و کرده نامه قول واست یخواست

 .میریبگ

 .نمیبنش خودم نیماش فرمون پشت شد یراض بابا باالخره .یعال چقدر ماهان وای_

 .دارم کار یلیخ که شو حاضر زود قربونت، آره_

 .امیم االن باشه،_
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 اون از بعد اما بخره، واسم رو نیماش اون کردم یم اصرار بابا به که بود وقت یلیخ

 یمواقع که شد یم یراض یسخت به من انگاری سهل و اتفاق

 راه به شگاهینما سمت به ماهان با و شدم حاضر سرعت به .نمیبنش فرمون پشت

 .میتاداف

 ماهان؟_

 هوم؟_

 داد؟ من ی واسه نیماش دنیخر به تیرضا دفعه کی بابا که شد یچ_

 آژانس ای یتاکس با مدام که سخته واست ما رفتن از بعد که کرد رو فکرش خب_

 .یبرس کارهات به

 .داشت من ی واسه رو تیمز یکی نیا شما رفتن نیا پس !آهان_

 .طونیش ای_

 گم؟یم اشتباه مگه_

 حاالها حاال بابا نبود ما رفتن ی مسئله اگه دیشا .یگفت درست رو نیا ،یجآب نه_

 .شد ینم یراض

 کی حدودا د،یرس کارهاش به هم ماهان و میگرفت لیتحو رو نیماش نکهیا از بعد

 .بود اومده خونه به زودتر روز اون بابا .میبرگشت خونه به که بود
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 بابا .میباش هم دور و من شیپ شتریب رو مونده یباق روز دو نیا خواست یم دیشا

 با .کرد یم یدگیرس شرکتش کارهای به و نشسته مبل روی

 .دمشیبوس و رفتم طرفش به خوشحال

 .نکنه درد دستت ییبابا_

 پس اییب بر کارهات پس از دیبا خودت م،یستین که ما .زمیعز کنم یم خواهش_

 .باشه پات ریز نیماش کی بهتره

 .دیهست فکرم به همه نیا نکهیا از یمرس_

 .زد صدام بابا که برگردم اتاقم به خواستم

 .بابا نیبش لحظه کی ایمح_

 .دیبوس رو میشونیپ و دیکش موهام به رو دستش هم اون و نشستم کنارش

 ماهان و مادرت البته .نگفتم بهت رو زییچ که هست یکوتاه مدت کی دخترم،_

 .دارند اطالع هم

 !بودند؟ کرده پنهان من از حال به تا که بود ای نگفته حرف چه !من خدای

 .شنوم یم جون، بابا دیبگ_

 :گفت لحظه چند از بعد و کرد یمکث بابا

 .هست رهنما آقای استادت به راجع_

 خدا به ز؟یچ همه به باشه زده گند و زده بابا به یحرف و رفته ایعرش نکنه نه، وای

 .کنم باهاش برخوردی چه دونم یم گهید بار نیا

 جون؟ بابا شده زییچ_

 در و شرکتم اومد رهنما آقای روز کی که بود شیپ ی هفته دو بایتقر جان ایمح_

 .کرد صحبت من با تو با رابطه

 :گفتم و دادم قورت رو دهانم آب .یلعنت کرد رو خودش کار پس من، خدای
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 کرد؟ صحبت شما با زییچ چه با رابطه در_

 !کرد خواستگاری من از رو تو اون دخترم،_

 :گفت بابا که دمیشن فقط و زد خشکم باشند، کرده وصل بهم برق که انگار
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 یقاتیتحق موردش در که خواستم ماهان از هم مدت نیا در و کردم قبول هم من_

 .کنه

 نیهمچ خود سر اوضاع اون با ایعرش نکهیا از بودم یعصبان رچهاگ و اومدم خودم به

 مقابل در اما بود، مانده یمخف من از حال به تا و کرده کاری

 :گفتم و کردم کنترل رو خودم پدرم

 .دیکرد یم پنهان من از رو یمهم نیا به ی مسئله نیهمچ دینبا شما جون، بابا آخه_

 تا خواست ما از رهنما آقای اما م،یبگذار انیجر در رو تو میداشت میتصم زمیعز_

 م،یبرس مثبت ی جهینت به مادرت و من و برسه وقتش که یزمان

 و مثبته قیتحق یکل از بعد مادرت و من نظر االن که درسته البته .مینگ زییچ تو به

 جواب اما م،یدون یم تو ی واسه یآل دهیا مرد رو رهنما آقای

 شبید .کن فکر خوب و جان ایمح رینگ هم والنهعج میتصم .دخترم خودته با آخر

 من شرکت توی شونیا با میاومد خونه به موقع رید که هم

 و کنم صحبت باهاش مسائل سری کی به راجع که ادیب بودم خواسته .میداشت قرار

 خواستگاری کی ما رفتن از قبل که ادیب قراره هم امشب

 !انیم تنها یلیدال به شونیا البته باشه، گرفته صورت یرسم

 .بودم ایعرش یپنهان خواستگاری شوك در هنوز نداشتم، گفتن ی واسه یحرف گهید

 !خواست؟ یم منو یوقت بود یچ روزشید کارهای یمعن پس

 :گفتم خودم با !کتک؟ و دعوا با باشه؟ من یزندگ کیشر خواست یم نجوریا یعنی

 !یخرک و جالب ی عالقه عجب_

 یوقت دم،یپرس یم رو شیکار یمخف لیدل ماهان از دیبا برم اتاقم به نکهیا از قبل

 .بود ایعرش به من احساس طور نیهم و زیچ همه انیجر در

 بود مشخص صحبتش طرز از و بود تلفن با صحبت حال در شدم که اتاقش داخل

 مقدمه بدون کرد قطع که رو تلفن .استیمیک صحبتش طرف که

 :گفتم دلخوری با و

 پنهان رو ایعرش خواستگاری من از مدت همه نیا یچ ی واسه چرا؟ گهید تو ماهان_

 داداش؟ میداشت کردی؟

 :گفت و نشست تخت روی کنارم ماهان
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 از هم ایعرش تا نذارمت انیجر در فعال که خواست من از بابا ،ییایمح شرمندم_

 .خواست یم رو نیهم هم ایعرش البته .بشه دییتا نظر هر

 قرار یدوراه سر و بود رشیدرگ فکرم چقدر دتم نیا توی یدون یم که تو اما_

 .بودم گرفته

 ستین تو به احساس یب هم اون که راحته التیخ گهید االن اما زم،یعز دونم یم_

 .خواستگاری ادیب خود یب محاله مغروری آدم نیهمچ وگرنه

 خواسته؟ منو هم اون یعنی پس_

 .گلم خواهر آره_

 دیبا اما ندارم، احساسم به هم یشک و دارم شدوست قلباً  و واقعا نکهیا با من یول_

 .کنم فکر شتریب

 بودی؟ تابش یب یلیخ که تو جان؟ ایمح چرا_

 .رمیبگ میتصم احساسم روی از تنها و عجوالنه خوام ینم دونم، ینم_
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 چارهیب اون و ینش مونیپش که ریبگ یمیتصم یول ،یکن یم کاری خوب نظر نیا از_

 .نذاری منتظر ادیز هم

 :گفتم و زدم یطونیش لبخند

 .بمونه منتظر حقشه که ایعرش_

 بدجنس؟ آره ،یکن یتالف که_

 !بله ییجورا هی_

 .ایمح تو دست از_

 یتالف وگرنه یشتدا نگه یمخف من از رو زییچ که بود آخرت بار هم تو داداش_

 .شهیم هم تو بینص

 .رسه ینم بهم هم دستت و امیدن ور اون که من_

 .یکن فرار من از یتون ینم که عمرت آخر تا نباش، الیخ خوش ادیز_

 .یستین کن ول ینکن خودت میتسل رو یکی تا که شناسمت یم_

 .فعال ،یداداش باش مراقب پس_
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 دو نیا تمام در پس .شدم رهیخ نهییآ در خودم به و نشستم شمیآرا زیم جلوی

 سر بر و دمیکش یم یعذاب چه من که شیک سفر از بعد هفته

 دم که رو عطری ی شهیش .بود کرده خواستگاری من از او بودم، مونده یدوراه

 .کردم پرت تختم روی به تیعصبان با بود دستم

 !یلعنت اییعرش_

 تا کردم باز رو میدرس ی جزوه فکرم شدن منحرف برای و نشستم زمیم پشت

 ای ترانه به زمان هم تا کردم روشن رو تاپم لپ و کنم مروری

 .بدهم گوش

 زمستانم رنگ من و زیییپا راز مثل تو

 دانم ینم شب به قسم شد رتیاس دل چگونه

 ییبایز و رازی از پر ها یشمعدان مثل تو

 گلدانم خاك یمشت تو چشمان شیپ در من و

 انیپا یب و مآرا و یآب ینیتر ییایدر تو

 طوفانم دست ریاس گرفتاری موج من و

 شفاف و یآب و مهربان یآسمان مثل تو

 بارانم پاك های قطره آرزوی در من و

 آشفته روح نیا با کرد دیبا چه دانم ینم

 شانمیپر امشب من عشق ای برس ادمیفر به

 سرشار و ساکت و انتها یب یمن اییدن تو

 مهمانم غصه از دور اییدن نیا در تنها من و
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 نامعلوم و دور و قشنگ یاحساس مرز مثل تو

 انمیپا به رو چشمت دارید حسرت در من و

 کبوتر جان یب بال بر یمرهم مثل تو

 درمانم باران تشنه کبوتر کی هم من و

 من قرار یب های لحظه کنار شبام بمان
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 چشمانم شوق رنگ ستییایرو چه تو با نیبب

 دادم تیآب دست به لوفرین شاخه کی یشب

 دستانم است شوق از پر دستانت عطر از هنوز

 کرد رانیو باد شب کی که ییها گل خواب فکر تو

 پنهانم لبخند و نمیب یم را تو خواب من و

 ردیگ یم هتاز باران که یهست ای لحظه مثل تو

 رانمیح و تاب یب فقط عشقت از که یمرغ من و

 چشمت هیسا در دهم یم گل من و ییآ یم تو

 سوزانم قلب های غصه با منم تو از بعد و

 بارد یم ابر کی از که یاشک چشمه مثل تو

 گلستانم به رو لوفرین نیتر تنها من و

 کرده سفر مرغان و مهتاب نغمه و شبست

 خوانم یم که شعری از رنگ کم مه کی دیشا و

 گردد یم سبز یزمان میآرزوها تمام

 دانم یم تو داری دوستم ییبگو شب کی تو که

 استیدر آرامش از پر شعرم آخر غروب

 نرنجانم هرگز را تو خوردم قسم امشب من و

 غوغاست پر اییدن نیا توی عاشق چه هر جان به

 رانمیو قلب های کوچه روی بگذار قدم

 مرد خواهم فانوس یب و تنها یشب تو بدون

 انمیپا وقت باشد تو دارید بعد کن دعا

 خونه به زودتر ماهان و پدرم و بود نمونده ایعرش اومدن به شتریب ساعت کی

 .بود زیعز مهمان برای شام تدارك حال در هم مادرم و بودند اومده
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 شد باز در که خوندم یم کتاب و بودم دهیکش دراز تخت روی بر الیخ یب هم من

 .شد داخل مامان و
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 و ختیر نیا با .ادیم رهنما آقای االن باش، زود .نشدی آماده هنوز که تو ایمح_

 !جلوش؟ ییایب خوای یم افهیق

 ده،ید منو بارها و بارها شونیا ناضم .بخواد دلش هم یلیخ دارم؟ رادییا چه مگه_

 .که ستین اول ی دفعه

 .گمیم بهت پاشو دختر، نکن لج نقدریا_

 یشیآرا چیه بدون و دمیپوش یمعمول لباس .گرفتم دوش کی و شدم بلند ناچار به

 منو مامان یوقت و بود ومدهین هنوز ایعرش .رفتم آشپزخونه به

 :گفت تندی لحن با و دیکش درهم رو هاش اخم د،ید وضع اون با

 شیخواستگار شب یکس آخه دی؟یپوش که هیچ گهید نیا لباس همه نیا از بعد_

 هم کم هی و کن عوضش برو !پوشه؟ یم اسپرت شلوار و بلوز

 .کن شیآرا

 .خوبه هم یلیخ جوری نیهم ندارم، دوست_

 .گمیم بهت باش زود دختر، نکن دو به یکی من با_

 یم چون دندیخند یم فقط بودند مامان و من ثبح و جر شاهد که ماهان و بابا

 به غرولند با .شهینم من فیحر کس چیه مامان جز به دونستند

 امان .دمیشن رو در زنگ صدای که بودم هام لباس ضیتعو حال در و برگشتم اتاقم

 کاش .شهیم حاضر جا همه وقت سر شهیهم که ایعرش نیا از

 و سالم صدای .کردی یم درست رو اخالقت اون ،یشناس وقت همه نیا جای به

 از بعد و کردم یمیمال شیآرا .دمیشن نایا بابا با رو شیاحوالپرس

 کنارش هم ماهان و بود بابا با صحبت حال در ایعرش .رفتم سالن به قهیدق چند

 .کرد یسالم و شد بلند من احترام به هم او و رفتم جلو .بود نشسته

 به بهش، زدم زل و نشستم روش به رو قایدق و دادم یآروم به رو سالمش جواب

 بزنه یحرف تونه ینم رو نجایا دونستم یم .کردم رو کار نیا عمد

 کمال در بود، خودش روی به رمیخ نگاه ی متوجه نکهیا وجود با .کنه بارم کهیت ای

 بابا با صحبت مشغول دوباره و کرد یم نگاهم فقط خونسردی

 :گفت گوشم توی آروم و نشست رمکنا و اومد ماهان موقع همون .شد یم
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 بابا جلوی الاقل !نیزم توی رفت شد آب چارهیب .ارین در بازی زیه نقدریا دختر_

 رو پاش تا سر خواست دلت که چقدر هر بعد کن، مراعات

 !کن برانداز

 :گفتم ماهان به رو زدم یم ایعرش به که پوزخندی با و زدم بازوش توی آروم

 اخموئه که بس کالس توی فرصته، نیبهتر االن !یشناختن رو ایعرش نیا هنوز تو_

 .برد ضیف ازش شهینم

 .یآبج شمینم مزاحمت باش، راحت حال نیا با !ها نبود کالس به منظورم من اما_

 کرد، یم صحبت ایعرش با بارش و کار و شرکت به راجع داشت موقع اون تا که بابا

 :گفت و من به کرد رو

 تو جواب ی واسه ای عجله چندان رهنما آقای نه و تمادر و من نه جان، ایمح_

 م،یهست ایتالیا ما زمان اون تا چون و کن رو فکرهات پس .میندار

 بر تونیرسم ازدواج ...انشاا برای بود مثبت جوابت و دادی اطالع ما به که رو جهینت

 .میگرد یم

 احتمال به یول دونم ینم رو بعدش حاال هیمنف نظرم که االن تا البته جون، بابا حتما_

 !نهیهم هم آخرم جواب ادیز

 از رو قصدم که اما ایعرش .ندادم ادامه گهید من و رفت بهم ای غره چشم مامان

 ی گوشه لبخندی و بود نشسته خونسرد دونست، یم برخورد نیا

 ابروهاش به ای گره بود، خورده جا من عیسر جواب نیا از که هم بابا .بود لبش

 :گفت متیمال با یول انداخت
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 .ریینگ میتصم عجوالنه نقدریا و یکن فکر خوب شد قرار جان ایمح_

 .چشم_

 چشم با یگاه از هر و بود گرفته نظر ریز رو من مدت تمام ایعرش شام موقع

 از بعد !دونستم یم خوب رو شیمعن که هموندف یم بهم رو زییچ

 توی کارهای و ها ظرف شستن و زیم کردن جمع که خواستم مامان از شام

 از .کنه ییرایپذ مهمانشون از بابا کنار در اون و باشه من با آشپزخونه
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 ها ظرف شستن حال در .باشم ایعرش دید مقابل تر کم خواستم یم قیطر نیا

 :گفت مسخره لحن به و نارمک اومد ماهان که بودم

 فرار ازش که حاال به نه ش،یخورد یم هات چشم با یداشت که موقعت اون به نه_

 !ارمینم در تو کارهای از سر که من دختر .یکن یم

 .بودی ها حرف نیا از زتریت که تو من داداشِِِ_

 .آورد در سر شهینم وقت چیه ها خانوم شما کار از_

 خسته کنم فکر که یکن عوض رو مهمونمون هوای و حال یبر بهتره حاال، خب یلیخ_

 شما اییتالیا به سفر و بابا با کار درمورد که بس شد

 .کرد صحبت

 کنارش در تو چون ییبایز حوری نکهیا جای به خواهرم، گهید توئه ریتقص همش_

 !کنه تحمل رو ونیآقا تکراری های حرف و نهیبش دیبا باشه،

 .امیم هم من االن برو ماهان، نزن حرف نقدریا_

 فرصت از ایعرش گرفتم، جای مبل روی و رونیب رفتم آشپزخونه از نکهیا محض به

 دو خلوت در یقیدقا که گرفت اجازه بابا از و کرد استفاده

 به بابا ی اجازه با نداشتم مخالفت برای یراه که من و کنه، صحبت من با نفره

 به اونجا از خواستم ایعرش همراه به که ای لحظه .رفتمیپذ ناچار

 .شدم بود گرفته رو خندش جلوی زور به که ماهان ی متوجه برم، انومیپ اتاق

 خوب رو منظورش که کرد آشپزخونه به اشاره و زد بهم یچشمک

 .میشد اتاق داخل ایعرش سپس و من ابتدا .دمیفهم

 کنه؟ یم انویپ نیتمر نجایا کوچولو خانوم پس !به به_

 ؟یچ که کنم، یم که کنم یم نیتمر دوما کوچولو، نگو من به اوال_

 گه،ید یمن کوچولوی ضمنا .بخشه آرامش انو،یپ نواختن ی واسه هیجالب اتاق خب_

 !کردی ینم عیضا رو خودت جوابت اون با که نبودی اگه

 .یمنف ای مثبته ای هم جواب .دادم رو دادم یم دیبا که یجواب_

 که بود تابلو کامال دادنت جواب طرز اون منتها .یمنف ای مثبته ای دونم یم هم من_

 !بود تر مثبت و تر واضح ای بله جواب هر از و نبود دلت ته از

 !؟یچ یعنی_
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 رو لبش و گرفت رو چونم ریز و کینزد یلیخ البته ستاد،یا مقابلم و شد کینزد بهم

 :گفت آهسته و آورد گوشم کنار

 !هرگز چشم یول گهیم دروغ یآدم زبون یعنی_

 :کردم یآروم ی خنده و گرفتم فاصله و کردم رها دستش از رو چونم

 .بخوام رو یراض خود از توئه که دهیپر سرم از عقل مگه ا،یعرش آقا زدی توهم_

 بازوهام طرف دو به رو دستاش .نبود آروم بار نیا اما اومد سمتم به دوباره

 به اول .شد رهیخ صورتم توی وار،ید به چسبوند محکم منو و انداخت

 !لحظه اون تکرار دوباره و موند ثابت لبام روی به نگاهش کم کم بعد و هام چشم

 که یجانیه بود، جانیه از تنها بار نیا .بود شده داغ بدنم تمام
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 .بود برده یپ درونم به خوب زین او و بودم تابش یب و بود انداخته جونم به ایعرش

 .شدم یم مشیتسل دینبا اما

 کردن ثابت که یدون یم .ینکن میقا من از رو قشنگت حس اون بهتره دلم زیعز_

 داری که نهیهم هم راهش هی !نداره کاری واسم یعاشقم نکهیا

 یم منو وجودت ی همه با یکن یم اعتراف خودت که ست لحظه اون و ینیب یم

 .نکن بازی نقش من مقابل پس .خوای

 و دیقاپ هوا توی عیسر اما نش،یس به دمیکوب مشت با و باال آوردم رو هام دست

 .گرفت فاصله نیخشمگ

 از بهتر که بفهمونم بهت خواستم فقط ندارم باهات کاری____________ نترس،_

 .بدی رو مثبتت بجوا زود یلیخ که نفعته به اما .آگاهم درونت به خودت

 .بشم تو زن حاضرم نه و عاشقتم نه من خان، ایعرش ینیبب خواب به_

 :داد سر ای خنده و دیکش موهاش الی رو دستش یعصب

 یچ خاطر به کردی فکر .هستند یراض خانوادتم که ینیب یم !ایمح نکن لج من با_

 یزندگ خونه نیا توی تنها تو بعد به نیا از کرده قبول پدرت

 .باشه تو مراقب تونه ینم من از بهتر یکس که راحته الشیخ چون ؟یکن

 :گفتم و دادم لشیتحو پوزخندی
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 خودت یتونست خوب نداره، خبر تو یواقع تیشخص از که نهیا ی واسه !تو؟ ؟یک_

 سرم به ییبال چه روزید داره خبر نمیبب .یکن جا دلش توی رو

 داره خبر خوابوندی؟ دخترش تصور توی یلیس بار چند االن تا داره خبر آوردی؟

 مارستانیب یراه شیک در تو ی احمقانه رفتارهای خاطر به

 یحت موقع اون گهید شه؟یم یچ بگم بهش و برم االن نیهم اگه یدون یم شدم؟

 زنت نکهیا به برسه چه بذاره، دوشت روی رو ردمم ستین حاضر

 .بشم

 بهم ینگاه مین رونیب رفت یم اتاق از داشت که یحال در و کرد یعصب ی خنده

 .انداخت

 هم رو عواقبش تا ینکن لج که نفعته به شه،ینم تیحال خوش زبون با نکهیا مثل_

 .ینینب

 ؟یکن یغلط چه خوای یم مثال_

 !کنم یم ادبت_

 قد جا چیه به گرید فکرم .نشستم یصندل روی .شد خارج اتاق از و گفت رو نیا

 برگشتم سالن به که یانزم و موندم اتاق در یساعت مین .داد ینم

 صحبت هم با و بودند نشسته مبل روی دلخور بابا و مامان .بود رفته و نبود ایعرش

 .کردند یم

 بردند؟ فیتشر رهنما آقای_

 اتاق به و شد بلند بزنه یحرف نکهیا بدون بود، کفری دستم از یلیخ که مامانم

 :گفت و انداخت بهم محبت با ینگاه اما بابا .رفت خوابشون

 رو خودت طور نیهم و رو ما فقط رفتارت نیا با دخترم، نکردی یدرست کار_

 .ستین دادن جواب ی واسه ای عجله گفتم که من .کردی کیکوچ

 از .یبش مونیپش هم خودت بعدا که نده یجواب و نزن یحرف فکر بدون زمان چیه

 دخترم هم رو نیا .هست شده دییتا رهنما آقای که من نظر

 و دیهست تر مهم واسم ایدن نیا توی زیچ هر از ماهان و تو که یدون یم خوب

 که باش مطمئن پس شماست، یخوشبخت تنها مادرت و من آرزوی

 .رییبگ میتصم عاقالنه که بهتره هم تو زمیعز .نکردم قبولش لیدل یب من
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 ستیبا ینم اما بود، خبر یب بود گذشته ایعرش و من نیب چه اون از بابا که چند هر

 یم خراب ایعرش به نسبت رو تشیذهن و کردم یم انشنگر

 ایعرش که داشتم نانیاطم و بودم مقصر ریاخ مسائل در خودم او از شتریب که کردم،

 از .است شده دییتا نظر هر از بود گفته بابا که گونه همان
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 در نیهم برای .بشه دلخور دستم از نیا از شیب بابا خواستم ینم هم یطرف

 :گفتم یمصنوع ی خنده با جوابش

 تا فردا بخوابم، برم دیندار کاری من با گهید اگه .راحت التونیخ جون، بابا چشم_

 .دارم کالس شب

 .ریبخ شب دخترم، نه_

 به پس آوردم، یم رونیب مامان دل از هم ریجو کی دیبا برم اتاقم به نکهیا از قبل

 حال در و بود نشسته یشیآرا زیم پشت مامان .رفتم اتاقشون

 .کردم بغلش پشت از و رفتم طرفش به .بود دستاش به زدن کرم

 چه نیا .بودی یم پدرت و من آبروی فکر به ذره کی کارها نیا جای به ا،یمح نکن_

 توی خدا به ...وا .یبخو نیا به پسر دختر؟ کردی بود کاری

 کلک و دوز بدون و صادقانه پسر نیا کرد، اعتماد ها آدم به شهینم که زمونه نیا

 کی یحت نکهیا بدون تو وقت اون .خواد یم رو تو گهیم و اومده

 بعد و بره یذاشت یم الاقل .هیمنف ادیز احتمال به من جواب یگیم ،یکن فکر لحظه

 ایمح میکن ینم مجبورت رو تو که ما .یگفت یم پدرت و من به

 به باز و کردی فکر موضوع نیا به یمنطق و ینشست مدت کی از بعد اگه .جان

 هم پدرت و من باش مطمئن موقع اون دی،یرس یمنف ی جهینت

 .میشیم تو نظر تابع

 :کردم زمزمه آروم

 موضوع نیا ریدرگ هاست مدت من دیدون ینم و دیندار خبر یچیه از که شما_

 !گذشته من بر هچ و هستم

 ا؟یمح یگفت زییچ_
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 جواب و کنم یم فکرهامو خوب من .گمیم هم شما به چشم، گفتم بابا به مامانم، نه_

 کن باز رو هات اخم مامان خدا رو تو هم االن .دمیم رو آخرم

 .نمتیبب جور نیا ندارم طاقت که

 .نکن لوس خودتو خب، یلیخ_

 .ریبخ شب بشم، گلم مامام قربون_

 .زمیعز ریبخ هم تو شب_

 چه و دانشگاه توی چه جا هر بود، اومده خونمون به ایعرش که شب اون فردای از

 با میبود شده نیسرسنگ و قبل از سردتر رابطمون آموزشگاه،

 بود، خانوادم رفتن روز که پنجشنبه صبح .من نه و داد یم نشون یتوجه اون نه هم،

 و بودم دهیکش دراز تختم روی .نداشتم رو یچیه دماغ و دل

 و ها نوشته به نگاهم اما کردم، یم افزار نرم یمهندس قبل ی جلسه بر مروری

 در ایعرش های حرف کلمات، جای به .بود گریید جای حواسم

 لحظه همون که کردم پرت در سمت به رو جزوه تیعصبان با .شد یم مرور ذهنم

 .شد وارد اتاقم به ماهان

 یخال جزوه نیا سر خرده گهید جای از عصابتا سرت؟ به زده ا؟یمح خبرته چه_

 ؟یکن یم

 .نداره یربط تو به_

 واسه که زمان اون به نه .یدون ینم هم رو خودت فیتکل هنوز تو ایمح داره، ربط_

 !االنت به نه مردی یم ایعرش ی

 .دارم خودم ی واسه یلیدل هی حتما_

 رفتار عاقالنه و کنار بذاری رو ها بازی بچه نیا بهتره یباش داشته که هم لیدل_

 .یکن

 .ندارم ازین هم یکس حتینص به بذار، راحتم خواهشاً_
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 .نکن حساب هم من کمک روی گهید اما .یدون یم صالح که جور هر باشه،_

 :گفتم و زدم داد سرش
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 .دیبذار تنهام گه،ید کس چیه نه و خوام یم رو تو کمک هن_

 .بکش خجالت ا،یمح آوردی در رو شورش گهید_

 .بذار تنهام گفتم_

 به و نشستم اتاق ی گوشه کی ظهر تا من و کرد ترك رو اتاقم تیعصبان با ماهان

 اونقدر .هیگر ریز زدم یم هوا یب و دادم یم فحش آدم و عالم

 دید حال اون در منو یوقت و اومد اتاقم به مهیسراس مامان که کردم یم هیگر بلند

 :دیپرس ینگران با و نشست کنارم

 نقدریا دختر ؟یکن یم نجورییا خودت با حاال تا صبح از چرا شده؟ چت مامان ایمح_

 .نکن سخت رو رفتنمون

 بود شده قرمز که رو اشکم از سیخ چشمان و کردم بلند زانوهام روی از رو سرم

 نداره، من از بهتر یحال هم اون دونستم یم .دوختم بهش

 صدا یب هم مامان بار نیا اما ه،یگر ریز زدم دوباره و انداختم آغوشش به رو خودم

 نیا از تونستم یم چطور .ختیر یم اشک من با آروم و

 رنج شیدور از رو سال چند نیا و بکنم دل بود هام یدلتنگ پناهگاه که آغوش

 از منو بود، نشسته کنارمون در اکنون که هم ماهان بکشم؟

 رو دستش .نشست کنارم هم خودش و نشوند تخت روی و کرد جدا مامان آغوش

 .کرد پاك رو هام اشک و دیکش موهام الی به

 تو ست؟ین هات چشم نیا فیح ست؟ین ها اشک نیا فیح خودم، خوشگل خواهر_

 که یخواست خودت خواهرم .بودی مقاوم و محکم یلیخ که

 نه میهست ما که امشب تا کنم یم خواهش پس .یبمون جا نیهم و ایین ما همراه

 آوردی؟ مامان سر به چه نیبب رو، ما نه و بده عذاب رو خودت

 نیا نکن پس .دلش توی ختهیر رو همه و زنه ینم حرف و نشسته رونیب که هم بابا

 پاشو .یکن یم هیگر داری نمینب گهید جان، ایمح رو کارها

 .وروجک تو دست از یگشنگ از مردم گذشت، ناهار وقت که خوب دختر

 به که بود خودم ی خواسته نیا گفت، یم راست ماهان .بود اومده بند میگر

 به یآب .کردم یم یدلتنگ همه از شتریب هم حاال و نرم همراهشون
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 بستم کش با و کردم جمع بود ختهیر دورم به شونیپر که رو موهام و زدم صورتم

 در شتریب رو آخر لحظات نیا تا رفتم سالن به ناهار ی اسهو و

 آماده داشتم من و بود پرواز زمان شب مهین از بعد سه ساعت .باشم خانوادم کنار

 مبل روی .برم فرودگاه به بدرقشون ی واسه که شدم یم

 .اومد در صدا به در زنگ که سکوت در غرق و بودم نشسته

 اد؟یب بوده قرار یکس مگه شب؟ موقع نیا هیک مامان_

 در پشت رو ایعرش ریتصو و رفتم فونیآ طرف به بده رو جوابم مامان نکهیا از قبل

 پشت همون از خواستم !کرد؟ یم کار یچ نجایا اون .دمید

 ایعرش و کردم باز شیرو به رو در .شدم منصرف که بگم بهش زییچ کی فونیآ

 از ییرو شخو با مامان و بابا .شدند داخل ماهان همراه به

 یآروم به زین او و کردم او به یسالم سردی به من یول کردند، استقبال ایعرش

 .داد رو جوابم

 مادر؟ جان، ایمح_

 .داره کارم چه مامان نمیبب که رفتم آشپزخانه به

 جان؟ مامان بله_

 .ببر ایعرش آقا ی واسه یآب ،یشربت هی زحمت یب جان مادر_
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 شربت؟ ای ببرم ییچا سرما نیا تو جون مامان_

 .دختر باش زود باشه، تشنش دیشا مادر_

 .دیکن عجله هم شما فقط چشم،_

 .خب یلیخ_

 .بود نشسته پدر کنار مبل روی که سالن توی بردم واسش و کردم پر یشربت وانیل

 مقابلش رو شربت ینیس بندازم، بهش ینگاه یحت نکهیا ونبد

 :گفتم بابا به رو و گذاشتم

 ارم؟یب واستون دیخور یم هم شما جون بابا_

 .شد رید کنه، عجله بگو مادرت به جان ایمح .نکنه درد دستت بابا نه_
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 .بابا گفتم بهشون_

 به رو و دمیکش یقیعم نفس نشستم، یصندل روی و برگشتم آشپزخانه به دوباره

 :گفتم بود مشغول هنوز که مامان

 د،یند خرج به وسواس همه نیا د،یگذاشت من ی واسه زیچ همه خدا به مامانم_

 کارهای و دیخر پس از دیبا خودم که باالخره ستم،ین بچه که من

 .امیب بر گهید

 زیچ همه بهتره یکن عادت تیوضع نیا به که مدت کی تا یول مادر، دونم یم_

 .باشه دستت دم ونهخ توی

 از رو شما و ادیب خودش بابا هست االن که دیباش زود بشم، قربونتون یمرس_

 .رونیب ببره آشپزخونه

 .امیم گهید ی قهیدق چند تا برو، تو مادر، باشه_

 من .بودند نیماش توی ها چمدون دادن جا حال در ماهان و ایعرش .رفتم سالن به

 لحظه همون که برداشتم دبو مونده که رو یچمدون نیآخر هم

 :گفت آروم و گرفت دستم از رو چمدون و کنارم اومد ایعرش

 !کوچولو خانوم نهیسنگ فتیظر های دست ی واسه نکش، زحمت شما_

 دنبالش هم من و رفت اطیح به عجله با و نداد مهلت که بدم رو جوابش اومدم

 یم رو ما یچشم ریز و بود ستادهیا نیماش کنار ماهان .افتادم راه

 .کنارش رفتم و شدم ایعرش الیخ یب .دییپا

 ایعرش از یچ ی واسه فرودگاه، برسونمتون تونستم یم که من جان ماهان_

 اد؟یب دیخواست

 ینم بر تنها هم تو شب وقت نیا شد، بهتر جور نیا البته .ادیب خواست خودش_

 .گردی

 !شمیم مطلع که نفرم نیآخر شهیهم من که جالبه_

 تا خواد یم که گفت و گرفت تماس که بود شیپ ساعت کی ایعرش زمیعز_

 .میبمون منتظرش و کنه مونیهمراه فرودگاه

 .نیریش خود_

 ا؟یمح یگفت زییچ_
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 .داداش نه_

 :گفت و انداخت باال رو ابروش تای کی ماهان
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 همسر قراره که خصوص به .نزن حرف جور نیا مردم پسر سر پشت خوب دختر_

 !بشه ندتیآ

 .ترسم ینم که ازش بشه، شوهرم قرار تو قول به یوقت گمیم هم خودش جلوی_

 .دونم یم آره_

 داری؟ شک_

 های حرف و بشم فدات و جونم جز به دونم یم که خودم عاشقِ  یآبج این لمیف_

 .ادینم زبونت به زییچ عاشقونه،

 و مامان .شدم خودم به ایعرش پرسشگر نگاه ی متوجه که دمیکوب بازوش به محکم

 آژانس سوار و رونیب اومدند خونه از قهیدق چند از بعد بابا

 ایعرش همراه به که خواست من از مامان که بشم سوار ها اون با خواستم.شدند

 .برم

 .باشم شما با خوام یم جون، مامان نه_

 ستین درست اومده و دهیکش زحمت که حاال .ایب ایعرش آقا با زشته، زمیعز نه_

 .ادیب تنها

 .اون نیماش توی بره ماهان خب_

 .مادر برو گفتم جان ایمح_

 .شدم نشیماش سوار و کردم قبول ناچار به

 اومدی؟ یچ ی واسه_

 .برنگردی تنها تو نکهیا هم و خانوادت ی بدرقه ی واسه هم_

 !؟یخودت یمطمئن !بابا نه_

 .نرو من اعصاب روی همه نیا ایمح_

 .رییم من اعصاب روی حضورت با که ییتو نیا_

 .ینیبب خودت کنار در منو حضور شتریب دیبا بعد به نیا از بدون پس جداً؟_
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 نخوام؟ من اگه_

 !زمیعز خوای یم مطمئنا_

 تونه یمن هم کس چیه نخوام، من اگه که ایعرش آقا کن فرو گوشت توی خوب_

 .کنه کاری به وادار منو

 .خانوم ایمح یشیم میتسل خودت باالخره کنه، ینم مجبور رو تو یکس_

 و یکن پهن گهید جای رو تورت بهتره هم تو رهنما، خان ایعرش باش الیخ نیهم به_

 ستندین کم نبود ادمی البته بگردی، گهید یکی دنبال

 !یکن انتخاب رو شونیکی یتونن و گرفتن رو دورت که یوارنگ و رنگ دخترهای

 .برگشت طرفم به یعصب و کرد کم رو سرعتش آن کی ایعرش

 ...خودم وگرنه ا،یمح شو خفه_

 هان؟ ؟یچ خودت_

 یکالم فرودگاه تا و داد رونیب بلندی نفس و باشه مسلط اعصابش بر کرد یسع

 به و شدم ادهیپ نیماش از داشت نگه نکهیا محض به .نزد حرف
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 فاصله نیا توی تونسته تا دمیفهم دم،ید قرمز رو چشماش .رفتم مامان سمت

 ایعرش همراه به بود خواسته من از نیهم خاطر به و کرده هیگر

 مانع یول گرفت، رو مگلو راه بغض .بودند کرده سکوت هم ماهان و بابا .امیب

 .کنم شتریب رو دوری درد یطیشرا نیهمچ در نخواستم .شدم میگر

 :گفت و کنارم اومد ماهان

 .ییایب سالن به ستین ازیین ،یکن یخداحافظ جا نیهم از بهتره ییایمح_

 .داداشم باشه_

 بودمش، دهیند گونه نیا حال به تا موقع چیه .دمشیبوس و گرفتم بغل توی رو بابا

 که بود بار نیاول برای جون، مادر و جون آقا مرگ از عدب

 جمله کی تنها و دیبوس رو میشونیپ .گرفت آتش دلم .دمید یم چشماش به اشک

 :گفت

 .باش خودت مراقب یلیخ جون بابا_
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 .ییبابا چشم_

 .رفتم کرد یم هیگر و بود ستادهیا گوشه کی که مامان کنار به

 .دیند عذابم نکن، هیگر خدا به رو تو یمامان_

 رو هاش اشک دستم با .دیبوس رو صورتم و دیکش مادرانش آغوش به محکم مرا

 رو الشیخ تا زدم بهش لبخندی .دمیبوس رو جاش و کردم پاك

 .ستادیا کمر به دست و اومد طرفم به ماهان .کنم راحت خودم بابت از

 ؟یکن یحافاظخدا جونت داداش از خوای ینم گه؟ید میچغندر برگ نجایا ما نمیبب_

 .داد ینم بروز بود یم نیغمگ هم چند هر مواقع جور نیا شناختم، یم رو ماهان

 گونه و شد خم سمتم به .انداختم گردنش دور به رو هام دست

 .دیبوس رو هام

 !بذارم؟ سرش به سر که ستین یکس گهید جا اون که کنم کار یچ ییایمح_

 نه؟یهم ی واسه فقط تیناراحت یعنی بدجنس،_

 !هستم هم خوشحال شم،یم راحت غرغرهات از نکهیا از اتفاقا_

 .ماهان نداری اقتیل که واقعا_

 :گفت لبخندی با و دیکش رو لپم

 .باش خودت مواظب .شهیم تنگ واست یلیخ دلم کوچولو، خواهر کنم یم یشوخ_

 .باشه بابا و مامان به حواست و طور نیهم هم تو ،یداداش چشم_

 هم اون شت،یپ ادیب بگو ای بزن سر ایمیک به یگاه از هر ان،ج ایمح یراست حتما،_

 .کرد یم قراری یب یلیخ

 .داداشم راحت التیخ_

 تا که ستادمیا من و کرد یخداحافظ ماهان از هم بعد و بابا و مامان با هم ایعرش

 و نگذاشت ایعرش اما باشم، شدنشون دور شاهد لحظه نیآخر

 یبغض شدم سوار نکهیا محض به .برد نیشما سمت به خود با و گرفت رو دستم

 آهسته ایعرش .کردم رها بودم داشته نگه مدت نیا تموم که رو

 از و داشت نگه ابونیخ ی گوشه .بود شده رهیخ رو به رو به و کرد یم یرانندگ

 بلند صدای با و کردم استفاده فرصت از هم من .شد ادهیپ نیماش
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 .دستم داد و برگشت آب بطری کی با قهیدق چند از بعد .هیگر ریز زدم

 ؟ینرفت چرا ،یکن تحمل رو شونیدور یتونست ینم که تو_

 :گفتم هیگر هق هق ونیم

 .کردم انتخاب رو نجایا موندن که نبوده لیدل یب_

 کنار تیوضع نیا با دیبا گهید تو و رفتند ها اون حاال باش، رومآ گهید خب، یلیخ_

 .ییایب

 م،یدیرس که خونه به .شدم آروم کم کم و دادم هیتک نیماش ی شهیش به رو سرم

 :دیپرس و بشم ادهیپ نیماش از که کرد کمکم ایعرش

 ؟یترس ینم ییتنها_

 .خداحافظ ممنون، نه_

 .بزن زنگ بود کاری اگه پس_

 به حال یب کردم، احساس رو خونوادم یخال جای و گذاشتم قدم خونه هب که نیهم

 دوختم چشم و نشستم بود پدرم یشگیهم جای که یمبل روی

 خوابم جا همون که کردم هیگر اونقدر .خودم و بودم خودم اکنون که ای خونه به

 توی .شدم داریب و کردم لرز احساس که بود شده صبح .برد

 و رفتم اتاقم به ناچار به .نداشتم رو شدن بلند حال یول بودم شده جمع خودم

 روی به رو خودم و آوردم در بود تنم هنوز که رو شبمید های لباس

 خورد یم زنگ مدام که اتاقم تلفن صدای با .دمیخز پتو ریز به و انداختم تخت

 دست اما نداشتم، دادن جواب ی حوصله .رونیب آوردم رو سرم

 دونم ینم .گرفتم گرم آب دوش کی و رفتم حمام به بهش توجه یب .نبود بردار

 قبل از تر آروم اما کردم، هیگر و ستادمیا دوش ریز مدت چه

 در خودم به و نشستم شمیآرا زیم مقابل رون،یب اومدم که حمام از .بودم شده

 .یرفتیپذ و یخواست رو طیشرا نیا خودت ایمح .دوختم چشم نهییآ

 فکر یخوب روزهای به و باش محکم پس .شونینینب ستین قرار که عمر کی ی واسه

 پای روی دیبا تو .نشه تکرار وقت چیه گهید ممکنه که کن
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 زدم، نهییآ در خودم به لبخندی .بسازی خودت برای رو ها نیبهتر و یستیبا خودت

 تا رفتم آشپزخانه به .بود نهفته یغم تهش که لبخندی اما

 و کردم درست قهوه فنجون کی .نداشتم خوردن اشتهای اما بخورم، زییچ کی

 .اومد در صدا به خونه زنگ که بروم انومیپ اتاق به خواستم

 با .کردم باز روش به رو در کرد؟ یم کار یچ نجایا صبح موقع نیا بود، ایعرش

 .شد خونه وارد ینگران

 دی؟ینم جواب رو لتیموبا نه و خونه تلفن نه چرا ؟ییکجا تو معلومه ایمح_

 .نداشتم رو دادن جواب ی حوصله نبود، وبخ حالم_

 ؟یکن یم نگران رو همه یگینم ا؟یمح یالیخیب نقدریا چرا_

 .آسمونند اوج در و مایهواپ توی االن که خونوادم ؟یک مثال همه_

 بوده زده زنگ که بس مارال بشند؟ دلواپست دیبا که هستن خونوادت فقط مگه_

 و داشتند مهمون چون و شهیم نگرانت بودی، نداده جواب تو و

 .باشم داشته خبری تو از دیشا که زد زنگ من به نجا،یا ادیب تونسته ینم

 نبود؟ تو از ریغ به یکس تو؟ چرا حاال نمیبب_

 .بپرس خودش از گهید نویا_

 .بری یتون یم پس خوبه حالم دیید که هم حاال پرسم، یم حتما_
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 :گفت و زد ینینمک لبخند خوبه، حالم که بود شده آسوده الشیخ که ایعرش

 رو مهمونش که باشند داشته دختری نیهمچ که دهیبع مادری و پدر نیچن اون از_

 ی واسه که ای قهوه همون از الاقل .کنه یم رونیب خونه از

 هولم خانوم مارال که بس البته .اریب هم مهمونت ی واسه کردی، درست خودت

 اون زحمت ممکنه اگه رون،یب زدم خونه از نخورده صبحونه کرد

 !بکش هم

 .خدا به تو داری ییرو_

 ی متوجه که دمیچ یم زیم روی رو صبحانه بساط داشتم و رفتم آشپزخانه به

 مونده رهیخ و بود ستادهیا نهیس به دست .شدم سرم باالی حضورش
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 !شده شیزیچ هی دوباره کنم فکر من خدای .بهم بود

 مثل کن، کمک کم هی ایب !؟یزن یم دید منو ستادییا ابوالهول ی مجسمه مثل چرا_

 .ها کنم یم آماده صبحانه تو ی واسه دارم که نیا

 لحظه نیا از ضمنا د؟یکش یم هم کار ازش مهمان از ییرایپذ قبال در شهیهم شما_

 !زمیعز یکن نیتمر یستیبا رو بودن خونه مِ خانو بعد به

 .بهش کردم رو و دمیکوب نیزم روی به رو مربا ی شهیش

 .نیبچ رو صبحانه زیم خودت ست،ین خبری چیه گهید بعد به لحظه نیا از_

 .زیم سمت برگردوند و گرفت رو دستم مچ که رونیب برم اومدم

 .بده انجام رو فتیوظ پس مهمانم من که حاال_

 گذاشتم، واسش رو صبحانه نکهیا از بعد و نداشتم رو باهاش بحث و جر ی حوصله

 کلیه .ستادیا جلوم و شد مانعم دوباره که برم خواستم

 و دوختم بهش رو نگاهم یعصب .بود کرده سد رو راهم در چارچوب در درشتش

 :گفت و داد لمیتحو پوزخندی که کنار بره خواستم

 من نخوری صبحانه تو تا .نکن اصرار خود یب سپ یبش رد یتون ینم که یدون یم_

 .زنم ینم لب هم

 .نخور ك،رد به_

 خودت .نشدم متوسل زور به تا بخور رو صبحانت نیبش برو باش زود بداخالق، ا_

 !یشناس یم منو که

 !یهست ای وونهید چه که شناسمت یم خودت از بهتر آره_

 .بهم هزد زل دوباره دمید که نشستم زیم پشت اجبار به

 ؟یکن لیتحم که مونده هم ای گهید زیچ دوباره؟ هیچ_

 :گفت و کرد یطونیش ی خنده

 .نخوردی سرما تا بپوش رو لباست برو_

 به رو در رونیب بودم اومده حمام از و بود تنم که ای حوله همون با افتاد ادمی تازه

 !بپوشم رو لباسم بودم کرده فراموش و بودم کرده باز روش

 توی برم و بشم آب خجالت از بود مونده کم و زد یم برق طنتیش از چشماش

 حواس ی دختره .بپوشم رو لباسم که رفتم اتاقم به عیسر .نیزم
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 جالب ی بهونه حاال که بود انداخته دستت کم االن تا بردی، رو خودت آبروی پرت،

 سه نیآست بلوز با نیج شلوار کی دستش؟ دادی هم تری

 آشپزخونه به و بستم رهیگ با بود سیخ هنوز که رو امموه و دمیپوش یآب ربع

 بود، خودش ی واسه قهوه ختنیر مشغول که ایعرش .برگشتم

 :گفت و دیخند افتاد من به نگاهش که نیهم
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 .کن وشگ حرف دختر هی شدی حاال_

 دادم لقمه تا دو زور به .نشستم مقابلش و کردم نازك واسش ییابرو و چشم

 برق هم هنوز که هاش چشم به نگاهم کردم بلند که رو سرم .نییپا

 در من و شد خوردن مشغول دوباره و زد بهم یچشمک .خورد گره داشت، طنتیش

 بود شده سرد که رو قهوم تا شدم بلند توجه یب جوابش،

 اما رون،یب رفت آشپزخونه از یک نشدم متوجه و گذشت قهیدق چند .مکن عوض

 یراحت نفس شدم خالص طونشیش های نگاه شر از که نیهم

 رو پز و پخت ی حوصله اصال اما کردم، یم فکری دیبا ناهار ی واسه .دمیکش

 مونده قبل روز از غذا مقدار کی کردم، باز رو خچالی در .نداشتم

 محاله !زده؟ بشیغ کجا کهوی یعنی نبود، ایعرش از خبری تمرف که سالن به .بود

 که باال رفتم ها پله از عجله با باشه، رفته یاتاق به اجازه بدون

 یب بود، رفته .نبود ازش خبری هم جا اون اما باشه، رفته انویپ ای من اتاق به دیشا

 !تشکر یب و یخداحافظ

 ی ترانه .کردم روشن رو تاپم پل و نشستم مطالعم زیم پشت و برگشتم اتاقم به

 کردن سینو پاك به زمان هم و کردم انتخاب رو دلخواهم

 .شدم مشغول جزوم

 میبش جدا هم از هم باز قصه آخر ترسم یم

 میبش ها لحظه ریاس هم باز قصه آخر ترسم یم

 دورم آرامشم از من ینیب یم که روزها نیا تو

 تونم ینم تو یب لحظه کی که برگرد و ایب
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 سرده تو احساس چقدر برگردی، که کردم اتصد

 دوره من احساس نیا از هم باز تو حرف دونم یم

 مونه ینم من با زییچ تو خاطرات از ریغ به

 بوده ما ریتقد بگو شو، رد فاصله نیا از تو

 بوده ها جاده دست به هم باز فاصله نیا نگو

 یآروم تو دونم یم که سخته ها لحظه نیا نگو

 یدون ینم یچیه تو من رابخ حال نیا از

 درده از پر خونه نیا تو برگردی، که کردم صدات

 سرده تو احساس چقدر دارم من که یحال نیا به

 دوره من احساس نیا از هم باز تو حرف دونم یم

 مونه ینم مونه، ینم من با زییچ تو خاطرات از ریغ به

 بود، مونده فمیک ویت حاال تا شبید از .دمیشن رو لمیموبا اس ام اس زنگ صدای

 تمام .بود افتاده میگوش به حاال که یاس ام اس و سیم تا شش

 .بود خودش کردم، باز رو اس .بودند مارال و ایعرش طرف از ها تماس

 یمهم کار د،یببخش رفتم خبر یب که نیا از .کوچولو خانوم ممنون صبحانه بابت_

 که شما ی واسه البته .نداشتم موندن فرصت که اومد شیپ واسم
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 !ستیعاد امری رفتن خبر یب

 خوای یم رو یچ کارها نیا با خودخواه، ی پسره .بود رسونده حد به رو کفرم گهید

 هام دست ونیم رو سرم و نشستم تخت روی ؟یکن ثابت

 تاپم لپ طرف به یعصب خورد، یم سرم به که بود یپتک مثل ییصدا ره .گرفتم

 .بدم رو جوابش تا برداشتم رو میگوش .کردم خاموشش و رفتم

 خبر یب نکهیا از .کنه ینم یفرق چیه شما نبودن و بودن من ی واسه خان، ایعرش_

 .ستین مهم من برای دیرفت هم

 بهم ایدن کی بودنش !نبود دلم فحر نیا اما .زدم رو ارسال ی دکمه بالفاصله و

 قلبم .آورد یم خاطرم به رو ها غم همه نبودنش و داد یم آرامش
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 حهیجر رو غرورم که بود یکس او حاال و د،یطلب یم رو اون و زد یم ادیفر براش

 لذت من با بازی از که بودم یعروسک براش ییگو بود، کرده دار

 اس ام اس قهیدق چند از بعد .کنه خردم نقدریا بذارم بود محال گهید اما .برد یم

 .بود ایعرش هم باز که اومد میگوش به گریید

 زود زود دونم یم که من !ها ستین خوب واست نخور، حرص همه نیا زمیعز_

 زود زود هم من نباش نگران شهیم تنگ واسم کوچولوت دل اون

 .زنم یم سر بهت

 :دادم رو جوابش و بود گرفته لجم دستش از

 .ترم راحت نمینب رو شما که نیهم .دیبد زحمت خودتون به شما نکرده مالز_

 تمیعصبان .جزوم سر برگشتم هم من و ومدین یجواب گهید موندم منتظر چه هر

 وجود با .نشست لبم ی گوشه لبخندی جاش و بود کرده فروکش

 شمخو شیباز نیا از رفته رفته و نبودم هم لیم یب یول داد، یم حرصم مدام نکهیا

 شب تا !شهیم دهیکش کجا به دونستم ینم چند هر .اومد یم

 ذهنم به الیخ و فکر تر کم که کردم مشغول تونستم یم که زییچ هر به رو خودم

 نگرانش یکل چارهیب زدم، یم مارال به هم زنگ کی دیبا .ادیب

 .بزنم زنگ بهش بودم کرده فراموش ایعرش دست از صبح از و بودم کرده

 :داد رو تلفن جواب میمر بوق چند از بعد و فتمگر رو شمارش

 د؟یخوب جان، میمر سالم_

 چطوری؟ تو خوبم، من زم،یعز سالم_

 هست؟ خونه مارال ،یمرس_

 جان؟ ایمح نداری کاری من با بهش، دمیم رو یگوش االن آره_

 .خداحافظ ممنون،_

 .خداحافظ_

 :گفت دلخوری با و خط پشت اومد مارال بعد لحظه چند

 خانوم؟ ایمح داری یدوست موقع کی نره تادی_

 چند نیا سوما ببرم؟ ادی از رو تو مثل ینینازن دوست شهیم مگه دوما سالم، اوال_

 .نداشتم یحساب و درست حال اصال نایا مامان رفتن خاطر به روز
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 مدت کی ی واسه کن رو فکرش .واسم بود یسخت شب چه شبید یدون ینم

 جا اون بابام کار اگه دیشا یطرف از .نباشن کنارت خانوادت یطوالن

 .شند یم موندگار جا اون شهیهم برای ره،یبگ

 یدون ینم .باهاشون یرفت یم آوره عذاب واست دوری همه نیا که تو دختر خب_

 آب نیع بتونن که باشند تو جای دارن دوست چقدرها

 یمشکل چیه پدرت کار خاطر به شما که خصوص به .کشور خارج برن خوردن

 ازین پدرت مثل یکس به ها اون خود ییجورا کی و جا اون دیدارن
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 .دارند

 کی ی واسه فقط رو ییجاها نیهمچ .دارم فرق یگیم تو که ییها اون با من یول_

 .یزندگ هن دارم دوست مدت کوتاه حیتفر

 .لهیتعط مخت تو خدا به ایمح_

 شم؟یپ ییایب یتون یم امشب ها، حرف نیا الیخ یب حاال_

 !اونجا؟ ستین ایعرش آقا مگه_

 کنه؟ کار یچ دیبا نجایا اون هم، تو خوشه دلت_

 کور حسودها چشم هم ندهیآ در و نامزدته االن ییجورا کی باالخره دایببخش_

 .بشه همسرتون قراره

 کی ایعرش نیا باز نکنه بشم؟ زنش قراره گفته یک ؟یگیم یچ یفهم یم مارال_

 به احساسش بابت از تا من کردی؟ باور هم تو پرونده زییچ

 .بهش بدم مثبت جواب محاله ه،یواقع و قلباً که نشم مطمئن خودم

 که هاست حرف نیا از غدتر ایعرش بگم دیبا البته دونم، یم زمیعز دونم یم_

 نیب که یجالب اتفاقات حساب رو خودم بزنه، من به تو از یحرف

 خبری تا کرد قطع رو یگوش یخداحافظ یب که من صبح تماس از بعد و افتاده شما

 ها نیا از شتریب واسش که افتاد میزار دو ره،یبگ یجنابعال از

 .یمهم

 گه؟ید بندازم باال بشکن و ها حرف نیا به بشه خوش دلم دیبا حاال حتما_
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 از ایعرش که نیا از قبل تا نخورده؟ ییجا به سرت بهت، کنم یم شک دارم ایمح_

 !واسش زدی یم بال بال و افتاد ینم زبونت

 حرف من با نهیش ینم یحساب و درست کالم کی یوقت کنم کار یچ داری انتظار_

 .کنه راحت رو المیخ و داره دوستم که بزنه

 .بزن حرف اون با تو خب_

 .کنم ییگدا رو عشق که دهیرس ییجا به کارم گهید_

 مگه وگرنه خوادت، یم یعنی کرده خواستگاری پدرت از رو تو و جلو اومده یوقت_

 بزنه؟ کاری نیهمچ به دست یاحساس چیه بدون که خله

 !زمیعز هاست حرف نیا از خرتر کله اون_

 ه؟یچ منظورت_

 .یفهم یم موقعش به_

 ینم زادیآدم مثل زتونیچ چیه خدا به دوتا، شما دست از شدم جیگ پاك که من_

 .مونه

 ای؟یم گهید چقدر بگو نکن، صحبت موردش در گهید جان مارال_

 .امیم زودی کنم مامان به یکمک هی رفتند، تازه مهمونامون_

 .فعال خب، یلیخ_

 نبود دور ما از ادیز نایا مارال ی خونه .رفتم ییرایپذ به و کردم قطع رو یگوش

 رو ونیزیتلو .بود رفته سر حوصلم ،ادیب تا دیکش ینم طول یلیوخ

 و اومد مارال که بود بعد ساعت کی .شدم یلمیف تماشای مشغول و کردم روشن

 ولو و کرد پرت طرف کی به رو فشیک شد خونه وارد که نیهم

 .مبل روی شد
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 !خدا به دهیم یحال چه مجردی یزندگ جون، آخ_

 غم و بود جور نیهم شهیهم هم طیشرا نیبدتر در .بود گرفته خندم حرکاتش از

 .خورد ینم رو ایدن

 داره؟ یتیمز چه مثالً_
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 کجا ؟یکن یم کار یچ بده ریگ بهت مدام ستین سرت باال یکس که نیهم دختر_

 اون بپوش، لباس جور نیا خونه، این رید ؟ییایم کجا ری؟یم

 ست؟ین تیمز ها نیا ...و نپوش جور

 .نه من نظر از_

 .ستین تیمز ها نیا بودی کامل آزادی در جهت هر از که شما ی واسه بله_

 خانوادم زمان چیه و دونستم رو آزادی و خودم حد چون بودم کامل آزادی در من_

 .نکردم اعتماد یب خودم به رو

 من ی خانواده نیع نه کنند، یم فکر امروزی کامال هم تو ی خانواده زمیعز خب_

 .کنند یم ریس شیپ قرن کی در هنوز که

 :گفتم بغض با و اومد چشمام به اشک

 .داره ارزش ایدن کی یستین دور ازشون که نیهم بدون، رو خانوادت قدر_

 :گفت میدلدار ی واسه و گرفت بغلش توی منو و اومد طرفم به مارال

 .بده عذابت همه نیا خونوادت از دوری ذارم ینم ،ییایمح بشم قربونت_

 .کردم ناراحتت هم رو تو که ببخش زم،یعز یمرس_

 .کن شام ی واسه فکری هی و رینگ آبغوره هم حاال من، دوست هیحرف چه نیا_

 کنم؟ درست یچ_

 ؟یپرس یم من از ای، صاحبخونه تو_

 .آخه دونم ینم_

 .میدیم سفارش رونیب از شام شه،ینم حوصلت که دونم یم_

 .بهتره جوری نیا آره_

 میروح رفته رفته بود، شمیپ مارال که حاال و بودن رفته خانوادم که قبل شب از

 .شد یم بهتر

 .میکن نگاه بذار زییچ یلمیف هی ییایمح_

 لمیف با باشه_ The vow ؟یموافق

 .خوبه آره_

 پر ظرف کی با و فتر آشپزخونه به بود، کرن پاپ کردن درست استاد که مارال

 .برگشت
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 !ها میستین شتریب نفر دو مارال_

 .خورم یم تهش تا خودم نباش نگران زمیعز_

 .رییگ یم درد دل شکمو،_
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 .میبش شغولم که کن روشن رو دی وی دی .نباش من فکر به تو_

 مارال خواب، از قبل .میکرد یم نگاه لمیف و میبود داریب شب های مهین تا شب اون

 دلم ییجورا کی هم خودم بزنم، انویپ واسش که خواست ازم

 و دل ادیز بود اومده شیپ که یمسائل خاطر به مدت نیا و بود کرده نواختن هوای

 پشت .اشتمد ازین بهش بدجور االن اما نداشتم، رو زدن دماغ

 مقابلم مارال .کردم نواختن به شروع و دمیکش روش به یدست نشستم، که انومیپ

 گذاشته چونش ریز رو دستش کی و بود شده خم انویپ روی به

 تمام و بودم گذاشته هم روی به رو هام چشم .بود شده نواختنم محو و بود

 رو حال به تا ایعرش با ییآشنا ی لحظه از رو تلخم و نیریش خاطرات

 :گفت خنده با و زد واسم بلندی کف مارال شد تموم که نواختنم .آوردم ذهنم به

 کی و ادیم چهرت به اخم لحظه کی ،یشیم حال با یلیخ زدن موقع ایمح گمیم_

 طون؟یش هیچ لشیدل .نهیش یم لبت روی لبخند لحظه

 .شمیم جوری نیا ناخودآگاه ست،ین زییچ_

 .عمت جون آره_

 .زمیعز ندارم عمه من_

 شب اون فردای عصر تا مارال .میرفت اتاقم به خواب برای و میدیخند دو هر و

 موقع هر حتماً  که کرد اصرار یکل رفتن موقع و موند شمیپ

 دوست یلیخ رو مارال ی خانواده .شون خونه برم کردم یدلتنگ و ییتنها احساس

 هر که بودند یمهربون و ساده های آدم مادرش و پدر .داشتم

 دختر نیع منو هم ها اون و کردم ینم یبیغر احساس وجه چیه به رفتم، یم وقعم

 و شدم من دوباره مارال رفتن از بعد .دونستند یم خودشون
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 خونه به ایعرش که باری کی جز به آخرم، اس ام اس از بعد روزید از .خودم ییتنها

 نشده ازش خبری بود، داده رو جوابش مارال و بود زده زنگ

 معرفت، یب .بوده نگرفته ازم یسراغ گهید که بوده دلخور دستم از یلیخ حتماً  .بود

 به شتریب هفته دو !باشه مراقبم که داده قول پدرم به یعنی

 ریغ به هم هام کالس .رفتم یم دیع شوازیپ به ییتنها به دیبا من و بود نمونه دیع

 نیا در و بود شده لیتعط یمصنوع هوش و افزار نرم یمهندس از

 نداشتم، دمیع ی واسه یخاص ی برنامه .داشتم کالس رو دوشنبه فقط آخر ی هفته

 هام درس برای رو شترییب وقت دیع از قبل از بود بهتر پس

 رو درس هر خوندن، بعد و کردم یم لیتکم رو هام جزوه دیبا ابتدا .گذاشتم یم

 بودم هام جزوه کردن رو و ریز حال در .کردم یم بندی میتقس

 موقع نیا یعنی .بود شب مین و نه انداختم، ساعت به ینگاه .دمیشن رو در نگز که

 .برگشته دوباره تنهام، دهید مارال دیشا !باشه؟ تونست یم یک

 خونه توی من باشه دهیفهم یکس و باشه یمزاحم نکنه که بود داشته برم ترس

 یب خواستم نبود، معلوم یکس رفتم فونیآ طرف به .هستم تنها

 که ه؟یک گفتم و برداشتم رو یگوش ترس با .زد رو در زنگ دوباره که شمب الیخ

 :دمیشن رو ایعرش صدای

 .یکاشت در پشت منو ساعته کی دختر، کن باز_

 گذاشت خونه درون به پا که نیهم .زدم رو دکمه و دمیکش یآسودگ سر از ینفس

 خنده با و باال داد رو ابروهاش کردم، عوض رنگ که دید منو و

 :گفت مسخره به ای

 !دی؟یترس زده؟ خشکت چرا ا؟یمح هیچ_

 یزندگ و کار تو ؟یکن یم کار یچ نجایا شب موقع نیا که کردم تعجب فقط رینخ_

 شده؟ تنگ دلت نکنه نداری؟

 بعد .میبخور نشده سرد تا ظرف کی توی بذار و ریبگ دستم از رو تزاهایپ نیا ایب_

 .بپرس یخواست سؤال چقدر هر

 !بخوری؟ نجایا قراره مگه_
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 !بخورم کوچه توی برم قراره نه_

 :گفتم گرفتم، یم ازش رو تزاهایپ که یحال در

 !نجایا اییم روز هر که گذره یم خوش بهت داره یلیخ نکهیا مثل_

 تحمل اخالقت نیا با رو تو دهینپر سرم از عقل که بودم نداده قول پدرت به اگه_

 .کنم

 .بدی قول پدرم به که بود نکرده مجبورت یکس_

 .افتادم ریگ یستیبا در رو توی کن فرض_

 :گفتم و زدم شخندیین

 !تو؟ ؟یک_

 .نکن شروع دوباره ایمح_

 چند از بعد و رفتم آشپزخونه به بدم ادامه گهید نکهیا بدون و کردم بهش رو پشتم

 .کردم صداش شام ی واسه قهیدق

 نگران و خوبه حالشون که بدم خبر بهت گفت و زد زنگ پدرت ا،یمح یراست_

 .ینباش

 :گفتم و هم توی رفت هام اخم

 نزدند؟ زنگ خودم به چرا پس_

 .دادی ینم جواب هم خونه تلفن و نبوده دسترس در تیگوش نکهیا مثل_

 .بودم خونه که من یول_

 .کردی یم صحبت تلفن با موقع همون دیشا دونم، ینم_

 نگفت؟ ای گهید زیچ_

 دادم نانیاطم بهش هم من جوره؟ چه احوالت و اوضاع بدونه که بود نگرانت فقط_

 .کردی یدلتنگ رفتنشون از بعد فقط و خوبه حالت که

 ؟یبزن سر من به و ییایب که خواسته تو از هم پدرم حتما_

 .نچ_

 م؟مزاح آقای یچ پس_

 :گفت دهانش، گذاشت یم رو تزایپ قاچ کی که یحال در
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 که ییجا اون از و بزنم، تو به هم سری هی امیب گفتم و داشتم کاری ها طرف نیا_

 تزاهایپ نیا شام ی واسه هم رمیمس توی داشتم، تیتنبل از خبر

 ؟یخانوم هست هم ای گهید سؤال حاال .دمیخر رو

 .نه_

 .شدم بلند بالفاصله و

 .بخور رو شامت حاال؟ کجا_

 .بخور خودت رو شیبق شدم، ریس_
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 !بخورم هیبق غذای ی مونده یباق از ندارم عادت من یول_

 خندیپوز که یحال در لکسیر یلیخ دمید که برگشتم زیم سمت به به نیخشمگ

 بزنم، یحرف نکهیا بدون هم من .خوردنه حال در لبشه ی گوشه

 تا انداختم بهش ینگاه مین .آشغال سطل انداختم و برداشتم رو تزایپ ی مونده یباق

 حال در خونسرد همچنان او اما نم،یبب رو العملش عکس

 پشت یآروم به رو صداش که رونیب رفتم یم آشپزخونه از داشتم .بود خوردن

 .دمیشن سرم

 !خانوم ایمح نکنه درد دستم_

 .شدم خوندن مشغول و برداشتم رو ای مجله و رفتم ییرایپذ به و نکردم ییاعتنا

 چه نمیبب که دمشییپا یم یچشم ریز اومد که قهیدق چند از بعد

 کانال کردن نییپا و باال به کرد شروع و برداشت رو ونیزیتلو کنترل کنه؟ یم کار

 .ها

 .خونم یم مجله دارم کن کم رو صداش_

 .بخون اتاق توی برو_

 یخواست ضمناً  برم؟ کجا و کنم کار یچ یگیم خودم ی خونه توی که ای کاره یچ تو_

 درد دستت آوردی هم شام واسم زدی، که یبزن سر بهم

 .نکنه

 بلدی؟ هم تشکر پس !ا_
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 و من با ینسبت هنوز که بشم متذکر شما به دیبا رو زییچ هی و نداره، یربط تو به_

 زنگ فقط رییبگ رو احوالم یخواست بهتره پس نداری خونوادم

 .منتظرتن ها شب که ییها همون شیپ برو .نجایا ییایب که نمیب ینم یلیدل .یبزن

 از هاش چشم .برداشت قدم طرفم به و مبل روی کرد پرت رو کنترل یعصب

 .داد فشار و گرفت محکم رو بازوم رون،یب بودند زده حدقه

 .کنم کوتاه زبونتو اون که نکن کاری شدی؟ گستاخ که هم باز_

 .گرفت دردم ،یعوض کن ولم_

 هم نویا .ینیب یم بد که نذار دمم روی پا کوچولو، گذری یم حدت از داری گهید_

 به رو تو رفتنش از قبل پدرت که کن گوشت ی زهیآو خوب

 طور نیهم و من یول نکردی، مثبتت جواب به اعتراف هنوز که نیا با سپرد، من

 یم بر هات بازی غد نیا از دست باالخره که میدون یم خانوادت

 پدرت از رو تو که درسته ،ینش مغرور خودت به هم نقدریا بهتره داری،

 بهت بار کی .بودم عاشقت که خاطر نیا به نه اما کردم خواستگاری

 درق موقع اون که تو با خصوص به دارم دوست رو کردن بازی من که گفتم

 .دیینفهم رو داشتن دوست

 :زدم داد و رونیب دمیکش شیقو دستان ونیم از زور به رو خودم

 بدون یول .باشم تیباز توی ادینم بدم هم من اتفاقاً  ،یکن یتون ینم یغلط چیه_

 .خان ایعرش جناب من نه ای بازنده که یهست تو نیا آخرش

 .کرد یعصب ی خنده

 یکن مقابله من با بخوای که یهست یاون از تر هبچ بدی؟ شکستم خوای یم تو جداً؟_

 !خانوم ایمح

 :گفت و برگشت لحظه کی اما رفت، یخروج در سمت به و گفت رو نیا

 که یقول خاطر به من ،ینیب یم منو حضور قبل از شتریب بعد به نیا از یبدون بهتره_

 ازت که چند هر و دونم یم مسئول رو خودم دادم پدرت به

 تونیبغل ساختمان در که یآپارتمان در هم فردا از .کنم تحملت دیبا باشم هم متنفر

 هم خانوادت .شمیم ساکن سال کی برای و امیم کردم اجاره
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 کینزد از که هست یکی که شد راحت الشونیخ هم نجورییا و هستند، انیجر در

 !من؟ از بهتر یکس چه و باشه مراقبت

 مجله و دادم کف از طاقت لحظه کی یول خوردم یم حرص و بودم کرده سکوت

 حالت به بایتقر و کردم پرت طرفش به بود دستم که رو ای

 :گفتم ادیفر

 .بذار راحتم و برو نمت،یبب خوام ینم_

 دمیفهم در شدن بسته صدای از لحظه چند از بعد و نداد ادامه گهید هم ایعرش و

 و کردم رها بود چشمام ی گوشه که رو یاشک ی حلقه .رفته که

 .هیگر ریز زدم آروم

 یحت بوده، من با لجبازی سر از ها نیا تمام و نبودی عاشم تو پس ،یلعنت_

 اییعرش نداشتم دوستت همه نیا کاش .بوده دروغ هم تیخواستگار

 .من

 رفتم، اتاقم به خواب برای و کردم خاموش رو ونیزیتلو .ردک یم درد سرم چقدر

 نکهیا با چرا دونم ینم اومد؟ یم چشمام به خواب مگه اما

 گونه نیا من با لجاجتش و یخودخواه سر از دونستم یم و داد یم عذابم نقدریا

 یب و دلتنگ گذاشت یم تنهام که نیهم اما کنه، یم رفتار

 اما بزنم زنگ بهش که رفت یگوش طرف به تمدس ناخودآگاه !شدم یم قرارش

 نیا یکل از بعد .دادم یم دستش یضعف نقطه دینبا شدم، منصرف

 بعد و شدم داریب خواب از زود صبح .برد خوابم باالخره شدن دست اون به دست

 کردن زیتم مشغول و خوردم صبحانه قدری دوش گرفتن از

 کرد، دعوت خونشون به ناهار ی واسه منو و زد زنگ آرمانم ییدا که شدم اتاقم

 .بود خانه در نشستن تنها از بهتر اما کنم رد دعوتشو خواستم

 سمت به و برداشتم رو چمیسو و شدم حاضر کردم که رو کارهام از مقدار کی

 یفروش ینیریش کی کنار هم راه نیب .افتادم راه به ییدا ی خونه

 پارك نگیپارک توی رو نیماش .بخرم یبستن کیک ییدا ی واسه که داشتم نگه

 من از یگرم به جون پرستو شدم، که آپارتمان وارد و کردم
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 .کرد استقبال

 .جون ایمح اومدی خوش_

 .شدم زحمتتون باعث شرمنده_

 یم دلخور دستت از یلیخ تییدا و من که اومدی ینم اگه زم؟یعز هیحرف چه نیا_

 .میشد

 کجاست؟ جون ییدا یراست_

 .ادیم کی ساعت از لقب تا یول شرکت رفته_

 و دستم داد و برگشت شربت وانیل کی با و رفت آشپزخونه به جون پرستو

 .نشست کنارم هم خودش

 ؟...شاایا دنیرس که سالمت به خبر؟ چه نایا مامان از جان ایمح_

 .بودند دهیرس شیپ روز دو بله،_

 رو لتیوسا یداشت دوست موقع هر بدون خودت ی خونه نیع رو نجایا زمیعز_

 از هم ما نجورییا .شمونیپ ایب یخواست که روز چند هر و بردار

 .مییایم رونیب ییتنها

 من اما گذره، ینم بد آرمان ییدا و شما کنار در که مطمئنا جون، پرستو یمرس_

 خونه در رو وقتم شتریب و کردم زییر برنامه هام درس ی واسه

 .امیم ماحت دهیم عذابم ییتنها دمید که موقع هر اما هستم،

 

 180 

 .ها نجایا ییایب که میکن اصرار و مینزن زنگ گهید ما پس_

 .ذارمتون ینم زحمت یب راحت، التونیخ چشم_

 .جون ایمح ها زحمت نیا از باشه تا_

 در رو شالم و مانتو هم من و کنه آماده رو ناهار هک برگشت آشپزخونه به پرستو

 .اومد هم ییدا که بود کی حدودا .رفتم کمکش برای و آوردم

 .دمشیبوس و رفتم طرفش به یخوشحال از دمشید نکهیا محض به

 ییدا هی یگینم معرفت یب .شد روشن مون خواهرزاده جمال به چشممون !عجب_

 ه؟شیم تنگ شما ی واسه دلش که داری هم
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 :گفتم و زدم بهش لبخندی گرفتم، یم دستش از رو کتش که یحال در

 که خودتون یول بود کرده رو هواتون یلیخ دلم دیکن باور جون، ییدا میستین قابل_

 شیک از برگشتم از بعد و بودم گرفتار یکل دیهست انیجر در

 .اومد شیپ نایا مامان رفتن ی مسئله که هم

 .انداخت مبل طرف دو به رو دستاش و نشست مبل روی ییدا

 یم یتاب یب یلیخ .بودم تماس در مادرت با مدام آخر روز چند دارم، خبر آره_

 .کرد

 با که افتادم ای لحظه نیآخر ادی به و کردم بغض دمیشن رو مادرم اسم که نیهم

 از مانع و گرفتم رو خودم جلوی .شد جدا من از ونیگر چشم

 .مشد هام اشک ی دوباره ختنیر فرو

 .رفت یحال چه با ییدا دیدون ینم_

 انیک آقا نگران هم طرف کی از اما بمونه، اون حداقل که گفتم بهش یلیخ هم من_

 .بود هم ماهان و

 اون تا خواست یحت ششون،یپ برم مدت هی از بعد که کرد اصرار یلیخ هم من به_

 نذاشتم، من اما بمونه شهیم درست هم من کار که مدت

 مملکت توی ییتنها شک یب ماهان و بابا اما دارم نجایا رو هیبق و اشم من باالخره

 .گذشت یم سخت بهشون بیغر

 جان؟ ایمح یراست جون، ییدا توئه با حق که جهت نیا از_

 ؟ییدا بله_

 خبر؟ چه رهنما آقای از_

 ی متوجه خودش که شده مطلع ایعرش انیجر از کجا از ییدا که موندم آن کی

 :گفت و شد تعجم

 .کرد فیتعر واسم رو زیچ همه رفتنش از قبل جون آرام جون، ییدا نکن تعجب_

 !مامان نیا دست از گفتم دلم توی

 .زنه یم سر بهم و ادیم یگاه از هر جون، ییدا خوبه هم اون_

 .کرد یم فیتعر خان ایعرش نیا از یلیخ که پدرت_
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 به تا آوازش و کنه بازی نقش تونسته خوب پسره نیا عجب که دمیخند دلم توی

 .دهیرس هم ییدا گوش

 داماد نیا مینیبب هم ما و میباش هم دور که نجایا نییایب هم با روز کی جون ایمح_

 .رو ندهیآ

 .فرصت سر ...شاایا جون، ییدا چشم_
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 فقط آرمان ییدا و من یسن اختالف .گذشت خوش بهم یلیخ ییدا ی نهخو روز اون

 با یکینزد و خوب یلیخ ی رابطه نیهم برای و بود سال ده

 دوستش یلیخ چون یول داد، یم ریگ بهم یلیخ ها وقت یبعض چند هر .میداشت هم

 چند ادیم ادمی یحت .بودم قائل واسش ادییز احترام داشتم

 کرده دعوا باهام یکل هم اون و بودم شده یاشتباه کبمرت لجبازی سر از باری

 خاطر به که بودم آگاه مهربونش قلب از که ییجا اون از اما .بود

 از یخداحافظ از بعد .گرفتم ینم دل به زمان چیه گرفته، یم سخت من به خودم

 کی کنار رمیمس توی و برگشتم خونه به ییدا زن و ییدا

 فروشنده با داشتم .بدم انجام داشتم الزم که رو ییدهایخر تا داشتم نگه سوپری

 .شدم میگوش خوردن زنگ ی متوجه که کردم یم حساب

 :دادم رو جوابش دیترد با بود، ایعرش

 بله؟_

 تو؟ ییکجا_

 .راهم توی گردم، یم بر مییدا ی خونه از دارم_

 .ایب زود هستم، خونتون در دم من خب، یلیخ_

 .هستم اونجا گهید ربع هی تا_

 منتظرم و بود داده هیتک نشیماش به نهیس به دست ایعرش دمیرس که خونه به

 وارد سرم پشت هم ایعرش و بردم نگیپارک داخل به رو نیماش .بود

 .شد اطیح

 ت؟ییدا خونه رییم ینگفت چرا_
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 .بدم گزارش تو به رو هام اومدن و رفت که نمیب ینم یلزوم_

 قرار زیچ همه از کامل اطالع در منو بعد نیا از نمیب یم الزم خانوم ایمح بگم دیبا_

 .یهست امانت من دست که یدون یم خوب هم رو لشیدل .بدی

 هم بابام ؟یدون یم مسئول من به نسبت رو خودت که یهست یک کردی فکر تو_

 به من .نکنم کار یچ و کنم کار یچ گفت ینم من به زمان چیه

 .ندارم ازیین تو مثل داری امانت

 یم مکان نقل دمیجد آپارتمان به امروز از گفتم تو به شبید ضمنا م،زیعز داری_

 ی واسه .میبود مشغول کارگرها با هم حال به تا صبح از کنم،

 .رمیبگ رونیب از غذا شدم مجبور هم ناهار

 ؟یچ که خب_

 !بخورم رو شما دستپخت دارم دوست رو امشب ستین یزحمت اگه نکهیا یعنی_

 .آپارتمانش به ببرم واسش رو شام که دستم داد رو مانشآپارت دیکل بالفاصله و

 ست؟ین ای گهید امر_

 .فعال زم،یعز نه_

 .دهیم دستور که هستم خونش نوکر انگار بود، پررو پسر نیا چقدر که وای

 سرگرم سپس و دادم جا یکی یکی رو بودم کرده که ییدهایخر

 کردم یم حاضر رو شام که نیح همون در .شدم شام برای کتلت کردن درست

 کجاست؟ نمیبب که زدم ایعرش به زنگ کی

 بله؟_
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 .سالم_

 .سالم کیعل_

 :گفت من از زودتر که نکنم عیضا رو خودم که بگم یچ بودم مونده

 ؟یزن ینم حرف چرا ا؟یمح برد خوابت_

 !آپارتمانت؟ به ببرم واست رو شام بدونم که زدم زنگ_

 :گفت و کرد مسخره به ای خنده ایعرش
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 هم با رو شام خوای یم و شده تنگ واسم دلت ای شدی یفراموش دچار داًیجد ای_

 !میبخور

 گهید که برداری رو شامت و ییایب خودت ممکنه اگه خواستم فقط کدوم، چیه_

 .آپارتمانت به برم من نباشه ازیین

 !یگیم راست تو که دونم یم_

 .کن فکر داری دوست جور هر تو_

 دل شکستن به یلیتما هم من و خوای یم رو نیا تو که حاال ،یخانوم نکن قهر_

 شام و امیب شد تمام زود کارم اگه کنم یم یسع ندارم، ها خانوم

 .میبخور هم با رو

 .خان ایعرش نذار من پای رو خودت ی خواسته_

 نداری؟ کاری .هستم خونه ده تا تینها من دلم، زیعز نکن بازی نقش من ی واسه_

 .خداحافظ ممنون،_

 همه نیا نکهیا از .شدم ها کتلت یباق کردن سرخ مشغول و کردم قطع رو یگوش

 به ایعرش .خوردم حرص خودم از یکل بودم، کرده رفتار تابلو

 که بود نیا تیواقع اما .خوند یم یراحت به رو احساسم و فکرم و بود آگاه درونم

 نکهیا از قبل .باشه کنارم در خواستم یم که بودم خودم نیا

 لباس و گرفتم دوش کی نکهیا از بعد و دادم انجام رو کارهام تمام ادیب ایعرش

 .اومد باالخره که بود مین و ده .نشستم انتظارش به دمیپوش یمناسب

 قرارم، یب بودنش و دنشید ی واسه هک ارمین خودم روی به که کردم یسع یلیخ

 رفتارهام از رو زیچ همه که دمیفهم یم یراحت به نگاهش از اما

 تونیز و شور اریخ با رو دورش و دمیچ ستالیکر ظرف کی در رو ها کتلت !خونده

 دم،یچ کامالً رو زیم نکهیا از بعد و کردم نییتز گوجه و

 .زدم صدا رو ایعرش

 مانند بود یك دنید البته باشه، یعال دیبا استدیپ که ظاهرش از !به به_

 !دن؟یچش

 با رو اتتیادب !جالبه واقعا بردن کار به المثل ضرب نگونهیا و بودن دانشگاه استاد_

 کردی؟ پاس ای نمره چه
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 _ .زمیعز 18.75

 .داده ای نمره نیهمچ تو به که اون بوده استادی عجب پس_

 !گفت جا به جا رو ها المثل ضرب دیاب مواقع یبعض ،یخانوم رینگ سخت ادیز_

 .گذاشت دهانش به کتلت ای تکه زمان هم و

 خان؟ ایعرش هیچ نظرتون خب_
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 !ستین بدك_

 ست؟ین بدك_

 .ونهریب غذای از بهتر باز نکنه، درد دستت خوبه،_

 .شد خوردن مشغول و

 خوری؟ ینم زییچ چرا تو_

 .ندارم یلیم چندان_

 .بخوری دیبا_

 باشه؟ کارهات توی اجباری دیبا شهیهم نمیبب_

 مجبورم دیدار فیتشر لجباز که شما مورد نیا در اما ز،یچ همه مورد در نه_

 .بشم زور به متوسل

 .خورم یم خودم .نشو زور به متوسل شما خب، یلیخ_

 .کن شروع پس_

 بهش رو خنده با !خورد رو ها کتلت آخر ی دونه تا ایعرش اما خوردم ای لقمه چند

 :گفتم

 .یبکش سیل هم رو بشقاب بود مونده کم خوردی، رو همش و نبود بدك که خوبه_

 .خوره یم باشه جلوش هم سنگ گرسنه آدم زمیعز_

 که؟ شدی ریس حاال_

 یخواست کن، دقت آشپزی در شتریب هگید ی دفعه اما .نکنه درد دستت اوهوم_

 !بدم ادتی تونم یم هم خودم

 بلدی؟ مگه_
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 .یخانوم منو یگرفت کم دست_

 از ییها دوره شک یب و دیکرد یم یزندگ مجردی حال به تا که بود رفته ادمی_

 غذا واستون که بوده یکس هم یمواقع دیشا و دیدید آشپزی

 !کنه درست

 .نکن خراب رو شبمون ایمح_

 یم پس کنم، درست شام واست یخواست من از که جور همون گم؟یم اشتباه مگه_

 .بخوای هم ای گهید کس از یتونست

 به و شد بلند و دیکوب زیم روی به محکم رو بود دستش که ای نوشابه وانیل ایعرش

 شونه نیخشمگ و اومد بودم ستادهیا ییظرفشو کنار که سمتم

 .گرفت رو هام

 کار هر دیبا ،یکن یم موردم در فکری نیهمچ و نجورهیا یکن یم فکر اگه پس_

 !ادیب بر من از هم ای گهید

 !ه؟یچ منظورت_

 ه؟یچ منظورم که_

 .برد اتاقم به سپس و آشپزخانه از رونیب به و دیکش رو دستم زمان هم و

 

 184 

 ؟یکن خوای یم کار یچ_

 !یفهم یم االن نیهم زم،یعز نکن عجله_

 یکی یکی به کرد شروع و ستاد،یا سرم باالی یعصب کرد، پرت تخت روی به منو و

 .راهنشیپ های دکمه کردن باز

 .باش نداشته من به کاری ا،یعرش کنم یم خواهش_

 .ینیبب کردی که رو ینیتوه جواب دیبا_

 بده، انجام خواد یم که رو کاری و بشه خود یب خود از ایعرش مبادا نکهیا ترس از

 رو راهنشیپ .کردم یم التماسش و ختمیر یم اشک اریاخت یب

 .شد خم روم به و کرد پرت ای گوشه به

 .خانوم ایمح شدی باعث خودت_
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 :زدم داد ترس و هیگر حالت همون در

 .نذار من حرف پای رو خودت هوس_

 !زمیعز ستین هوس_

 با چنان هم من و نبود نمونیب ای فاصله چیه گهید که طوری شد، خم روم به شتریب

 .کنه رهام که خواستم یم التماس

 .یباش یپست آدم نیهمچ کی کردم ینم فکر_

 راهنشیپ .کنه رهام و ادیب خودش به آن کی که بود یکاف حرفم کی نیهم دیشا

 رون،یب رفت یم اتاق از که یحال در و برداشت تیعصبان با رو

 :گفت و سمتم به برگشت

 نشده آسوده نظر همه از المیخ که یزمان تا بدون خانوم، ایمح یشناخت اشتباه_

 نیتر کوچک داشت، یخواه تعلق من به که نشم مطمئن و باشه

 یکن یم فکر تو که رو قصدی اون هم االن .کرد نخواهم تجربه تو با ای رابطه

 ییها اون مثل من که کنم ثابت هتب رو نیا خواستم فقط و نداشتم

 از یمردونگ وفتهیم زن ای دختر کی به چشمشون تا یکن یم گمان که ستمین

 !نامرد نه و هستم پست نه من .رهیم ادشونی

 به ختمیر اشک و نشستم جا همون شب مهین از بعد ها ساعت تا من و رفت ایعرش

 .تمداش دیترد شناختش در هنوز که ییایعرش به و خودم حال

 اون های کالس دیق خواستم .نگذاشتم هم روی چشم که بود صبح های یکینزد تا

 رو اول ساعت که خصوص به شدم مونیپش که بزنم رو روزم

 خودم اتفاق نیا با که ببره ضعفم به یپ خواستم ینم وجه چیه به و داشتم ایعرش با

 زنگ مارال به و آوردم در نگیپارک از رو نیماش .باختم رو

 هم ایعرش من با زمان هم .هستم شون خونه در دم گهید ی قهیدق ده تا که زدم

 و گرفت رو گازش یتوجه نیتر کوچک بدون و اومد کوچه به

 پشت یعصب !ایعرش آقا شدی طرف یکس بد با ه؟یک کرده فکر یلعنت .رفت

 .افتادم راه به نایا مارال ی خونه سمت به و نشستم فرمون

 .یکاشت کوچه سر منو که ساعته مین به کینزد اما قه،یدق ده یگیم دختر_

 .خانوم مارال سالم کیعل_
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 .سالم_

 پره؟ توپت_

 !داره ینم بر ما کچل سر از دست که مامان نیا دست از_
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 مگه؟ شده یچ_

 .بدم مثبت جواب جونش خواهر پسر خواستگاری به دیبا هک داده ریگ_

 بشه؟ خالص دوتون هر شر از باره کی خواد یم حاال که شده یچ_

 مثبت جواب دادن به یراض االن تا من منتها تره، قبل یلیخ به مربوط من هیقض_

 .شدم ینم

 م؟یداشت خانوم؟ مارال بودم خبر یب من چطور پس_

 و ارمینم حساب به خواستگار عنوان به رو اوشیس اصال من ،ییایمح رینگ دل به_

 هم با یبچگ از ما .کنم مطرحش که نبوده یمهم ی مسئله برام

 و دونستم یم فرهادم داداش مثل و برادر چشم به رو اون شهیهم و میشد بزرگ

 به تا که کرد ازدواج یکس با دیبا من نظر به یطرف از .دونم یم

 شناخت ی واسه طرف دو هر که شهیم باعث نیا و نبوده تیزندگ توی حال

 باً یتقر که یوقت داره یلذت چه آخه .بگذارند گهید اییدن به پا گهیهمد

 ؟یبدون مقابلت طرف به راجع رو زیچ همه

 نقطه به یجهات از ایعرش و من هنوز اگرچه و کنم یم فکر تو مثل هم من اتفاقاً _

 و لجبازی رخاط به هم اون البته که دمینرس یمشترک نظر

 به اون و شدم آشنا باهاش که ای لحظه همون از اما هست، خودمون غدگری

 رییتغ برام زیچ همه گذاشت، میزندگ به پا دیجد فرد کی عنوان

 رو درونم ایعرش به نسبت عشقم و احساسم که بگم تونم یم قدر نیهم و کرد

 .کرد متالطم

 ره؟یم بار ریز من مامان نیا مگه اما نه،یهم هم من حرف بشم قربونت خب_

 پسر به نسبت یکاف شناخت که نیهم گهیم اون من نظر برعکس



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                 282                                                                 مــــــاه رمـــــــانان بزرگترین سایت دانلود رمان در ایر 

 

 دیبا باالخره من مامان آخه گمیم بهش یچ هر .تره مهم زییچ هر از میدار میآبج

 به مگه اما م،یبر سقف هی ریز هم با که باشه هم یاحساس

 .ادیم وجود به هم احساس بعدا گهیم ره؟یم خرجش

 جاره؟قا عهد مگه_

 به اوشیس به تونم یم چطور من کن رو فکرش جون ایمح آخه !...وا دونم یم چه_

 و میبود هم با مواقع شتریب یوقت کنم نگاه همسر کی دید

 رو لحظات شتریب و سقف کی ریز میریم ازدواج از بعد که نهیا فرقش م؟یهست

 !یدون یم که خودت هم رو شیباق و میهست هم کنار

 تجربه رو دیجد دوران نیا دارم خودم چون یگیم یچ که کنم یم درك کامال من_

 یم دلخوری و یناراحت به ها وقت یگاه چند، هر و کنم یم

 .بخشه لذت من ی واسه هم هاش یتلخ نیهم اما گذره،

 ازدواج یکس با یوقت اما گه،ید هیزندگ در تنوع کی خودش نیا جون ایمح خب_

 نظر به تنوع؟ شهیم کجاش بوده باهات یبچگ از ها سال که یکن

 که گرانهید و خودشون زدن گول ی واسه دارند رو نظر نیا عکس که یکسان من

 .ستین تا دو نیا نیب یفرق چیه گنیم

 .گهید داره نظری کی یکس هر خب_

 .ستین بدهکار گوشش اصال مامان نظرت؟ به کنم کار یچ ییایمح_

 گه؟یم یچ پدرت_

 رو یک که خودم دست سپرده رو زیچ همه .نهک ینم یدخالت چارهیب که بابا_

 .کنم یم انتخاب

 .کنه صحبت مادرت با که بخواه کمک پدرت از پس خب_

 .شهینم میمستق یصراط چیه به مامان اما کردم، انتخاب بوده یراه هر_
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 کردی؟ صحبت ؟یچ اوشیس خود با_

 عشق من نظر به اگرچه عاشقمه، گهیم و هست هیبق از تر مصمم که اون زمیعز_

 .شده گرفته اشتباه عشق با که هیمعمول ی عالقه کی فقط ستین
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 .کنار بکشه که بشه یراض خودش دیشا نداری، بهش یاحساس چیه تو بدونه اگه_

 مدت همه نیا از بعد که هاست حرف نیا از تر مغرور اون دونم، یم دیبع_

 دختره بگن سرش پشت و کنه هیبق ی مضحکه رو خودش

 .نخواستش

 .یکیتار در رییت ،یکن امتحان هم رو راه نیا دیبا باالخره_

 کجا به ایعرش با تو یراست شه؟یم یچ مینیبب میریم هم رو راه نیا پس باشه،_

 دی؟یرس

 .امینم کنار باهاش که منه سر ریز هم ترششیب و میستادیا هم مقابل که فعال_

 !ایعرش داره یطاقت چه پس_

 اما بشه، روشن ایعرش و خودم فیتکل تر زود چه هر خوام یم مارال راستش_

 اعتراف مقابلش در عشقم به شهیم مانع که هست دلم ته یترس

 .کنم

 ؟یترس چه_

 .نخواد ومن خوامش یم من که اندازه اون به ایعرش دیشا نکهیا از ترس_

 از شتریب یحت ایعرش که من نظر به .یکن یم فکر اشتباه به داری و خودهیب ترست_

 یب رفتارهای نیا با االن به تا وگرنه خواد یم رو تو خودت

 .بود رفته و کولش روی بود گذاشته رو مشد تو مورد

 هم خودش .کنم یم رفتار طور نیا من که مقصره هم خودش ییجورا کی خب_

 .باشم داشته دیترد بهش نسبت که دهش باعث

 غرور سر از دوتون هر که نجاستیا مشکل .ادیب کوتاه دیبا باالخره شما از یکی_

 یحرف مقابل طرف به نسبت احساس از که دیستین نیا به حاضر

 هر هم آخرش و دیرس ینم جا چیه به دیبد ادامه منوال نیا به دییبخوا اگه .دیبزن

 و لجبازی ی غصه دیبا عمر آخر تا و دیمون یم هم بدون دو

 !نداره سودی یمونیپش گهید موقع اون که دیبخور رو تونیخودخواه

 .بشم مطمئن ایعرش بابت از دیبا اما دونم، یم نویا هم خودم_

 و بدی دستش از مبادا که کن فکر نیا به نکن، شک اون بابت از که گمیم من اما_

 در خودش و یشبا داشته عشقشو تنها که یبرس ییجا به
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 .نباشه کنارت

 .نمیبب تا_

 که میرفت کالس سمت به عجله با و کردم پارك رو نیماش میدیرس که دانشگاه به

 به کالس های یصندل .بود ومدهین هنوز ایعرش شکر رو خدا

 ته بره خواست مارال .بود اشغال آخر در ییتا چند و اول فیرد در تا چند از ریغ

 جلو نیهم بهتره گفتم و گرفتم رو دستش که نهیبش کالس

 یم صحبت یکس با که دمیشن در پشت از رو ایعرش صدای لحظه همون .مینیبنش

 ایعرش از عشوه و ناز با که دمید رو نینازن شد باز که در .کرد

 نیا بود، گرفته لجم !باشند هم با ناهار ی واسه هاش کالس از بعد خواست یم

 و دانشگاه در اگه خدا به .نبود بردار دست شیریس ی دختره

 مردم نامزد سر از دست که گرفتم یم ازش یحساب حال کی نبود، ها بچه جلوی

 گرفت خندم تیعصبان اوج در خودم حرف از لحظه کی .برداره
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 که یتیشخص با و داشتند اطالع همه نینازن و ایعرش ی هرابط از .کردم ذوق و

 یم همه نبود، یبیعج زیچ افاده و سیف همه اون با و داشت نینازن

 هم ایعرش خود شک یب .ستین نفر نیآخر و نیاول اون ی واسه ایعرش که دونستند

 از رو دختره نیا چرا نکهیا اما بود، آگاه موضوع نیا از

 کامال من و بود نشسته زشیم پشت ایعرش !بود تر بیعج برام رونه ینم خودش

 کرد، یم رو و ریز رو هاش جزوه و بود نییپا سرش .مقابلش

 .کردم یم نگاهش رهیخ و بودم نشسته جلو عمد به که هم من

 هام کیماژ متاسفانه د،یاریب کیماژ دو دیاسات دفتر از دیکن لطف محمدی آقای_

 .کردم فراموش رو

 .استاد چشم_

 رو قبل ی جلسه درس ایعرش اره،یب کیماژ تا رفت محمدی که یزمان ی فاصله در

 گوش جای به من داد، یم درس که یمدت تمام در و کرد مرور
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 تموم رو درس کالس انیپا به مونده ساعت کی باالخره .بهش بودم زده دادن،زل

 زییکو کی ی واسه رو خودشون که خواست ها بچه از و کرد

 زییکو ایعرش نداشت سابقه .گرفت رو کالس ای همهمه .کنند آماده ساعته مین

 ی برنامه در یعنی د،یع از قبل آخر ی جلسه هم اون ره،یبگ

 وسط از پسرها از یکی .شد ینم شامل رو زییکو بود کرده انیب اول روز که یدرس

 :گفت کالس

 یاطالع قبل ی جلسه که هم شما .میندار رو زییکو دادن یآمادگ االن ما استاد،_

 .دینداد

 زییکو داده؟ یم اطالع قبل از زییکو گرفتن ی واسه استاد کدوم حال به تا نمیبب_

 .دیباش آماده جلسه هر دیبا نکهیا یعنی

 یم اعتراض و گفتند یم زییچ کدوم هر و شد بلند ها بچه صدای و سر دوباره

 .نوشت برد روی سؤال سه و شد بلند اعتنا یب ایعرش .کردند

 زمان شتریب هم ساعت مین .نداره کردن شلوغ همه نیا که یمعمول زییکو کی_

 .دیندار

 دو نیا بدم، جواب تونستم ینم شتریب رو شیکی تنها که انداختم ها سؤال به ینگاه

 کنم سینو پاك رو هام جزوه بودم کرده وقت فقط روزه سه

 از یکالم دمبو نتونسته که بوده مشغول فکرم اونقدر هم گذشته ماه کی نیا در و

 اول سؤال اما نوشتم، رو دوم سؤال جواب .بخونم رو هام درس

 به آروم خودکارم نوك با .ومدین ذهنم به یچیه کردم فکر یچ هر رو سوم و

 صدای با ناگهان که بودم، شده رهیخ رو به رو به و زدم یم میصندل

 .اومدم خودم به بود ستادهیا کنارم که ایعرش

 االن و درس به رو حواستون نقطه کی به زدن زل عوض تسین بهتر راد خانوم_

 !د؟یبد ها سؤال به هم

 لحظه همون و کنه یم نگاهم داره ینیریش اخم با دمید که کردم بلند رو سرم

 :گفت آهسته و طرفم به کرد خم رو سرش

 !دیکن ینم پرت هم رو هیبق حواس نجوریا_
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 انیپا به قهیدق ده نکهیا با .اوردمین خودم روی به اما شدم منظورش ی متوجه

 :گفتم تیعصبان با و دستش دادم رو برگه بود، مونده زییکو

 .کردم تموم من استاد، دییبفرما_

 خارج کالس از بگه، زییچ و بندازه ینگاه برگم به که بدم یفرصت نکهیا از قبل و

 و بودم داده هیتک کالس روی به رو وارید به راهرو توی .شدم

 مین .شد خارج کالس از ها بچه همراه به ایعرش که بودم ستادهیا مارال منتظر

 به ناهار برای که ظهری .رفت و انداخت من به نیخشمگ ینگاه

 هم با رو روز اون نینازن و ایعرش قراره که بود نیا ریگ در فکرم مدام م،یرفت سلف

 حسادت از .بشم مانع تونستم یم که طور هر دیبا و بگذرونند

 و انداختم ساعت به ینگاه اومد، ذهنم به فکری موقع همون !ممرد یم داشتم

 از و شدم بلند .بود مونده ایعرش کالس انیپا به ساعت مین هنوز

 .نه ای کالسه در هنوز که شدم یم مطمئن دیبا .ادیب دنبالم به که خواستم هم مارال
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 .ها میرس ینم ناهار به شهیم شروع مونیبعد کالس االن ا؟یمح کجا_

 .تره مهم مسئله نیا که میبر باش زود بخوری، کوفت_

 شه؟یم چت دفعه کی تو معلومه مسئله؟ کدوم م؟یبر کجا_

 کالسش هنوز که شد راحت المیخ یوقت و رفتم ایعرش کالس سمت به عجله با

 به همچنان هم رو مارال و دمیدو نگیپارک طرف به نشده، مومت

 منگ و جیگ هنوز که مارال از بود، نیهم راهش تنها .دمیکش یم خودم دنبال

 چرخ کی بالفاصله و باشه اطراف به حواسش خواستم بود مونده

 خواست یم تا جوری نیا .کردم پنچر رو ایعرش نیماش از عقب چرخ کی و جلو

 وقت گهید و برد یم زمان یکل کنه ضیتعو رو نشیماش کیالست

 مارال از شد تموم کارم نکهیا از بعد .موند ینم نینازن با ناهار ی واسه یکاف

 از سر هنوز که هم مارال و میبش دور اونجا از ومدهین یکس تا خواستم

 :گفت بود، اوردهین در کارم

 نه؟ مگه بود ایعرش نیماش نیا ا؟یمح کردی کار چه_
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 .بشم نینازن با بودنش مانع رو امروز تونستم یم که یراه تنها بودم، مجبور ه،آر_

 .دیخند غش غش مارال

 م؟یبود دهیند ما و بودی بلد کارها نیا از تو_

 :گفتم بود، گرفته خندم خودم کار از که هم من

 .میبزن دست ینادرست کارهای نیهمچ به که شهیم الزم مواقع یبعض گهید خب_

 ایعرش با رو بودن امروز الیخ یب ها یراحت نیا به نینازن نیا کنم ینم کرف من اما_

 .بشه

 .یکن بازی خوب رو نقشت تو هیکاف فقط کردم، هم رو اونجا فکر نباش، نگران_

 و زد هم به رو هاش دست کارها، جور نیا ی واسه کرد یم درد سرش که مارال

 :گفت

 خانوم؟ ایمح کنم دیبا کار چه_

 لحظه از بعد مارال .داد یم انجام دیبا که رو اونچه دادم حیتوض شیبرا کامل من و

 :گفت مکث ای

 ؟یکن پنچر رو نشیماش که بود ازیین چه گهید خب_

 ساعت ربع کی و پشت ی محوطه سمت میبر ایب !یفهم یم هم رو نیا لیدل_

 .ها ینکن تابلو موقع هی ،یبزن زنگ شیگوش به دیبا گهید

 رو؟ ما یگرفت کم تدس باشه، خب یلیخ_

 .خوردن زنگ حال در ایعرش یگوش

 بله؟_

 .هستم یکمال استاد؟ الو_____________

 .یکمال خانوم دییبفرما سالم،_

 !ایمح استاد؟_

 ؟یچ ایمح_
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 خونه بره دیبا و افتاده فشارش کرده، ضعف کنم فکر .ستین خوب اصال حالش_

 ینم یلیدل به متاسفانه که منم نهیبش فرمون پشت تونه ینم یول
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 د؟یبکش رو زحمتش شما شهیم .ببرمش تونم

 .امیم هم من گهید ی قهیدق چند تا من، نِ یماش کنار دشیببر شما باشه، باشه،_

 .لطفا عیسر پس_

 .خنده ریز زد یپق کرد قطع رو تماس مارال که نیهم

 شد؟ یچ_

 .گرفت نقشمون کنم فکر د،یترس یکل چارهیب_

 .مینرفت لو تا میبر زود بهتره خب، یلیخ_

 شد که کینزد .اومد یم نگیپارک سمت به عجله با که دمید یم دور از رو ایعرش

 که کنه کمکم که خواست مارال از د،ید خودم نیماش در منو و

 اشاره بود، گرفته رو خندش جلوی زور به که هم مارال نم،یبنش خودش نیماش در

 پنچر ی متوجه تازه که هم او و کرد نشیماش سمت به ای

 یکیالست به زد محکم پا با و رفت نشیماش طرف به بود شده هاش کیالست شدن

 .بود شده پنچر که

 !یلعنت_

 :زد صدا رو ایعرش کرد، یم بازی خوب رو نقشش همچنان که مارال

 .ایمح د،یکن عجله استاد_

 بود، بد یلیخ حالم یعنی که هم من و نشست فرمون پشت عیسر یلیخ ایعرش و

 ایعرش و .زدم مارال به یچشمک و دادم هیتک شهیش به رو سرم

 ی افهیق دنید با تا بودم گذاشته هم روی رو هام چشم .افتاد راه به سرعت به هم

 متوجه لحظه هر .نره لو نقشمون و رهینگ خندم ایعرش نگران

 جواب اما خورد یم زنگ مدام هم شیگوش و شهیم تندتر سرعتش که شدم یم

 .گفت یم ییزایچ کی لب ریز فقط و داد ینم

 ا؟یمح_

 هوم؟_

 مارستان؟یب میبر ستین بهتر بده؟ یلیخ حالت_

 ی همه که دیفهم یم رو یچ همه مارستانیب میرفت یم اگه .دمیپر ها زده جن نیع

 .دهبو نقشه ها نیا
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 .شمیم بهتر کنم استراحت اگه .خونه میبر ام،ینم مارستانیب من نه،_

 .نکن لج دوباره .کنند وصل بهت سرم باشه الزم دیشا_

 .ادیم بدم سرم از من .شمینم ادهیپ من مارستانیب یرفت اگه ر،ینخ_

 داره؟ ترس هم سرم آخه ا،یمح یمون یم ها بچه نیع خدا به_

 .گفتم که نیهم_

 .خودته با نشدی بهتر اگه اما خب، یلیخ_

 .خونه ببر منو فقط تو باشه،_
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 :داد جواب رو بار نیا و خورد زنگ شیگوش دوباره

 الو؟_

 ینم که اومد شیپ واسم فوری کار هی ؟یکن یفضول دیبا من زیچ هر توی نینازن_

 .نشو مزاحمم و فرمونم پشت هم االن .بمونم تونستم

 ادهیپ تا داشت نگه در کنار ایعرش م،یدیرس که خونه به !شد خنک دلم ش،یآخ

 به نه گرفت، لجم .کنه کمکم یحت که نشد ادهیپ خودش یول بشم،

 یب از رو تمیعصبان !االنش یالیخ یب و خونسردی به نه و شینگران همه اون

 هم اون و بستم محکم رو درش و کردم یخال نیماش سر شییاعتنا

 :زد داد بایتقر

 .واشی_

 .بندم یم رو درش بخوام جور هر و خودمه نیماش_

 .متیمال با اما زد صدام دوباره که برگردوندم رو روم یناراحت با

 .نمیبب ستایوا_

 :گفتم و برگشتم طرفش به یعصب

 ه؟یچ_

 آره؟ خوردی،ن یچیه هم صبح از حتما_

 کنه؟ یم یفرق چه تو ی واسه من نخوردن ای خوردن_

 .نبودم نجایا هم االن کرد ینم یفرق اگه_
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 به یپ وگرنه شدم، منصرف که دیبود یم خانوم نینازن کنار حتما که بگم اومدم

 .برد یم نقشم

 نه؟ ای زییچ خوردی هستم، تو با_

 .ریش وانیل کی فقط_

 .نکردی ضعف دوباره تا داخل برو هم حاال مونه، ینم ازت یچیه بری شیپ جور نیا_

 ری؟یم کجا تو_

 .گردم یم بر زود و رمیم_

 .شد دور سرعت به و گفت رو نیا

 .بدعنق اخموی اَه_

 با و بزنم زنگ مارال به عیسر تا آوردم در فمیک از رو میگوش شدم که خونه داخل

 .گذشته ریخ به زیچ همه که کنم خبرش

 مارال؟ الو_

 که؟ دینفهم ا؟یمح خبر هچ_

 .مارستانیب به ببره منو خواست یم م،یآورد شانس فقط بابا، نه_

 خب؟_
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 .بره نذاشتم بهونه نیا به ادیم بدم رُمس از چون ،یچیه_

 گذشت؟ ریخ به پس_

 .باشه راحت التیخ که بدم خبر بهت زود گفتم ،آره_

 رو؟ ایعرش نیماش کردن پنچر لیدل ینگفت یراست_

 خونه به من رسوندن از بعد بود ممکن که کردم ینم پنچر اگه من زیعز خب_

 .ییایب دیبا حتما که بشه لهیپ نینازن

 .من نشدم متوجه که بودم خنگ چه !آهان_

 .ادشیم ایعرش االن که برم من جون مارال_

 .یاوک_
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 و کردم عوض رو هام لباس ادیب ایعرش نکهیا از قبل فوراً کردم، قطع که رو تماس

 دیع از قبل که نیا با .دمیپوش شرتیت کی با یراحت شلوار کی

 سردم هم یراحت لباس کی با تا کردم میتنظ رو خونه گرمای .بود سرد هوا اما بود

 باز روش به که رو در .اومد ایعرش یساعت کی از بعد .نشه

 شک تا خودم روی به دمیکش هم پتو کی و دمیکش دراز مبل روی و رفتم کردم،

 باالی اومد که دمیخند یم یواشکی و بود پتو ریز سرم !نکنه

 .نشه خندم ی متوجه که کردم جمع رو خودم عیسر .کنار دیکش رو پتو و سرم

 .کنم یم راحتاست دارم ست؟ین خوب حالم ینیب ینم ؟یکن یم کار یچ_

 .برد آشپزخونه به خودش با و گرفت رو دستم

 نیبش هم حاال .یبرس استراحتت به دوباره یتون یم خوردی رو غذات نکهیا از بعد_

 .بخور آخرش تا رو ناهارت خوب دختر کی نیع و

 .بودم نخورده یچیه هم صبح از و بودم گرسنه یلیخ .نشست مقابلم هم خودش و

 که خوردم تند اونقدر و کردم خوردن به شروع یمعطل بدون

 .شدم یم خفه داشتم

 .خودته مال همش نترس خبرته؟ چه_

 االن از یکم دست بودی، نخورده یچیه صبح از و بودی من جای اگه هم تو خب_

 .ینداشت من

 .دمیکش شکمم به یدست کردم، تموم نکهیا از بعد

 .نکنه درد دستت .خوردم یلیخ ها، شدم ریس شیآخ_

 .خوردی یم هم منو کنم فکر وگرنه نبود خوب حالت خوبه .کنم یم هشخوا_

 یم اعتراض بخوری، اشتها با یتون یم و شد بهتر حالت که خوبه یبگ نکهیا جای به_

 ؟یکن

 کردم؟ اعتراض یک من_

 ی هیبق با تا ییظرفشو نیماش توی بذار رو ها ظرف فقط زحمت یب ال،یخ یب_

 .ابمبخو رمیم بشه،من شسته ها ظرف

 اتاقم به استراحت برای و شدم خارج آشپزخونه از اعتنا یب هم من و نداد یجواب

 .برد ینم خوابم شدم یم دست اون به دست نیا یچ هر .رفتم
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 هم بهیغر دو از اما نامزدم، اصطالح به و بود کنارم ایعرش نکهیا از بودم ناراحت

 رتحس در من اما و بود کنارم در معشوق .میبود تر بهیغر

 یم نکهیا از و داد یم عذابم شیتفاوت یب و سردی .بودم برزخ در ییگو عشقش

 داره، منو هوای خودم خاطر به نه و پدرم به قول خاطر به گفت
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 دمید یوقت نه؟ ای رفته نمیبب تا رفتم لنسا به و شدم بلند .اومد یم بدم ازش

 رفتم آهسته آهسته و کردم ذوق دلم ته ده،یکش دراز مبل روی

 .بود گذاشته هاش چشم روی و بود کرده قالب هم به رو دستش دو کش،ینزد

 اتاقم به .نداشت کاری نجایا گهید که اون بود؟ نرفته یچ برای

 هاش دست و خورد یتکون دفعه کی هک انداختم روش و برگشتم پتو کی با و رفتم

 سرش باالی جا همون .برداشت هاش چشم روی از رو

 به بستش، های چشم به .بود یداشتن دوست و جذاب هم خواب در یحت .ستادمیا

 .شدم رهیخ بود کرده خودش ریاس منو که ییها چشم همون

 :زد صدام که برگردم خواستم

 ا؟یمح_

 بله؟_

 .دمید چشماش در یبرق دوباره و برگردوندم طرفش به رو سرم

 ؟یبخواب ینرفت مگه_

 .کردم بدخواب هم رو تو نکهیا مثل دیببخش نبرد، خوابم_

 .بودم داریب هم من نه،_

 سرش باالی من دونست یم و بود داریب مدت تمام پس !خوردم جا آن کی

 .نشست جاش سر و شد بلند بود؟ اوردهین خودش روی به و ستادمیا

 دست .گرفت یم رو مچم گونه نیا که بود بار نیچندم برای و شدم عیضا پاك

 یم یتیعصبان هرگونه از دور به و آروم جور نیا یوقت نبود، خودم

 .کنم نگاهش بتونم تر راحت من تا ستهیبا ایدن داشتم دوست دمش،ید

 آموزشگاه؟ رییم یک_
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 کار باهات بعد خودم ییایب خواد ینم جلسه نیا خونه، بمون تو .گهید ساعت کی_

 .کنم یم

 .کنم درست واست قهوه کی رمیم من پس باشه،_

 که من و دیکش خودش سمت به و گرفت رو دستم که برم آشپزخونه به خواستم

 کی !بغلش توی افتادم باره کی به دادم، دست از رو تعادلم

 ییتقال گهید .کرد بغل منو تر محکم اما کنم جدا ازش رو خودم که اومدم لحظه

 عطش شدم، آگاه بهش نسبت عشقم از که یزمان از .نکردم

 به رو سرم ناخوداگاه .داد یم رنجم تنش گرمای احساس و آغوشش در بودن

 چند .دادم جا آغوشش در شتریب رو خودم و دادم هیتک نشیس

 از منو عیسر که شد چش آن کی دونم ینم که گذشت حالت همون به قهیدق

 با منو و رفت یحرف چیه یب و شد بلند و دیکش رونیب آغوشش

 ی لحظه چند تا که نداشتم باور هنوز .کرد رها بود انداخته جونم به که یتالطم

 همون در .کرد یم نوازشم هم او و بودم آغوشش در عاشقانه قبل

 روشن دلم در دییام نور و دارم تعلق او به گهید کردم احساس کوتاه ی لحظه

 به تا را او یقیعم احساس و نبود من به احساس یب زین او که شد

 ایعرش از خبری شب تا .بفشارد خود آغوش به مرا گونه نیا که کشاند حد نیا

 بایتقر و نداره کالس شتریب مین و هفت ساعت تا دونستم یم .نشد

 پشت .دمیشن رو خونش نگیپارک در شدن باز صدای که بود شب مهین از بعد دو

 !بود؟ برگشته رید مهه نیا چرا اما بود خودش رفتم، پنجره

 به ظهرش ی برنامه نکهیا خاطر به نینازن موقع کی نکنه !بوده؟ کجا االن تا یعنی

 بره که خواسته ازش و گرفته تماس باهاش بود، خورده هم

 .گرفتم رو شمارش و برداشتم رو همراهم یگوش شش؟یپ

 بله؟_
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 االن؟ تا بودی کجا_

 .میکن یم صحبت هم با فردا خستم، االن_
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 بودی؟ دختره اون شیپ نکنه_

 ؟یفهم یم خستم، گفتم بهت ا،یمح شو ساکت_

 و کردم قطع رو یگوش و ومدین خوشم کرد، صحبت باهام طور نیا که لحنش از

 خواب از کردم احساس بدنم در که دردی با صبح .هیگر ریز زدم

 که اومد ادمی .سوخت یم هم گلوم و کرد یم درد شدت به سرم .شدم داریب

 برده خوابم مبل روی کوتاه یلیخ شلوارك و تاپ کی با فقط شبید

 و دست و شدم بلند یحال یب با .بودم دهینکش خودم روی به هم ییپتو و بود

 مربا و کره لقمه کی زور به و نداشتم اشتها .شستم رو صورتم

 خوندم، که صفحه دو .ندازمیب هام درس به ینگاه تا رفتم اتاقم به سپس و خوردم

 میعسل زیم کشوی از و نداشتم نشستن ی واسه یتوان گهید

 احساس و بود داغ بدنم .خوردم و برداشتم یخوردگ سرما قرص با مسکن کی

 لکهب بخوابم قدری که دمیکش دراز تخت روی به کردم، یم ضعف

 یسخت به رو چشمام در زنگ یاپیپ صدای با که بود ظهر های یکینزد .بشم بهتر

 به .نبود کن ول که داشت یمهم کار حتما بود یک هر .کردم باز

 اما زدم، رو دکمه و رفتم فونیآ سمت به تلو تلو و دادم خودم به یتکون زحمت

 شدت با .نیزم روی افتادم و دیچرخ سرم دور یچ همه آن کی

 دوباره یول کردم، باز رو چشمام لحظه کی خورد یم صورتم به که ییها ربهض

 :دمیشن یم رو ایعرش صدای فقط و بستم

 نقدریا .دلم زیعز بگو یچ هی و کن باز رو چشمات بشم، فدات پاشو ا؟یمح ا؟یمح_

 .دختر نده سکتم منو

 یحرف نکهیا به برسه چه نداشتم هم رو هام چشم کردن باز قدرت یحت من یول

 ریز به رو گرشید دست و گردنم ریز به رو دستش کی .بزنم

 رو صداش تنها .خوابوند تخت روی و برد اتاقم به منو و کرد بلندم و انداخت پاهام

 کرد یم صحبت تلفن با ینگران و یدستپاچگ با که دمیشن یم

 :گفت یم بود خط پشت که یکس به و

 .باالست یلیخ تبش ا،یب زود کنم یم خواهش_

 :که داد رو جوابش ایعرش اما گفت بهش یچ طرف دونم ینم
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 .سرش روی گذاشت رو اونجا اما مارستانیب بردمش بود بد حالش که بار کی_

 .عیسر فقط باشه،_

 یوقت اما بودم، حال اون در من و گذشت چقدر دونم ینم .کرد قطع رو یگوش و

 ی لبه که دمید خودم مقابل رو یجوون مرد کردم باز رو چشمام

 شدم گردنش توی یگوش ی متوجه یوقت اما کردم وحشت آن کی نشسته، تخت

 .دکتره دمیفهم

 بهتری؟ خانوم ایمح_

 :دادم جواب آروم

 .بله_

 :گفت و رفت بود ستادهیا در کنار نگران که که ایعرش طرف به و شد بلند جاش از

 .ستین ینگران چیه جای گهید !شما خدمت خانوم ایمح هم نیا ا،یعرش آقا بفرما_

 کردی؟ نشیمعا کامل جان؟ حسام یمطمئن_
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 داری؟ شک من ی حرفه به مگه ،یگرام دوست راحت التیخ_

 .ستین نیا منظورم جان، حسام نه_

 بدنش درد و یکوفتگ زدم بهش که هم یکنمس با .نییپا اومده تبش خب، یلیخ_

 .شهیم تر کم هم

 .رونیب کشوندمت مطب از موقع یب که شرمنده و ممنون_

 سوپ اون از و برو هم حاال خوره؟ یم درد چه به دوست پس کنم، یم خواهش_

 تشیتقو خوب و کن درست خانومت ی واسه خوشمزت های

 !یکن رو مراعاتش بهتره نشده خوب حالش تا فقط و .کن

 .تو یشینم آدم وقت چیه حسام_

 .گهید شناسم یم رو خودم دوست سال همه نیا از بعد باالخره_

 .جون حسام یشناخت اشتباه_

 برگردم دیبا و شده رمید خان، ایعرش رمیم گهید من .رینگ دل به کردم، یشوخ_

 .مطب
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 .کنم یم جبران شرمنده، هم باز_

 .خداحافظ .برس خانومت به برو ست،ین جبران به ازیین_

 به ایعرش که قهیدق چند از بعد .کرد یم درد سرم و بود داغ بدنم کم هی هنوز

 و گرفت دستش توی رو دستم و نشست کنارم برگشت، اتاقم

 .دوخت بهم رو نگرانش های چشم

 یم داشتم بودی رفته حال از که جور اون خودت؟ با دوباره کردی کار یچ ایمح_

 .مردم

 :گفتم و دمیخند یحال یب حالت همون در

 !خوبه حالش تیامانت نباش، نگران_

 .داد فشار محکم رو دستم و هم توی رفت هاش اخم

 ا؟یمح یگیم یچ معلومه_

 :گفتم بغض با و گرفتم ازش رو روم

 خاطر به هم ترست رفته؟ ادتی مگه .هستم تو دست بابا یامانت من یگفت خودت_

 .کنه تسرزنش بابا و بشه میطور نکنه که نهیا

 .دیبوس رو میشونیپ و شد خم روم به و برگردوند خودش سمت به رو صورتم

 !یمهم واسم که یخودت نیا ،یخانوم نکن اشتباه_

 هم و بوسش خاطر به هم باال، رفت حرارتم و شدم منقلب دوباره کردم احساس

 .بود زده که یحرف خاطر به

 ؟یگیم بهم داری رو راستش که یمطمئن_

 :گفت و انداخت باال رو ابروش تای کی

 رم؟یبگ پس رو حرفم خوای یم یناراحت اگه_

 :گفتم جوابش در طنتیش با
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 .نچ_

 ضعو رو لباست اون گهید بهتره ییایمح یراست !ناقال؟ ومدین هم بدت نکهیا مثل_

 نیهم ی واسه ت،یوضع اون با نبود درست دوستم جلوی .یکن
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 !کردم تنت رو شلوار و بلوز اون

 لحظه کی و زدم پس خودم روی از رو پتو و نشستم جام سر ها گرفته برق نیع

 نکهیا با .خنده یم بهم داره که شدم طونشیش نگاه ی متوجه

 حرص با و کردم پرت طرفش به و برداشتم رو بالشت نداشتم یچندان توان هنوز

 :زدم داد

 فیک هم یحساب حتما ؟یکن عوض منو های لباس دادی اجازه خودت به چطور تو_

 !بردی؟

 دستش کی .برگشت طرفم به و شد منصرف شد، یم خارج اتاق از که یحال در

 نوازش رو صورتم گرشید دست با و انداخت کمرم دور به رو

 در رو عطش و تمنا برق تونستم یراحت به که بود کینزد بهم اونقدر .کرد

 .نمیبب چشماش

 فشیک گهید یکی که کردم ینم رو کار اون طیشرا اون توی اگه من، کوچولوی آخه_

 !برد یم رو

 .محرمه هم دکتر و دکتره یگیم که رو گهید یکی اون_

 .خودش به چسبوند کامالً منو و کرد ییکوچولو اخم

 چیه در ندارم دوست هم وجه چیه به .ستین میحال دکتر ریغ و دکتر من زمیعز_

 .نهیبب رو زنم باییز و دیسف بدن خودم از ریغ یکس یطیشرا

 و کرد خطاب خودش زن منو که بود ایعرش واقعا نیا یعنی .کردم نگاهش مبهوت

 :کردم صداش لب ریز و آهسته !بود؟ متعصب من به نسبت

 ا؟یعرش_

 جانم؟_

 !شدم جیگ فهمم، ینم واقعا من_

 ؟یخانوم یفهم ینم رو یچ_

 .هاش چشم به زدم زل و کردم جدا ازش رو خودم

 .رو خودت و خودم ی رابطه_

 :گفت لبخندی با و گرفت دستاش ونیم رو صورتم و شد کینزد بهم

 .بخوای که هیکاف فقط زم،یعز یفهم یم باالخره_
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 و شدم بهتر کوتاه مدت نیهم در کردم احساس .رونیب رفت اتاق از و شد بلند و

 درمانم که بود عشق قدرت دیشا .کرد ینم درد سرم گرید

 که کردم فکر ای لحظه به و انداختم بود تنم که ییها لباس و خودم به ینگاه !کرد

 و جانیه از هم کرده، یم عوض رو هام لباس داشته ایعرش

 لحظه چند به و دمیخز پتو ریز به .باال زد حرارتم دوباره کردم احساس شرم از هم

 نثارم وجود ی همه با را محبتش ایعرش که کردم فکر لقب ی

 که یسوپ از ظهر .خواهد یم مرا زین او که بود آسوده المیخ گرید و بود کرده

 از هم خودش ی واسه .خوردم بود کرده درست واسم ایعرش

 .بود داده سفارش غذا رونیب

 .نکنه درد دستت ست، خوشمزه یلیخ_

 .بمونه هم شبت ی واسه که کردم درست رشتیب کم هی ،یخانوم جونت نوش_
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 خونه؟ رییم ناهار از بعد_

 به سر کی هم بعد .بکشم بهش یدست کی برم دیبا و مرتبه نا یحساب خونه آره،_

 به بابا که میدار یمهمون کی هفته آخر زنم، یم مادرم و پدر

 .کرده دعوت رو هامون کینزد و همکارها ی همه شیکار تیموفق خاطر

 .نموند پنهون ایعرش دید از که نییپا انداختم رو سرم ناراحت

 کردی؟ اخم چرا ا؟یمح شد یچ_

 .شد شروع سرم درد دوباره ست،ین زییچ_

 .نشست کنارم یِ صندل روی و شد بلند جاش از

 ؟یخانوم کن نگاه امه چشم توی_

 .هاش چشم به شدم رهیخ و کردم بلند رو سرم

 .بگو بهم رو راستش حاال_

 :گفتم بغض با .بگم دروغ تونم ینم و کنه یم طلسمم هاش چشم دونست یم

 آره؟ هست، یمهمون نیا در هم نینازن حتما_

 .اوهوم_
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 د؟ینکن دعوتش یعنی اد؟ین اون شهینم_

 بابا همکاران از همه ها اون ست،ین من دست که ها مهمون دعوت بشم قربونت_

 دوست نیتر کینزد دختر نینازن یطرف از .من نه هستند

 .بابامه

 که؟ینزد تو به همه نیا چرا اما باباته، دوست نیتر کینزد دختر_

 با حد از ادهیز که نهیهم هم لشیدل و میدار هم با یکینزد یخانوادگ ی رابطه ما_

 برش االتیخ ییجورا کی و هکن یم تیمیصم احساس من

 .هستم نامزدش من که گفته همه به رفته و داشته

 نداری؟ بهش ای عالقه که تو_

 !براش رمیم یم اتفاقا، چرا_

 طونیش دوباره آن کی .شو ساکت یعنی لبش به زدم آروم بود دستم که یقاشق با

 .شد

 !؟یبست یم رو هام لب گهید زیچ هی با نبود بهتر_

 .کردم بهش یاخم و بازوش به زدم محکم دستم با

 .ها یشیم پررو داری گهید_

 کی .موند ثابت لبم روی به نگاهش اما ببوسه، رو هام گونه تا شد خم و دیخند

 .سرم پشت نتیکاب به دمیچسب محکم که برداشتم عقب به قدم

 .صورتم روی به شد خم دوباره و کرد حلقه دورم به رو دستش و طرفم اومد

 !میکن ثابت هم به رو عشقمون بگذار کنم، یم خواهش ایمح_
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 یم نه .شد داغ تنم هاش لب یداغ از و بود شده رید اما بشم مانعش خواستم

 ی ههم .بودم عاشقش من .کنم یمقاومت خواستم یم نه و تونستم

 و میسوخت هم وجود آتش در یقیدقا .زد یم ادیفر رو جسمش و روحش وجودم،

 روی به رو هاش لب .میداد تیرضا کوچک اتفاق کی نیهم به

 با منو و بود رفته اومدم خودم به یوقت .دیبوس آرامش با و گذاشت میشونیپ

 جا همون و شد شل پاهام .گذاشت تنها بود زده جونم به که یآتش
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 هام گونه روی به یاشک ی قطره .کردم بغل رو هام زانو و نشستم خونهآشپز کف

 جاری صورتم روی به اشک لیس و نگذشت ای لحظه و دیلغز

 :کردم زمزمه خودم با .شد

 در پای از منو داره رحمانه یب عشق، نیا .شمیم وونهید دارم کن، کمکم ایخدا_

 من از یاستخو و بشه من مال که ستین قرار اگه من خدای .ارهیم

 !کن رونشیب قلبم از رو اون ش،یریبگ

 زنگ صدای با که کردم، دل و درد خودم خدای با و نشستم حال همون در یقیدقا

 :ایعرش طرف از بود اس کی .رفتم سالن به میگوش

 باش خودت مراقب .شدم تیناراحت موجب که کردم کاری اگر زمیعز ببخش منو_

 .دارم دوستت .بخور وقعم به رو هات دارو کن، استراحت و

 :نوشتم جوابش در هم من و کردم مرور بار چند رو آخر ی کلمه دو

 یم ثابت هم به دیبا تو قول به و میخواست دو هر که بود زییچ ستم،ین ناراحت_

 .میکرد

 چیه و داشتم ازین آرامش به کرد، یم درد تنم و بود نیسنگ سرم .نبود خوب حالم

 شروع و نشستم انومیپ پشت .اختننو جز کرد ینم آرومم زیچ

 انیپا به نواختنم یوقت .بود نواخته برام ایعرش اول روز که یآهنگ زدن به کردم

 یم آتش ی کوره در کردم احساس اومدم خودم به و دیرس

 رسوندم اتاق به رو خودم کشون کشون .بود رفته باال دوباره تبم ی درجه سوزم،

 .اومد در صدا به هم تلفن هلحظ همون که بخورم رو هام قرص تا

 .برسونه رو خودش زود بخوام ازش دیبا باشه، ایعرش دیشا

 رو مامان صدای که کنم قطع خواستم ومد،ین ییصدا لحظه چند برداشتم، رو یگوش

 :دمیشن

 جان؟ ایمح الو_

 .بشه خرابم حال ی متوجه ذاشتم یم دینبا اما بزنم، حرف تونستم یم یسخت به

 :دادم صدام به اشتمد که انرژی تمام

 د؟ییشما مامان_

 گرفته؟ صدات چرا مادر؟ یخوب دخترم، آره_
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 هام درس خوندن مشغول مدت تمام روزها نیا خستم، کم هی جون، مامان خوبم_

 خوبند؟ ماهان و بابا د؟یچطور شما .هستم

 ینم .ندادی جواب یول میگرفت تماس باهات میدیرس نکهیا از بعد م،یخوب همه ما_

 ایعرش آقا یوقت یول م،یبود شده نگرانت چقدر مادر یدون

 .شد راحت المونیخ نبودی خونه احتماال و خوبه حالت گفت

 .نبود همرام هم میگوش و نبودم خونه روز اون مامانم آره_

 .باش خودت مواظب یلیخ بشم، قربونت مادر_

 .طور نیهم هم شما مامان،____________ چشم_

 دخترم؟ نداری کاری من با بابات، به دمیم رو یگوش زمیعز_

 .خداحافظ جون، مامان نه_
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 .خط پشت اومد بابا لحظه چند از بعد

 .ییبابا سالم_

 جون؟ بابا یخوب گلم، دختر سالم_

 چطوری؟ شما ،ییبابا خوبم_

 جواب خونش به زدم زنگ روزید خبر؟ چه ایعرش آقا از یراست .دخترم خوبم نمم_

 .نداد

 در گمیم بهش کرده، مکان نقل دشیجد آپارتمان به که شهیم روزی دو آخه_

 .رهیبگ تماس شما با فرصت نیاول

 .زمیبر حسابت به تا بگو حتما یداشت الزم پول موقع هر جان ایمح زم،یعز باشه_

 .منونم بابا، چشم_

 دخترم؟ نداری کاری گهید خب_

 .دیبرسون هم ماهان به سالم د،یباش خودتون مراقب جون، بابا نه_

 .خدانگهدار دخترم، حتما_

 فکر وقت چیه بود، شده تنگ واسشون دلم چقدر .گذاشتم جاش سر رو یگوش

 ذره کی همون با .باشم دور ازشون همه نیا روزی کردم ینم
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 وحشت .برد خوابم و افتادم حال یب .رسوندم تخت به رو خودم داشتم که یتوان

 دهیپوش اطرافم .دمیدو یم یظیغل مه و یکیتار در هراسان و زده

 یم دهیشن یزن غیج مانند ینامفهوم صداهای ونشونیم از که بود بلندی درختان از

 و دورتر من از لحظه هر که دمید یم رو ایعرش دور از .شد

 تا و دیشن ینم ییگو زدم یم ادیفر و کردم یم داشص چه هر اما شد، یم دورتر

 .شد دیناپد مه در که رفت شیپ ییجا

 ؟ییایمح شو، داریب زمیعز ایمح_

 نگران .کردم باز رو هام چشم زد، یم صدام و داد یم بهم ایعرش که ییها تکون با

 ترس بودم دهید که یکابوس از .بود نشسته مقابلم آشفته و

 تا انداختم آغوشش به رو خودم .کردم یم هیگر فقط و بود گرفته رو وجودم تمام

 .بشم آروم وجودش مأمن در

 .دلم زیعز باش آروم نجام،یا من یخانوم نترس_

 ا؟یعرش_

 جونم؟_

 .ترسم یم من نذار، تنهام نرو،_

 .رمینم ییجا من نترس بشم، فدات کنارتم من_

 .خوابوند تخت روی و کرد جدا آغوشش از منو آروم

 دوباره جوری نیا که کنم گرم رو سوپت و برم من تا کن استراحت گهید کم هی_

 .زمیعز یکن یم ضعف

 .ایب زود پس_

 .خانوم ایمح چشم_

 که نیا از یحت .انداخت چنگ درونم به یترس دوباره شد، خارج اتاق از که ایعرش

 .نذاشتم هم روی چشم نمیبب رو کابوس اون دوباره و بخوابم
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 بودنش از المیخ یوقت من و نذاشت، تنهام و موند کنارم صبح تا شب اون ایعرش

 که صبح .دمیند یکابوس گهید و رفتم یقیعم خواب به شد آسوده
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 سوخت، براش دلم .بود رفته خواب به اتاق ی گوشه مبل روی ایعرش شدم داریب

 نشسته سرم باالی و بود مونده داریب شب از یکل من خاطر به

 اومدم تخت از آهسته .بود شده بهتر حالم قدری .بود دهیخواب آرام چه حاال و بود

 رفتم و برداشتم رو خودم پتوی و بشه داریب مبادا که نییپا

 .کرد باز رو هاش چشم بکشم روش به خواستم که نیهم کش،ینزد

 کردم؟ دارتیب د،یببخش_

 جان؟ ایمح بهتری نداره، یاشکال زمیعز نه_

 درست رو شبید من خاطر واسه ،یکن استراحت کم هی دیبا هم تو بهترم، آره_

 .دیینخواب

 .نشوند مبل ی دسته روی منو و گرفت رو دستم و کرد ینیدلنش ی خنده

 نگران .شد یم بدتر حالت که ذاشتم یم تنهات شبید تیوضع در اگه زمیعز_

 .خوبم من نباش، هم من

 .کن استراحت و بخواب من تخت روی برو هم تو رون،یب رمیم من پس_

 .یخانوم یمرس_

 ؟یچ ی واسه تشکر_

 که نفره دو تخت ی اندازه به البته .ذاری یم من اریاخت در که تختت ی واسه_

 !دهینم فیک که باشه شما چون یداشتن دوست خانوم هم کمیشر

 زدم لبخندی جوابش در و نکردم بهش یاخم گهید بار نیا .دیخند طونیش رهدوبا و

 ادیز تونستم ینم و داشتم ضعف هنوز .شدم خارج اتاق از و

 احساس .رفتم حمام به بالفاصله و رمیبگ دوش کی گرفتم میتصم .ستمیبا پا سر

 با که بودم ایعرش ونیمد رو آرامش نیا و کردم یم یسبک

 ایعرش که دمیچ یم رو صبحانه زیم داشتم .بود برده ادمی از رو زیچ همه حضورش

 .دمید صورتش پهنای در ای خنده با در چارچوب در رو

 خندی؟ یم چرا شدی؟ داریب سالم،_

 طرز از !مونده ثابت روم به نگاهش دمید کردم بلند که رو سرم و نداد جواب

 :گفتم و گرفت خندم نگاهش

 .بخور رو صبحانت ایب ا؟یعرش آقا ییکجا_
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 !یبپوش لباستو اول و بری بهتره بخورم، رو صبحانم راحت من خوای یم اگه_

 ستادهیا مقابلش حمام ی حوله با دوباره !من خدای وای .انداختم خودم به نگاه کی

 کنار ذره هی هم حولم ی قهی بود، نیهم فقط کاش ای که بودم

 شرتیت کی با شلوار .شدم خارج آشپزخونه از دو حالت به و عجله با .بود رفته

 رها هام شونه روی به و دمیکش سشوار هم رو موهام و دمیپوش

 شدم خوردن مشغول و نشستم ایعرش کنار بار نیا و برگشتم زیم پشت به .کردم

 .خنده یم رییز ریز داره دمید که

 شیدرو رو هات چشم اون یتون ینم تو نبود حواسم من حاال خان؟ ایعرش هیچ_

 !؟یکن

 !کنه؟ یم شیدرو عشقش روی به رو هاش چشم آدم مگه_

 :گفتم و کردم نازك واسش یچشم پشت

 !ها؟ شده باورت یلیخ نکهیا مثل_

 :گفت و دیکش لبم روی به رو دستش و کرد کینزد بهم رو صورتش
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 یم داری شک هم هنوز اگه ؟یباش من یزندگ عشق قراره که نهیا از ریغ مگه_

 !شتریب ذره هی بار نیا البته .میکن امتحان دوباره میتون

 :گفتم و کردم یساختگ اخم و دمیکش عقب رو صورتم

 .بود یکاف پشت هفت ی واسه بار کی همون جونم، رینخ_

 :دیپرس ازم لبخند با توأم یاخم با هم اون و

 خانوم؟ ایمح یمطمئن_

 به کنه فرصت که نیا از قبل که کنه، حلقه دورم به رو هاش دست خواست و

 صداش .دمیدو سالن سمت به و کردم فرار دستش از اره،یب چنگم

 :گفت یم که دمیشن آشپزخونه از رو

 محاله گهید ی دفعه یول ،یکن فرار دستم از یتونست رو دفعه نیا خانوم ایمح_

 .بذارم

 :گفتم و بهش کردم رو ناز با و ستادمیا کمر به دست و شدم اپن کیدنز
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 .بشه تکرار دوباره ینیبب خواب به مگه ا،یعرش آقا بمون الیخ نیهم به_

 هان؟ ،یکن یم میانگل منو داری_

 .میبود شده ها بچه نیع .دیدو طرفم به و شد بلند زیم پشت از و گفت رو نیا

 دست از رو تعادلم ناگهان .بالمدن به هم ایعرش و دمیدو یم من

 نفس نفس به .روم افتاد کامالً بود، دهیرس بهم که هم ایعرش و افتادم و دادم

 نفس و بود روم هم درشتش کلیه حاال که خصوص به م،یبود افتاده

 بدون یول .بودند کرده دایپ یخاص برق چشماش .خورد یم صورتم به گرمش های

 تا کرد کمکم .نشست مکنار و شد بلند یخاص حرکت چیه

 .کرد بلند رو سرم و گرفت رو چونم ریز نشوند، خودش کنار هم منو و بشم بلند

 و خودم به رو زهایچ یلیخ نکهیا برای دیشا ،یبشناس منو که زوده هنوز زمیعز_

 لذتش ی همه با که دادم انجام رو کاری کنم، ثابت خودت

 نشسته مقابلت االن که یکس اون بدون یول میریبپذ که بود، سخت واسمون

 !ستین مالحظه یب هم اونقدرها

 :گفتم وار زمزمه و کردم نوازش رو صورتش انگشتام با

 .دونم یم_

 .میدیخند یکل و میانداخت ینگاه برمون و دور به م،یاومد رونیب حال اون از یوقت

 اون که میگرفت میتصم .بود شده ختهیر هم به یحساب خونه

 از بعد .میکن عوض ییهوا و حال و میبزن یگشت میبر و میننمو خونه توی رو روز

 .رونیب میزد خونه از و شدم آماده بالفاصله خونه کردن مرتب

 یم پخش دستگاه از که ای ترانه به سکوت در دو هر و میبود نشسته نیماش توی

 .میداد یم گوش شد

 چشمات و من روی به رو

 چراغه هی انتظار

 بهینج که یسقف ریز

 داغه چه بوسه فرصت

 یمهربون های نهییآ

 تینها یب تا تو به تو
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 غصه جای هامون شونه

 رفاقت گرم سرامون

 بود من مال چشمات یکاشک

 عاشقونه رنگ هی با

 رییبگ بغل بغضمو

 ونهبه هی چشمک، هی با

 بود من مال چشمات یکاشک

 بود من مال چشمات یکاشک

 چشمات و من روی روبه

 ماهه به پا یاتفاق

 عشقه سهم تو چشمای

 پناهه سر که ییچشما

 تو رهنیپ عطر بوی

 بو شب عطر از هوش برد

 حسود تو نگاه به

 آهو قشنگ چشمای

 بود من مال چشمات یکاشک

 عاشقونه رنگ هی با

 رییبگ بغل بغضمو

 بهونه هی چشمک، هی با

 بود من مال چشمات یکاشک

 بود من مال چشمات یکاشک

 تو وسعت سوی و سمت

 آسمونه سوی و سمت

 ستین تنت با بارون حرف



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                 307                                                                 مــــــاه رمـــــــانان بزرگترین سایت دانلود رمان در ایر 

 

 کمونه نیرنگ تو حرف

 قراره هی تو داشتن
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 ایدر و من بقل نیب

 شعری شوق و شعر شور

 تماشا وقت دنتید

 بود من مال چشمات یکاشک

 عاشقونه رنگ هی با

 رییبگ بغل بغضمو

 بهونه هی چشمک، هی با

 بود من مال چشمات یکاشک

 بود من مال چشمات یکاشک

 ا؟یعرش_

 جانم؟_

 دی؟یم گوش ها ترانه جور نیا به شهیهم تو_

 چطور؟_

 .ترانم نیا خصوص به ییها رانهت نیهمچ عاشق هم من آخه_

 :گفت و انداخت بهم ینگاه ایعرش

 واقعا؟_

 .دمیم گوش ترانه نیا به ها وقت اکثر من آره،_

 :گفت و باال انداخت رو ابروهاش

 !یخانوم میدیرس تفاهم نیاول به پس_

 .بهم داد و آورد رونیب دستگاه از رو دی وی دی و

 .داری دوست که هست ییها ترانه نیگلچ نیا خانوم، ایمح بفرما_

 .گذاشتم فمیک توی و گرفتم ازش یخوشحال با

 .نداشتم رو نترنتیا توی از کردن نیگلچ ی حوصله که یکن ینم باور ممنون،_
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 .تنبل_

 .بشم ادهیپ که خواست و داشت نگه تجاری مجتمع کی جلوی ایعرش

 داری؟ دیخر ؟یچ ی واسه جا نیا_

 خوام یم .ها نمونده دیع به شتریب روز ده کردی فراموش نکهیا مثل خانوما خانوم_

 .میکن دیخر کم هی هم با
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 با کردن دیخر اما داشتم، نکرده استفاده و نو لیوسا و لباس یکل نکهیا وجود با

 ای مغازه هر نیتریو جلوی .داشت گهید لذت کی واسم ایعرش

 واسم یمعطل بدون گرفته، رو چشمم زییچ شد یم متوجه ایعرش و ستادمیا یم که

 توك و تک که یمجلس لباس کیبوت کی کنار از .دیخر یم

 نیتریو پشت که یرنگ قرمز مانتوی به نگاهم که شدم یم رد داشت هم ییمانتو

 .موند رهیخ بود

 انتو؟م نیا از اومده خوشت_

 .اوهوم_

 .کن انتخاب گهید مانتوی هی شو، الیخ یب رو یکی نیا زمیعز کوتاهه یلیخ_

 .اومده خوشم نیا از من یول_

 .یبپوش ییمانتو نیهمچ تو ادینم خوشم من یخانوم_

 بعد نداشت موردی اگر و کنم امتحانش کرد قبول باالخره که کردم اصرار یکل

 که خواست بود شخونیپ پشت که یجوون پسر از ایعرش .بخرم

 بدون د،ید تنم به رو مانتو ایعرش و رونیب اومدم که پرو از .ارهیب واسم رو مانتو

 :گفت یعصب بایتقر یلحن با کنه براندازم کامالً نکهیا

 .خوره ینم تو درد به نیا کن، عوضش برو زود_

 مانتو یوقت و کردم عوض رو مانتوم و برگشتم پرو به قهر حالت به و کردم یاخم

 با جوون ی فروشنده لحظه همون گذاشتم، شخونیپ روی رو

 :گفت و بهم کرد رو نموند، دور ایعرش دید از که یبیعج نگاه

 گه؟ید دیدیپسند .بود تنتون تیف و اومد یم بهتون یلیخ خانوم_
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 :گفت و کرد بهش یغضبناک نگاه ایعرش

 .نداره شما نظر هب ازیین من همسر باشه، خودتون کار به حواستون شما آقا_

 میمشتر به که فمهیوظ و فروشندم کی من د؟یش یم ناراحت چرا محترم آقای_

 .کنه انتخاب تر راحت تا بدم نظر

 از که ینیح در و گرفت محکم رو دستم بره، در کوره از بود مونده کم که ایعرش

 :گفت رونیب میاومد یم مغازه

 !گهید یها مشتری ی واسه دیبذار رو نظرتون دیکن لطف_

 :گفتم دلخوری با و رونیب دمیکش دستش از رو دستم

 کردی؟ بود کاری چه نیا ایعرش_

 .دمیترس بدجور که رفت بهم ای غره چشم

 با خوای یم .یکن ینم گوش خوره ینم دردت به مانتو نیا گمیم بهت یوقت_

 منو و بهت بزنن زل جلف ی پسره نیا مثل همه مانتو، نیا دنیپوش

 !ندازی؟یب دردسر توی

 :گفتم یآروم صدای با

 .ازش اومد خوشم خب،_

 که کن انتخاب گهید قرمز مانتوی هی بخری؟ اومد خوشت که یچ هر از قراره_

 .نکنه هم توجه جلب همه نیا و باشه بلندتر

 .گهید خوام ینم_
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 کت دست کی خودش ی واسه ایعرش و میکرد دیخر هم گهید ی مغازه تا چند از

 و ای پارچه شلوار و بلوز هم دست چند و اسپرت شلوار و

 خواست من از و ستادیا لحظه کی م،یبش خارج پاساژ از نکهیا از قبل .دیخر اسپرت

 .بمونم منتظرش نیماش توی و برم

 مونده؟ هم دییخر وزهن مگه بری؟ خوای یم کجا_

 .امیم زود دارم کاری هی من برو، تو_

 !شد سوار دیخر ساك دو با که دمید رو ایعرش و گذشت یساعت مین از تر کم
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 .ادینم بهت اصال که کن باز هم اخم اون .شماست مال نیا خانوم، ایمح بفرما_

 یرنگ مزقر مانتوی .دمیکش یکوتاه غیج و انداختم ینگاه ها ساك درون به متعجب

 جلوی رو بود گرفته واسم خودش ی قهیسل به ایعرش که رو

 لباس کی .بود هم بلندتر نیهمچن و بود یقبل از تر خوشگل یلیگرفتم،خ خودم

 ست که کوتاه کت کی همراه به یکاربن یآب رنگ به دکلته شب

 طرف به یخوشحال از و شدم زده ذوق یکل .بود ساك یکی اون در هم بود خودش

 هاش گونه و انداختم گردنش دور رو دستم و برگشتم ایعرش

 !دمیبوس رو

 از شتریب یکی نیا م،یکرد االن که ییدهایخر تمام از کن باور نکنه، درد دستت_

 .داد مزه هیبق

 به انگشتش با بود، شده گرد تعجب از چشماش میناگهان حرکت نیا از که ایعرش

 .زد مینیب نوك

 االن یچ ی واسه رو شب لباس اون یبپرس خوای ینم حاال زم،یعز کنم یم خواهش_

 دم؟یخر واست

 :گفتم و برگشتم سمتش به کامل

 دی؟یخر یچ ی واسه بگو خب_

 رو؟ یمهمون رفته ادتی خانوم، ایمح گهید هفته آخر ی واسه_

 :گفتم یناراحت با و نییپا انداختم رو سرم

 .ستمین دعوت که من اما_

 !کوچولو خانوم یهست که من دعوت_

 یک من که گنینم مادرت و پدر یطرف از .شناسم ینم اونجا رو یکس چیه که من_

 شدم؟ دعوت هستند خودی همه که یمهمون نیا در که هستم

 اولشونه بار که هم یکسان هستند اما هستند، انیآشنا از همه که درسته اوالً _

 .داره جا همه چشم روی من مهمون دوماً و ان،یم

 به .کنه زییآبرور که ستین دیبع یچیه دختر نیا از و ادیم هم نینازن آخه اما_

 .نداره هم منو دنید چشم که خصوص

 .زینر هم به زهایچ نیا با رو فکرت زمیعز_
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 .یبگ تو یچ هر باشه_

 :گفت و شد خم طرفم به کم هی

 کی و یگرسنگ از رمیم یم دارم که میبخور ناهار خوب رستوران هی میبر هم حاال_

 !من هلوی ها خوردم رو وت دیید دفعه

 .باشه تیرانندگ به حواست مزه، یب_

 .خنده ریز میزد دو هر و
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 ا؟یعرش_

 جانم؟_

 ؟یهست ییایتالیا رستوران ی هیپا_

 .کنه رمیس رو من اشهب زیچ هی فقط زم،یعز یبگ تو که جا هر_

 .شکمو ای_

 زیم کی پشت گارسون ییراهنما با و میرفت خوب ییایتالیا رستوران کی به ایعرش با

 .مینشست نفره دو

 ؟یخانوم بدم سفارش واست یچ_

 .کنه ینم یفرق_

 و یلیوان کوتا پنه با یونانی ساالد کی و بوکا سالتم کنیچ گوشت، با یونیراو لطفا_

 .رزبری سس

 ست؟ین ای گهید سفارش شه،یم حاضر گهید ی قهیدق ندچ تا_

 .ممنون نه_

 در که افتاد روزی اون به ادمی من و بود گارسون به سفارش حال در ایعرش

 پسر و دختر اون جای به رو ایعرش و خودم ش،یک در هتل رستوران

 در رو ناهارمون که نیا از بعد .بود وستهیپ قتیحق به اکنون و بودم کرده تصور

 و میبرنگشت خونه به ایعرش پشنهاد به م،یخورد دوستانه یخلوت

 یدرخت ی هیسا ریز یمکتین روی و بود ها یکینزد همون در که یپارک به میرفت

 .مینشست
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 ا؟یعرش_

 ؟یخانوم بله_

 باهاشون درست نتونستم بود بد حالم چون اما گرفتند، تماس نایا بابا شبید_

 نه؟ همگ ه،یخال یلیخ جاشون .کنم صحبت

 !بدم بهش خوب خبر کی دیبا که رمیگ یم تماس پدرت با امشب زم،یعز آره_

 خبری؟ چه_

 .نییپا اومد طونیش خر از باالخره مغرور، خانوم ایمح نیا که بشند مطلع دیبا_

 .شندیم خوشحال یلیخ مطمئنا

 !بود نداشته برت غرور اصال هم تو نکهیا نه_

 .آوردی در بازی غد که بس من، زیعز بودی خودت مقصر_

 آره؟ بگم بهت اول ی لحظه همون کردی یم که ییکارها اون با یداشت انتظار نکنه_

 .کرد یم میعصب تیدندگ کی و لجبازی بودی، خودت باعثش_

 یرفت یبگ خودم به یحت نکهیا بدون و کردی انتخاب منو که شد یچ ایعرش یراست_

 یگفت یم که تو ضمنا کردی؟ خواستگاری ازم و بابام شیپ

 .هیباز هی همش ها نیا

 .کرد کینزد خودش به منو و انداخت هام شونه دور به رو دستش

 یم که بار هر و کشوند یم طرفت به منو که دمید یم تو در ییزهایچ راستش_

 داشتم دوست و شدم یم کنجکاو موردت در ناخودآگاه دمتید
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 رو تو گفتم و پدرت شیپ رفتم شدم مطمئن انتخابم از یوقت و بشناسمت، شتریب

 نیا .کرد خواهم تو یخوشبخت ی واسه رو تالشم تمام و خوام یم

 !خانوم ایمح گهید بود عشق بازی منظورم کردم، خودم بازی وارد رو تو گفتم یم که

 کردی؟ عوض رو حرفت حاال ای واقعا؟_

 .غرورت و لجبازی یتالف کنم، تتیاذ کم هی خواستم یم بگم رو راستش_

 بازی نیا از داشت کم کم هم من وگرنه ندادم ادامه گهید که آوردی شانس پس_

 جواب انتظار در رو تو حاالها حاال بود ممکن و اومد یم خوشم
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 .بذارم خودم مثبت

 .بود مثبت جوابت که باالخره اما_

 ؟یمطمئن نقدریا کجا از_

 اگه که االن هم و داد لو رو تو هات چشم خونتون اومدم که شب اون هم نکهیا از_

 مثبت جواب انتظار در رو تو یگفت جملت آخر یکن دقت

 .نبود دنیشن به ازین احساست دنیفهم ی واسه !بذارم خودم

 :گفتم و گرفتم بازوش از یشگونین

 .رینگ جدی ادیز تو بود یکالم اشتباه_

 تونه ینم وقت چیه عاشق هی گم،یم هم دوباره گفتم بار کی خانوم ایمح نیبب_

 .بشه منکرش شهیهم که چند هر کنه، پنهان رو درونش احساس

 ؟یمطمئن همه نیا کجا از_

 .دهیم لو رو خودش یعمل هر با ای حرف با ای باالخره نکهیا ی واسه_

 !دادم؟ لو ور خودم یراحت نیا به هم من یعنی_

 .بخونه یآسون به رو عاشق هی نگاه تونه یم عاشق هی البته اوهوم،_

 !یعاشقم یکن یم اعتراف داری نکهیا یعنی نیا_

 :گفت و زد ینینمک لبخند

 !ییجوررا هی_

 .مغرور بدجنسِ _

 ؟یموافق خوب زیچ هی با ییایمح گمیم .زمیعز تو ی اندازه به نه_

 ؟یچ_

 .کرد اشاره ابونیخ طرف اون یوشفر یبستن سمت به و دیخند

 چطور؟ تو کردم، یفیق یبستن هوس یلیخ من ایمح_

 .آره هم من_

 .امیب من تا نیماش توی برو پس_

 یفیق یبستن دو با قهیدق چند از بعد و رفت یفروش یبستن طرف به بالفاصله و

 خندم حرکاتش از .خوردن به کرد شروع یمعطل یب و برگشت
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 اون پشت که شناختمش یم رفته رفته من و بود شده ها بچه نیع بود، گرفته

 یداشتن دوست و مهربون ای چهره سرد، یگاه و مغرور ی چهره

 گفتم دلم توی .شد یم تر رنگ پر او به احساسم و عشق لحظه هر که است نهفته

 زم؟یعز رو یداشتن دوست ی چهره نیا بودی کرده میقا کجا

 .شد آب تیبستن !برده؟ خوابت ؟ییکجا ایمح_

 نشده متوجه که بودم شده ایعرش محو اونقدر دمید و اومدم خودم به آن کی

 .ختهیر مانتوم روی به و شده آب میبستن بودم

 .شد فیکث مانتوم ا،یعرش تو دست از وای ای_

 !ینش تیبستن شدن آب ی متوجه که یبزن زل بهم جور اون نبودی مجبور خب_

 .شد آب میبستن از ینصف ،یچیه مانتوم حاال_

 .بخور و ریبگ هم من مال ایب شکمو، خب یلیخ_

 !بخورم هیبق ی مونده یباق از ندارم عادت من_

 ؟یتالف_

 .اوهوم_

 .ریبگ پس_

 .دیمال هام لپ روی و مینیب به رو یبستن و

 ؟یکن یم کار یچ ایرشع_

 .ینکن یتالف گهید که یباش تو تا_

 ه؟یجور نیا_

 که میاومد خود به یوقت .دمیمال صورتش به رو میبستن تمام بالفاصله هم من و

 غش دو هر و .بود شده یبستن به آغشته صورتمون و دست تمام

 به راست کی ایعرش و میبرگشت خونه به که بود شب هشت .میدیخند یم غش

 که ای دوباره شادی خاطر به کردم تشکر من و رفت رتمانشآپا

 کی تا رفتم آشپزخونه به استراحت قدری از بعد .بود دهیبخش بهم روز اون در

 و بودم کرده یماکارون هوس .کنم درست شام ی واسه زییچ
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 درست که یساعت دو از بعد و شدم کار به دست .داشتم هم رو موادش تمام

 نیا در و بکشه دم تا اجاق روی گذاشتم شد، تموم یماکارون کردن

 آشپزخونه در کارهام نکهیا از بعد .کردم درست هم اریخ ماست و ساالد فاصله

 ستادمیا نهییآ مقابل .گرفتم یدوش کی و رفتم حمام به شد، تموم

 اومدن از قبل که شدم متذکر خودم به رو بار نیا و انداختم ینگاه خودم به و

 مین تا که زدم زنگ ایعرش به !بپوشم رو لباسم نره ادمی ایعرش

 از بود، مونده خونش از که ادییز کار خاطر به یول اد،یب شام ی واسه گهید ساعت

 حالش به دلم لحظه کی .ببرم واسش رو شام که خواست من

 تنها نه و بودم گذاشته تنهاش دست االن تا بود اومده که روزی از چارهیب سوخت،

 هام لجبازی و خرابم حال با بلکه بودم، نکرده بهش یکمک

 قابلمه و کردم تنم مانتو کی بالفاصله .بودم گذاشته دوشش روی به هم رو باری

 .رفتم آپارتمانش به و برداشتم بود الزم که رو چه هر و غذا ی

 یکل که بلند قدی با دختری و شد باز در بدم، فشار رو در زنگ خواستم که نیهم

 ظاهر در ی آستانه در یعیفج پیت با بود دهیرس خودش به هم

 :گفت متعجب دید تیوضع اون با و غذا با منو یوقت .شد

 د؟یکن یم یزندگ ساختمون نیهم در شما_
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 .تونیبغل ی هیهمسا هستم، راد من خانوم رینخ_

 د؟یداشت کاری خب آهان،_

 .رهنما آقای منزل رفتم یم داشتم یول رینخ شما با_

 :گفت و کرد نگاهم قبل از تر متعجب

 !د؟یهست بستگانشون از رهنما؟ آقای_

 :گفتم یعصب بایتقر لحن با شدم، یم کالفه هاش ییبازجو از داشتم گهید

 هم حاال .هستند من امزدن شونیا ضمنا !د؟یهست مفتش شما مگه خانوم، شرمنده_

 .کنار دیبر لطفا نمونده ای گهید سؤال اگه
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 رو خودم نکهیا از بود تابلو کامال و رفت وا یحساب بگم تونم یم بایتقر ییجورا کی

 بهش اعتنا یب .ومدین خوشش اصال کردم، یمعرف ایعرش نامزد

 حال در دشخو و بود گذاشته باز واسم رو آپارتمان در ایعرش .شدم رد کنارش از

 .بود ها مبل کردن جا به جا

 .ینباش خسته_

 .انداختم زحمت به هم رو تو زمیعز دیببخش ا؟یمح اومدی_

 .کنم یم خواهش_

 تو بشم فدات .خورم یم رمیم گهید ی قهیدق چند ز،یم روی بذار رو شامم ییایمح_

 یلیخ حتما و بودی رونیب صبح از امروز .خونه برگرد هم

 .ای خسته

 :گفتم و دادم تکون یمنف عالمت به رو سرم

 .نچ_

 سرما دوباره یستیبا پا سر ادیز نشدی، خوب کامال هنوز تو دختر؟ یچ یعنی_

 .کنه یم عود تیخوردگ

 .کردم نگاه صورتش به اخم با و کشینزد رفتم

 کردن مرتب در خوام یم هم بعدش میبخور هم با که آوردم رو شام من یول_

 .کنم کمک بهت خونه

 .بشه بد حالت دوباره خوام ینم خدا به ای، خسته تو من زِ یعز آخه_

 .دیبوس رو هام چشم و شد خم روم به و

 !زهیر یم دلم نکن نگام جور نیا هات چشم نیا با من، بشم قربونت_

 .بکشم کار از دست شدم خسته که زمان هر دمیم قول_

 .یخانوم ها دادی قول یول قبول،_

 .قول قولِ_

 .میباش داشته انرژی که میبخور رو شاممون میبر اول بدو پس_

 برخورد و بودم دهید در دم که دختری به افتاد ادمی لحظه کی شام زیم سر

 :دمیپرس ایعرش از .بود شده سؤال واسم که بشیعج

 .کرد ممیج نیس یکل در دم ساختمونه؟ مفتش دختره، نیا یراست_
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 :گفت دهانش، گذاشت یم غذا قاشق کی و بود گرفته خندش که ایعرش

 گه؟ید هییباال طبقه ی دختره همون منظورت_

 یم انگار بود زده پیت هم بدجور و بود بلند قدش دمش،ید در دم دونم ینم_

 .بره یعروس خواست

 .رتهمنظو یصالح خانوم !آهان_

 .بلدی که هم رو لشونیفام !شدی آشنا همه با هم زود چه !اوهو_

 رو برش و دور های هیهمسا دیبا شهیم ساکن جا کی یوقت آدم من زیعز_

 ستین شتریب یماه کی نکهیا مثل هم یصالح خانوم نیا .بشناسه

 تو؟ یگفت بهش یچ حاال نجا،یا اومدن

 نامزد که گفتم بهش هم من که م؟دار کار یک با و هستم یک که بود داده ریگ_

 .هستم رهنما آقای

 !یگرفت رو حالش بد پس ؟یگیم راست_

 چطور؟_

 ای بهونه کی به روز هر دم،یجد مستاجر دهیفهم و نجایا اومدم که روزی از آخه_

 !در دم اومد یم

 :گفتم و کردم یاخم

 !خان؟ ایعرش گهید لیدل به ای یهست دیجد مستاجر که خاطر نیا به_

 :گفت و کرد کینزد بهم رو صورتش و شد طونیش

 !کنه؟ یم هم یفرق مگه_

 :گفتم کردم، یم بازی غذام با و بود نییپا سرم که یحال در

 .آره خب_

 واسم البته شدی؟ حسادت ریاس که نگو کرده؟ فوران خانوم حسادت پس !آهان_

 !نداره یتازگ

 :گفت و داد سر بلندی ی خنده ایعرش و کردم سکوت

 .کنه یم فرق هیبق با و نمکه با هم حسادتت که بشم نتقربو_



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                 318                                                                 مــــــاه رمـــــــانان بزرگترین سایت دانلود رمان در ایر 

 

 ل؟یدل چه به ینگفت حاال_

 !اومدم آپارتمان نیا به تازه که ستین لیدل نیا به فقط شک یب خب_

 :گفتم دلخوری با

 !ومده؟ین بدت چندان هم تو نکهیا مثل_

 ای بوسه و شد کینزد بهم کامال بار نیا و شد محو هاش لب روی از خنده آن کی

 :گفت و زد لبانم روی به

 نداری؟ اعتماد من به هنوز یخانوم نمیبب_

 ...اما دارم،_

 ؟یچ اما_
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 .رندیبگ من از رو تو که ترسم یم_

 :گفت نشوند، لبانم به که ای بوسه با دوباره و زد لبخندی

 راحت التیخ نکهیا ی واسه یکی نیا و یکن باورم نکهیا ی واسه بوسه یکی اون_

 .بود یخواه من عشق تنها که باشه

 ا؟یعرش_

 جونم؟_

 نه؟ مگه م،یشیم هم مال تو و من_

 .بخواد خدا اگه زمیعز آره_

 ؟یچ نخواد خدا اگه_

 مینخواه ادی از رو هم باییز عشق وقت چیه و بوده رمونیتقد گهید وقت اون_

 !زمیعز برد

 .ای اسطوره های عشق از شهیم عشقمون موقع اون که_

 .وندهیپ یم تارخ به و_

 .بمونه معشوقش یب یعاشق سخته یلیخ اما_

 .باش دواریام و نکن مشغول رو ذهنت فکرها نیا با زمیعز_

 .وندهیپ یم ادهای به و رهیم آسمون به یواقع عشق که بوده نیا شهیهم آخه_
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 دل ور جا نیهم نباش، نگران .بره باالها باال اون به هم ما عشق ستین قرار اما_

 .مونه یم خودمون

 !دارم یبیعج ی دلشوره و ترس دلم ته من اما_

 .گهید ینکن فکر مورد یب االتیخ نیا به شد قرار_

 شهیهم عشقشو دادن دست از ترس شهیم عاشق یوقت آدم ست،ین خودم دست_

 .داره

 :گفت و زد لبخندی ایعرش

 !ها شدی عاشقم بدجور یعنی نیا_

 :گفتم آهسته و نییپا انداختم رو سرم

 .اوهوم_

 :گفت و نشوند پاهاش روی به و کرد بلند جام از منو ایعرش

 .یخانوم کن نگاه هام چشم تو_

 صورتم به یاشک قطره ناخودآگاه و شدم غرق تالطمش از پر های چشم در من و

 :گفت و زد اشکم بر ای هبوس ایعرش و دیدو

 .دلم زیعز نباش نگران_

 من هاش نوازش با او و بردم پناه آغوشش به افتم،ی یامن پناهگاه ییگو که من و

 .رو هام یدلواپس ببرم ادی از تا کرد، خود عشق در غرق رو

 :گفت و زد لبخندی روم به ایعرش شدم آروم که بعد یقیدقا
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 .من بشم دلت اون قربون_

 .کردم ناراحتت که خوام یم معذرت_

 مگه ؟یبگ خوای یم یک به پس ینگ من به رو دلت و درد زم؟یعز هیحرف چه نیا_

 باشم؟ تیشاد و غم کیشر من ستین قرار

 .اوهوم_

 .یکن یم یخواه عذر نیا خاطر واسه که باشه آخرت بار گهید پس_

 .باشه_
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 .تو دست از غذا نیا کرد خی که بخور شامتو هم حاال_

 گرمش که گذاشتم یم ویکروویما در رو غذا های بشقاب که یحال ودر کردم یاخم

 :گفتم کنم،

 .ینکن میاحساسات منو یخواست یم_

 !شدی؟ یاحساسات فقط یعنی_

 :گفتم و ختمیر کم هی واسش االدس ظرف از و کردم بهش یکج ی خنده

 .ینمک یب یلیخ_

 !... تو که بودم نمک یب اگه_

 ا؟یعرش_

 دلم؟ جون_

 .ها یشیم طونیش داری یلیخ گهید_

 .میبخند کم هی که کنم یم یشوخ باهات دارم ر،ینگ دل به زمیعز_

 .کن درك رو طیشرا کم هی الاقل .داره حدی هم طنتیش خودت، جون آره_

 .باشم راحت عشقم با که نداره رادییا چیه پس ،یخودم عشق آخرش و اول_

 !یکن یم هم رییگ جهینت و ریتفس خودت ی واسه خوب_

 نه؟یا از ریغ مگه_

 دونم؟ یم چه_

 .نهیهم نظرت هم تو طون،یش حاال دیید_

 جنبه؟ یم گوشت و سر مدام که تو ای طونمیش من_

 :گفت خنده با و انداخت باال رو ابروش تای کی

 نو؟یا شدی متوجه کجا زا_

 .هاش چشم به زدم زل و کشینزد بردم رو صورتم

 !هات چشم نیهم برق از_
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 :گفت و خنده ریز زد بلند صدای با

 !ناقال؟ شد رو دستم پس_
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 !هم جور چه اوهوم،_

 و رو ها اتاق ایعرش م،یبود لیوسا دادن جا گرفتار شب مهین از بعد سه تا شب ناو

 دو هر هم آخر دست و کردم مرتب رو آشپزخونه هم من

 خوش بهم یلیخ اما ش،یخستگ ی همه با روز اون .میداد انجام رو سالن دمانیچ

 و خودم نکهیا از و سابق اییمح همون بودم شده و گذشت

 ینم خودم پوست در دم،ید یم هم با رو لحظاتمون تمام و هم کنار در رو ایعرش

 و بودم کرده باور رو ایعرش عشق .بودم شاکر رو خدا و دمیگنج

 دی خواب، از قبل شب .کرد یم نثارم هاش محبت تمام با رو احساسش نیا هم او

 .گذاشتم دستگاه توی بود داده بهم ایعرش که رو دی وی

 تو با فقط اما یعاشق خوبه چه

 هاتو چشم ی هاله شب هر نمیبب

 دارم تو به من یقشنگ احساس چه

 دارم دوستت یدون یم که خوبه چقدر

 یدون یم تو رو حالم نیا که خوبه چقدر

 یخون یم تو هام چشم از رو هام حرف ی همه

 من کنار تو یهست هام یدلواپس توی

 یدون یم تو رو عشق نیا قدر دونم یم

 یآروم تو که خوبه چقدر

 یچشمام جلوی تو همش که خوبه چقدر

 یهام نفس ،یمیایدن تو

 یامیرو توی لحظه، هر که خوبه چقدر

 یآروم تو که خوبه چقدر

 یچشمام جلوی تو همش که خوبه چقدر

 یهام نفس ،یامیدن تو

 یامیرو تو لحظه، هر که خوبه چقدر

 من کنار یهست باز که خوبه چقدر

 من سراغ ییآ یم هام ییتنها تو گهید
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 ییایرو تو نم،یغمگ قلب برای

 مییتنها توی رمیم یم ینباش

 یدون یم تو رو حالم نیا که خوبه چه
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 یخون یم تو هام چشم از رو هام حرف ی همه

 به رفتنم به شتریب هم ساعت دو که الحا و نداشتم قرار و آروم صبح از امروز

 اون که رو یشب لباس .بود شده شتریب دلشورم بود، نمونده یمهمون

 با که هم رو موهام .کردم یحیمل شیآرا و دمیپوش بود دهیخر واسم ایعرش روز

 ست کامالً  که تل کی و ختمیر دورم به بودم کرده لخت اتو

 و دنبالم اومد ایعرش که بود هشت ساعت سر .زدم موهام به هم رو بود لباسم

 زد زل و ستادیا حرکت یب لحظه کی افتاد من به چشمش که نیهم

 .بهم

 !شدی؟ ها دهیند آدم مثل چرا ا؟یعرش هیچ_

 .کرد باز واسم رو در و انداخت باال ییابرو و چشم بود، اومده خودش به که ایعرش

 .من پریِ  بفرما_

 آهسته یلیخ اما افتاد، راه به پدرش ی هخون سمت به ایعرش و میشد نیماش سوار

 از .برد یم سر به گریید اییدن در و کرد یم یرانندگ

 کی و ستادیا راه ونیم آن کی .است زییچ ریدرگ ذهنش شدم متوجه سکوتش

 :گفت و طرفم به برگشت کامالً و کرد پارك ابونیخ ی گوشه

 بهتر !ها بدم دستت از ترسم یم کردی خوشگل همه نیا خانوم، ایمح گمیم_

 هم ییتنها و خلوت در رو امشب و میبش یمهمون الیخ یب ستین

 !میکن سر

 .کردم بهش ینیریش اخم و بازوش به زدم محکم

 ؟یبگ رو نیا که یداشت نگه رو نیماش شدی؟ پررو دوباره و دادم رو تو به باز_

 :گفت و شدم جوری کی هم خودم که دوخت بهم رو طونشیش نگاه
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 ازش یراحت نیا به خوای یم نشسته، روم جلوی تو مثل یخوشمل نومخا کی یوقت_

 !بگذرم؟

 .اومد دردش یحساب که گرفتم بازوش از یشگونین بار نیا

 نه؟ کرد، یشوخ شهینم تو با دختر؟ یکن یم کار یچ_

 :گفتم و گرفتم خودم به جدی ی افهیق

 اون که یوند یم خوب هم خودت درازه؟ گوشم ای یزن یم گول بچه خان ایعرش_

 .نبود یشوخ هم چنان

 رو هاش چشم و کرد کینزد بهم رو صورتش د،یمال یم رو بازوش که یحال در

 :گفت و کرد گشاد

 !زد؟ برق چشمام هم باز_

 :گفتم تر جدی بار نیا و نشستم جام سر صاف

 .یکن حرکت بهتره شد، رید خان ایعرش_

 میدیرس که یزمان تا و ادد حرکت رو نیماش کرد، غرولندی لب ریز که یحال در

 باغ کی مقابل ایعرش .کرده قهر آقا یعنی که نزد حرف یکالم

 تا کرد کمک هم من به سپس و شد ادهیپ خودش ابتدا داشت، نگه بزرگ یلیخ

 .میشد باغ وارد هم با و گرفت دستش در رو دستم .بشم ادهیپ

 قرار باغ وسط در نبود کاخ به شباهت یب بگم بهتره که یبزرگ ییالیو ی خونه

 به رو یوحشت یکیتار در که بلندی های درخت ونیم از .داشت

 و بودم دهید کابوس در که بود گونه همان قایدق م،یگذشت بود انداخته دلم

 .چسبوندم بهش رو خودم و فشردم رو ایعرش دست ناخودآگاه
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 دی؟یترس زم؟یعز هیچ_

 .اوهوم_

 :گفت و دوخت بهم رو مهربونش نگاه و کرد حلقه دورم به رو دستش

 .نجامیا من دلم، زیعز نترس_

 .اومد استقبالمون به یمسن بایتقر مرد م،یدیرس که الیو کینزد به
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 .نیاومد خوش آقا، سالم_

 اومده؟ مه یکس ها مهمون از م،یرح مش سالم_

 .اومدند نفری چند آقا، بله_

 نبود؟ در دم ینیماش چیه چرا پس_

 هاشون راننده و ومدندین خودشون یشخص های نیماش با نکهیا مثل آقا_

 .رسوندنشون

 .میرح مش بری یتون یم خب، یلیخ_

 .دیکن صدام دیداشت امری آقا، چشم_

 به برداشتم، قدم ازش صلهفا با و کردم جدا ایعرش از رو خودم میشد که الیو وارد

 نیا در و نجایا در که اول بار برای نداشتم دوست وجه چیه

 و پدر خصوص به انیاطراف متعجب های نگاه ریز بودم، کرده دایپ حضور یمهمان

 حدس رو رفتارم لیدل که هم ایعرش و رم،یبگ قرار ایعرش مادر

 ی وهیش به لیوسا تمام .تمانداخ ینگاه خونه دور تا دور به .نکرد یاعتراض بود زده

 یلیخ بود مشخص که یمتیق اییاش و بودند شده دهیچ ییبایز

 همراه به .بود آورده وجود به خونه ونیدکوراس در یجالب و یسنت ی جلوه هیمیقد

 به و میرفت بود هاشون یمهمان به مختص که یسالن به ایعرش

 و رهنما ایآق سمت به منو ایعرش .برگشتند سمتمون به همه ورود محض

 بودند، وارد تازه های مهمان به ییگو آمد خوش حال در که خانومش

 .برد

 .خوبم بابای و مامان به سالم_

 .شد داتیپ عجب چه جون، بابا سالم_

 :دیپرس ایعرش از و انداخت من به ینگاه زمان هم

 ؟یکن یمعرف ما به رو شونیا خوای ینم_

 در من خوب انیدانشجو نیهمچن و دانشاگر از راد ایمح خانوم شونیا شرمنده،_

 .هستند دانشگاه و یقیموس کالس

 :گفت سردی به بود، ساکت لحظه اون تا که (خانوم فرحناز) ایعرش مادر
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 با ییآشنا افتخار که نکردی دعوت رو اتیدانشجو ای شاگردان ی هیبق چطور پس_

 !م؟یباش داشته رو ها اون

 و دانشجوها گرید از متفاوت من برای نظر هر از راد خانوم خوشگلم، مامان_

 به رو خودم ژهیو مهمون نیا قبل از که شرمنده و هستند شاگردانم

 .بودم نکرده یمعرف شما

 یاحوالپرس من با مانهیصم و یگرم به رهنما آقای داد، ایعرش که یپاسخ دنبال به

 مرا سالم جواب خشک و سرد همچنان خانوم فرحناز اما کرد،
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 .نموند پنهان هم ایعرش دید از برخورد نیا البته و ذوقم توی خورد یحساب که داد

 :گفت گوشم در م،یگرفت فاصله مادرش و پدر از نکهیا از بعد و

 یلیخ قلب شیجد و سرد ی هچهر وجود با خانوم فرحناز زم،یعز رینگ دل به_

 موضوع نیا ی متوجه دارید بار چند از بعد مطمئنا و داره یمهربون

 .یشیم

 از بعد ایعرش .دندیرس هم ها مهمون یباق کم کم و میرفت سالن ی گوشه کی به

 پدرش کنار به کنه، ییرایپذ من از خواست یمستخدم از نکهیا

 همراه به نینازن ورود ی متوجه هلحظ همون .بگه آمد خوش ها مهمون به تا رفت

 کی .شدم اومدند که بودند یکسان نیآخر از که خانوادش

 کرد یم ییخودنما آن در بدنش تمام که چسبون حال نیع در و کوتاه یلیخ لباس

 نکرده ادییز شیآرا نینازن که بود بیعج برام .بود دهیپوش

 حسادت ناخودآگاه شد باعث نیا و بود جذاب هم کم شیآرا همون با البته و بود

 .نمیبب یمهمان نیا در خودم بیرق رو او و بندازه چنگ دلم به

 اون در تنها رو خودم که من و بود ها مهمون با صحبت سرگرم هنوز ایعرش

 مستخدم که شدم ای وهیم گرفتن پوست مشغول دم،ید یمهمون

 و ناز با که دمید رو نینازن کردم، بلند رو سرم که آن کی .بود گذاشته مقابلم

 بازوش دور رو دستش و کرد یم دلبری ایعرش مقابل در ای عشوه
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 اما دم،ید یم نینازن از رو یحرکت نیهمچ که نبود اولم بار نکهیا با .بود کرده حلقه

 روابط گهید که خصوص به داد دست بهم بدی یلیخ احساس

 وجودم مامت خشم .بود کرده فرق قبل چندی با هم به مونیکینزد و ایعرش و من

 بود دستم در که رو ای وهیم و شدم مسلط خودم به اما گرفت رو

 یوقت و رفت بود گرمید دست در که ییچاقو از حواسم اما دادم، فشار شدت به

 لباسم بر خونش و بودم دهیبر رو انگشتم کنار که اومدم خودم به

 همون هک بشورم، رو دستم و برم ییدستشو به که شدم بلند فورا .بود دهیچک

 دور به رو یخون کاغذی دستمال که نیهم و دیرس ایعرش لحظه

 :دیپرس زده وحشت دید انگشتم

 آوردی؟ دستت سر ییبال چه جان؟ ایمح شده یچ_

 :گفتم آروم و خوردم فرو رو تمیعصبان

 .بشورمش که رمیم د،یبر انگشتم کوچولو هی نبود حواسم ست،ین زییچ_

 .امیب باهات هم من بذار پس _

 ییروشو ای ییدستشو بگو فقط !دیبرس هاتون مهمون به شما ست،ین ازیین_

 کجاست؟

 .طرف اون_

 .ممنون_

 به ینگاه شستم، بود شده یخون که رو لباسم از ای گوشه و دستم نکهیا از بعد

 خراب شبم نینازن حضور با دونستم یم .انداختم نهییآ در خودم

 پر آب از رو دستم .باش داشته هم را نیا از بدتر انتظار خانوم ایمح .شد خواهد

 .دمیپاش نهییآ به تیعصبان با و کردم

 !یلعنت_

 .دمید خودم مقابل رو ایعرش رون،یب اومدم که ییدستشو از

 کردی؟ رها رو ها مهمون و اومدی یچ ی واسه_

 .هستند پدرم های مهمون ها اون ؟ینکن تکرار رو نیا همه نیا شهیم_

 !نمیب یم_
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 .دیبوس و آورد باال بود دهیبر که رو دستم و شد کمینزد ایعرش

 .نبودی مراقب که هم باز یخانوم_

 !فتهیب یزخم یآدم دل به که نکنه خدا .هیمعمول یلیخ یدگیبر کی نشده، طوری_

 ه؟یچ منظورت_

 .میبر بهتره گفتم، جوری نیهم یچیه_

 رو فکرم نیا از شتریب تا پس ،یزن ینم منظور یب رو یحرف تو دونم یم که من_

 .بگو نکردی مشغول

 .کنم یم خواهش ایعرش_

 .یبگ بهم دیبا بعد اما خب، یلیخ_

 .باشه_

 ای شربت که خواست مستخدم از ایعرش و نشستم جام سر و میبرگشت سالن به

 و گرفت دستاش ونیم رو دستم و ارهیب برام ینکخ یدنینوش

 :گفت

 کرده؟ ناراحتت زییچ ،ییایمح_

 .ستین میطور که گفتم نه،_

 زدی؟ رو حرف اون چرا پس_

 .مینکن صحبت موردش در فعال که کردم خواهش_

 .بخوای تو جور هر باشه،_

 مدناو با بره، ها مهمون نزد به خواست که نیهم و نشست کنارم یقیدقا ایعرش

 رفتن از افه،یق خوش هم و بود پیت خوش هم که یجوون مرد

 و ایعرش به کرد رو و نشست من مقابل جوون مرد !نشست دوباره و شد منصرف

 :گفت

 کرده میقا ما از و یداشت زییعز دوستان نیهمچ تو خان؟ ایعرش یکن ینم یمعرف_

 !بودی؟

 جوابش در نده، نشون کرد یم یسع که یخشم با و کرد نگاهش یعصب ایعرش

 :گفت



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                 328                                                                 مــــــاه رمـــــــانان بزرگترین سایت دانلود رمان در ایر 

 

 یم شما که هستند زییعز دوستان اون از تر کینزد یلیخ شونیا خان کامران_

 .دییفرما

 بار نیا و کرد مرموزی ی خنده کامرانه، اسمش دونستم یم حاال که جوون مرد

 :گفت و داد من طرف به رو نگاهش ریمس

 و بایز خانوم نیهمچ که دیباش شانس خوش دیبا یلیخ ا،یعرش آقا پس جدا؟ً_

 !ترند کینزد شما به هم دوست از یمحترم

 زن و ستین شیب بازی هوس مرد که داد یم نشون کامال صحبتش و نگاهش طرز

 اون تا که ایعرش .نهیب یم یگذرون خوش ی دهید به فقط رو ها

 مقابل و شد بلند و رفت در کوره از باالخره بود، کرده کنترل رو خودش لحظه

 .ستادیا کامران

 .خان کامران دینکن دخالت کنه ینم دایپ ربط شما به که اموری در دیکن لطف_

 بلند خونسرد نداشت، ایعرش طرف از رو برخوردی نیچن انتظار اصال که کامران

 ای انهیموز ی خنده و اومد من سمت به بهش توجه یب و شد

 .کرد
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 .اجازتون با خانوم، شدم خوشحال یلیخ تونییآشنا از_

 رفت، که کامران - ایعرش و من نزد به داشت، هم یبانمک ی چهره که ساله 23

 24 دختری و نگذشت زییچ و نشست جاش سر نیخشمگ ایعرش

 :تگف داشت لب به که یمهربون لبخند با و نشست کنارم و اومد

 .ایعرش آقا ی دخترخاله هستم، نسترن من سالم،_

 بود، حقش که چند هر و بودم متعجب کامران با ایعرش برخورد از همچنان که من

 :گفتم نسترن جواب در

 .هستم رهنما آقای شاگردان و انیدانشجو از ایمح هم من_

 ییخوشرو با بود، متعجب یمهمان اون در من حضور از هیبق چون هم که نسترن

 :گفت

 .ما جمع در شیآورد یم نجا؟یا نشوندی تنها رو جون ایمح چرا پسرخاله_
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 :گفت بود، شده تر آروم قدری که ایعرش

 .اومدی که یمرس .تره راحت جا نیهم ایمح جان، نسترن نه_

 .جان ایعرش کنم یم خواهش_

 ما جمع به ییپررو کمال با خودش که بود، ومدهین سرجاش نینازن از اعصابم هنوز

 .نشست ایعرش کنار و اومد

 !د؟یشد دعوت هم شما مگه راد، خانوم !به به_

 :دادم رو جوابش یمصنوع ای خنده با

 .دارم حضور نجایا که هستم دعوت حتما_

 احساس و هستند بهیغر ما یمهمون ی واسه راد خانوم یکن ینم فکر جان ایعرش_

 !کنند؟ بودن معذب

 یکمرنگ لبخند فقط و اوردمین خودم روی به اما اومد، مسخره نظرم به لحنش

 :گفتم و دادم لشیتحو

 .هستند بهیغر نجایا هم گهید های یلیخ من نظر به یول_

 رو نینازن با کردن کل کل ی حوصله و بود فکر در غرق همچنان که ایعرش

 :گفت جوابش در تنها نداشت،

 .کردم دعوت رو شونیا هم خودم و هستند من مهمون خانوم ایمح_

 شدم متوجه نینازن به مشکوکش نگاه از و بود ساکت لحظه اون تا که هم نسترن و

 :گفت ندارد، یخوش دل اونجا در او حضور از زین او

 .ارهیب ما جمع به شتریب رو جون ایمح بعد به نیا از خوام یم جون ایعرش از من یول_

 .دمیشن هم رو انوشونیپ نواختن یعال فیتعر که خصوص به

 .لطفته نظر جان، سترنن ممنون_

 رو ایعرش که اومدم خودم به ای لحظه و شدند خاموش ها چراغ لحظه همون

 !بودش؟ برده کجا نینازن بود؟ رفته کجا یعنی .دمیند خودم مقابل

 ینم و بود شده شیناراحت باعث زییچ ییگو و بود نشسته کنارم هنوز که نسترن

 .بره که شد بلند اره،یب خودش روی به خواست

 دوباره بود یفرصت اگه و زنم یم هیبق و خاله به سر کی خوام، یم عذر جان ایمح_

 .فعال شت،یپ امیم
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 .باش راحت کنم، یم خواهش_

 دخترهای و پسرها از بود پر سالن وسط .کرد گرفتن ضرب به شروع یآهنگ

 بودند تر مسن که هم یکسان و بودند دنیرقص حال در که یجوون
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 منو بود، افتاده سالن وسط که رو نوری رقص .بودند گر نظاره سالن اطراف

 نفرت و خشم .بود نینازن با رقص حال در که کرد ایعرش ی متوجه

 عشوه و ناز با نینازن که ای صحنه دنید و فضا اون تحمل گرفت، رو وجودم تمام

 گرفتم میتصم .بود آور عذاب برام د،یرقص یم ایعرش مقابل در

 تا شدم بلند بالفاصله .کنم ترك ایعرش بدون شده یحت رو اونجا زودتر چه هر که

 یکی به محکم که بروم نشده متوجه ایعرش نکهیا از قبل

 .کردم برخورد

 !ز؟یعز خانوم کجا_

 .کامرانه که دمیفهم صداش تن از

 .برم دیبا من کنار؟ دیبر شهیم شرمنده_

 .شده شروع تازه یمهمون زودی؟ نیا به_

 حاال .بردم ضیف یمهون نیا از یکاف ی اندازه به برم، من دیبد اجازه محترم آقای_

 .نمونم نجایا نیا از شتریب دمیم حیترج هم

 نهیا خاطر به شما یناراحت اگه دونم، ینم هم رو اسمتون هنوز که محترم خانوم اما_

 گذرونه، یم خوش خانوم نینازن با داره وسط اون ایعرش که

 !دیکن یم عادت ما خان ایعرش رفتارهای نیا با کم کم که بگم خدمتتون دیبا

 خودم به اما کرد، رخنه وجودم سراسر به برابر چند ینفرت زد که یحرف نیا با

 دید نخواهد یکیتار نیا در دونستم یم که یاخم با و شدم مسلط

 :گفتم

 در یدخالت بهتره هم شما .نداره یتیاهم چیه من ی واسه مسئله نیا کامران آقا_

 .دینش من مزاحم هم نیا از شتریب و دیباش نداشته گرانید روابط
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 خواستم د،ینشست تنها دمید دور از چون فقط ز،یعز ندارم مزاحمت قصد من_

 با من هم و دییایب رونیب هوا و حال نیا از شما هم نکهیا ی واسه

 دیبد من به رو رقص دور کی افتخار بشم، آشنا شتریب شما چون هم یجذاب خانوم

 !دیبش من رقص کیشر و

 رقص کیشر نداشتم دوست وجه چیه به نکهیا وجود با کردم، مکث ای لحظه

 کنم ادبش نکهیا و ایعرش با لج سر از اما بشم، کامران مثل یکس

 و کنم یهمراه رقص در رو کامران تونستم یخوب به و بود یعال رقصم .رفتمیپذ

 رو العملش عکس تا بود ایعرش به نگاهم مدت تمام وسط نیا

 کی به و شهیم شتریب و شتریب هاش اخم ی گره لحظه هر شدم متوجه که نمیبب

 به و کرد رها رو نینازن .دمید صورتش در وضوح به رو خشم باره

 رو تندی لحن با و کرد دور کامران از منو حد از شیب یتیعصبان با و اومد من سمت

 :گفت کامران به

 !یکن رقصت کیشر رو خودت نیع یکی که نهیا بهتر_

 دورم اونجا از و دیکش رو دستم بمونه، کامران طرف از یجواب منتظر نکهیا بدون و

 که شد نیا از مانع صدا و سر و یکیتار شکر رو خدا .کرد

 ایعرش یناگهان حرکت نیا از که بودند کامران و نینازن تنها و بشه متوجه یکس

 ته و الیو از رونیب به سالن از .بودند شده زده رتیح و متعجب

 و داد یم فشار شدت به و بود گرفته محکم منو دست همچنان ایعرش و میرفت باغ

 .دیکش یم خودش با منو

 .کن ولم ،یلعنت شکست دستم_

 .افزود یم وحشتم بر یکیتار اون در لحظه هر که بودند یدرختان دورم تا دور

 از یکی ی تنه طرف به کرد پرتم و کرد رها رو دستم ایعرش

 خون ی کاسه نیع خشم شدت از چشماش .اومد طرفم به غضبناك .ها درخت

 دوباره !من خدای وای .رونیب بود زده گردنش های رگ و شده

 رو دهانم آب ستر از !رهیبگ کتک ریز منو بود ممکن آن هر و بود شده یوحش

 لحظه کی .چسبوندم میپشت درخت به رو خودم و دادم قورت
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 :دیغر

 کیشر بری که کردم ولت قهیدق چند هان؟ !؟یلعنت اون با کردی یم یغلط چه_

 !؟یبش ادهز حروم ی کهیمرت اون رقص

 :زدم داد و صورتش توی خوابوندم یمحکم یلیس کرد، بهم که ینیتوه از

 رفتارهای به دیبا که گفت یم راست کامران ؟یعوض تو ای کنم یم یغلط چه من_

 خوش و بازی عشق شاهد دفعه هر و کنم عادت تو فیکث

 !باشم یناکس و کس هر با تو یگذرون

 :دادم ادامه و کردم یعصب ی خنده

 دختره اون با اول ی لحظه از و یهست هوست و هوی دنبال به فقط که یتوئ نیا_

 یجذاب لمیف وسط اون بود مونده کم بودی، تیگذرون خوش یپ

 !نیبذار شینما به هم

 از خون که محکم اونقدر زد، صورتم به تموم شدت با رو یلیس که بود اون بار نیا

 سرم ربشض شدت از لحظه کی در و شد جاری لبم ی گوشه

 روی کش دراز رو خودم کردم، باز که رو چشمام .نیزم روی افتادم و رفت جیگ

 یم یرانندگ سرعت با که رو ایعرش و دمید نیماش عقب یصندل

 یب شد، یم وارد بهم یعصب فشار زمان هر نداشتم، رو شدن بلند قدرت .کرد

 و داشت نگه خونه کنار ایعرش .رفتم یم حال از و شدم یم جون

 ادهیپ و زدم پس رو دستش نفرت با که کنه کمکم شدن ادهیپ واسه استخو

 به رو در بشه خونه وارد من همراه به بخواد نکهیا از قبل و شدم،

 و بودم داشته نگه حاال تا که رو یبغض و انداختم مبل روی به رو خودم .بستم شدت

 و بد زمان و نیزم به و شکستم سوزوند، یم رو گلوم داشت

 لعنت خودم بد بخت بر و ومدین چشمام به خواب صبح تا .ختمیر اشک و گفتم راهیب

 یجون یب با که بود صبح شیش ساعت حدودا .فرستادم یم

 دم،ید رو شیخال جای و کردم باز که رو در .رفتم ماهان خواب اتاق به و شدم بلند

 االن اگر دیشا بودم، کرده رو هواش چقدر .گرفت دلم جور بد
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 روی .دمیکش ینم عذاب همه نیا بگم بهش رو دلم درد تونستم یم و بود کنارم

 با یگاه اتاق نیهم در که رو ییها لحظه و دمیکش دراز تختش

 .آوردم خاطر به رو میداد یم گوش هم دل و درد به یگاه و میکرد یم دعوا هم

 دلم به یغم م،یداشت هم با که یلحظات نیآخر ادآوریی با

 که ختمیر اشک اونقدر .افتی کردن هیگر برای ای بهانه رگید بار چشمام و نشست

 .رفت هم روی به هام پلک و شد نیسنگ چشمام رفته رفته

 از یسراغ ایعرش نه و رسوندم سر به داشتم که رو یغم و درد تمام با رو روز اون

 از خبری نکهیا از نگران که مارال فقط .او از من نه و گرفت من

 میدلدار دید وضع و حال اون در منو یوقت و زد بهم رس کی بود، شده ستین من

 و گفت یم چه هر و بده نیتسک رو دردم نتونست زین او اما .داد

 برای ییگو و نداشت دهیفا ارهیب رونیب هوا و حال اون از رو من کرد یم یسع

 کردن صحبت دید یوقت باالخره .زد یم حرف جون یب ای مجسمه

 به موند شمیپ که یساعت دو از بعد و بذاره تنهام دید ربهت نداره، ای جهینت من با

 و رفتن شاهد تنها من و گذشت هم گهید روز دو .برگشت خونه

 طاقت گذشت یم شتریب چه هر و بودم خونش به ایعرش موقع رید بازگشت

 نیا از مانع هم غرورم یول شد، یم آور رنج و تر سخت برام شیدور

 پنجره پشت من و بود گذشته مهین از شب .مبر سراغش به خودم که که شد یم

 به دلم رو روز دو نیا .بودم ایعرش بازگشت انتظار در اتاقم ی

 شب نصفه از بعد مین و دو .نمشیبب گونه نیا ها شب که بودم کرده خوش نیا

 به .شد ادهیپ و داشت نگه خونه کنار رو نشیماش و اومد که بود

 و نبرد نگیپارک به راست کی رو نشیاشم شهیهم مثل چرا که اومد بیعج نظرم

 و بود نشسته جلو که دمید رو دختری کردم دقت که شتریب

 بند نفسم و ستادیا قلبم دمید که زییچ از !بشه ادهیپ که کرد کمکش هم ایعرش

 ایعرش همراه به که بود یصالح همون دختر اون .بود اومده

 .بود کرده مست بدجور ییگو و نداشت یحساب و درست وضع و سر !بود برگشته

 چنگ گلوم به بغض .نشستم نیزم روی و شدند سست پاهام
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 و کردن هیگر برای هم یقدرت یحت و بود شده خشک هام اشک گهید اما انداخت

 :کردم یم زمزمه لب ریز تنها و نداشتم، ختنیر اشک

 همش ا؟یعرش یگفت یم که یداشتن دوست همه اون بود نیا عشق؟ اون بود نیا_

 ؟یلعنت بود دروغ

 در مرا ایعرش که رو یعشق و احساسم بر نکهیا جز بدم که نداشتم خود برای یجواب

 .بفرستم نینفر بود گرفته بازی به آن

 واسش امیپ کی و برداشتم رو میگوش و مرفت اتاقم به و شدم بلند جام از ناباورانه

 .نوشتم

 ینم گرفتار اما کنند یم گرفتار خوب شند، ینم دلدار بندیپا رسمشونه ها آدم)

 یم ماریب رو دل پرند، یم شاخه به شاخه رسمشونه ها آدم .شند

 نشستم انتظار به چه هر اما .زدم رو ارسال ی دکمه و (!شند ینم پرستار اما کنن

 نیا به ذهنم و فکر تمام .بود شکسته دلم بدجور .دومین یجواب

 کمد سر و شدم بلند جام از یعصب است؟یعرش کنار دختر اون هنوز یعنی که بود

 دهیخر برام روز اون ایعرش که رو اونچه تمام و رفتم هام لباس

 ته از که ییصدا با و نشستم اتاقم ی گوشه و گرفتم آغوش در و آوردم رونیب بود

 :زدم داد اومد یم در گلوم

 چرا پس ینداشت من به یاحساس که تو کردی؟ من با رو کار نیا چرا ا؟یعرش چرا_

 ؟یگرفت بازی به رو خودم و عشقم و اومدی سراغم به

 داریب خواب از نکهیا از بعد صبح .نداشتم هام سئوال برای یجواب چیه هم باز و

 رو او مگرفت میتصم و دونستم یم شده تموم رو زیچ همه شدم،

 یکوتاه خوش های لحظه اون .ببرم ادی واز کنم پاك قلبم و ذهنم از شهیهم برای

 سهم کی نیهم به بودم یم یراض دیبا و میداشت هم با که رو

 نواختن یحت و رفت ینم کاری چیه به دلم .بود شده بمینص که شادی از کوچک

 شیسخت و یتلخ تمام با هم روز اون .کرد ینم آرومم هم انویپ

 روم به رو به و نشستم یم گوشه کی تنها و درمانده من و شد یم سپری داشت

 صورتم روی به چشمام از یاشک قطره یگاه از هر و زدم یم زل
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 شتریب بود، لبم ی گوشه ایعرش یلیس خاطر به که رو یزخم شیشور و دیچک یم

 زمان و نیزم !بودند گونه نیا ها زخم ی همه کاش ای و کرد یم

 اییدن از مرا در زنگ صدای ناگهان که بودم غرق خودم در و بودم برده ادی از رو

 یکس اما رفتم، فونیآ سمت به و شدم بلند .آورد رونیب هام غم

 :گفتم لرزان ییصدا با دم،یند رو

 ه؟یک_

 .کن باز_

 پوش کیش شهیهم از شد، وارد یوقت و ستادمیا در مقابل .بود ایعرش نشد، باورم

 ایعرش حالت به خوش گفتم دلم توی .بود شده تر جذاب و تر

 برای یول کردم سر یگذاشت دلم به تو که یغم و درد با رو روزم سه نیا من خان،

 چند از بعد و نشست مبل روی !فتادهین یاتفاق چیه ییگو تو

 :گفت شیشگیهم سرد لحن با گذشت سکوت به که ای قهیدق

 رنگ و کیش لباس کی فقط ده،ش رید که شو حاضر زود پس ،ییجا میبر دیبا_

 !بپوش روشن

 :گفتم بشنوه که طوری لب ریز

 .بپوشم عزا رنگ دیبا_

 ؟یگفت یچ_

 .امینم ییجا من برو، تنها بری خوای یم جا هر هم االن ،یچیه_

 خودش با و گرفت رو بازوم ریز و اومد طرفم به و شد بلند جاش از تیعصبان با

 .برد اتاقم به

 !اییم هم تو رمیم من که جا هر .ایین یکن یم غلط_
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 :زدم داد سرش

 ؟یکن یم ینه و امر من به که یمن ی کاره یچ تو مگه چه؟ تو به_

 :گفت قبل از تر آروم و بشه تر مسلط خودش به کرد یسع

 .وشبپ باش زود_
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 .پوشم ینم_

 رنگ مانتوی مانتوهام، ونیم از و کرد باز رو هام لباس کمد و نکرد حرفم به یتوجه

 .سمتم به کرد پرت و کرد انتخاب رو یروشن

 .یپوش یم رو نیهم_

 خودت بری خوای یم که هم یقبرستون هر .امیم ییجا نه و پوشم یم نه که گفتم_

 .برو ییتنها به

 :گفت یعصب یلحن با دوباره و دیکش موهاش الی رو دستش

 کنم، یم تنت امیم خودم ای یپوش یم ای !قبرستون همون ببرمت دیبا که الحق_

 زور به تا عیسر خودت پس نرسه اونجا به کار خوای یم اگه

 .شو حاضر آدم ی بچه نیع نشدم متوسل

 ردا حهیجر رو غرورم یشکل هر به شهیهم .شد خارج اتاق از بالفاصله و گفت نویا

 گرفته رییاس به رو من او و بودم بردش من که انگار کرد، یم

 نیا از شتریب اگر دونستم یم و نداشتم باهاش زدن چونه و چک ی حوصله .بود

 عیسر پس .ادیم بر دستش از کاری هر کنم، یمخالفت باهاش

 جن نیع شهیهم داشت عادت انگار نبود، اما سالن توی رفتم و دمیپوش رو لباسم

 بود داده هیتک نشیماش به انداختم، کوچه به ینگاه .بشه دیناپد

 .شدم خارج خونه از رم،یم دارم کجا به نکهیا از خبر یب .نبود عالم نیا در ییگو و

 شده رهیخ مقابل به یعصب و بود نشسته فرمون پشت ایعرش

 .افتاد راه به یمعطل یب اون و نشستم کنارش .بود

 م؟یریم اکج میدار بدونم هم من که خوبه_

 :گفت کنه، من به ینگاه یحت نکهیا بدون

 !ازدواج محضر_

 .برگشتم طرفش به زده رتیح

 ؟یگفت کجا_

 .محضر دی،یشن که یهمون_

 ؟یچ ی واسه_

 :گفت جوابم در خونسردی با و کرد عوض رو دنده
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 که مینکرد ازدواج که هم ما .ازدواج ای طالقه برای ای رند؟یم یچ ی واسه محضر_

 .میبر طالق ی اسهو میبخوا

 :گفتم زده بهت حال همون با بودم، شده جیگ

 ؟یچ خونوادم پس !تو؟ و من م؟یریم ازدواج ی واسه که نهیا منظورت_

 شیپ که یفرصت نیاول تا که کرد موافقت هم اون و کردم صحبت پدرت با روزید_

 کی و میبش محرم هم به تو و من فعالً ان،یب بتونند و ادیب
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 !میکن یم دائم عقد اومدند خانوادت که بعد و بشه خونده نمونیب موقت ی غهیص

 شیش ساعت ی واسه پدرت دوستان از یکی محضر از هم من

 .نکن زییآبرور پس هستند هم عموت و ییدا ضمنا .گرفتم وقت

 و کارهاش نیا با .آوردم ینم در سر گهید یکی نیا از بگم؟ یچ بودم مونده

 !کنه؟ ثابت خواست یم رو یچ شیناگهان ماتیتصم

 ایآ که هستم من تر مهم همه از کنم فکر ؟یذاشت یم انیجر در هم منو نبود بهتر_

 نه؟ ای بدم تو با ازدواج به تن خوام یم

 :گفت و برگشت سمتم به نیخشمگ

 .باشه شده عوض نظرت بعد به یمهمون شب اون از نکهیا مگر !بخوای که ریمجبو_

 .نکن نیتوه و باش من مقابل در کردنت صحبت مراقب گفتم بار کی_

 .نکنم ینیتوه خودت قول به هم من تا کن رفتار درست تو_

 اوردهین باال رو گند اون یلعنت شب اون تو اگه .درآوردی رو شورش که واقعا_

 .کردم ینم رو کار اون تو با لج سر از هم من که بودی

 .نذار من کار پای رو خودت هوس_

 !؟یگذرون یم خوش یکی با دفعه هر که تو ای بازم هوس من_

 :گفت و انداخت بهم ینگاه یعصب

 .شو خفه اوردیین باال منو سگ روی اون تا و نری من اعصاب روی بهتره نیبب_

 اری؟یب االب خوای یم گندی هر تو که بشم خفه_

 .اوردمین خودت و خودم سر ییبال کی تا شو ساکت گفتم_
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 محضر جلوی ایعرش .گذشت سکوت به راه یباق و نزنم یحرف گهید دادم حیترج

 انتظارمون به در مقابل که دمید رو مییدا و عمو و داشت نگه

 به رو خودم باشم افتهی یامن پناهگاه ییگو و رفتم طرفشون به .بودند ستادهیا

 محابا یب و کردم احساس رو مادرم و پدر بوی .انداختم آغوششون

 .بود شده متعجب حال اون در من از که آرمان ییدا .شدند ریسراز هام اشک

 :گفت و گرفت دستش در رو دستم

 جون؟ ییدا یکن یم هیگر داری یخوشحال از خوشگل؟ خانوم عروس هیچ_

 :گفتم هیگر هق هق ونیم و کردم پاك رو هام اشک دستم پشت با

 .کرد رو هواشون دلم و افتادم نایا مامان ادی دمید که هم رو شما جون، ییدا آره_

 دیکش سرم به یدست و گرفت قرار کنارم بود، گرفته قرار ریتاث تحت که هم عموم

 :گفت و

 آقا تیزندگ کیشر به دیبا بعد به لحظه نیا از .یباش محکم دیبا تو جون عمو_

 هر از تیخوشبخت و تو یخوشحال باش مطمئن ،یکن هیتک ایعرش

 در اونجا هم ها اون نذار پس .تره مهم و تر ارزش با مادرت و پدر ی واسه زییچ

 دخترم؟ باشه بگذره، سخت بهشون تو نبود

 .کردم ینم ییتنها احساس گهید و شدم تر آروم شونیدلدار و ییدا و عمو حضور با

 .جون عمو چشم_

 بهش ینگاه مین .سرشون پشت هم ایعرش و من و شدند محضر وارد مییدا و عمو

 که بود ظاهر حفظ خاطر به دیشا .نبود یعصبان گهید انداختم،

 کاری نیهمچ به میتصم چرا پس نبود یراض دلش ته اگه !داد یم نشون گونه نیا

 سؤال ان؟یب خانوادم که بود نکرده صبر یحت چرا بود؟ گرفته
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 جواب که بود ایعرش تنها که بودند آورده هجوم ذهنم به ادییز جواب یب های

 بعد .بود کرده سکوت که هم او و دونست یم رو ها نیا ی همه

 و عمو و میشد خارج محضر از م،یاومد در هم موقت عقد به ایعرش و من نکهیا از

 و شدند جدا ما از دومون، هر به کیتبر گفتن از بعد ییدا
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 نه انگار اما .بود همسرم اصطالح به و محرمم االن که مردی و ماندم من و رفتند،

 هم مقابل بهیغر دو نیع همچنان و میبود شوهر و زن که انگار

 اما باشه مونیزندگ روزهای نیبهتر و نیباتریز از ستیبا یم روز اون مثال .میبود

 !رفت یحرف چیه یب و کرد ادمیپ م،یدیرس که کوچه سر به !...

 که بودم خوشحال دلم ته اما دم،ید یم ایعرش از که یتوجه یب و سردی ی همه با

 به رسماً حدودی تا بلکه جسمم، و قلبم به تنها نه اکنون او

 ورود محض به و شدم خونه وارد و چرخوندم در توی رو دیکل .داشت تعلق خودم

 دلم روز نیا در نبودنشون و شونیخال جای دنید با دوباره

 ایعرش د،یشد یم میسه میشاد در و دیبود نجایا شما کاش گفتم خود با و گرفت

 مبل روی جا همون و شد بلند نهادم از یآه .گذاشت تنهام که

 غصه و کردن فکر همه نیا گهید اما .کردم سر مییتنها در رو یقیدقا و نشستم

 رو هام لباس نکهیا از بعد و شدم بلند .نداشت ای دهیفا ردنخو

 به و کردم، درست هیالو ساالد شام ی واسه و رفتم آشپزخونه به کردم عوض

 شدن باز صدای که بود موقع رید !ومدین یول ادیب تا ستادمیا انتظار

 شخود آپارتمان به اون اما رفتم پنجره پشت به عجله با دم،یشن رو نگیپارک در

 .بزنه من به سری کی بود نشده حاضر یحت و رفت

 .نداری اقتیل شعور، یب_

 روی به ییمانتو عیسر .کند له پاهاش ریز منو نیا از شتریب بذارم تونستم ینم

 .کنم روشن رو خودم فیتکل و برم آپارتمانش به تا انداختم لباسم

 مبل روی شدم که داخل .کرد باز رو در تا ستادمیا منتظر در پشت لحظه چند

 گرفت، حرصم شیالیخ یب همه نیا از .بود داده لم ونیزیتلو جلوی

 و گرفت دست در ونیزیتلو کنترل بهم اعتنا یب .ستادمیا مقابلش و کشینزد رفتم

 بود، دهیرس حد به کفرم .شد ها کانال کردن عوض مشغول

 نداختا بهم ینیخشمگ نگاه .طرف کی به کردم پرت و گرفتم دستش از رو کنترل

 :گفتم و ندادم بهش زدن حرف فرصت اما .شد بلند و

 از و سمتم به اییم یخواست زمان هر که هستم تو ی چهیباز من مگه ؟یآدم تو_

 ترکم شدی ریس ازم که موقع هر و بمونم باهات خوای یم من
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 دی،یم انجام خوای یم خودت که کاری هر هان؟ ه؟یچ کارهات نیا لیدل ؟یکن یم

 یم منو باشه داشته خبر روحم یحت نکهیا بدون و دنبالم اییم

 رونده که جا هر و کس هر از اگه که باشه راحت التیخ یخواست حتما .محضر بری

 رو ازتین و سراغش بری که هست نفر کی الاقل شدی

 !کنه برطرف

 رو دستش کی .بره در کوره از بشه باعث که بود یکاف حرفم کی نیهم دوباره و

 به دیکش منو رو، بازوم گرشید دست با و ردب موهام الی به

 .بهم زد زل اومدش در حدقه از های چشم با و خودش سمت

 محرمم چه کنم باهات کاری هر تونم یم بخواد، دلم موقع هر که یدون یم خوب_

 !ینباش چه و یباش

 :گفتم و کردم جدا ازش رو خودم زور به

 .بازی هوس آشغال کی تو چون ،یکن یم که معلومه_

 هوس یپ کهیمرت اون با یمهمون شب اون که تو پس؟ یهست یچ تو هستم من اگه_

 !نه؟یا از ریغ مگه .بودی لذتت و بازی

 کارم حاال .بود اومده جوش به خونم و شدم یم منفجر داشتم تیعصبان شدت از

 چه و دونست، یم خودش مثل منو زین او که بود دهیرس ییجا به

 زدم اونجا از سرعت به و ندادم ادامه گهید .میبود تهشناخ رو گهیهمد اشتباه به

 نابود زمیچ همه شب چند عرض در .بازگشتم خونه به و رونیب

 شده و مینبود سابق مثل گرید شب اون فردای از .غرورم و عشقم م،یزندگ شد،

 به کدام هر اما میبود هم کنار !تر بهیغر هم بهیغر دو از میبود
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 کدوم هر و میباش نداشته هم کار به کاری میبود گرفته میتصم .میرفت یم ییسو

 در ایعرش !یجالب ی رابطه چه واقعا .میکن رو خودمون یزندگ

 یم رونیب موقع رید تا ها شب و اومد یم ناهار خوردن ی واسه فقط روز طول

 خودش آپارتمان به راست کی گشت، یم باز که هم یزمان و موند
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 همه که دادم نانیاطم و گرفتم تماس مادرم و پدر با روز چند اون توی .رفت یم

 ها چارهیب .رهیم شیپ یخوب به ایعرش و من ی رابطه و هیعال زیچ

 ینم ور زیچ چیه و کس چیه فتمیب لج ی دنده روی من یوقت که دونستند یم

 سفره و دمیکش خونه به یدست کی روز اون و بود دیع شب .شناسم

 لحظه شب مهین از بعد مین و سه ساعت .کردم پهن زیم روی یکوچک نیس هفت ی

 رفتم ماهان اتاق به ادیز یخستگ از من و بود سال لیتحو ی

 چند ساعت دونم ینم .کردم میتنظ سه روی رو میگوش ساعت و بخوابم کم هی تا

 به دزد نکهیا از .شدم داریب خواب از یتوق و تق صدای با که دبو

 بود دستم دم که رو یگلدون .بودم کرده وحشت یحساب باشه اومده خونه

 وارید روی رو ای هیسا که نییپا رفتم ها پله از سالنه سالنه و برداشتم

 یکلیه با قد بلند مرد کی ؟یگذاشت تنها یتیوضع چه توی منو ایعرش نیبب .دمید

 ایخدا !م؟یایب بر غول نیا پس از جور چه حاال ایخدا .چهارشونه

 به و دمیند رو آخر ی پله که کردم یم سکته داشتم ترس از .کن رحم بهم خودت

 به مهیسراس ایعرش و شد روشن چراغ ناگهان .افتادم شدت

 یم درد قدری و بود خورده چیپ پام کم هی فقط و بود نشده میطور .اومد طرفم

 .دکر

 ری؟یبگ ادی رو رفتن راه خوای یم یک تو آخه نشده؟ تیطور ؟یخوب ایمح_

 .شدم بلند خودم و شدم مانعش که کنه بلندم تا کرد دراز رو دستش

 ؟یزن یم پرسه خونه توی دزدها نیع چرا !داخل؟ اومدی جور چه تو_

 .ساختم خودم ی واسه دیکل هی دتیکل روی از شیپ روز چند_

 داشتم ؟یگفت یم من به شد ینم دی؟یم انجام اجازه بدون رو ریکا هر تو نمیبب_

 .کردم یم سکته ترس از

 .بگم بهت بود رفته ادمی_

 اومدی؟ یچ ی واسه حاال_

 با بود ممکن اومدم ینم اگه ساله، لیتحو ی لحظه گهید ساعت کی نکهیا مثل_

 !کنند شک زییچ به من نبود در رییگ یم تماس که خانوادت

 !یهست ها اون فکر به که هخوب جداَ؟_
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 .ببرند ییبو زییچ از خانوادت خوام ینم که یدون یم خودت رو لشیدل_

 .رو لشیدل دونم یم خوب بله،_

 دو هر و میبود نشسته هم مقابل مینیبنش هم کنار نکهیا جای به سال لیتحو از قبل

 و قهر با که یسال .میبود دیجد سال آغاز انتظار در سکوت در

 هم خودمون روی به یحت شد، لیتحو که سال !یسال عجب شد، یم آغاز نهیک

 و خشک کیتبر کی به فقط و میکن یروبوس هم با که میاوردین

 :داد جواب خودش بوق چند از بعد و گرفتم رو بابا ی شماره !میکرد بسنده یخال

 .مبارك دتونیع ،ییبابا سالم_

 وره؟چط گلم دختر .باشه مبارك هم تو دیع دخترم، سالم_

 .سرمون باالی تونیسا و دیباش سالمت و خوش شهیهم ...شاایا .خوبم خوب یمرس_

 کنارته؟ االن حتما چطوره؟ ایعرش آقا یراست زم،یعز ممنون_
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 .کنه صحبت شما با بهش دمیم رو یگوش بعد جون، بابا آره_

 .کنه صحبت باهات که منتظره مادرت، به دمیم رو یگوش دخترم، باشه_

 .دیکن آغاز رو یخوب سال و دیباش خودتون مراقب بابا، یمرس_

 .خدانگهدار زم،یعز طور نیهم هم تو_

 به سر یکل ماهان هم معمول طبق و کردم صحبت ماهان و مامان با نکهیا از بعد

 رو دیجد سال هم اون که ایعرش به دادم رو یگوش گذاشت، سرم

 زیچ همه که کنه بازی نقش خانوادم مقابل در تونست خوب که الحق و بگه کیتبر

 یب بعد و موند یساعت مین ایعرش !رهیم شیپ یخوش و یخوب به

 یماه با پلو سبزی دیع روز ناهار ی واسه .گذاشت تنهام دوباره و رفت یحرف چیه

 ایعرش از خبری نشستم انتظار به چه هر اام کردم، درست

 برای رو ظهر مواقع، یبعض در شیالیخ یب ی همه با الاقل شدم، نگرانش .نشد

 شیگوش به .بود دیع اول روز امروز که خصوص به اومد یم ناهار

 شور به دلم جور بد .طور نیهم هم خونش تلفن داد، ینم جواب اما زدم زنگ

 نیا که نداشت سابقه .ادینم که بده برخ کی تونست یم بود، افتاده
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 گرفتم، رو شمارش دوباره یوقت و نشد خبری شب تا .بذاره خبر یب منو جور

 واسش یاتفاق نکنه شدم، یم وونهید داشتم !بود خاموش شیگوش

 هم مادرش و پدر از .بود افتاده جونم به خوره مثل الیخ و فکر هزار !باشه؟ افتاده

 زییچ مادرش بود گفته ایعرش آخه ،رمیبگ خبری تونستم ینم

 قرار انیجر در دینبا اوضاع شدن بهتر تا و دونه ینم االنمون ی رابطه به راجع

 به کنم؟ دیبا کار چه دونستم ینم و نداشتم قرار و آروم .رهیبگ

 .کنه بهم یکمک بتونه دیشا که زدم زنگ مارال

 مارال؟ الو؟_

 !کردی؟ ما از ادیی بعج چه .مبارك دتیع خانوما، خانوم سالم_

 !شده گم ایعرش مارال،_

 ؟یچ_

 و خاموشه هم شیگوش .ستین ازش خبری حاال تا روزید از دی،یشن که نیهم_

 .دهینم جواب هم خونه تلفن

 .باشه اونا با رو دیع روز که مادرش و پدر ی خونه رفته دیشا_

 تا روزید از خرهباال .نده من به یاطالع که ستین فکر یب هم قدرها نیا مارال، نه_

 .باشه کرده روشن رو شیگوش دیبا حاال

 اد؟یم بر من دست از کاری چه_

 ازش حاال و باشه بوده دوست ایعرش با که یشناس ینم دانشگاه توی یکس گمیم_

 باشه؟ داشته خبری

 شرکتش توی که سارا نامزد مهران و بود دلش ور شهیهم که نینازن جز به ...وا_

 .شناسم ینم من رو گهید یکس کنه، یم کار

 :گفتم دستپاچه

 ؟یکن دایپ واسم یتون یم رو شمارش مارال_

 :گفت متعجب مارال

 کنم؟ دایپ کجا از آخه_

 .ینگران از رمیم یم دارم .بزن زنگ یتون یم یک هر به کنم، یم خواهش مارال_
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 .بدم خبر بهت زود کنم یم یسع اومد، ادمی آهان_

 .کنم یم خواهش عیسر فقط ممنون،_

 .داد بهم رو عمادی آقای ی شماره و گرفت تماس مارال بعد ساعت کی بایتقر

 .گرفتم رو شمارش بالفاصله

 بله؟_

 عمادی؟ آقای سالم، الو؟_

 د؟ییبفرما هستم، خودم_

 شیپ یمهم کار .رهنما آقای انیدانشجو از هستم، راد .شمیم تونمزاحم شرمنده_

 به یچ هر اما بذارم انیجر در رو شونیا دیبا که اومده

 ازشون یاطالع شما .خاموشه ای دنینم جواب ای متاسفانه زنم یم زنگ شونیگوش

 د؟یندار

 :گفت بود، شده من موقع یب تماس از متعجب که عمادی

 !افتاده؟ یاتفاق .ندارم خبری نشویا از من راد خانوم_

 باهاشون امشب تا دیبا که دارم شونیا با یمهم یلیخ کار که کردم عرض نه،_

 مزاحمتون موقع یب که دیببخش صورت هر در .کردم یم صحبت

 .خدانگهدار شدم،

 :کردم زمزمه خودم با و نشستم ها پله روی دیناام و کردم قطع رو یگوش

 .باش مراقبش هست که جا هر کجاست؟ من اییعرش ا،یخدا_

 یول گرفتم رو شمارش دوباره .بودم ایعرش از خبر یب همچنان من و بود شده صبح

 با .خورد زنگ خونه تلفن که بود ده ساعت !بود خاموش

 .باشه ایعرش دیشا که دمیدو تلفن سمت به یخوشحال

 ا؟یعرش الو؟_

 .آرمانتم ییدا !خانوم ایمح ستمین ایعرش_

 مثل نشه، متوجه ییدا نکهیا برای یول .نشستم نیزم روی رفته وا و ردخو ذوقم توی

 :دادم جواب شهیهم

 د؟یخوب جون، ییدا سالم_
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 .مبارك دتیع ،ییدا ممنون_

 .مبارك هم شما دیع .نبود حواسم شرمنده_

 گذاشته؟ تنها رو ما گل دخمل که کجاست ما اییعرش آقا نیا نمیبب_

 از فعال یکس دینبا گفت یم بهم زییچ دلم ته و دمب ییدا به جواب چه بودم مونده

 :گفتم دروغ به اجباراً پس بشه، خبر با ایعرش بتیغ

 !اصفهان سمت بره ظهر روزید شد مجبور کاری سفر کی خاطر به جون ییدا_

 !خبر یب چه ا_

 یم بر فوری بشه تمام کارش نکهیا محض به ...شاایا اومد، شیپ دفعه کی آره،_

 .گرده

 شده؟ تنگ واسش دلت دادی؟ رو تلفن جواب جور نیا نیهم برای پس !آهان_
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 .خودشه که کردم فکر هم من و رهیگ یم تماس صبح گفت شبید آخه ،ییدا بله_

 دعوت ناهار ی واسه رو جان ایعرش و تو که زدم زنگ راستش جان، ییدا خب_

 .ینمون هم تنها که ایب تو ستندین شونیا که حاال کنم،

 بدون .باشه هم ایعرش که گهید موقع کی دیبذار دیش ینم ناراحت اگه جون ییدا_

 .برم ییجا رهینم دلم اون

 فکر به همه نیا که گرفته رو ما خوب دخمل که ایعرش حال به خوش طون،یش ای_

 .ست شازده

 .ییدا ممنون_

 رو ما سالم گرفت تماس خان ایعرش اگه ،ییدا شمینم مزاحمت گهید من ییایمح_

 .برسون بهش هم

 .بهتون زنم یم سر کی حتما .دیبرسون رو جون پرستو سالم هم شما ،ییدا چشم_

 زم؟یعز نداری کاری ،ییدا یکن یم خوشحالمون_

 .خداحافظ جون، ییدا نه_

 .خداحافظ_
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 که رفتم ایعرش آپارتمان به دوباره و دمیپوش رو مانتوم کردم، قطع که رو یگوش

 و نکرد باز رو در یکس زدم زنگ یچ هر اما باشه، برگشته دیشا

 .رونیب اومد در از یصالح که برگردم خواستم دیام نا

 .راد خانوم سالم_

 :دادم رو جوابش و کردم نگاهش متعجب

 .سالم_

 شما؟ دیخوب_

 .ممنون_

 خوبه؟ حالشون نم،یب ینم رو ایعرش آقا که هست روزی چند_

 .رفت یم اعصابم روی داشت هم دختره نیا نداشتم، یحساب و درست حال خودم

 :گفتم یعصب یلحن با

 مگه؟ چطور_

 من به که یکمک خاطر به خواستم دمشون،یند گهید شب اون از بعد چون راستش_

 !کنم تشکر شونیا از کردند

 .شدم ینم منظورش ی متوجه و بودم شده جیگ

 خونه به شونیا همراه به که هست یشب همون منظورتون شم،ینم متوجه_

 د؟یبرگشت

 .بله_

 !بوده؟ کرده شما به یکمک چه ایعرش و بوده افتاده یاتفاق چه مگه_

 یوقت .بودم نرفته کاش که بودم رفته یمهمون کی به من شب، اون راستش_

 یم ایعرش آقا از شند، یم نگران خونه به من ومدنین از خانوادم

 خونه به موقع اون تا چرا که بشه من اییجو و ادیب یمهمون محل به که خوان

 اونجا به خودشونو عیسر و کردند لطف هم شونیا و بودم؟ برنگشته

 .ارهیم رونیب یمهمون اون از نبودم یمناسب تیوضع در اصال که منو و رسوندند

 شکر رو خدا که شدند ریدرگ هم نفری چند با من خاطر به البته
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 !بزنند ایعرش آقا به یبیآس نتونستند بودند، مست ها اون چون

 چه من و بود انداخته خطر به رو جونش دختر نیا خاطر به من اییعرش !من خدای

 موقع همون کاش !بودم کرده موردش در ای نهاحمقا فکر

 . ... من کاش و ایعرش بودی گفته من به رو یچ همه

 خوبه؟ حاتون راد خانوم راد؟ خانوم_

 .اجازتون با خوبم،_

 .کنم یم خواهش_

 از رو ایعرش اشتباهم، الیخ با شب همون .بشنوم نیا از شتریب خواستم ینم گهید

 دیشا .بده یحیتوض بودم نداده اجازه یحت و بودم رونده خودم

 روز دو امشب با .بودم خبر یب االن همچون من و داشت یلیدل هم نینازن مورد در

 سوی نیا از کالفه من و بود شده دیناپد ایعرش که شد یم

 گهید !نیزم توی بود رفته و بود شده آب انگار .رفتم یم سالن سوی اون به سالن

 خبر یب من و افتاده یاتفاق کی واسش که بود شده باورم

 .ارندیب برام او از ناگواری خبر بودم منتظر آن هر و بودم شده دیام نا کامال .هستم

 ایعرش های یمحل کم و قهر و دعوا در لحظاتم تمام بودم حاضر

 بتیغ از من مثل که هم مارال .بمونه کنارم و برگرده سالمت به اما بگذره،

 تیوضع اون در تا شمیپ اومد د،بو شده نگران یلیخ ایعرش یناگهان

 .نباشم تنها

 از خبری تا نمیبنش نجایا شتریب لحظه کی یحت که ندارم طاقت گهید من مارال_

 اگه .میبزن ها مارستانیب به سر هی میبر ایب .ارندیب واسم ایعرش

 .کنند شیدایپ بتونند دیشا میبر هم یآگاه ی اداره به شد الزم

 .میبر خب، یلیخ_

 رو ها مارستانیب از یکل شب تا و رونیب میزد خونه از و دمیپوش رو وممانت عیسر

 بودم خوشحال طرف کی از .میدینرس ای جهینت به اما م،یگشت

 از نگران گهید یطرف از و نکردم داشیپ مارستانیب در و فتادهین براش یاتفاق که

 هم سری برگشتمون ریمس توی باشه؟ تونه یم کجا پس نکهیا
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 قسمت به منو اونجا .باشه کردنش دایپ به دییام بلکه م،یزد یآگاه ی اداره به

 هم قایدق که رو تصادف کی خبر ستهیشا سروان و بردند تجسس

 آتش اثر بر که ییاونجا از و .داد رو بود افتاده اتفاق ایعرش شدن گم با زمان

 هم نیماش مشخصات تمام و بود سوخته کامل طور به نیماش سوزی،

 لحظه کی !باشد خودش است ممکن که زدند یم حدس بود، ایعرش مثل چون

 و رفتند یاهیس هام چشم .دمینشن ییصدا گهید و شد یچ دمینفهم

 .دمید سرم باالی ونیگر رو مارال اومدم هوش به یوقت .افتادم هوش یب

 !افتاده؟ یاتفاق چه هستم؟ کجا من مارال_

 :گفت مارال به رو که دمیشن رو سروان صدای لحظه همون

 جسد و یقانون پزشک به انیب دیبا بهتره، حالشون و اومدند هوش به اگه خانوم_

 نیب از سوزی آتش در زیچ همه متاسفانه .کنند ییشناسا رو

 !کنند ییشناسا رو جسد بتونند دیشا که هستند شونیا فقط و رفته

 مرده امیعرش با هم من کاش و دهیرس هم من مرگ ی لحظه کردم یم احساس

 شده سست کامال پاهام .بشم بلند که کرد کمکم مارال .مبود

 .بردارم قدم تونستم یم یسخت به و بودند

 یک .دادم دست از زودی نیا به رو امیعرش اومد؟ سرم به یچ دیید مارال_

 چشم اون و نباشه گهید من نینازن اییعرش که کنه یم رو فکرش
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 منو چرا ؟یرفت کجا من عشق باشه؟ شده بسته شهیهم برای اهشیس قشنگ های

 ؟یگذاشت تنهام زودی نیا به یچ ی واسه نبردی؟ خودت با هم

 و گرفت بغل توی منو خت،یر یم اشک زیر کی فقط من خراب حال از که مارال

 :گفت

 یکل روز در نباشه، تو اییعرش اون اصال دیشا .ستین مشخص که هنوز جون، ایمح_

 گم با زمان هم اتفاق حسب بر دیشا فته،یم اتفاق تصادف

 .باشه شده ایعرش شدن

 :گفتم میحال یب حالت همون با
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 .مارال گذشته که روزه پنج االن نشد؟ خبری ازش چرا پس_

 . ...وا دونم ینم_

 تمام .کنم ییشناسا رو جسد و برم ییتنها به که خواستند من از یقانون پزشک توی

 رو برداشتن قدم جلو به توان پاهام و بود کرده خی تنم

 جسد روی به کامال که دییسف ی پارچه به چشمم دور از که نیهم .نداشتند

 مارال .افتادم نیزم به و شدند خم پاهام افتاد، بود شده دهیکش

 یم تر کینزد چه هر .برم راه کرد مکمک و کرد بلندم و دیدو طرفم به مهیسراس

 باالی به و کردم یم احساس رو قلبم ضربان شدن کند شدم،

 کنار روش از رو پارچه یوقت .ستهیبا خواست یم قلبم دمیرس که جسد سر

 رو هام چشم .رفتم حال از دوباره و سوخته جسد به زدم زل دند،یکش

 ادمی به زیچ همه .بود ستادهیا کنارم هم مارال و بودم یتخت روی کردم، باز که

 که رو جسدی .نشست لبم بر اشک با توأم لبخندی اریاخت یب اومد،

 قدری باشه؟ زنده هنوز بود ممکن من عشق پس نبود، من اییعرش بودم دهید

 .موند کنارم رو شب اون مارال و میبرگشت خونه به شدم بهتر که

 در و بودم دهید شب اون که ادمافت یکابوس ادی به و بودم دهیکش دراز تختم روی

 یم کشینزد چه هر اما دم،ید یم دور از رو ایعرش ظیغل مه اون

 نظر از کامال و دمیند رو ایعرش گهید که ییجا تا شد، یم دورتر و دورتر او شدم

 یکابوس همون ا،یعرش بتیغ نیا مبادا نکهیا فکر از .شد دیناپد

 گم از هفته کی .ومدین چشمام به خواب صبح تا و گرفت میگر دم،ید که بوده

 خواهرش عقد مراسم خاطر به هم مارال و بود گذشته ایعرش شدن

 سراغ بابام و مامان جمله از یکس هر روز چند نیا در و بود برگشته خونه به میمر

 حالش از شدن مطلع تا بودم ناچار من و گرفتند یم رو ایعرش

 و بمونه اصفهان در شترییب مدت مجبوره شیکار سفر خاطر به م،یبگو دروغ به

 تماس باهاش شهینم نداره، یمشخص تلفن به یدسترس چون

 یکس که بود واضح کامال و رهیگ یم تماس بتونه خودش که موقع هر و گرفت

 با کم کم من و گذشت دیع التیتعط .کرد ینم باور رو حرفم
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 نیا به رو خودم دل و بودم اومده کنار شیناگهان دادن دست از و ایعرش بتیغ

 من به او از خبری روزها نیهم شک یب که بودم کرده خوش

 و دل من اما شد، یم شروع زدهیس از بعد قایدق دانشگاه های کالس .دیرس خواهد

 با رو دوشنبه که خصوص به نداشتم، رو دانشگاه به رفتن دماغ

 یلحظات دای به و رفتم انومیپ اتاق به .بود شنبه عصر امروز و داشتم کالس ایعرش

 رو یآهنگ مونییآشنا روز نیاول ادی به و نواختم یم ایعرش با که

 یب اشک های قطره و بودم بسته رو هام چشم .نواختم میداشت دوست دو هر که

 یب انگشتام که نواختم اونقدر .شد یم ریسراز هام گونه بر اریاخت

 انویپ ویر به که امیعرش عکس به و نشستم حال همون به لحظه چند .شد جون

 رهیخ باشد، دگانمید مقابل نواختن موقع شهیهم تا بودم گذاشته

 آپارتمانش در که افتادم روزی ادی به و نشست لبانم بر ای خنده ای لحظه .شدم

 بهش نکهیا بدون من و میکرد یم مرتب رو لشیوسا و بودم

 مشیقا لباسم توی و بودم رفته کش رو هاش عکس از یکی رم،یبگ اجازه ای بگم

 گرفته قابش خودم که رو عکسش !نشه متوجه که بودم کرده

 و دمیکش چشماش بعد و لباش روی به رو انگشتم و گرفتم دست در بودم

 :کردم زمزمه آروم و دمیبوس

 برات دلم چقدر من، یزندگ یدون ینم .من عشق شد تموم زیچ همه زود چه_

 .شده تنگ

 

 230 

 !خانومم دونم یم_

 بودم؟ شده یاالتیخ یعنی !بود آشنا برام صدا نیا چقدر .زد خشکم حال همون به

 رو هام پلک فقط زده بهت صدا، سمت به برگشتم و شدم بلند

 نیا تونست ینم نه .نشستم جام سر ناباورانه دوباره و کردم بسته و باز بار چند

 بهم مدت نیا که یروح فشار خاطر به حتما باشه، من اییعرش

 .شدم یاالتیخ بودم کرده یزندگ خاطرش و ادی با روزها نیا تمام و بود شده وارد

 زیچ همه دمیفهم زد زانو مقابلم و اومد طرفم به ایعرش یوقت اما
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 آغوشش به رو خودم اریاخت یب و گرفتم هام دست ونیم رو صورتش .تهیواقع

 هم با دو هر و داد یم فشار خودش به منو محکم هم او و انداختم

 به هام مشت با بار نیا و دمیکش رونیب آغوشش از رو خودم .میختیر یم اشک

 :زدم داد و دمیکوب نشیس

 عذابم منو مدام چرا شم؟یم داغون کشم؟ یم یچ من ینگفت ؟یلعنت بودی کجا_

 دی؟یم

 آغوش به منو دوباره بعد و زد انگشتام روی به ای سهبو و گرفت رو هام دست

 چشم به زدم زل .شدم آروم که کرد نوازشم اونقدر و گرفت

 .هام چشم به زد ای بوسه اون و هاش

 !نجایا کشوند منو نگاهت نیهم و هات چشم نیهم عروسکم، نکن نگاهم جور نیا_

 و داشت ارزش برام ایند بود کنارم نکهیهم یول دم،ینفهم حرف نیا از رو منظورش

 .نبود مهم برام گریید زیچ چیه

 !بذارمت خبر یب شدم مجبور عشقم، خوام یم معذرت_

 بود شده باورم گهید مدت نیا توی ؟یبزن زنگ هی یتونست ینم یعنی ا؟یعرش چرا_

 .دادمت دست از شهیهم ی واسه

 :گفت و زد میشونیپ روی به ای بوسه

 یخواه منو نباشم هم کنارت اگه یحت دلم، زیعز یدینم دست از منو زمان چیه تو_

 .داشت

 بذاری؟ خبرم یب طوری نیا شد باعث یچ ایعرش بگو بهم_

 که شام نمیبب گرسنمه، یلیخ من که میبخور زییچ یشام کی میبر اول بهتره_

 م؟یدار

 .نچ_

 ؟یخانوم شدی تر تنبل نبودم من که مدت نیا نکهیا مثل_

 زور به هم غذا لقمه کی یحت بره؟ آشپزی به دلم تیعوض اون توی یداشت انتظار_

 .رفت یم نییپا گلوم از

 .نذار من حساب به رو تیتنبل طون،یش_

 .رفت ینم کاری چیه به دلم کن باور_
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 ی واسه زییچ کی من تا بشور رو صورتت و دست برو لجباز، دختر خب یلیخ_

 .بدم سفارش شام

 .ممنون باشه،_

 ولع با و بودم آورده دست به رو اشتهام که بودم زده ذوق اونقدر شام زیم سر

 غذاش با فقط و بهم بود زده زل طور همون ایعرش .خوردم یم

 .کرد یم بازی

 !بودی گرسنه یلیخ که تو خوری؟ ینم چرا جان ایعرش_

 .زمیعز خورم یم_
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 ایعرش .سالن توی رفتم و ختمیر قهوه فنجون دو ها، ظرف شستن و شام از بعد

 بار چند که چنان اون .بود فکر در غرق و نشسته مبل روی

 رو دستم شد حضورم ی متوجه یوقت و نشستم کنارش .نشد متوجه و زدم صداش

 .نشوند خودش پاهای روی به و کرد بلندم و گرفت

 باعث مطمئنا که شنوی یم رو زییچ .بزنم حرف باهات خوام یم انج ایمح_

 یم ازت بگم، بهت رو انیجر نکهیا از قبل یول !شهیم تیناراحت

 !ینکن قضاوت عجوالنه که خوام

 باهام خواست یم یچ به راجع یعنی .نبود دلم توی دل هاش، لب به موندم رهیخ

 بود؟ احتنار و یعصب گفتنش از هم خودش یحت که بزنه حرف

 :گفت و زد لبانم روی به ای بوسه کنه، صحبت به شروع نکهیا از قبل

 موقع اون گم؟یم بهت رو زیچ همه وقتش به گفتم پارك در روز اون ادتهی زمیعز_

 .رمیگ یم قرار یطیشرا نیهمچ در که نبودم مطمئن هنوز

 :دمیپرس ینگران با .بود افتاده شماره به قلبم تپش

 !جان؟ ایعرش یتیموقع چه_

 ها نیا ی همه یول دارم، و داشتم نینازن با یکینزد ی رابطه من درسته جان، ایمح_

 و میدار هم با که هیکینزد یخانوادگ یدوست خاطر به تنها
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 نیا به نینازن که نیا البته .بودی یخانوادگ ی رابطه نیا انیجر در هم خودت

 و ست،ین یدیترد کنه یم نگاه ای گهید دید به یخانوادگ یدوست

 همه به و جا هر و دونه یم خودش ی ندهیآ همسر منو االتشیخ در نکهیا لیدل

 ییآشنا از قبل که نهیا خاطر واسه هستم، نامزدش من گهیم

 از بعد و شهیم آشنا خودش از تر نییپا ی طبقه از پسری با نینازن هامون، خانواده

 نیزننا ی خانواده که یزمان و شند،یم هم عاشق هم مدت کی

 حال نیا با .شوند یم هم با ها اون ی رابطه ی ادامه از مانع شندیم مطلع انیجر از

 با ازدواج بر بوده فرهاد اسمش که پسر اون نیهمچن و نینازن

 که باری چند از بعد هم فرهاد و رسن ینم ای جهینت به اما کنند، یم فشاری پا هم

 کنند، یم تیشکا ازش مزاحمت جرم به نینازن ی خانواده

 خبر با نینازن که نیا تا گذره یم کوتاه مدت کی و شهیم نینازن از ییجدا به حاضر

 بوده خودشون ی طبقه از که شونیهمسا دختر با فرهاد شهیم

 یم دایپ نجات که یخودکش بار کی از بعد و ارهینم طاقت باالخره و کرده، ازدواج

 خونه رسآد دونسته، یم مقصر امر نیا در رو خانوادش و کنه

 هر به .کنه یم پا به قشقرق و خونش در دم رهیم و کنه یم دایپ رو فرهاد ی

 دست اون یول کنه یم دور اونجا از رو نینازن فرهاد، بوده یزحمت

 رهیگ یم میتصم فرهاد نکهیا تا کنه، یم تکرار رو کارش نیا هم باز و نبوده بردار

 هم و بوده بهتر خودش ی واسه هم جوری نیا .بره تهران از

 که خاطر نیا به بوده، برده ادی از رو نینازن عشق که خاطر نیا به نه البته .نینازن

 یم عذاب جور بد دهید یم وضع اون در رو اون که بار هر

 از فرهاد که یوقت !ادیم نینازن دنید به دورادور یگاه از هر هم االن یحت .دهیکش

 وقت چیه نکهیا زا ناباوری و شوك در یکل نینازن رهیم تهران

 یروان مارستانیب در رو یمدت یحت و مونه یم دید نخواهد رو فرهادش گرید

 .شهیم مرخص کنه یم دایپ بهبود حالش یوقت و بوده، شده بستری

 منو اول بار برای که یزمان و خانوادم با ییآشنا از بعد من، شانس از متاسفانه اما

 نیا و نهیب یم خودش مقابل گهید بار رو فرهادش ییگو نه،یب یم
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 رابطش روز به روز و !کنه یم دایپ من در رو خودش ی گمشده فرهاد که شهیم

 گهید رو بار نیا رهیگ یم میتصم و کنه یم تر کینزد من با رو

 من و زد یم صدا فرهاد اسم به منو هم ها مدت تا نده، دست از رو فرهادش

 شده مطلع بود هگفت رو انیجر مادرم به که مادرش قیطر از که هم

 و گذروند حد از که رفت شیپ ییجا تا اون یول گرفتم ینم سخت بهش بودم،

 با دیبا حتما که داشت اصرار و دونست یم من مالک رو خودش

 من نکهیا بفهمونم، بهش رو قتیحق کردم یسع بارها اون از بعد !میکن ازدواج هم

 ساساح نیتر کوچک و نمیب یم خواهرم چشم به رو اون تنها

 از بعد یحت .رفتیپذ ینم یصورت چیه در اون اما ندارم، بهش نسبت یعشق و

 تو به نسبت من ی عالقه از او و یگذاشت میزندگ به قدم تو نکهیا
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 حرف نیا از لجبازتر اون اما شدم، تو عاشق که فهموندم بهش صادقانه شد، آگاه

 از فرهاد یعنی ایعرش که رفت ینم بار ریز وجه چیه به و بود ها

 یدون یم خودت که هم رو شیباق گهید و باشه، گریید عاشق رفتش دست

 .زمیعز

 شد، آسوده المیخ بودم شده مطلع ایعرش با نینازن ی رابطه یچگونگ از که اکنون

 نینازن به یاحساس گاه چیه من اییعرش که که بابت نیا از

 و آنهاست، نیب زییچ که بودم کرده گمان اشتباه به دوباره چقدر من و نداشته

 یخواه عذر ایعرش از .بودم کرده سرزنشش لیدل نیا به بارها

 :گفتم بود، لبم ی گوشه بر یشادمان از که لبخندی با و کردم

 نگفته من به حال به تا که بود تسخ همه نیا موضوع نیا گفتن جان ایعرش_

 یم رونیب دیترد و شک نیا از منو اول روز همون دیبا تو !بودی؟

 .آوردی

 :گفت بود، ناراحت همچنان و بود رفته هم توی قبل از شتریب چهرش حاال که ایعرش

 فقط نینازن انیجر .هست گهید یموضوع از من یناراحت قتیحق من، اییمح اما_

 ینباش اعتماد یب من به نسبت گهید که تو کردن آگاه ی واسه
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 ی متوجه کردم یم گمان چون بودم نکرده صحبت موردش در هم االن تا و گفتم

 .ندارم بهش ای عالقه نیتر کوچک من که شدی نیا

 تندتر صدای بار نیا و شد محو بود لبانم روی به که هم یکوچک لبخند کی همون

 تیواقع نیا پس .دمیشن یم وضوح به رو قلبم ضربان شدن

 !نبود؟ ایعرش بتیغ لیدل و ماجرا

 در منو رو هفته دو نیا بودی مجبور که افتاده یاتفاق چه ه؟یچ انیجر جان ایعرش_

 بذاری؟ خبری یب

 دور به رو دستش و نشوند خودش کنار و کرد بلند پاهاش روی از منو ایعرش

 مچش به شد رهیخ و کرد کینزد بهم رو صورتش و انداخت کمرم

 و داغ حالتش وخوش کوچک های لب .زد لبانم روی به یطوالن ای بوسه و هام

 من سرد تن به رو وصف یب ییگرما و حرارت و بود نیآتش

 .دیبخش

 ... من جان، ایمح_

 ا؟یعرش یچ تو_

 !کردم ازدواج من_

 و شدم بلند کنارش از زده شوك باشند، کرده وصل بهم برق ییگو لحظه اون

 .ستادمیا مقابلش

 .ذاری یم سرم به سر داری آره؟ یکن یم یشوخ !ا؟یعرش یگیم داری یچ_

 :گفت آروم کنه بهم ینگاه نکهیا بدون و بود نییپا سرش

 !بود نیهم هم بتمیغ هفته دو نیا لیدل و گفتم جدی کامال جان، ایمح نه_

 شل پاهام !کنم باور تونستم ینم دمیشن یم که رو چه اون و بودم خواب در ییگو

 شهیر دلم در توامان عشق و نفرت .نشستم نیزم روی و شد

 :زدم ادیفر و کردم بلند رو سرم .دواند

 تمام هم دیشا !آره؟ ن،ینازن با دلسوزی سر از حتما کردی؟ ازدواج یک با یلعنت_

 هم سر خودت از که بوده یدروغ یگفت االن که رو چه اون

 .میایب کوتاه و بگذرم هم من تا کردی
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 خشم با ره،یبگ رو هام شونه تا کرد دراز رو دستش و زد زانو مقابلم و جلو اومد

 :گفتم و زدم پس رو دستش

 اینودهشت______________ کتابخانه maryam banoo اینودهشت انجمن کاربر

 842 | عشق وفای
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 .یعوض نزن دست من به_

 یم اشتباه داری خدا خداوندی به .بدم حیتوض واست بذار کنم، یم خواهش ا،یمح_

 .ینکن قضاوت زود که خواستم تو از من !یکن

 تو .رو گریید کس چیه نه و یشناس یم رو خدا نه تو ار،ین من جلوی رو خدا اسم_

 قضاوت زود یگیم من به حاال و کردی خودت ی چهیباز منو

 نکنم؟

 .کنم یم التماست ایمح_

 رو کار نیا من با یتونست چطور .نمتیبب نه و بشنوم رو صدات خوام یم نه گهید_

 .نجایا از برو و شو دور هام چشم جلوی از ؟یکن

 از بود پر که اهشیس های چشم به شدم رهیخ ناخودآگاه بره خواست که ای لحظه

 یاشک ی قطره نداشتم طاقت زمان چیه که ییها چشم اشک،

 با من و دمیشن رو ایعرش رفتن اون دنبال به و در شدن بسته صدای .رهیبگ خود به

 و گرفتم باال رو سرم نفرت و درد از پر یدل و اشکبار یچشمان

 .زدم چنگ نیزم به

 رو نکردم گناه کدام تاوان زدی؟ رقم من برای که بود یسرنوشت چه نیا ا،یخدا_

 ایر یب و خالصانه کردم، التماست که من ایخدا دم؟یم پس دارم

 او دیبا بازگشته او که حاال چرا عشقم؟ عاقبت شد نیا چرا پس خواستم، تو از رو او

 آتش در و بسوزم نبودش در و کنم میتقس گریید با رو

 زیچ کی تنها میزندگ در که من نبودم؟ بندت من مگه ایخدا بشم؟ خاکستر عشقش

 من از رو او تو و رو، عشقش و رو او فقط خواستم، تو از

 دادن دست از بود؟ نیا یزندگ از من سهم یعنی .گریید به دادی و شیگرفت

 عشقم؟
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 کردم باز رو چشمم حال یب یوقت اما ختم،یر اشک و زدم ضجه مدت چه دونم ینم

 با .بود دنیبار حال در بهاری باران و بود شده روشن هوا

 و نشست دلم بر یبزرگ غم گرید بار بود، گذشته من بر که یسخت شب ادآوریی

 شدم متوجه که بشم ندبل خواستم .گرفت رو گلوم راه یبغض

 اومد ادمی که ییاونجا تا آوردم، فشار مغزم به !هستم تختخوابم روی و اتاقم توی

 حتما !بودم نجایا حاال و بودم رفته حال از سالن کف رو شبید

 از یسخت به .بودم اومده اتاقم به و بودم شده داریب سرما از شب مهین خودم

 .شستم رو روم و دست و رفتم ییروشو به و نییپا اومدم تخت

 رفت، یم ضعف یگشنگ از دلم .بود دهیپر رنگ صورتم و کرده پف کامال چشمام

 رفتم ها پله از آروم آروم .نداشتم زیچ چیه خوردن به لیم اما

 شده دهیچ صبحانه زیم ستادم،یا تعجب از لحظه کی .رفتم آشپزخونه به و نییپا

 کنارش رزی گل خهشا که ای نامه به چشمم و رفتم کینزد .بود

 او از ریغ که چند هر .شناختم رو ایعرش خط دست و کردم باز رو نامه .افتاد بود

 به شروع یمعطل یب .شود خونه وارد توانست ینم گریید کس

 .کردم خوندن

 خودت نکهیا خاطر به شدم مجبور گذشته شب که ییاونجا از .سالم زم،یعز اییمح

 بود شب های مهین بذارم، تتنها طیشرا اون در را تو ،یخواست

 دمید رو تو یوقت و برگشتم داشتم که دییکل با بالفاصله و شدم نگرانت یلیخ که

 چطور که شدم متنفر خودم از افتادی، نیزم روی بر حال یب که

 عذابت گونه نیا و بندازم روز و حال نیا به رو تو مثل ییبایز ی فرشته تونستم

 به اول روزهای چند هر که یبود یکس تو دیشا من اییمح .بدم

 جواب که بودم یفرصت دنبال به تنها بودی، گانهیب برام و بودمت نشناخته یدرست

 چه هر اما بدم، تو به ها پله در رو دارمونید نیاول یگستاخ

 .انداخت یم چنگ دلم به ای ناشناخته حس دمتید یم شتریب و گذشت یم شتریب

 رفته رفته یول دم،ید یم گهید دخترهای همچون رو تو لیاوا

 در رو تو که موقع هر .کرد شتریب تو به نسبت رو میکنجکاو بیغر حس همان

 ینم یعصبان دستت از گهید دمید یم گستاخ و جسور خودم مقابل
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 االتیخ و تو مورد یب شک و نشدم مرتکب که کاری خاطر به که یزمان تنها و شدم

 گذران خوش و باز هوس مردی من از ذهنت در که یاشتباه
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 یکن من به ینیتوه هر بودم حاضر گرفت، یم رو چشمانم جلوی خون بودی، ساخته

 به .یکن خطاب کردی یم فکر که جور اون مرا نکهیا جز به

 را من خواهم یم تو از هم باز که کردم یم رفتار گونه آن بار هر که بود لیدل نیا

 به تو به نسبت احساسم باالخره .یببخش اتفاقات اون خاطر به

 تا .ینباش خاطرم در که نبود ای لحظه و بود تو الیخ روزم و شب که دیرس ییجا

 تا عشقت دمیفهم که بود موقع اون و کردم رجوع قلبم به نکهیا

 .است بسته تو های نفس به هام نفس و است کرده رخنه وجودم ی ذره ذره

 با دمیترس زمان هر یول کنم، آگاه عشقم از رو تو کردم یسع یلیخ

 من عشق از خبر هم روحت تو که زمان آن من اییمح .بدم دست از رو تو اعترافم

 اما .سوختم یم کنارم در تو نبودن آتش در من نداشت،

 میتصم یبران خود از مرا دادم یم احتمال هنکیا وجود با و زدم ایدر به دل باالخره

 احساسم از رو زیچ همه و پدرت شرکت رفتم و گرفتم را خودم

 با هم پدرت .کنم سر تونم ینم تو یب ای لحظه نکهیا از گفتم، براش تو خواستن تا

 که زییچ تنها و کرد اعتماد من به و رفتیپذ منو گشاده روی

 واقعا اگه تره، ارزش با من برای ایدن نیا در زیچ هر از ایمح که بود نیا گفت

 که گونه همان یخواه یم وجودت تموم با رو او و یهست عاشقش

 کنه، رونیو را جسمش و روح و ادیب دلش به یغم مینذاشت حال به تا مادرش و من

 من و شود، پژمرده فیلط روح نیا مبادا که باش مراقبش

 و روح و رو تو کوچک دل اون شکستم یراحت به و کردم فراموش زود چقدر

 خودم لیم یب و اجبار به من .کردم پژمرده رحمانه یب رو جسمت

 بشنوی رو تیواقع آنکه یب تو و .بودند کرده نییتع برام که دادم یازدواج به تن

 یپست و نامردی به متهم مرا باز و کردی صادر رو خودت حکم
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 و بودم نامرد و پست واقعا من اگر که نکردی فکر نیا به لحظه کی یحت .کردی

 در که ای لحظه همان تونستم یم بودم، باز هوس اگر من

 کی از شتریب یلیخ و بذارم فراتر را پا دمیچش لبانت از رو عشق باییز طعم آغوشم

 نیا خودم به هرگز کوچکم باییز تو با اما روم، شیپ بوسه

 با خواست من از مادرم باره کی به یمهمان آن از قبل نکهیا تا .ندادم را اجازه

 .کنم ازدواج کردی مالقاتش یمهمان در که دخترخالم همان نسترن،

 دختر نسترن .دمید ینم ندمیآ کیشر و همسر چشم به را او زمان چیه من یول

 بوده، کنارم خواهر کی نیع شهیهم و هیمهربون و خوب یلیخ

 ندارم، بهش بتنس یاحساس چیه گفتم و گذاشتم انیم در باهاش رو موضوع یوقت

 یب متقابالً زین او که گذاشتم الیخ نیا به من و نگفت چیه

 فرارش راه تنها داشته شیزندگ در که یسخت طیشرا با یول .است من به احساس

 نسترن بر یزندگ فشار خالم مرگ از بعد متاسفانه .بود ازدواج

 روز به روز ،بود الخمر دائم و بوالهوس نامرد آدم کی که شوهرخالم و شد شتریب

 احساس که هم مادرم و کرد یم تر تنگ نسترن بر رو یزندگ

 از و خودش شیپ آورد یم را او روزها شتریب داشت، نسترن به یبچگ از ای عالقه و

 ی متوجه یوقت زین نسترن زم،یعز .کرد یم مراقبت او

 شد ینم باعث زیچ چیه اما کنه منصرف رو مادرم کرد یسع شد، تو به احساسم

 میتصم و نداشتم ییجا به راه گرید من و ادیب کوتاه مادرم هک

 که یزمان تا گرفتم اجازه پدرت از و دیید که شد یهمون و گرفتم رو آخرم

 و خود موقت عقد به رو تو ندیآ یم رانیا به و ادیب شیپ یفرصت

 ناچار نکهیا از و نبودم یراض تیوضع نیا از چندان اگرچه .اورمیب در خود محرم

 یم عذاب بدم، انجام خانواده از دور به و یپنهان را کار نیا دمبو

 از رو تو توانست نخواهد کس چیه که بود راحت هم المیخ وجود نیا با .دمیکش

 در حدودی تا پدرم .داشت ارزش ییایدن برام و رهیبگ من

 بهش که یزمان و داره گریید گروی در دل پسرش نکهیا از مطلع و بود انیجر

 در خودم عقد به دارم دوست که رو دختری دارم میمتص گفتم
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 نیا و خودم، ی عهده به گذاشت رو زیچ همه و نکرد یمخالفت گونه چیه ارم،یب

 نیا از یاطالع هم هنوز و بودند خبر یب نسترن و مادرم تنها وسط

 مادرم رفتم، مادرم و پدر دنید برای یوقت دیع اول روز نکهیا تا .ندارند موضوع

 موضوع نیا بر اصرارش بود، نشده ما ازدواج از الیخ یب زهنو که

 یمهمان شب انیجر خاطر به تو از که ییاونجا از و اوردمین طاقت گهید .شد شتریب

 هم تا برم شمال به رو روزی چند دمید بهتر بودم، دلخور یلیخ

 آروم دومون هر بلکه باشم دور تو از رو روزی چند هم و فتهیب ابیآس از ها آب

 زنگ بهت اگه دونستم یم .برم خبر یب که بودم ناچار و میبش
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 بود نیا لیدل نیا و شد خواهم منصرف رفتن از بشنوم رو صدات که نیهم و بزنم

 بود نگذشته شمال به رفتنم از روز دو .گذاشتمت اطالع یب که

 روز همون اما بمونم اونجا شتریب دادم حیترج بودم، دلتنگت بدجور که چند هر و

 بردنش و شده بد حالش مادرم که شد بهم تهران از یتلفن

 دمید تیوضع اون در رو مادرم یوقت و برگشتم تهران به یمعطل بدون مارستان،یب

 به درها تمام شه،یم پر پر من خاطر به و چشمام جلوی داره که

 شدم ناچار اما دونستم، ینم رو مادرم اصرار همه اون لیدل چند هر .شد بسته روم

 از بعد .کنم ازدواج نسترن با و رمیبپذ رو تلخ سرنوشت نیا

 رو نسترن تر عیسر چه هر خواست من از و افتی بهبود حالش مادرم من، موافقت

 یمدت اگر دیترس یم نیا از دیشا .اورمیب در خودم دائم عقد به

 دیشا نداشتم، ای چاره بدان زم،یعز اییمح .شد خواهم منصرف دوباره من بگذره

 شاهد و یگرفت یم قرار یسخت طیشرا نیهمچ در هم تو اگر

 عروس ببخش منو .موند ینم برات نیا جز به یراه بودی یم زتیعز شدن پر پر

 یب درد و من نبود در دونستم یم نکهیا رغم یعل من، اهاییرو

 رو نیا جرأت هم باز اما د،یکش یخواه زجر چقدر و دیآ یم تو بر چه من از خبری

 همان از یکی نکهیا تا .بگم تو به رو قتیحق و امیب که نداشتم
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 چه تو بر گفت و کرد فیتعر واسم رو انیجر کل یوقت و دمید رو مارال روزها

 گرفت شآت وجودم بند بند مردم، من که یکن یم گمان و گذشته

 چه من دوری از و بردم مرگ حد تا رو تو رحمانه یب بخوام نکهیا بدون من که

 آزارت نیا از شتریب شد ینم یراض دلم .شدی متحمل را دردی

 وجودت و قلبت از منو و شوی متنفر من از چند هر ام،یب که گرفتم میتصم و بدم

 زیچ همه بر که اکنون من، یداشتن دوست زیعز .یکن طردم

 ییجا اون در اتیعرش روزی که که یقلب همون به کن، رجوع قلبت به شدی اهآگ

 خواهد مرا کوچکت وجود در تو بزرگ قلب دونم یم و داشت

 .دیبخش

 سیخ اشک از صورتم دمید و اومدم خودم به د،یرس انتها به که ایعرش ی نامه

 من خاطر به مدت نیا تمام ایعرش که یرنج و درد از قلبم و شده

 و کردم قضاوت موردش در عجوالنه هم باز من و اومد درد به بود شده لمتحم

 .مینبود مقصر میایعرش نه و من نه .بودم زده پسش ناعادالنه

 در رو عذاب و درد گونه نیا و بود گرفته بازی به رو ما که بود روزگاری مقصر

 دونستم یم رو زیچ همه که اکنون .بود کرده مقدر رمونیتقد

 ی صبحانه زیم به نگاهم .بودم شده تر آروم .دادم یم رییتغ رو طیراش نیا دیبا

 خوردن به یلیم .موند ثابت بود دهیچ برام ایعرش که یمفصل

 خوردم ای لقمه چند بود کرده آماده رو صبحانه نیا برام ایعرش چون یول نداشتم،

 ایعرش ازدواج یحت و اتفاقات و ماتینامال ی همه وجود با و

 .داشتم الزم یکاف فرصت و گرفتم یم رو ممیتصم دیبا اما .زد یم رپ براش دلم

 دنشید به باالخره و کردم فکر خودم ییتنها در رو روز اون تمام

 در اشک من دنید با .بود منتظرم در جلوی ایعرش شدم، وارد یوقت .رفتم

 تا و نداشتم رو هاش اشک دنید تحمل وقت چیه .زد حلقه چشمانش

 آغوشش در رو خودم و دمیدو طرفش به .بودمش دهیند هگون نیا حال به

 .انداختم

 .ببخش منو من، اییعرش_
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 یلحن با کرد، یم نوازش رو موهام که جور نیهم و فشرد خودش به محکم منو

 :گفت گوشم در آروم

 منه عروسک نیا ضمنا نبخشم؟ رو نفسم و عشق خودم، خوشگل خانوم شهیم مگه_

 .ببخشه منو دیبا که

 به کرد، یم دلگرم عشقش با مرا و برد یم کار به ایر یب گونه نیا که یفاظال از

 چشم آسمون کنم، نگاهش تا گرفتم باال رو سرم .اومدم وجد

 .سوختم وجودش التهاب در من و بود یبارون هاش

 جان؟ ایعرش_

 دلم؟ جون_
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 .متاسفم واقعا من ... من_

 دیکش لبم روی به رو انگشتش و شد خم صورتم روی به و کرد جدا آغوشش از منو

 :گفت آروم و

 .دلم زیعز باش آروم بسه، گهید س،یه_

 و نشیس ی قفسه رفتن نییپا و باال .فشرد نشیس به رو سرم و کرد بغلم دوباره و

 رو هاش دست .دیکش التهاب به رو دموجو گرمش های نفس

 .هام چشم به شد رهیخ دوباره و کرد رها بود، کرده لیحا بدنم دور به که

 !یکن یم وونهید منو هات چشم نیا با باالخره تو من، اییمح_

 و کرد بلند نیزم از منو بمونه منتظر نکهیا بدون و زد یبرق چشمانش که دمید و

 !برد خوابش اتاق سمت به

 .نیزم بذارم ایعرش !؟یکن یم داری کار یچ کن، ولم ونهوید_

 .نچ_

 .کنم یم خواهش ایعرش_

 .نچ_

 .نیزم بذارم ها، زنم یم غیج خدا به ایعرش_

 .نچ_
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 :گفتم و زدم بازوش به مشت با

 خوردی؟ نچ قرص تو_

 .نه_

 با رو در و شد اتاقش وارد .بودم یعصبان هم و بود گرفته خندم هم کارش از

 چشم و شد خم روم به .تخت روی گذاشت هم منو و بست شیپا

 .دوخت بهم رو ملتهبش های

 .کن رابمیس وجودتم، ی تشنه ایمح_

 .بهش زدم زل زده بهت

 ا؟یعرش اما_

 .داری منو زن حکم االن تو عشقم،_

 .گهید سمت کردم رو روم و کردم بهش اخم

 نکهیا محض به و گستید یکی تو یواقع زن کوتاهه، مدت کی ی واسه همش اما_

 .یکن ترك منو که خوان یم تو از بشن مطلع خانوادت

 .برگردوند خودش طرف به رو صورتم و گرفت رو چونم ریز

 توی اما منه، همسر اسم به فقط اون باالتره؟ عشق یگفت ینم شهیهم خودت مگه_

 نمیس در ابد تا رو اسمت که یهست تو نیا نداره، ییجا که قلبم

 .کردم حک

 تونستم یم یمخالفت چه و بگم تونستم یم یچ بدم، بهش که نداشتم یبجوا گهید

 به موندم رهیخ طور همون .بود نیهم تیواقع یوقت کنم
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 و بودم او ی تشنه هم من .بزنم گول رو خودم خواستم ینم و شد ینم صورتش،

 و کرد حلقه دورم به رو دستش .زدم یم ادیفر رو او بود ها مدت

 .کردم رها آغوشش در رو خودم و نکردم یحرکت خودش، طرف به دیکش منو

 هام گونه روی به و انگشتش و گذاشت هام لب روی به رو لبش

 آتش به رو دستش که بود هام گونه یداغ از دیشا .دیکش نییپا باره کی و دیکش

 !شده داغ هام گونه همچون بدنم تمام کردم احساس اما د،یکش



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                 364                                                                 مــــــاه رمـــــــانان بزرگترین سایت دانلود رمان در ایر 

 

 خودمون به ای لحظه و ،یمعمول نوازش کی نه اما کرد یم نوازشم داشت او

 و میبود غرق هم ازین اییدر در گریکدی آغوش در برهنه که میاومد

 .عطش در و تشنه دو هر چنان هم

 ا؟یعرش_

 جانم؟_

 شد؟ نجوریا چرا_

 .زمیعز ببخش موضوع؟ نیا از یناراحت_

 .شیوحش های چشم به زدم زل و کردم بلند نشیس روی از رو سرم

 .شدم یم مانعت موقع همون که داد یم عذابم موضوع نیا اگه_

 .باال انداخت رو ابروهاش و شد طونیش لحنش

 !کردی؟ یم ناز و بودی کرده لممونیف همه نیا چرا پس ناقال_

 .بشم مطمئن ونعشقم به خواستم یم چون_

 شدی؟ مطمئن حاال_

 .اوهوم_

 یتونست ینم ،یبش مانع که کردی یم تقال هم چقدر هر که یدون یم خودت اما_

 !یبش من فیحر

 ؟یمطمئن خودت به یلیخ_

 :گفت و دیبوس رو هام چشم و زد مینیب به انگشتش با

 .یگینم نه که بودم مطمئن هم تو بابت از بلکه مطمئنم خودم به تنها نه_

 !خان؟ ایعرش بودی مطمئن من جانب از کجا از_

 !هات چشم برق از_

 !شده؟ یبرق منم های چشم داًیجد پس !آهان_

 .رهیبگ برقم و کنم نگاه هات چشم به ترسم یم هم، جور چه_

 نگرفت؟ نکهیا نه_

 !شده خشک بدنم تمام که گرفت نیهمچ خدا، به آره_

 .باش مراقب گهید ی دفعه پس جدا؟ً_

 .میدیخند دل ته از دو هر و
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 ا؟یعرش یراست_

 .یخانوم نرفته ادتی تا بگو_

 شه؟یم یچ نسترن پس_

 روزی از نه باش مطمئن اما منه، همسر حاضر حال در نسترن که درسته زم،یعز_

 دست هستم باهاش که روزی تا نه و کردم دواجاز باهاش که

 .کرد نخواهد لمس هم رو انگشتانش یحت من

 .باشه داشته تعلق من جز یکس به آغوشت خوام ینم من ایعرش_

 .نداری اعتماد من به هنوز نکهیا یعنی نیا ؟یزن یم که هیحرف چه نیا من اییمح_

 .گمیم نسترن بابت از ست،ین نیا منظورم زمیعز نه_

 .توام مال فقط من یزندگ ی لحظه نیآخر تا من، عشق_

 ا؟یعرش_

 جونم؟_

 .دارم دوستت_

 کوچولو؟ داری دوستم فقط_

 .عاشقتم نه،_

 خانومم؟ بشنوم زبونت از رو جمله نیا تا کردم صبر چقدر یدون یم بشم، قربونت_

 .دونم یم_

 طون؟یش بودی گذاشته منتظرم االن تا چرا پس ؟یدون یم_

 !بود الزم واست خوردن حسرت ذره کی گه،ید خب_

 ؟یشینم ناراحت بگم زییچ کی ییایمح_

 .برگردوندی و بردی مرگ حد تا منو بار هزار االن تا که تو جان، ایعرش بگو_

 .دیببخش که گفتم بشم، فدات_

 .زمیعز بگو حاال کردم، یشوخ_

 .یشینم ناراحت بگو اول_

 .نشم ناراحت کنم یم یسع بگو، تو .بدم قول تونم ینم که ندونم تا من ایعرش_
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 :گفت کرد، یم نوازش رو موهام که طور نیهم و داد رونیب ینفس ایعرش

 !جان ایمح خودم ی خونه برگردم مجبورم فردا از من_

 به بدجور دنشیند لحظه هر ی غصه یول داشتم، رو رفتنش انتظار نکهیا وجود با

 یپ میراحتنا عمق به سکوتم از که ایعرش .انداخت چنگ دلم

 :گفت برد،
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 .کن درکم بشم فدات یول ،یش یم دار غصه رفتنم با که زمیعز دونستم یم_

 میکرد عقد گهید که االن گهیم .ستین بردار دست هم هنوز مادرم

 .بدم نجاتش هم یزندگ اون شر از که خودم شیپ ببرم رو نسترن دیبا

 :گفتم و نشستم ایعرش مقابل یعصب و دیرس سر به طاقتم لحظه کی ی واسه

 نیا و نینازن از اون ؟یباش همه نجات ی فرشته دیبا تو که هیچ تو و من گناه آخه_

 ینم نسترنه، نگران همه نیا که مادرت چرا نسترن، از هم

 یم نسترن یخالص راه رو تو با ازدواج چرا کنند؟ یزندگ مه با که خودش شیپ بره

 بازی تو و من عشق و یزندگ با داره تنها جور نیا دونه؟

 .شهیم

 که خودت ه؟یچ کارها نیا از مادرم قصد که موندم هم خودم زم؟یعز بگم یچ_

 ریتقد توی .نشه دهیکش نجایا به کار کردم یسع چقدر یدون یم

 .میکن یزندگ هم عشق با و هم از دور که شده نوشته نجورییا ما

 .کنه آرومم تا کرد یم رو شیسع تمام ایعرش و ختیر یم فرو اریاخت یب هام اشک

 نیآخر نیا دیشا .دمیخواب کنارش در و جا همون رو شب

 بهم مدام که داد قول بهم چه اگر باشم، تنها امیعرش با تونستم یم که بود یشب

 چه اما بده، زجرم ییتنها و دوری ساحسا ذاره ینم و زنه یم سر

 عاشق چقدر من ایخدا .کردم باز رو هام چشم ایعرش های نوازش با صبح ده؟یفا

 یم زل بهم که یوقت رو هاش چشم نیا در و بودم نگاهش نیا

 .نمیبب رو مواج اییدر کی تالطم تونستم یم یراحت به زد،

 .خانومم ریبخ صبح_
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 :گفتم و دمیکش ای ازهیخم

 داری؟یب حاال تا یک از جان، ایعرش ریبخ هم تو صبح_

 .شهیم یساعت کی_

 نکردی؟ دارمیب چرا_

 :گفت گوشم توی آروم و دیبوس رو گونم طرف کی

 !کنم نگاهت رییس دل خواب توی خواستم یم آخه_

 !بودی؟ زده زل من به نجایا مدت نیا تمام_

 .اوهوم_

 ا؟یعرش آقا نشدی خسته_

 بشم؟ خسته خودم باییز پری به کردن نگاه از شهیم مگه_

 .دادم بدنم به یقوس و کش و نشستم کنارش و شدم بلند

 . ...وا دونم یم چه_

 :گفت کرد، یم ترك رو اتاق که یحال در و شد بلند ایعرش

 نیهم باشه ادتی فقط کنم، آماده رو صبحانه هم من تا ریبگ دوش هی برو ییایمح_

 .خوری یم سرما که رونیب ییاین حوله با جوری

 :گفتم یطونیش لحن با
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 !؟یکن شیدرو رو هات چشم یتون ینم یجنابعال ای نخورم سرما نکهیا واسه_

 به .چسبوند خودش به و کرد بغل منو عیسر یلیخ و سمتم به برگشت عیسر

 :گفت و دیبوس رو هام لب یومآر

 تونم ینم بار نیا که ،ینکن مییهوا منو دوباره که خودته نفع به خانوم، ایمح نیبب_

 بشه دینبا که زییچ اون دیید دفعه کی و رمیبگ خودم جلوی

 حاال که بودی دهیخواب من درآغوش پوشش با شبید هم شما نکهیا نه ضمنا !شد

 !کنم؟ شیدرو ور هام چشم تونم ینم یگیم من به

 :داد ادامه و داد فشار دستش با رو مینیب نوك
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 یم خودم یب خود از منو هات لب و هات چشم همون با که تو من، پرنسس آخه_

 ؟یزن یم ناروا تهمت چرا گهید ،یکن

 .گفت یآخ درد از که دمیکش و گرفتم محکم رو لپش دستم دو با

 ؟یراه به سر و ریز به سر یلیخ نکهیا نه_

 .باشم ریز به سر دیبا هیبق ی واسه نداره، معنا رییز به سر که عشقم ی سهوا_

 .زدم یشوخ به پوزخندی و انداختم باال ییابرو

 .عمت جون آره_

 .یخانوم ندارم عمه من_

 .خالت جون_

 .رفته خدا رحمت به هم خالم_

 !عموت جون خب_

 .بوده دونه هی یکی بابام !ندارم هم عمو متاسفانه_

 !داری؟ لیفام و فک اصال وت نمیبب_

 :گفت و کرد ینمک با اخم

 !کردی ینم صحبت یمدل نیا که تو دختر، کن صحبت درست_

 !کرد اثر من در شما با ینینش هم کمال گه،ید خب_

 .کردی باز زبون خوب نبودم من_

 .آوردم در دوباره حاال .بود خورده رو زبونم یکی موقع اون جان، ایعرش آخه_

 .دادم نشونش و آوردم رد رو زبونم و

 .کن نگاه_

 :گفت من، رفتار از ریمتح هم و بود گرفته خندش هم که ایعرش

 !ایمح شدی خل پاك خدا به !عجب_

 یحساب دوش کی و رفتم حمام به بالفاصله .رفت رونیب اتاق از و گفت رو نیا

 خونه نیا از ایعرش گهید ساعت دو یکی تا نکهیا وجود با .گرفتم

 دیشا !داشتم؟ یخوب حس چرا دونم ینم اما شدم، یم تنها من وبارهد و رفت یم

 آرومم عشقش به دیام اما رفت، یم شمیپ از نکهیا رغم یعل چون
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 لحظه نیا .میخورد سکوت و آرامش در رو صبحانمون .آسوده رو المیخ و کرد یم

 رفتن از ساعت مین .او نه و زدم یم یحرف من نه آخر ی

 یباران چشمانم و ابری شهر آسمان همچون دلم آسمان و بود گذشته ایعرش

 ماهان کنه، آرومم تونست یم که یکس تنها لحظات نیا در .بودند

 رو ارششم یمعطل بدون .بود اسرارم محرم و هام درد مرهم شهیهم که بود

 .دیچیپ گوشم در صداش لحظه چند از بعد که گرفتم

 .یدخمل سالم_

 ؟یخوب ،یداداش سالم_

 .خوبم هم من باشه خوب خانوم ایمح_

 یم خفم داشت و فشرد یم رو گلوم که رو یبغض تا بود یکاف جمله کی نیهم

 .بده امان یب ییها هیگر به رو جاش و بشه رها کرد،

 ؟یکن یم هیگر یچ واسه بشم فدات شده؟ یچ خواهرم ؟ییایمح_

 .ستمیگر یم همچنان من و

 .ایمح بزن حرف داری دوست یک هر جان به رو تو .نمینب رو تیگر و رمیبم یاله_

 .بشه یبارون خوشگلت های چشم اون ندارم طاقت خدا به

 :گفتم بود، صدام در که یلرزش با .بودم افتاده هق هق به باَ یتقر

 رو صدات فقط که زدم زنگ .بود گرفته دلم فقط جون، داداش ستین زییچ_

 .بشنوم

 .باشه گرفته کوچولوم خواهر دل اون نمینب باش، آروم بشم قربونت خب یلیخ_

 نکهیا و اومده شیپ مسائل از دمید بهتر یول شدم، آروم ماهان صدای دنیشن با

 که حاال خواست ینم دلم .نزنم یحرف فعال کرده ازدواج ایعرش

 از و بندازم دلشون به یغم اومد، ینم بر دستشون از هم کاری و ندنبود کنارم

 یتیذهن بود ممکن و بودند زیچ همه از خبر یب که هم ها اون یطرف

 اییعرش که دونستم یم اکنون من که یصورت در .کنند دایپ ایعرش به نسبت یمنف

 .بوده گناه یب و ریتقص یب من

 ماهان؟_
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 جونم؟_

 ای؟یم زود که ندادی قول بهم مگه شده، تنگ واستون یلیخ دلم_

 کارهامون مقدار هی بذار .میاومد نجایا به که ستین شتریب ماه کی ما گلم خواهر_

 نتونستند هم بابا و مامان اگه فرصت نیاول در بشه، راه به رو

 باشه؟ .زمیعز امیم ییتنها به ان،یب

 .داداشم باشه_

 به باری سه دو ست؟ین ازش یخبر چطوره؟ ایعرش آقا خانوم، ایمح یراست_

 خوبه؟ حالش .داد ینم جواب ای بود خاموش ای زدم زنگ شیگوش

 سفرهای روزها نیا .گرفتاره یلیخ روزها نیا فقط داداشم، خوبه هم ایعرش_

 تونم ینم یحساب و درست هم من یحت که شده شتریب شیکار

 .نمشیبب

 .برسون بهش سالم نطور،یا که_

 یلیخ اما کردم، ناراحتت دیببخش .داداشم شم ینم مزاحمت نیا از شتریب حتما،_

 .بزنم حرف باهات داشتم ازین

 یناراحت از رو کتیکوچ دل اون باشم تونسته دوارمیام زم؟یعز هیحرف چه نیا_

 .ارمیب رونیب
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 نشه؟ وا دلم و بشنوم رو گلم داداش صدای شهیم مگه ،یداداش باش مطمئن_

 گذاشته تنها جور نیا رو تو که داره یسنگ دل چه ایعرش آخه .بشم خواهرم قربون_

 !رهیبگ دلت که

 منتها .رهیگ یم تماس باهام کنه یم فرصت نکهیا محض به ایعرش جان ماهان_

 .کنه یم فرق برادر به خواهر یدلتنگ

 .لحاظ اون از !آهان_

 .برسون رو بابا و مامان سالم نداری؟ من با کاری یداداش خب_

 .خداحافظ .باش خودت مراقب خواهری، حتما_

 .خداحافظ .طور نیهم هم تو_
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 نیهم به .داد یم عذابم هم ییتنها اما شدم، آروم ماهان با صحبت از بعد روز اون

 روزی سه دو هی که خواستم ازش و زدم زنگ مارال به خاطر

 گذشته ایعرش رفتن از روز دو .اومد بالفاصله هم اون که شمیپ ادیب تونه یم اگه

 بعد کی نکهیا تا زد، یم سر بهم و بود تماس در باهام مدام و بود

 خودش با مارال که میبود دی وی دی تماشای حال در مارال و من که ظهر از

 فونیآ توی ریصوت به ینگاه من و زدند رو در زنگ بود، آورده

 خودم روی به حال نیا با کردم، تعجب نجایا به اومدنش از !بود نسترن .انداختم

 من که بود ییایعرش همسر اکنون او نکهیا وجود با و اوردمین

 وانیل کی با و رفتم آشپزخانه به .کردم استقبال ازش باز روی با بودم، عاشقش

 .گذاشتم نسترن مقابل و برگشتم شربت

 طرفا؟ نیا از خانوم، نسترن_

 !یخصوص نداره یاشکال اگه البته بزنم، حرف باهات کالم دو اومدم راستش_

 چپ چپ که یحال در و شد بلند اوست، به نسترن منظور شد متوجه که مارال

 .رفت اتاق به انداخت یم نسترن به ینگاه

 .میشد تنها د،ییبفرما حاال خب یلیخ_

 در که ینسترن با آسمون تا نیزم که رفتگ خودش به یجانب به حق ی افهیق

 !کرد یم فرق بودم، دهید یمهمان

 عاشق وار وونهید موقع کی ایعرش و تو که دونم یم خوب من خانوم، ایمح نیبب_

 فرق تیوضع االن یول ن،یخواست یم رو گهیهمد و نیبود هم

 گهید .کنم یم یزندگ باهاش دارم و هستم همسرش من حاضر حال در کرده،

 ای و بمونه تیزندگ در ایعرش که یباش داشته رو انتظار نیا دیانب

 بری شیزندگ از و یکن ایعرش نیگزیجا رو گهید یکی بهتره زمیعز پس .بشه تو مال

 نقش فقط ایعرش ی واسه من یباش تو که یزمان تا !رونیب

 یطوالن زمان اگه یحت بدم دستش از خوام ینم .دارم رو شیا شناسنامه همسر

 پس .کنه دایپ من به نسبت یحس متقابالً هم ایعرش تا بگذره

 از و تیزندگ دنبال برو و نمون ایعرش و من یزندگ توی نیا از شتریب خواهشاً 

 اوضاع بشه مطلع خاله اگه که اد،ین نجایا نقدریا بخواه هم ایعرش
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 .دینباش هم یِ زندگ در که شماست دوی هر نفع به پس !ادیم شیپ بدی

 در و کردم کنترل رو خودم یول د،یجوش هام رگ در خون زد هک ییها حرف از

 :گفتم جوابش

 اطالع محض اما د،یکن یم خودتون شیپ فکری چه دونم ینم خانوم، نسترن نیبب_

 و گرده ینم بر قبل به فقط ایعرش و من عشق که بگم دیبا شما

 شما رو ما عشق ضمنا .میخوا یم رو گهیهمد گذشته از شتریب یلیخ حاضر حال در

 کردنش دایپ ادامه مانع دیبخواه هم شما که دینکرد نییتع

 که نفری دو ستین هم ازیین .طیشرا نه و شناسه یم زمان نه یقیحق عشق .دیبش

 زین هم صاحب و مالک حتما تپه، یم هم ی نهیس توی عشقشون

 از ندونه، یک و بدونه یک که ستین مهم هم ایعرش و من ی واسه و باشند،

 رو قتیحق ایعرش مادر به برو خودت شما اصال .میترس ینم هم عاقبتش
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 ما وندیپ بلکه ،یکن جدا هم از رو ما یتون ینم تنها نه کار نیا با که دید یخواه بگو،

 !یکن یم هم تر محکم رو

 رو فشیک و شد بلند یعصب بود، خورده جا من های حرف از یحساب که ننستر

 هیتک مبل یِ پشت به .شد خارج خونه از یخداحافظ بدون و برداشت

 .کردم پرت در سمت به تیعصبان با بود کنارم که رو یکوسن و دادم

 ادای ما ی واسه دونست، ینم زییچ یعاشق و عشق از که هم نیا !یلعنت !اَه_

 !ارهیم در رو ها عاشق

 آب وانیل کی و رفت آشپزخونه به بود، مونده اتاق در لحظه اون تا که مارال

 .دستم داد و آورد واسم

 که ینیا !کردی یم فیتعر دختره نیا از یلیخ که تو ا؟یمح بود یک گهید نیا !شیا_

 دیید .تره شیریس و بدتر هم نینازن از خدا به دمید من

 بوده، لمشیف هم موقع اون تا خدا به دونه؟ یم ایعرش صاحب رو خودش جور چه

 !نبوده؟ ایعرش مادر و خودش ی نقشه که معلوم چه

 .اومد جا حالم تا خوردم قلپ قلپ رو آب
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 سر حاال شدم خالص نینازن شر از ندارم، شانس من نکهیا مثل مارال، موندم ...وا_

 .شده دایپ نیا ی کله و

 یک تا ه؟یچ فتونیتکل باالخره نیبب .بزن رفح ایعرش با خودت گمیم که منم اگه_

 ن؟یبد ادامه جور نیا نیخوا یم

 :گفتم و دمیکش یآه

 .کنم صبر دیبا مارال، کرد شیکار شهینم که فعال_

 ی ادامه تا کرد یم روشن رو ونیزیتلو دوباره که حال در و داد لم یمبل روی مارال

 :گفت نه،یبب رو لمیف

 !الهسو واسم زیچ هی ا؟یمح گمیم_

 ؟یچ_

 !ستین نینازن از خبری_

 پا به قشقرق و ادیب روزها نیهم دیید دفعه کی که ارین اونو اسم خدا به رو تو_

 .ندارم اونو های غیج غیج ی حوصله گهید .کنه

 یلیخ دختر !آب ریز کرده رو سرش جوری کی نسترن نیا کنم فکر من یول_

 معلوم .یمظلوم و یسادگ به بوده زده رو خودش ه،یموذمار

 .کنه خودش آن از رو ایعرش که کنه کارها چه ستین

 .دیلرز تنم کنه تصاحب اونو نسترن و بدم دست از رو ایعرش نکهیا از لحظه کی

 هم حاال و نکن بدترش تو گرفته حالم خودم ؟ینزن بد نفوس نقدریا شهیم مارال_

 .ندارم رو خونه توی موندن ی حوصله که شو حاضر پاشو

 م؟یبر کجا_

 .میگرد یم بر بعد و میزن یم یچرخ کی م،یخور یم شام گه،ید میریم جای کی_

 .بشم آماده رمیم من پس ،یاوک_

 کی مارال و میبرگشت خونه به که بود ازدهی های طرف و میزد یگشت شب اون

 های حرف فکر از من اما د،یخواب و رفت ماهان اتاق به راست

 بشه موفق نسترن موقع کی نکنه گفت یم دلم ته یترس و برد ینم خوابم نسترن

 بهم ایعرش دوازده ساعت سر شب هر ره؟یبگ ازم رو ایعرش
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 .بخوابم راحت و کنارمه کنم احساس تا زد یم حرف باهام اونقدر و زد یم زنگ

 ایعرش بودم، منتظر چه هر مین و کی ساعت تا شب اون یول

 تا !برسه؟ خواد یم چه اون به تونست یراحت نیا به نسترن یعنی !نگرفت تماس

 کنارم ایعرش که زمان اون تا که فرستادم لعنت خودم به تونستم
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 کردم مشیتقد یدست دو که هم حاال و کردم دورش خودم از هام، بازی غد با بود

 یکس با داشت ییگو که مارال صدای با صبح !مخان نسترن به

 پشت با و کردم باز زحمت به رو هام چشم .شدم داریب کرد یم صحبت آروم

 یم حرف داشت یک با یعنی کردم، زیت رو هام گوش .دمیمال دستم

 در چارچوب در ایعرش و شد باز اتاقم در که نییپا اومدم یم تخت از داشتم زد؟

 بغلش توی رو خودم و دمیدو طرفش هب یخوشحال از .شد ظاهر

 .انداختم

 نزدی؟ زنگ بهم شبید چرا بود؟ شده تنگ واست دلم چقدر یدون ینم ایعرش_

 یب یلیخ بره؟ ینم خوابم نشنوم رو صدات تا یدون ینم

 .یمعرفت

 :گفت بود، افتاده خنده به یحساب که ایعرش

 شتیپ ظهر روزید نیمه که من بشم قربونت آخه دوماً  خانومم، ریبخ صبح اوالً _

 !ایبد عذاب رو خودت و یکن یدلتنگ نقدریا نبود قرار .بودم

 ذاشت یم مگه هم نسترن بودم، خسته یلیخ و خونه رفتم رید یلیخ شبید سوماً 

 !بخوابم

 .رونیب دمیکش بغلش از رو خودم و شدند گرد هام چشم

 !بخوای؟ نذاشت که کرد یم کار یچ مگه_

 هام چشم و آورد نییپا رو سرش بود، شده منظورم ی همتوج حرفم از که ایعرش

 :گفت و دیبوس رو

 ینم یول .نه گذره یم کوچولوت فکر اون توی که کارها اون از دلم، زیعز نترس_

 شام دمید خونه، رفتم یوقت که بود شده یچ شبید دونم
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 داده ریگ که هم شام از بعد !نشسته منتظرم هم خودش و کرده درست یمفصل

 حوصله گفتم بهش یچ هر !مینیبب کیرمانت لمیف کی دیاب بود

 بخوابم، رفتم که هم آخرش رفت؟ یم گوشش به مگه کن، نگاه تنها خودت ندارم،

 و نبره خوابم که بود کرده بلند عمد به رو ونیزیتلو صدای

 .کنم نگاه لمیف باهاش و نمیبنش بشم مجبور

 :گفتم و کردم لوس واسش رو خودم هم ییجورا کی و کردم بهش ینیریش اخم

 !؟یکن نگاه یعشق لمیف باهاش یرفت باالخره_

 یم رو اون با کردن نگاه لمیف ی حوصله که بودم یاون از تر خسته من زم،یعز نه_

 ایب زود و نکن فکر یالک زهاییچ نیا به هم حاال .داشتم

 شروع دانشگاه های کالس که شترهیب هفته کی یخانوم ضمنا .بخور رو صبحانت

 .میبر هم با که دنبالت اومدم هم االن شده،

 تونستم ینم و نداشتم، ریواگ ریهاگ نیا در رو ها کالس ی حوصله اصال !خدا وای

 با هم مدت نیا .بدم درس به یحساب و درست رو فکرم

 ترم نیا کنم فکر .بودم نکرده باز رو هام کتاب الی بود، اومده شیپ که یاوضاع

 همون ایعرش دانشگاه، ریمس توی !شدم یم ها یمشروط جزو

 .گذاشت واسم داشتم دوست که رو ییها ترانه دی یس

 بخدا من دارم دوست ، نگاه هی آره نگاه هی

 جدا تو از شم ینم من ، صدا هی ستاره هی

 ببر خودت با و دل نفر هی آره نفر، هی

 سری عالم همه از تو پری هی آره پری، هی

 یمن عمر تو یمن عشق
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 یمن قلب توی باشم جا هر

 توئه اسم فقط هام لب روی

 یشدن عاشق خوبه حس تو

 یمن عمر آره یمن عشق
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 یمن مال تو و دارم دوست آره

 یمن عمر یمن عشق

 یمن الیخ تو باشه ادتی

 یفردام انسش تو یامیدن جای هر

 یامیرو تو شب هر ها فرشته مثل

 گذرم ینم تو از باورم ی همه

 یهام لحظه خوبه حس تو

 نمویب یم رو تو لحظه هر و روز هر

 رمویگ یم بازم و دستات فکرم تو

 و افتم یم ادتی بندم یم رو چشمام

 یباهام شهیهم تو آره

 یمن عمر تو یمن عشق

 یمن قلب توی باشم جا هر

 هیتو اسم قطف هام لب روی

 یشدن عاشق خوبه حس تو

 یمن عمر آره یمن عشق

 یمن مال تو و دارم دوست آره

 یمن عمر یمن عشق

 یمن الیخ تو باشه ادتی

 یمن عمر آره یمن عشق

 یمن مال تو و دارم دوست آره

 یمن عمر یمن عشق

 یمن الیخ تو باشه ادتی

 

 246 

 لبش ی گوشه لبخند کی .کنم نگاهش تا برگردوندم طرفش به کم هی رو صورتم

 چهرش حالت نیا چقدر .کرد یم زمزمه ترانه با داشت و بود
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 به رو دستش که موندم رهیخ بهش ای لحظه چند داشتم، دوست آرامش در رو

 .دیکش مها گونه روی به و کرد دراز سمتم

 ؟یکن یم پرت رو حواسم بدجور زدی، زل بهم که جور نیا یکن ینم فکر یخانوم_

 خود یب خود از دفعه کی دارم، دوست رو چهرت حالت نیا آخه زم،یعز شرمنده_

 !شمیم

 :گفت و دیخند طنتیش با

 عام مالء در و نیماش توی نجایا نه البته !یبش خود یب خود از تو خدامه از که من_

 !بدی دستمون ارک که

 .سمتش به برگشتم کامال و گرفتم بازوش از یشگونین

 .یشینم آدم وقت چیه تو ایعرش_

 :گفت و کرد بهم یساختگ اخم

 داره؟ یسیرودربا عشقش با آدم مگه خانوم؟ ایمح داره یبیع چه_

 :گفتم و گرفتم مقابلش دیتهد حالت به رو انگشتم

 .من با فقط باشه ادتی اما نداره، یمشکل عشقت با رینخ_

 :گفت و زد بهش ای بوسه .دیقاپ هوا در رو انگشتم

 .دلم زیعز باشم راحت و پروا یب همه نیا شهیم باعث که توئه عشق_

 در و ایعرش ی خانه در نسترن حضور اما داد، یم نانیاطم من به ایعرش که چند هر

 رو صورتم و شدم خم ایعرش سمت به .داد یم عذابم کنارش

 .دمیبوس رو هاش گونه و کردم کینزد صورتش به

 .یهست یکن گوش حرف پسر که زتیجا هم نیا_

 .دیچسب یلیخ کوچولو، خانوم یمرس_

 های زهیجا خوام، یم من که یباش جوری همون اگه زم،یعز کنم یم خواهش_

 !دمیم بهت هم تری بزرگ

 رگشتب طرفم به دفعه کی .بود شده متعجب یحساب بودم زده که یحرف از انگار

 :گفت و

 !؟یزن یم رو حرف نیا که یخودت یمطمئن ایمح_

 :گفتم و دمیخند بهش
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 شتیآت همه نیا چرا تو کرد؟ دایپ یانحراف ی جنبه فکرت باز پسر؟ آقا هیچ_

 بزرگ های زهیجا از منظورم زم،یعز نکن خوش رو دلت !تنده؟

 !معنوی نه بود یمال لحاظ از تر،

 .خانوم ایمح شهیم هم ما نوبت ؟یبزن حال ضد ادیم خوشت دختر؟ یضیمر_

 رو حواست و نکن قهر حاال !خوره یم بر بهش هم زود چه اخمشو، نگاه !وای وای_

 نیا با بدی کشتن به رو هردومون ترسم یم .یرانندگ به بده

 .تیاخالق ضد افکار

 که بشم ادهیپ نیماش از خواستم .بود پکر چنان هم ایعرش و میدیرس دانشگاه به

 .خودش سمت به برگردوند منو و دیکش رو دستم
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 .کن نگاه هام چشم توی ا،یمح_

 شده؟ چش نیا باز ایخدا

 سیرئ پدرتون شما هست؟ دانشگاه نجایا ستین حواست نکهیا مثل جان، ایعرش_

 .بشه بد من ی واسه نکن کاری .نجاستیا

 :گفت و باال برد رو صداش تن لحظه کی

 .کن نگاه هام چشم توی بهت گفتم_

 و کنم یمخالفت باهاش نکهیا ترس از .نداره تیشخص ثبات اصال بشر نیا ایخدا

 .هاش چشم به زدم زل بشه، تر یعصبان

 داری؟ نانیاطم بهم چقدر بگو حاال خوب، دختر نیآفر_

 :دمیپرس بودم، شده جیگ پاك که من

 !؟یپرس یم رو نیا چرا_

 .ایمح بده رو جوابم بدونم، خوام یم_

 جانب از که نبودم مطمئن هم خودم هنوز بدم؟ بهش یجواب چه بودم مونده

 گهید ن،ییپا انداختم رو سرم نه؟ ای دارم نانیاطم بهش کامال نسترن

 :گفتم آروم کنم، نگاهش تونستم ینم
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 نیا من و اجبار ریغ ای اجبار به حاال کردی ازدواج تو .کن درك ومن طیشرا ایعرش_

 که یعشق به کردم خوش رو دلم فقط و موندم معلق وسط

 یم تو اییعرش که بشنوم آن هر ممکنه و کشه؟ یم کجا به آخرش ستین معلوم

 تو برای ییجا گهید و بده ادامه نسترن با رو شیزندگ یباق خواد

 .کن درکم کنم یم خواهش .نداره وجود

 .شد رهیخ رو به رو به و برد موهاش الی رو دستش یعصب

 نانیاطم عشقمون و من به ها نیا از شتریب کردم یم گمان !ایمح کنم ینم درکت_

 و روح و یرفتیپذ رو من با یآغوش هم دمید یوقت .داری

 از ریغ نمیب یم که جور نیا اما کردی، باورم یعنی یگذاشت من اریاخت در رو جسمت

 !نهیا

 :زد داد لحظه کی و

 !بود؟ هوس و هوی سر از همش پس_

 با و کنم کنترل رو خودم نتونستم و شد پاره وجودم بند بند دوبارش نیتوه از

 :گفتم تیعصبان

 .یکن یم نیتوه من به که باشه آخرت بار_

 گرفتم ازش رو نگاهم خشم با .هام چشم به زد زل فقط و نگفت چیه تندم لحن از

 و من برای آرامش و شادی ییگو .شدم ادهیپ نیماش از و

 های درس از یچیه هام کالس انیپا تا .موند ینم جا بر پا و نداشت ییمعنا ایعرش

 به ای لحظه و بود شده دار لکه غرورم .دمینفهم رو روز اون

 .کند خطاب باز هوس مرا شکل نیا به روزی ایعرش که بود نکرده خطور ذهنم

 از ساعت ربع .دمشیپرست یم و بود وجودم ی هاله که ییایعرش

 نکهیا از قبل تا برداشتم رو لمیوسا و فمیک که بود، مونده میکالس ساعت نیآخر

 رونیب من از زودتر او اما بشم، خارج دانشگاه از نمیبب رو ایعرش

 رو راهم من یول اومد، طرفم به دید منو نکهیا محض به .بود منتظرم دانشگاه از

 سوار و برگشت ایعرش .ابونیخ گرید سمت رفتم و کردم کج

 ی متوجه که رفتم، یم چهارراه سمت به عجله با ابونیخ کنار من و شد نشیماش

 من از کم ی فاصله با که شدم جوون نیسرنش دو با ینیماش
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 .نبودند بردار دست یول کردم، شتریب رو سرعتم و نکردم یتوجه .کنند یم حرکت

 توی .بود شده جلب بودند بر و دور اون که هم یکسان توجه

 شد یم کم ازت زییچ احمق لجباز ی دختره که گفتم یم راهیب و بد خودم به دل

 از دمید رو ایعرش نیماش که دینکش یطول ؟یرفت یم باهاش اگه

 نیمزاحم نیماش سمت به و شد ادهیپ عیسر و زد ترمز زنه، یم بوق داره پشت

 .رفت

 ن؟یکن یم نیدار یغلط چه ها یعوض_

 .کرد تر یعصب رو ایعرش که زد یحرف حانهیوق بود، نشسته فرمون پشت که پسری

 !؟یبچش دهنت توی رو خون ی مزه کردی هوس آشغال،_

 اون از رو ایعرش کردم یم یسع هچ هر و گرفت یم باال داشت شونیلفظ دعوای

 موقع همون که شکر رو خدا .نداشت ای دهیفا کنم، دور جا

 که ایعرش .بشه دهیکش کاری کتک و دعوا به کار نگذاشت و دیرس راه از یسیپل

 داد هولم و دیکش رو دستم بود، گرفته رو چشماش جلوی خون

 فرمون پشت .کنم نگاهش کردم ینم جرأت .بود شده ترسناك یلیخ ن،یماش توی

 شده رهیخ جلو به .کرد حرکت لحظه چند از بعد و نشست

 و بودم داده هیتک یصندل به ترس از .کرد یم یرانندگ ادیز سرعت با و بود

 .بودم گرفته محکم رو دستش

 ... من خدا به تر، واشی خدا رو تو ایعرش_

 و باالتر برد رو سرعتش کنه، نگاهم یحت نکهیا بدون و بشه تموم حرفم نگذاشت

 :زد ادیفر

 آره؟ ،یکن یم لج من با که !نکشتمت تا شو خفه_

 بشه، یعصب شتریب که بزنم یحرف ای کنم بحث باهاش نکهیا جای به دادم حیترج

 .بشه آروم تا کنم سکوت

 رو حق حرف دنیشن طاقت ای خورده موش زبونتو دی؟ینم جواب چرا ه؟یچ_

 نداری؟
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 :گفتم بغض با و زد حلقه هام چشم در اشک

 بودی زده صبح که یحرف خاطر به فقط من .یکن یم اشتباه داری خدا به ایعرش_

 .نیهم باشم، تنها خواستم یم و بودم دلخور دستت از

 فته؟یب دنبالت ناپاك چشم تا هزار که ابونیخ توی یفتیب و یباش تنها_

 به منو رتشیغ و خشونت اما دم،یترس یم ازش یلیخ مواقع جور نیا نکهیا وجود با

 به یول .رفتم صدقش قربون یکل دلم توی .آورد یم وجد

 :گفتم آروم !اوردمین خودم روی

 .دیببخش_

 :گفت و انداخت بهم ینیخشمگ نگاه

 !نکشمت ارییب شانس وگرنه اریین باال منو سگ روی نیا گهید دوارمیام_

 :گفتم نشنوه، که طوری لب ریز آروم

 !یوحش جالد_

 .بود ها حرف نیا از زتریت هاش گوش اون اما

 !ینیبب هم رو بودنم جالد تا کن تکرار_

 .بود ایعرش استادم چنان هم البته و داشتم انویپ کالس مین و شیش ساعت
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 .میباش آموزشگاه دیبا گهید ساعت مین ا؟یعرش رییم داری کجا_

 .رمیم خودم بعد و خونه برمت یم !نه تو یول آره، من_

 .امیب خوام یم من یول_

 !یباش چشمم جلوی خوام ینم نکرده، الزم_

 !یبکش عذاب که یکن نگاهم یستین مجبور_

 .ایمح نکن دو به یکی من با_

 چیه به لج ی دنده روی افتاد یم یوقت .نداشت ای دهیفا باهاش زدن چونه و چک

 بدون و رسوند خونه در دم تا منو .شد ینم میمستق یصراط

 .رفت و دیکش رو راهش یحرف

 .کردم یخواه عذر ازش انگار نه انگار ،یراض خود از ی پسره_
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 برم سر کی گرفتم میتصم نیهم ی واسه نداشتم، رو خونه توی موندن ی حوصله

 رو خودش شد خوشحال یلیخ دنمید از که مارال .مارال شیپ

 .دیبوس منو یکل و بغلم توی انداخت

 !ها میبود هم با یصبح نیهم تا خوبه دختر؟ خبرته چه_

 چند خدا به خانوم، ایمح کردی افرازمون سر .نجایا اومدی شهینم باورم آخه_

 دلم شنوم ینم رو صدات ای نمتیب ینم و گذره یم که ساعت

 .ییایمح شهیم ذره کی واست

 یم ای داخل امیب یکن تعارفم خوای ینم !نینچ قاب دور جونبادم همه نیا حاال_

 داری؟ نگهم در دم جا نیهم خوای

 .رفت ادمی خونمون به اومدنت ذوق از جونم، ایمح دیببخش وای ای_

 مامان ادی به افتاد، مارال مادر خانوم هیمرض به چشمم که نیهم میشد که داخل

 اون .کردم بغلش و مرفت طرفش به اریاخت یب و افتادم خودم آرام

 و گرفت آغوش در خودم مادر همچون رو من بود، من یدلتنگ ی متوجه که هم

 .دیبوس رو گونم

 هر پس ،یمون یم خودم دختر نیع هم تو .بدون خودت مادر مثل منو دخترم_

 .کن حساب من مادری روی شدی دلتنگ موقع

 و یمهربون .داشتم دوست رو مارال مادر واقعا بود، شده جمع هام چشم توی اشک

 .آورد یم هام چشم جلوی رو مادرم محبتش

 .دیدار لطف من به شما خانوم، هیمرض ممنون_

 .تونیاحساس های صحنه نیا با نیآورد در رو اشکمون .خدا رو تو دیکن ول بابا_

 .نگردم بر هوا و حال اون به جو، کردن عوض با خواست یم که بود مارال

 یگرام دوست منم نداره یاشکال اگه .برس تیآشپز به و برگرد شما جان مامان_

 .رمیبگ قرض شما از یکوتاه مدت رو خودم

 !یکن کمک من به شام کردن درست در و دییایب دیبا شما االن جان، مارال نه_

 :گفت و کرد یبانمک ی خنده هم، توی بود رفته هاش اخم نکهیا نیع در مارال

 مهمونمون ستین درست .کن معاف رو ما رو امشب جون، هیمرض خدا رو تو نه_

 بینص یسعادت که مدت همه نیا از بعد هم اون میبذار تنها رو
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 !نمودند ما
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 :گفت مارال به رو و زد من به یچشمک خانوم هیمرض

 ما به و ادیب تونه یم باشه داشته دوست اگه تازه ست،ین بهیغر که جون ایمح_

 .کنه کمک

 برو بشم، قربونت برو !امشب نکن شاممون یب زتیعز جان به رو ما من، مادر نه_

 .نده حرص رو ما همه نیا

 در شهیهم .میرفت اتاقش به هم مارال و من و رفت آشپزخونه به خانوم هیمرض

 اتاق .کردم یم آرامش احساس شیسادگ ی همه با مارال اتاق

 کمد و مطالعه زیم و تخت کی شامل تنها من، اتاق عکس بر که یکوچک بایتقر

 و ساعت کی جز به وارید روی و بود، یمعمول شیآرا زیم و یلباس

 یمعمول المپ دو هم اتاق سقف به و بود نشده زده گریید زیچ کوچک قاب چند

 .بود زونیآو

 .قماتا به زدی زل دختر؟ چته_

 :گفتم و زدم بهش لبخندی

 .جون مارال ستین زییچ_

 وهیم و شربت با لحظه چند از بعد و شد خارج اتاق از مارال .نشستم تخت روی و

 .برگشت

 .زمیعز نکش زحمت_

 :گفت و نشست کنارم مارال

 پای جلوی هم گاو ما بفرما، رنجه قدم شما خانوم، ایمح ها زحمت نیا از باشه تا_

 .میکن یم یقربون شما

 :گفتم و کردم نگاهش زیر

 ه؟یخبر !م؟یشد زیعز نقدریا ما که خانوم شده یچ_

 .گرفت من از رو روش و کرد یاخم

 باشه؟ خبری دیبا حتما_
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 .دمشیبوس و گردوندم بر خودم طرف به رو صورتش

 .بودم کرده دق حاال تا نداشتم رو تو اگه که شاهده خدا مارالم، باهام نکن قهر_

 :گفت و داد لمیتحو لبخندی و کرد لوس رو شخود مارال

 واقعا؟_

 ه؟یچ دروغم خب، آره_

 .فیبتعر واسم پس خب، یلیخ_

 :گفتم و داد حالت رییتغ زود نقدریا نکهیا از گرفت خندم

 کنم؟ فیتعر رو یچ_

 ؟ینگفت ایعرش به زییچ نسترن به راجع فتاده؟ین یخاص اتفاق االن تا صبح از نکهیا_

 !کنه؟ ییهوا رو بچمون بوده نشده موفق که نسترن

 :گفت که کردم نگاهش باز دهان و تعجب با

 بهم؟ زدی زل نجورییا چرا ا؟یمح چته_
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 .خترد بده مهلت کم هی بدم؟ جواب رو سواالتت نیا ی همه دیبا گمیم_

 !یفضول از رمیم یم دارم جونم، نه_

 .هیجنابعال یفضول ارضای واسه ست،ین خودم خاطر به پس !آهان_

 :گفت و دیخند صورتم توی

 درد که ندارم شتریب دوست کی که من بشم، فدات بگو جون، ایمح کردم یشوخ_

 و هست غصه از پر دلت که دونم یم .بدم گوش رو هاش دل

 .رو دردت از پر دل اون کن باز پس .اریینم خودت روی به

 مساعد چندان حالم که ییاونجا از و کردم دل و درد یکل مارال با شب اون خالصه

 های مهین .بمونم جا همون رو شب کرد مجبورم مارال نبود،

 به راحت چقدر نکهیا از .کرد ینم رهام ایعرش الیخ و بودم داریب هنوز شب

 .میانداخت یم فاصله هم انیم و میکرد یم وارد خدشه عشقمون

 صداش از و خورد زنگ میگوش لحظه همون .نداشتم قرار و آروم و بودم یعصب

 .دادم جواب عیسر .کرد غرغری و زد یغلط و شد داریب مارال
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 :زد داد تلفن پشت از که بود ایعرش

 ؟یکن ینم باز زنم، یم رو خونه در یچ هر که ییکجا_

 :دادم وابج خونسرد و نکردم تعجب لحنش از

 .هستم نایا مارال ی خونه ا،یعرش نکن صحبت طور نیا من با_

 :گفت تر آروم و کرد فروکش تشیعصبان

 ندادی؟ خبر بهم چرا ؟یچ ی واسه اونجا_

 کرد اصرار مارال که نجایا اومدم نیهم برای داد، یم عذابم خونه توی موندن تنها_

 من نبودن زا که یداشت کارم یچ حاال .بمونم جا نیهم رو شب

 !کردم عادت گهید نداره، یتازگ البته شدی؟ آتشفشان کوه هی نیع

 .دمیشن یم رو هاش نفس صدای تنها من و کرد، سکوت و نزد یحرف

 .بزنم سر بهت بودم اومده_

 دی؟ید خواب !شب؟ موقع نیا_

 .شمینم مزاحمت ،یبخواب بهتره طوری، نیهم نه_

 :زدم صداش آهسته که کنه قطع رو یگوش خواست

 ا؟یعرش_

 بله؟_

 !جانم؟ ای بله_

 :گفت و اوردین خودش روی به

 .رو حرفت بگو_

 .دهیشن که دونستم یم اما !احساس یب گفتم بشنوه که طوری اما آهسته
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 ای؟یم فردا_

 هات درس به رفتن یمهمون و حیتفر عوض در بهتره هم تو !شهیم یچ نمیبب_

 .یبرس

 :گفتم یعصب بایتقر یلحن با و برخورد بهم

 نداری؟ کاری .یباش من فکر به تو ستین الزم_
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 هام چشم از خواب کامال گهید .کردم قطع رو یگوش بمونم یجواب منتظر آنکه یب و

 از برد یم لذت انگار داد، یم حرصم جوری کی شهیهم .رفت

 بازش .اومد میگوش به یاس ام اس .بودم قرارش یب و فتهیش هم باز اما !کار نیا

 .بود ایعرش کردم،

 .یباش خونه بهتره ام،یم ظهر از قبل فردا_

 شدم، داریب خواب از زود صبح .رفتم صدقش قربون و کردم ذوق یکل دلم توی

 به خاطر نیهم به کنم دارشیب ومدین دلم .بود خواب هنوز مارال

 زود ستیبا یم و اومد شیپ واسم یمهم کار بگه بهش که سپردم خانوم هیمرض

 محبت با سپس و رم،یگ یم تماس باهاش خودم و خونه برگردم

 از قبل تا دیبا برگشتم، خونه به عجله با .کردم یخداحافظ ازش و دمشیبوس

 که خوشمزه غذای کی و کردم یم رو کارهام ی همه ایعرش اومدن

 همون و آوردم رونیب تنم از رو مانتوم .کردم یم درست باشه هم عالقش دمور

 درست مشغول و رفتم آشپزخونه به و انداختم مبل روی جا

 برد، یم ادییز زمان هم من کردن درست غذا که خصوص به .شدم ناهار کردن

 خوشمزه جوی سوپ کی نیهمچن و پر شکم مرغ با پلو زرشک

 که بود دوازده حدودا .داره دوست یلیخ ایعرش دونستم یم کردم، درست هم

 دوش کی و رفتم حمام به بالفاصله و شد تموم آشپزخانه در کارم

 شیآرا و دمیپوش بنفش و دیسف رنگ به خوشگل کوتاه دامن و تاپ کی .گرفتم

 تل کی و ختمیر هام شونه دور به هم رو موهام و کردم یمیمال

 یمیمال آهنگ به شدنم، آماده با زمان مه .زدم موهام به هم تاپم با همرنگ

 .کردم یم زمزمه همراهش به و دادم یم گوش

 تالشمه نیآخر نیا

 آوردنت بدست واسه

 نرو قلبو نیا کن باور

 آخره التماس نیا

 یبشکن تو خوای یم چقدر

 رو؟ شکسته نیا غرور
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 بگو یبگ خوای یم یچ هر

 برو بهم نگو اما

 نکن عاشقش دلو نیا

 نداری دوست منو اگه

 خوای یم اگه بگو راحت

 بذاری جا منو قلبه

 تهیشکا از پر دلم
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 ادینم در صدام اما

 بری دستم از ترسم یم

 ادینم بر ازم کاری

 تالشمه نیآخر نیا

 آوردنت بدست واسه

 نرو قلبو نیا کن باور

 آخره التماس نیا

 یبشکن تو خوای یم چقدر

 رو؟ شکسته نیا غرور

 بگو یبگ خوای یم یچ هر

 برو نگو بهم اما

 نیا از بعد که نذار نرو

 بکنه شک عشق به ایدن

 گستید جای دلش یک هر

 بکنه ترك بخواد رو عشق

 دل ته از زدم نفس

 خدا به قلب نیا معصوم

 واسش محال بشه نذار
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 آدما قِعش باور

 توئه هیپا دلم مرگ

 یکن گذر ازش اگه

 قتمیرف یکن تر لب

 یکن سر ما با هیکاف

 توئه هیپا دلم مرگ

 یکن گذر ازش اگه

 قتمیرف یکن تر لب

 یکن سر ما با هیکاف
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 ایعرش با صحبت از بعد شبید از خوره، یم زنگ داره که شدم میگوش ی متوجه

 یک نکهیا به توجه بدون .کنم خارجش لنتیسا از بود رفته ادمی

 .زدم رو اتصال ی دکمه خطه پشت

 .کردی رید ؟ییکجا ایعرش الو_

 :دیچیپ گوشم توی مارال صدای

 دهیند وهرش های دستپاچه نیع یجنابعال که ارنیب فیتشر قراره ایعرش آقا پس_

 یکن صبر یتونست ینم دختر !رونیب زدی خونه از زود صبح

 ؟یکن گم رو گورت بعد و بشم داریب من

 منم خب .ادیم ظهر از قبل تا گفت و زد زنگ شبید ایعرش آخه مارال، دیببخش_

 .داشتم کار یکل که خونه گشتم یبرم زود دیبا

 گه؟ید کارها جور نیا و آشپزی !آهان_

 .اوهوم_

 ایعرش نسترنه اون نذاری !که؟ دییپوش که موشگل خوشگل لباس طونیش منیبب_

 !کنم یم خفت خودم وگرنه ها ارهیب رونیب چنگت از رو

 که هم گهید زن تا چند هر دوما من؟ شیپ ادیم که اولشه بار ایعرش مگه اوال_

 همه با ایعرش و من زمیعز .خودمه شیر خیب آخرش باشه داشته
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 .کنه دور هم از رو ما تونه ینم هم زیچ چیه و میخوا یم رو گهیهمد وجود ی

 شتیر خیب که یکن یم یغلط چه مثال تو؟ داری ینفس به اعتماد چه !اوه اوه_

 !ناقال؟ گهید کارها اون از بمونه؟

 .منحرف تیترب یب_

 .هیعیطب امر هی زمیعز_

 .اومد در صدا به خونه زنگ که بودم مارال با صحبت حال در

 .زنم یم زنگ بهت خودم نداری؟ کاری اومد، ایعرش کنم فکر مارال_

 :گفت و داد سر بلندی ی خنده مارال

 آبرومون موقع هی فقط بشم فدات برو برو، گه؟ید نشم مزاحم موقع یب یعنی نیا_

 !ها نبری رو

 .فعال .باشه باشه،_

 .سالمت به !روش هم آب هی خورده، رو ایح و شرم پررو ی دختره_

 خوش روز به روز نیا خدا وای .رفتم استقبالش به و کردم باز ایعرش روی به رو در

 که کنه یم کار یچ ستین معلوم شه،یم تر جذاب و تر پیت

 به ینگاه داخل، ادیب تا کنار رفتم و کردم بهش یسالم .کنه وونهید منو خواد یم

 به یول نموند دور ازم چشماش برق چه اگر و انداخت پام تا سر

 .داد یآروم به رو سالمم جواب و اوردین خودش روی

 ؟یکن ینم باز چرا رو در_

 .زد یم حرف بند کی کنم، قطع ذاشت ینم دختره کردم، یم صحبت مارال با_

 !نداری؟ دیکل تو مگه یراست

 !تو امیب جوری نیهم خواستم ینم یول دارم_

 :گفتم و ستادمیا مقابلش کمر به دست و اخم با
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 شدی؟ کار مالحظه که میا بهیغر تو و من مگه_

 .نشست مبل روی و رفت راست کی و نداد یجواب

 .تشنمه یلیخ ار،یب واسم آب وانیل هی زحمت یب_
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 .برگشتم سالن به .زدم اجاق روی غذای به سری هی و رفتم آشپزخونه به یناراحت با

 رفته انویپ اتاق به زدم حدس !زد؟ بشیغ دوباره کجا وای ای

 !شهیم دیناپد جن نیع الخالق جل نبود هم ماهان اتاق توی .نبود اونجا یول باشه

 الی آروم .بود خودم اتاق توی از صدا دم،یشن ای زمزمه ناگهان

 !بود خدا با ذکر و دنخون نماز حال در ایعرش !شد ینم باورم .کردم باز رو در

 اصال یعنی بودم؟ دهیند حال نیا به رو اون مدت نیا تمام چطور

 چهرش به کردم زوم .باشه عبادت و نماز اهل ایعرش که کردم ینم هم رو فکرش

 شهیهم از تر یداشتن دوست و تر جذاب چقدر .شدم قیدق و

 قبل از شتریب کنم احساس قلبم اعماق در که شد باعث یچ دونم ینم .بود

 مانع مبادا که برگردم خواستم و زد حلقه هام چشم به اشک .عاشقشم

 :زد صدام که بشم خلوتش

 ا؟یمح_

 بله؟_

 .داخل ایب_

 لحظه کی .دمید نگاهش در وضوح به رو آرامش و نشستم مقابلش تخت، روی

 .بود آورده برام مشهد از مادربزرگم که افتاد نمازی جا به نگاهم

 بودم کرده پهن رو نمازم جا سالن توی بود گرفته دلم یلیخ که شب هی اومد ادمی

 فراموش اون از بعد و بودم، کرده ازین و راز خودم خدای با و

 زمیم روی گذاشت و کرد جمع رو نماز جا ایعرش .بذارم اتاقم کمد در بودم کرده

 خودش سمت به منو .نشست کنارم و اومد هم خودش و

 به رو هاش لب و ختیر طرف کی به رو بود زونیآو دورم که موهام و برگردوند

 لب روی لبخندی .دیبوس رو میشونیپ و کرد کینزد صورتم

 .بهش زدم زل و نشست هام

 !شمال میریم هفته آخر جان ایمح_

 :گفتم و کردم نگاهش ریمتح

 !؟یچ واسه شمال؟_



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                 391                                                                 مــــــاه رمـــــــانان بزرگترین سایت دانلود رمان در ایر 

 

 ادیز نتعدادمو که هییدانشجو اردوی کی نه، ییتنها البته .گهید حیتفر ی واسه_

 همکاران که انیدانشجو از تا چند و دیاسات از تا سه دو و ستین

 اییم .دادند رو سفر نیا بیترت هم خودشون و هستند خودم کینزد دوستان و

 که؟

 .دمشیبوس و بغلش توی دمیپر ها بچه مثل یخوشحال از

 .بودم کرده رو شمال سفر هوس چقدر یدون ینم ا،یعرش جون آخ_

 .بدم رو بشیترت که بهم یتگف یم زودتر خب_

 م؟یرفت یم جور چه بود پا به مدت نیا که یاوضاع نیا تو آخه_

 .هم تو یگیم راست_

 .نموند پنهان ایعرش دید از که نشست دلم به یغم میخوشحال با زمان هم آن کی
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 شدی؟ ناراحت چرا ا؟یمح شد یچ_

 اومدن شیپ با اما شمال، میبر دیع التیتعط توی ماهان با بود قرار که افتاد ادمی_

 .میبر هم با که نشد هنگامشون زود رفتن

 .میریم هم با یجمع دسته اومدند موقع هر ...شاایا .نکن ناراحت رو خودت زمیعز_

 ا؟یعرش باشه،_

 بله؟_

 :گفتم و کردم سلو رو خودم

 !بله؟ هم باز_

 :گفت و کرد ینیدلنش لبخند صورتم توی

 .بگو جانم؟_

 شه؟یم یچ هام کالس پس_

 عقب کالست از روز کی فقط و خورده یلیتعط که هفته آخر ست،ین یمشکل_

 خودم و یکن جبرانش یتون یم ینکن یتنبل اگه هم اون که یفتیم

 .کنم یم کمکت هم
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 میشد و میسپرد یفراموش به رو زیچ همه ایعرش و من رگید باری برای روز اون

 روز .گریکدی عطش در و دلخسته عاشق دو گذشته همچون

 و شیک سفر از بعد .دمیگنج ینم خود پوست در من و دیرس شمال به سفر

 نیا بود، نگذشته خوش ما از کدوم چیه وبه اومد شیپ که یمسائل

 بودم منتظر و بودم بسته رو چمدونم .باشه بخش لذت برام تونست یم سفر

 به دلشوره دوباره !ومدین بودم منتظر چقدر هر اما دنبالم، ادیب ایعرش

 بابت نیا از المیخ بودم، یخط پشت .زدم زنگ شیگوش به .انداخت چنگ درونم

 ایعرش کرده؟ رید نقدریا چرا پس .خوبه حالش که شد راحت

 خودش بعد یقیدقا .شد یم حاضر ساعت سر شهیهم و نبود یقول بد آدم اصوال

 .اومد ناراحت و یعصب نظرم به صداش لحن .زد زنگ

 اون گذاشتند، قرار شهر یخروج ها بچه .ایب خودت نیماش با ممکنه اگه جان ایمح_

 .نمتیب یم جا

 یاتفاق چه دوباره که بودم مونده مبهوت و مات .کرد قطع رو یگوش بالفاصله و

 از آخر ی لحظه که شده یچ م،یرب هم با بود قرار یوقت افتاده؟

 لیتحل و هیتجز و کردن فکر ی واسه یزمان !برم؟ خودم نیماش با خواد یم من

 نیماش توی رو لمیوسا و چمدون .نداشتم ایعرش نظر رییتغ کردن

 نفری چند دمیرس که قرار محل به .افتادم راه به شهر یخروج سمت به و گذاشتم

 نیماش از .بود ومدهین هنوز ایعرش اما بودند، اومده ها بچه از

 د،یاسات از اومدند، همه یکی یکی .ستادمیا هیبق انتظار به کنارشون و شدم ادهیپ

 و شیاین سحر هم دانشجوها از و شیستا استاد و یینکو استاد

 همه که بایشک دینو و یاحسان سام افر،یآر فرشاد کامروا، بنفشه و فرد ازین خاطره

 هم ایعرش که بودم هیبق با صحبت گرم .بودند ایعرش دوستان از

 دودی نکیع کی با که بود نسترن شدم، که تر قیدق !نبود تنها اما ... اما اومد،

 اومد ینم بهش هم اصال و بود گرفته رو صورتش نصف که بزرگ

 پس .اومدند طرفمون به و شدند ادهیپ نیماش از دو هر .بود نشسته ایعرش کنار

 با ام،یب ییتنها به خودم نیماش با استخو که بود نیهم ی واسه
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 هیبق دست ی مضحکه که نبود نیا خاطر به اگه خدا به !بود اومده خانوم نسترن

 انصراف رفتن از موقع همون ارند،ین در حرف سرم پشت و نشم

 .دادم یم

 الیخ به که نسترن .کردم یسالم سر تکون با فقط و ستادمیا جام سر و نرفتم جلو

 هی و بود اومده ایعرش همراه به یکن کم رو ی واسه خودش
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 جلف پیت نیهمچ .بشونه یکرس به رو خودش حرف خواست یم هم ییجورا

 کرده حلقه ایعرش بازوی دور به رو دستش و بود زده ای مسخره

 معلوم دهیرس دوران به تازه گفتم دلم توی و زدم لبخندی ناخودآگاه که بود

 رو خودش داره که ایعرش خود ای استیعرش ثروت خاطر به ستین

 کی که یمهمون شب به اومد ادمی !کنه باز ییجا دلش توی زنه یم شیآت و آب به

 بود زده یپیت نیهمچ حاال و بود دهیپوش ارزون ی ساده لباس

 بود کرده گمان چارهیب !گرفتند رو پادشاه دختر کرد یم فکر ونستد ینم یکی که

 قدر اون که نمونه هم ناگفته .سفر نه ادیم یمهمون به داره

 .نگرفت لشیتحو یحساب و درست کس چیه که بود زننده رفتارش و حرکات

 رییتغ سرعت به همه نیا جور چه یمهمون شب از بودم مونده

 دست ه،یخال و خط خوش مار عجب گفت، یم سترا مارال واقعا داده؟ تیشخص

 به ینگاه مین یحت نکهیا بدون .بسته پشت از هم رو نینازن اون

 :گفتم و رفتم جمع طرف به بندازم نسترن ای ایعرش

 .ادیب من با تونه یم داره دوست یک هر ه،یخال من نیماش ها بچه_

 به ینگاه یچشم ریز .کردند رو من با یهمراه اعالم دینو نیهمچ و خاطره و سحر

 به و بود کرده گره رو هاش مشت تیعصبان فرط از که ایعرش

 اون یخواست یم جون، ایعرش خودته ریتقص گفتم دلم توی .انداختم فشرد، یم هم

 همه !بندازی راه خودت دنبال نداری بر رو تونیگرام همسر

 رو ییاه ترانه دی وی دی .میکرد حرکت چالوس ی جاده سمت به و میشد سوار

 پخش توی داشتم همراه به شهیهم و بود داده بهم ایعرش که
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 عقب به ینگاه مقابلم ی نهییآ از هم یگاه از هر .میداد یم گوش و بودم گذاشته

 برعکس که شدم یم دینو سکوت ی متوجه و انداختم یم

 باالخره !زد ینم حرف کام تا الم دینو زدند، یم فک بند کی که خاطره و سحر

 :گفتم و شکستم رو سکوتش

 دور دیبا سفر در اصوال د؟یندار سفر نیا به یچندان لیتما نکهیا مثل با،یشک آقای_

 خوش و بودن شاد به فقط و دیکش قرمز خط هی رو غصه و غم

 رهیم رژه هاتون چشم جلوی داره هاتون غم تمام ییگو شما اما .کرد فکر گذروندن

 !دینشست نیغمگ نقدریا که

 حواستون د،یاریب در هیبق احواالت از سر نکهیا جای به شما راد، نومخا ستین زییچ_

 !میاوردین راه سر از رو جونمون ما که یرانندگ به دیبد رو

 با .کردند اریاخت سکوت بودند، شده یچونگ پر از الیخ یب حاال که خاطره و سحر

 سفر در چون اما ومد،ین خوشم اصال صحبتش لحن از نکهیا

 :گفتم متیمال با بشم هیبق یناراحت باعث واستمخ ینم و میبود

 خواد ینم دلش همسفر هی نکهیا حساب به دیبذار رو بنده کنجکاوی بایشک آقای_

 راحت جور هر صورت هر در .باشند نیغمگ همراهانش

 .دیهست

 گوشم توی آروم و کرد کینزد بهم رو خودش بود نشسته کنارم و جلو که خاطره

 :گفت

 برج نیع مدته کی که شده یچ بود، کالس شر که پسره نیا میندمو هم ما ...وا_

 نجوریا .خوردش هم عسل من هی با یحت شهینم و شده زهرمار

 !شده عاشق بدجور بچمون نگم غلط و ادیم نظر به که

 اجبار به و دارم درد هزار خودم که یمن وقت اون ه،یکی دردمون پس گفتم خودم با

 حتینص رو گهید یکی دارم ،دارم حضور سفر نیا در اکنون

 بود پنج های طرف راه، طول در مدت یطوالن های توقف از بعد باالخره .کنم یم

 ونیم که طبقه دو الییو کی .میدیرس چالوس در الیو به که

 متقابالً  و الیو پشت در بلند درختان باییز ی منظره .داشت قرار ایدر و جنگل

 .داشت همراه به توأم ور یتالطم و آرامش ا،یدر های موج صدای
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 رو لمیوسا .افتی اختصاص پسرها و دیاسات به هم نییپا و دخترها به باال ی طبقه

 از فاصله با .برم ساحل کنار به کردم هوس گذاشتم، اتاق در که

 و دلخور امیعرش از که من همچون بود نیخشمگ ایدر .نشستم ها ماسه روی آب

 .شدم رهیخ ها موج به و کردم بغل رو زانوهام .بودم نیخشمگ
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 به و خوردند زیل هام گونه بر یکی یکی اشک های قطره و شد بلند نهادم از یآه

 و درد از پر های لحظه و روزها ییگو .شدند ریسراز نییپا

 که ستین ارمی من خدای .ایعرش از گرفته و بود تنگ دلم .داشتن یانیپا مییتنها

 به محتاجم بگم و زمیبر اشک و هاش شونه بر کنم خم سر

 ی ستاره تا کردم بلند آسمان به سر .بود شده کیتار هوا .هات بوسه و نگاهت

 اری یب که افتمی ای ستاره تک تنها و بود ابری اما ابم،یب رو خودم

 رهیت ابرهای پشت زین او که اهاشیرو ماه به بود سپرده دل تنها و بود همدم یب و

 کامال که ای مردونه صدای .دیتاب ینم گرید او برای و بود پنهان

 .بود نشسته کنارم فاصله به حاال که بود دینو .آورد خود به مرا بود بهم کینزد

 !گردند یم دنبالت دارن همه ،ینشست نجایا وقته یلیخ_

 .نبودم زمان گذر ی همتوج متاسفم،_

 د؟یکن حتینص و پند دیبلد هیبق ی واسه فقط شما_

 .کردم نگاهش یعصب

 ه؟یچ منظورتون_

 رو ها غم سفر در دیبا و هستم خودم تو چرا که دیگرفت خرده من به نیماش توی_

 تنها و نیاومد زمان مدت نیا خودتون وقت اون برد، ادی از

 از یگرفتگ دل نیا و ییتنها و خلوت نیا که دینگ .دیکن یم خلوت ایدر با و دینشست

 .شهینم باورم که استیدر اثرات

 هم اگر .شمیم آروم ایدر با شهیهم من شماست، مشکل نکردنش ای کردن باور_

 شما .کنم یم آرامش احساس شتریب نجورییا چون نشستم تنها

 .امیم گهید ی قهیدق چند تا و خوبه حالم من دیبگ هیبق به و دیبرگرد بهتره هم
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 تازه ییهوا ساحل کنار اومدم !برگردم شما خاطر به که ومدمین شما خاطر به من_

 هر هم حاال .بدم اطالع بهتون گفتم و دمید هم رو شما که کنم

 .اجازتون با .دیبرگرد الیو به نیبود لیما زمان

 .رفت و شد بلند و

 !گستاخ ی پسره_

 ینم .بود ایعرش کینزد دوستان از و یمصنوع هوش کالس انیدانشجو از یکی دینو

 یم کالس در که لیاوا بود کرده فرق نقدریا چرا دونم

 و بگذره یخشک به کالس جو گذاشت ینم که بود یانیدانشجو جمله از دمشید

 افهیق خوش پسر نکهیا رغم یعل و خنده از بود پر کالس شهیهم

 نیا به دیشا .بود ردهنک جلب خودش به مرا نظر حال به تا اما بود، یجذاب یلیوخ

 که الیو به .بس و دید یم رو امیعرش تنها من چشمان که لیدل

 لحن با و اومد جلو یینکو استاد .شدم مواجه هیبق اعتراض و سرزنش با برگشتم

 :گفت یآروم

 مدت کی برای هم اون دیبر رونیب دیخواست موقع هر دیکن لطف راد خانوم_

 .دیبذار انیجر در رو هیبق ای من ،یطوالن

 .حتما استاد، بله_

 کی .گرفتم یحساب گرم آب دوش کی و رفتم اتاقم به بالفاصله و گفتم رو نیا

 هیبق جمع به و دمیپوش بلند مناسب بلوز کی با یآب نیج شلوار

 شام لیوسا تدارك مشغول هم دخترها و کردن کباب حال در پسرها .وستمیپ

 ایعرش به نگاهم آن کی که رفتم نزدشون به کمک برای .بودند

 ازش و روم عیسر یلیخ اما .خورد گره بود، ستادهیا مقابلم نهیس به دست که

 دوستانه جمع کی در رو شام .کردم مشغول رو خودم و گرفتم

 همه ینینش شب یساعت دو یکی از بعد بودند خسته همه که ییاونجا از و میخورد

 چمدونم از رو میراحت لباس .میبخواب که میرفت هامون اتاق به
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 از بعد ایعرش که افتاد ای حلقه ی جعبه به چشمم ناگهان بپوشم، که آوردم رونیب

 بودمش آورده خودم با من و بود دهیخر برام بتشیغ هفته دو

 ایعرش با وندیپ یعنی یواقع معنای به که ای حلقه بهش، موندم رهیخ .کنم دستم که

 چشمانم از خواب .داشت همراه به رو ما ییجدا اکنون اما و

 و دمیپوش رو مانتوم .زد سرم به الیو پشت باغ در زدن قدم هوس .بود رفته

 و زدم یم قدم یکیتار در و ها درخت انیم .شدم خارج الیو از آهسته

 ها درخت اون و یکیتار از یوحشت گرید بود روز چونهم برام لحظه اون ییگو

 رو بازوهام پشت از یدست ناگهان که بودم غرق خودم در .نداشتم

 صدای که بکشم غیج خواستم کردم، وحشت و شد حبس نهیس توی نفسم .دیکش

 :دمیشن رو دینو

 .یکن یم خواب یب رو همه !سیه_

 لحظه هی تونم ینم !؟یهست مدنبال رمیم جا هر که شدی من پای به تو نمیبب_

 .باشم راحت

 مانعم دوباره که بردارم قدم جلو به خواستم و رونیب دمیکش بازوش از رو دستم

 !شد

 !؟یچ یعنی کارها نیا تو؟ چته_

 .نزنه سرت به زدن قدم هوس یکیتار توی بهتره نداری اطرافت از خبر که تو_

 چطور؟_

 دمیشن یحوال نیا نفر کی از یاتفاق ورط به یغروب که مردابه هی جلوتر متر چند_

 شانس هم شما !برده مرگ کام به رو نفر چند حال به تا که

 ...نکرده ییخدا بود ممکن وگرنه بودم نجایا من که آوردی

 :گفتم من اما کرد، سکوت و نزد رو حرفش ی ادامه

 آره؟ ،یبگ یخواست یم رو نیا برد، یم مرگ کام به هیبق مثل هم رو من_

 .گذشت ریخ به که شکر رو خدا_

 ...کاش اما بله،_

 :گفت او و کردم، سکوت و خوردم رو حرفم من بار نیا

 !کرده تنگ هم شما بر رو عرصه هاش، یتلخ و یزندگ نیا نکهیا مثل_
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 خودش حال به رو او یخال و خشک تشکر کی با و شدم بلند حرفش به توجه یب

 از و برگردم الیو به دادم حیترج .شدم دور اونجا از و کردم رها

 رو سحر ی شماره .نبود الیو توی یکس شدم داریب که صبح .بگذرم زدن قدم ریخ

 .گرفتم

 بله؟_

 شما؟ دییکجا_

 یگشت هی رفتند شیستا استاد با پسرها .میکن دارتیب ومدین دلمون بودی، خواب_

 .ناهار ی واسه دیخر میاومد هم خاطره و بنفشه و من بزنند،

 .میایم گهید ساعت کی تا !کردند رو ها خانوم ستپختد هوس ونیآقا

 !هستند؟ کجا نسترن و رهنما و یینکو استاد پس_

 .بودند الیو توی ها اون رون،یب مییایب میخواست که ما ندارم، خبر_

 .یاوک_
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 ایعرش بود، نگذشته ای قهیدق چند .نشستم بالکن توی رفتم و کردم قطع رو یگوش

 هم نسترن و ادیم الیو سمت به ساحل از داره که دمید رو

 هاش گونه روی به و هاش دست مدام نسترن !اومد عادی ریغ نظرم به .دنبالش

 هم ایعرش و داشت، یم بر قدم ایعرش پشت آهسته و دیکش یم

 نییپا به ها پله از عیسر خبره؟ چه بدونم داشتم دوست .دیرس یم نظر به یعصب

 سپس و ایعرش ابتدا .ستادمیا الیو در مقابل و شدم ریسراز

 .شدند وارد نسترن

 الیو توی من دیگ ینم رون؟یب دیر یم الیو از هم با همتون دفعه کی یچ ی واسه_

 هستم؟ تنها

 سمت به یحرف چیه بدون و ختاندا من به ینیخشمگ نگاه ورود محض به نسترن

 و کرده هیگر یکل دمیفهم قرمزش های چشم از .دیدو الیو

 .بود ستادهیا ساکت طور همون که هم ایعرش

 ؟یزن ینم حرف چرا_
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 :اومد حرف به که برگردم خواستم و شدم الیخ یب .بود سکوت جوابم هم باز و

 !دارم کارت ستا،یوا_

 .باشم داشته کاری شما با من کنم ینم فکر اما کردند، باز زبون آقا !عجب چه_

 .برد الیو پشت به خودش با منو و دیچسب محکم رو دستم مچ و نداد مهلت

 شدی؟ یوحش دوباره تو؟ چته_

 اگه که یدون یم .نکردی فرو کتیکوچ مغز توی یول بودم گفته بهت بارها و بارها_

 .کنم یم رم بدجور بذاری دمم روی پا

 :دادم رو جوابش خونسرد و باال انداختم رو ابروهام

 .دونم یم هم خودم که رو نیا_

 .اومد سمتم به و فشرد هم به رو هاش دندون خشم از

 !بدی عذابم خوای یم و یضیمر بگو باره هی پس_

 .نده ربطش من به داری مشکل اطرافت و خودت با تو_

 !شدی هوا دو بوم هی کفتر نیع و یضیمر که یتوئ_

 .رو خودم هم و کنم یم آسوده رو وت الیخ هم من پس_

 .داد تکونم و گرفت محکم رو بازوهام

 ه؟یچ منظورت_

 یپ هم من و تیزندگ یپ رییم تو .گرفتم رو آخر میتصم که نهیا منظورم_

 !سرنوشتم

 شدت به رو دستم مچ که یحال در تر، منقلب و شد یم شتریب خشمش لحظه هر

 :زد داد فشرد، یم

 !گه؟ید دهینو قاآ سرنوشت، از منظورت_

 :گفتم یفیضع صدای با اومد، چشمام به اشک درد از

 داره؟ یربط چه من به دینو ؟یگیم یچ معلومه_
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 تا روزید از تمسین متوجه و نفهمم من نکن گمان خانوم، ایمح که نهیا به ربطش_

 !هاتون ییتنها کیشر شده آقا حاال
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 .رونیب دمیکش دستش از رو دستم و اوردمین طاقت گهید

 .یعوض شو خفه_

 به همه اون که جنگل توی شبید ای ساحل؟ کنار دمتیند کردی فکر شم،ینم خفه_

 !نیبود کینزد هم

 باال بردم و صدام .کرد یم بهم که ینیتوه همه نیا از شدم یم کفری داشتم گهید

 :گفتم و

 که یزمان تا .نکش سرك هم من یزندگ توی گهید نداره، یربط چیه تو به_

 ادامه هم ینکبت یزندگ نیا به که بهتر همون نداره وجود اعتمادی

 .میند

 به اشک .کردم احساس هام گونه روی رو ایعرش محکم یلیس یداغ جواب، عوض

 یبدبخت از بلکه ،یلیس سوزش و درد از نه یول دیدو هام چشم

 فاصله ازش و برداشتم عقب به قدم .افتادم روز نیا به عشق سر از که فالکتم و

 .بود سیخ اشک از صورتم .گرفتم

 رو گهید یکس اسم وقت چیه بمونه ادتی که زدم آخر بار ی واسه رو یلیس نیا_

 خودم بعد و کشم، یم رو اون و تو اول وگرنه اری،ین من جلوی

 ؟شد تیحال .رو

 جنگل داخل به رو راهم و نرفتم الیو سمت به یول شدم رد کنارش از یکالم بدون

 کی .نهیبب حال اون توی منو یکس خواستم ینم .دادم ادامه

 بچه بایتقر برگشتم، الیو به یوقت .بشوم آروم قدری تا زدم پرسه جنگل در یساعت

 خبری نسترن از اما کاری، مشغول کدوم هر و بودند اومده ها

 یول تازه که هم دینو .بود داده لم یمبل روی سالن ی گوشه کی هم ایعرش و نبود

 از یکی به بود، دستش در که یساک با بود برگشته هیبق از جدا

 کردم، بازش .اومد میگوش به یاس ام اس لحظه چند از بعد و رفت ها اتاق

 :بود نوشته و بود ناشناس شمارش

 هستم، منتظرتون الیو از رونیب گهید ی قهیدق چند راد، خانوم ستین یمشکل اگه_

 .دینو
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 به که زییچ از آن کی !عادی ریغ و بود بیعج .دمیفهم ینم رو کارهاش نیا یمعن

 باشه نیا رفتارهاش نیا یمعن نکنه خت،یر قلبم اومد ذهنم

 منو که ایعرش به ینگاه یچشم ریز !هستم؟ من بسته دل بهش که رو دختری که

 ذهنم توی .انداختم داشت نظر ریز رو حرکاتم متما و دییپا یم

 کس چیه .بس و بود همکالس برام تنها و نبود او برای ییجا کردم، فکر دینو به

 و قلبم .باشه داشته ییجا امیعرش جز به قلبم در تونست ینم

 دینبا حال نیا با .او عشق یزندان من و بس، و بود او اسارت در وجودم و ذهنم

 دیبا که کردم یم روشن براش دیبا و گذاشتم یم امابه در رو دینو

 خارج الیو از لمیم برخالف .کنه دایپ گریید وجود در و گهید ییجا در رو عشق

 ساك و بود ستادهیا ایدر به رو دینو .ساحل کنار رفتم و شدم

 رفتم کینزد .بود دستش در اکنون بود، برده اتاق به خودش با که هم رو دییخر

 :گفتم آهسته و

 د؟یداشت کاری من با_

 !دمید شییایدر یآب چشمان در رو اشک ی حلقه وضوح به و طرفم به برگشت

 :گفت لرزان ییصدا با و صورتم به شد رهیخ

 !کردی؟ کار یچ من با تو ا،یمح_

 مرهم دیبا یکی کنم؟ تونستم یم کار چه اما آورد، درد به رو دلم صداش لرزش

 تا بود بانیگر به دست غم و دوری با که یدل .شد یم خودم دل

 گونه روی به که یاشک قطره با .شد یم رتریاس لحظه هر یول ابدیب فراری راه

 سرش و زد زانو مقابلم بود، کردن هیگر برای یفرصت د،یلغز هاش

 فرو برای ای بهانه هام اشک محابا یب و براش شد شیر دلم .نییپا انداخت رو

 .میسوخت یم اری فراق از دو ره و بود یکی دردمون .افتندی ختنیر
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 :داد روین صداش به و شکست رو سکوت من فراق در او و شیخو اری فراق در من

 ی رشتهف خدا که ای لحظه اون اگه .شمیم داغون ها، خاطره به نسپار منو ایمح_

 یم التماس بود، من با اریاخت کرد یم خلق رو تو چون ییبایز
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 !نکنه تو عشق ریاس رو من روزی یول رهیبگ رو جانم کردم

 ایخدا .دیلرز تنم زدم، زل اشکش از سیخ صورت به هام اشک ی پرده پشت از

 که ستیچ ما گناه مگه او؟ با یکن یم چه و من با یکن یم چه

 جوابش در یسخت به و زدم زانو مقابلش م؟یشد مروت یب روزگار نیا ی چهیباز

 :گفتم

 کشم، یم رنج روزگار یسنگدل و خود عشق از که منم نیا تنها کردم یم گمون_

 و کن فراموشم .اندك راه همسفر و است اریبس من چون ییگو

 دوارمیام اما شد، نخواهم محو هرگز که بودم قیال اگه .ها خاطره به بسپار رو من

 !ببری ادی از رو من که نباشم قیال

 و برخاستم بالفاصله .شدم یم داغون خودم چون یعاشق دنید عذاب و موندن با

 بودم، مانده تنها خود که گونه همان کردم رها خود حال به رو او

 !را یسنگدل نیا آموختم ایدن از من رحمانه یب چه و

 تا رفتم نییپا ی طبقه به راست کی .برگشتم الیو به سپس و کردم معطل یاندک

 تماشای حال در یینکو و شیستا استاد .نکنه شک یکس

 یم غر و دندیکش یم سرك آشپزخونه به مدام که هم پسرها و بودند ونیزیتلو

 بخوره کارد دیبا که الحق .بشه حاضر زودتر چه هر غذا که زدند

 در رو ها اون و نبود خبری نسترن و ایعرش از .خورند یم که بس شکمشون توی

 :زد صدام استاد که رفتم یم آشپزخونه سمت به .دمیند جمع

 راد؟ خانوم_

 استاد؟ بله_

 :دیپرس یمعطل یب و اومد کمینزد

 یمشکل چه روزه دو نیا دینو و ایعرش که دیهست انیجر در شما راد خانوم_

 !رند؟یگ یم فاصله جمع از مدام که اومده شیپ واسشون

 :گفتم بودم، شده شوکه استاد یاگهانن سئوال نیا از یحساب که من

 د؟یپرس یم من از چرا یول .ندارم یاطالع من استاد، رینخ_

 رو ابروش تای کی گم،ینم رو قتیحق شد متوجه یراحت به جوابم لحن از که استاد

 :گفت و انداخت باال
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 !دیهست تر کینزد نفر دو نیا به هیبق از روز دو نیا در شدم متوجه چون_

 نیتر کینزد از هم دینو و منه استاد ایعرش درسته .دیکن یم اشتباه استاد، نه_

 .کنم ینم دخالت یکس یشخص مسائل در من یول هام، یهمکالس

 .دیبر دیتون یم خب، یلیخ !نطوریا که_

 هم هیبق حتما پس بود، شده هیقض ی متوجه هم استاد نکهیا از بودم شده شوکه

 آوردند، در بازی تابلو تا دو نیا که بس !بردند ییزهایچ هی به یپ

 جلوی شدم خی روی سنگ .بود اومده جوش به خونم یحساب .بردند هم منو آبروی

 چشم با که بودم متوجه و بودند ساکت همه ناهار موقع .استاد

 .شد یم مربوط دینو و ایعرش و من به شک یب و گندیم هم به ییزهایچ کی ابرو و

 به ایعرش غضبناك های اهنگ از مدت تمام یول ندادم یتیاهم

 برخالف و کردند رو ایدر به رفتن قصد همه عصری .بودم عذاب در دینو و خودم

 به برم، خواستم هم من .کرد شونیهمراه هم دینو بار نیا قبل

 بود، کرده هیکرا رو یاسب سواری اسب ساعت دو واسه قبل از فرشاد که خصوص

 نسترن !داره کار مباها و بمونم من که داد اس بهم ایعرش یول

 هم اون و گفت شیستا استاد گوش در آروم هم زییچ و فرستاد هیبق همراه به رو

 مبل روی .رفتند هیبق با و داد تکون رو سرش قبول، معنای به
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 .بزنه حرف ایعرش تا شدم منتظر و نشستم

 .برسه سر یکی نجایا ممکنه جنگل، توی میبر بهتره_

 :گفتم و دادم لشیتحو پوزخندی

 .میبزن حرف قراره فقط م،یکن میخوا ینم کاری_

 و شدم بلند کنه، یحرکت نکهیا از قبل یول رهیبگ رو دستم خواست و اومد طرفم به

 :گفتم

 .بلدم رو راه خودم ست،ین الزم_

 دور الیو از .سرش پشت من و جلو ایعرش البته م،یزد قدم جنگل در ای هقیدق چند

 :گفت و شد کمینزد که میبود شده
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 !بشه مونیطور اگه رسهیم بهمون یکی دست الاقل نجورییا م،ینش دورتر بهتره_

 !اریین دومون هر سر ییمال بال یجنابعال اگه شه،ینم مونیطور چیه نترس_

 در ای نهیک و خشم چیه از خبری گهید و ستادیا لممقاب آروم بود، بیعج واسم

 ی قفسه که دمید یم و دیکش یم نفس تند تند .نبود صورتش

 .اقهیاشت و جانیه از دنیکش نفس گونه نیا دمیفهم یم شد، یم نییپا و باال نشیس

 مقابلم هم خودش و داد میتک یدرخت به و گرفت رو دستم

 رو صورتم یآرام به گرشید دست با و زد درخت به رو دستش کی .ستادیا

 اما بود اومده بند نفسم کردم، یم نگاهش مبهوت .کرد نوازش

 از دونم ینم .زد یم یسرخ به چشماش .دمید ینم خود در رو یحرکت چیه قدرت

 .قبل شب یخواب یب از ای بود جانیه شدت

 خوام یم !میکن ثابت هم به ابد تا رو عشق رو بار نیا بذار کنم، یم خواهش ایمح_

 از بعد بذاری یگفت خودت که جور همون رو آخرت میتصم

 !لحظه نیا

 دستان در بازی شب مهیخ عروسک همچون رو خودم مدت نیا در نکهیا از آن کی

 هلش عقب به رو او و شدم یعصبان شدت به دم،ید یم او

 :گفتم و دادم

 هر و غمسرا ییایم گرفت شدت ازتین موقع هر هان؟ ؟یهست یک کردی فکر تو_

 به یافت یم هم بعدش و یکن یم ترکم شدی ریس ازم موقع

 آره؟ شدم، تو ی چهیباز من .جونم

 .بهم دیچسب کامال و کرد کینزد بهم رو خودش

 رو تو چون ینینازن که پستم و رتیغ یب اونقدر من نه و یمن ی چهیباز تو نه ا،یمح_

 کشم، یم زجر تو دوری از و تو نبود در من .رمیبگ بازی به

 لحظه .خورده گره عشقت به جونم و است بسته تو نفس به نفسم .شمیم داغون

 ا،یمح .مطلقم یکیتار در تو یب و رهیگ یم رنگ تو حضور با هام

 پنهان رو من به عشقت ینتونست زمان چیه تو نبودی، یخوب دروغگوی وقت چیه تو

 .تونست ینخواه هم زمان چیه و یکن
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 و آورد باال و گرفت دست در بود نشیس روی به که رو چپم دست لحظه همون

 :گفت و زد ای بوسه حلقم به

 به هنوز تو یعنی .میخورد وندیپ هم به لشیوس به که هیزیچ همون نیا کن، نگاه_

 .موندی متعهد عشقمون و وندیپ نیا

 :گفتم درمانده و آهسته

 .موند خواهد عاقبت یب عشق نیا یول_

 :گفت و زد چشمام روی به ای بوسه و شد خم صورتم روی به
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 یزندون عشقمون نفس، نیآخر تا کرده، رونمیو که هات چشم نیهم به قسم_

 .نذار تنهام ا،یمح نکن میرها .مونه یم قلبمون

 تینها و بزنم یحرف شد نیا از مانع هام لب شلرز بهش، دوختم چشم کرده بغض

 مدت چه دونم ینم .شدم خود ازین و عشق و او تمنای میتسل

 مهین که اومدم خود به ای لحظه و م؟یبود هم وجود در غرق مدت چه و گذشت

 با چه او و بودم گذاشته نشیس بر سر ایعرش آغوش در برهنه

 بچه م،یبازگشت الیو به که یزمان .دز یم بوسه موهام بر و کرد یم نوازشم آرامش

 نکنند، یشک نکهیا برای و بودند برگشته که بود وقت یلیخ ها

 .رفت هیبق نزد به ایعرش و رفتم باال ی طبقه به من بشه متوجه یکس نکهیا از قبل

 اسب از تاب و آب با که بودم سحر با صحبت گرم اتاق توی

 !بده بهم دیبا رو زییچ اومد ادشی لحظه کی که کرد یم فیتعر برام سواری

 .تو به بدم که من دست داد دینو رو نیا جان، ایمح یراست_

 حاال؟ هست یچ_

 رو کار نیا خواست من از و ینکن قبولش خودش از ممکنه گفت فقط دونم، ینم_

 .بدم انجام واسش

 .فرفری کوتاه دامن و شاد های رنگ با بود، بایز یلیخ یمحل لباس کی ساك توی

 ایعرش نه؟ ای کنم قبولش بودم مونده اما اومد، خوشم یلیخ
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 با رو دینو دل ومدینم دلم هم یطرف از .رمیبپذ رو دینو ی هیهد بشه یراض محاله

 کرد، یم نگاهم ریمتح که سحر .بشکنم شیهد دادن پس

 :گفت

 و حال شمال، میاومد که روزه سه دو نیا آخه هست؟ دینو و تو نیب زییچ ایمح_

 لب اومد باهامون که هم عصری شده، قبل از بدتر یلیخ روزش

 !بود افسرده و نیغمگ یلیخ ایدر

 .بود واضح و مشخص کامال زیچ همه کنم، انکار هم تونستم ینم یول کردم سکوت

 خارج اتاق از که یحال در و شد بلند د،ید رو سکوتم که سحر

 :گفت و برگشت طرفم به شد یم

 به اما سخته، واست مسئله نیا گفتن دونم یم نکن، تیاذ رو خودت جان ایمح_

 دانشگاه توی بلکه کالس در تنها نه ه،یخوب پسر دینو من نظر

 بهتره کنه، ینم قبولش دلت و هیمنف بهش جوابت اگه .است هیبق از متفاوت کامال

 سخت عاشق هی ی واسه انتظار .یکن مطلع رو اون زودتر چه هر

 !شدنه عاشق ی لحظه از تر

 .کنه فراموشم که خواستم شدم خبر با که لحظه همون من ،جان سحر_

 :گفت و انداخت بود دستام در که دینو ی هیهد به ینگاه سحر

 دست از واسه فقط بذار و کن قبول ده،یخر برات عشق با که رو هیهد نیا پس_

 .باشه شکسته دلش دادنت

 او نکیا نبود، من عشق تنها ایعرش .دشوار انتخاب کی و موندم من رفت، که سحر

 به .داشت تعلق او به جسمم و روح و بود شده یکی وجودم با

 عشق ایعرش .شدم رهیخ بود دستام در هنوز که دینو ی هیهد و ایعرش ی حلقه

 شد ینم یراض دلم .احترام قابل برام دینو و بود زیعز برام و من

 یم مطمئنش و گفتم یم ایعرش به رو انیجر دیبا .برنجونم خودم از رو دو هر که

 .ستین شیب دوست کی و همکالس برام دینو که ساختم

 هم با و بود نشسته یینکو استاد کنار ایعرش .رفتم نییپا ی طبقه به و برخاستم

 یم بازی پوکر و بودند نشسته هم دور هم هیبق .کردند یم صحبت
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 هم با نسترن و ایعرش که ای لحظه اون از بعد از بود، بیعج برام زیچ کی .کردند

 چندان نسترن که بودم دهیند گرید بودند، بازگشته ساحل از

 کنجکاو !کردند یم برخورد هم با تفاوت یب و سرد یلیخ و بشه کینزد ایعرش به

 به ایعرش و بوده افتاده یاتفاق چه روزید بدونم که بودم شده
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 توجه یب .بهم زنه یم زل نفرت و نهیک با نهیب یم منو موقع هر که گفته چه نسترن

 نگاه اون جواب هم ییجورا کی نکهیا ی واسه و نسترن به

 که گفتم گوشش توی آروم و نشستم یینکو استاد و ایعرش کنار رفتم بدم، رو هاش

 ییگو که هم یینکو استاد .بگم بهش دیبا رو یمهم مطلب

 جمع به و گذاشت خود حال به رو ایعرش و من بود، باخبر حدودی تا انیجر از گهید

 و بودند بازی سرگرم یحساب ها بچه که ییاونجا از .وستیپ

 .کنم صحبت ایعرش با که بود یمناسب فرصت نداشت، حضور هم دینو

 ا؟یعرش_

 جانم؟_

 .کنم حبتص باهات یمهم ی مسئله با رابطه در دیبا_

 .هست ما به حواسشون ها بچه شه،ینم االن_

 .بگم دیبا حاال نیهم اما_

 .بگو خب، یلیخ_

 ...دینو راستش_

 ؟یچ دینو_

 !داره عالقه من به_

 که شد بلند جاش از تیعصبان با کند یم فوران که یآتشفشان کوه همچون ایعرش

 .کنه جلب خودش به رو هیبق ی توجه شد باعث

 !؟یگفت یچ_

 ا؟یشعر_

 ؟یگفت یچ گفتم_
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 به رو یاحسان سام و دندیکش بازی از دست کردند، یم نگاه ما به ریمتح که هیبق

 :گفت ایعرش

 جان؟ ایعرش افتاده یاتفاق_

 :گفت تندی لحن با بشه، مسلط اعصابش بر تونست ینم که ایعرش

 .دیباش مشغول خودتون کار به شما ست،ین زییچ_

 .بگو ادیم بر ما دست از یکمک اگه جان ایعرش آخه_

 .شهیم مربوط من و راد خانوم به بشه، حل شما دست به که ستین ای مسئله_

 ها بچه .ستمینگر گفت، یم من و خودش از پروا یب نقدریا که ایعرش به متعجب

 هست، ایعرش و من نیب ای رابطه بودند شده مطمئن گرید که

 ایعرش از .میباش تنها ام که رفتند یطرف به کدام هر و کردند اریاخت سکوت

 .میکن صحبت تر راحت تا میبر ها اتاق از یکی به که خواستم

 زدم؟ بهت بدی حرف چه مگه ؟یچ یعنی کارها نیا ا،یعرش_

 بدی حرف کرده عالقه ابراز بهش نفر هی بگه و ادیب عشقت و همسر نکهیا_

 !ست؟ین

 که اول روز همون .میدون یم تو و من فقط رو هست نمونیب ای رابطه چه نکهیا_

 رو ییزهایچ نیهمچ فکر دیبا دادی نسترن با ازدواج به تیرضا
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 .کردی یم هم

 .بهم کرد رو قبل از تندتر یلحن با ایعرش

 نسترن خواستم خودم انگار که یزن یم حرف جوری کردم؟ یم کار یچ دیبا یگیم_

 .بشه زنم

 مطرح خانوادت با رو انیجر اومدی من خواستگاری به که روزی همون چرا_

 نجایا به کار یگذاشت چرا خوای؟ یم منو ینگفت چرا نکردی؟

 بشه؟ دهیکش

 نگفتم؟ ای گفتم که یدون یم کجا از تو_



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                 409                                                                 مــــــاه رمـــــــانان بزرگترین سایت دانلود رمان در ایر 

 

 هم با یدزدک دیبا اما میشوهر و زن که نبود، ما وضع نیا که بودی گفته اگه_

 .میباش

 یم رو ای گهید کس من که بود برده بو ییجورا هی مادرم ،یکن یم اشتباه داری_

 ازدواج نسترن با دیبا کرد اصرار که بود نیهم ی واسه خوام،

 اون و گفتم بهش رو نهایا همه کردم، خواستگاری پدرت از رو تو که هم روزی !کنم

 تو که بود نیا بود، مهم واسش که زییچ تنها و رفتیپذ هم

 .بشم نسترن با ازدواج به مجبور که کردم ینم فکر زمان چیه اما .کنم خوشبخت رو

 !هیخوشبخت عجب_

 .ایمح نپرون کهیت_

 نه؟یا از ریغ مگه_

 .کن درکم کنم یم خواهش ایمح_

 کنه؟ یم درك منو یک_

 :گفت و گرفت دستانش انیم رو صورتم و نشست تخت روی کنارم ایعرش

 کرد؟ شهیم کار چه اما ،یستین یخوب طیشرا و تیوضع در هم تو زم،یعز دونم یم_

 .میکن صبر دیبا که نهیا راه تنها

 ا؟یعرش یک تا_

 ا؟یمح دونم، ینم_

 بله؟_

 ؟یکن ینم ترکم که تو_

 ؟یکن یم فکری نیهمچ چرا_

 .رییگ ییجدا به میتصم و اریین طاقت طیشرا نیا با ترسم یم_

 از رو تو روزی مبادا که باشم نگران دیبا که منم نیا جان، ایعرش کردی فکر اشتباه_

 .بدم دست

 .فتهینم اتفاق نیا وقت چیه جان ایمح_

 در اگه ؟یبگ مادرت به رو مسئله نیا خوای یم جوری چه ترسم، یم یلیخ من اما_

 ؟یچ رفتینپذ یصورت چیه
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 زیچ همه به دواریام و ینیبب دیبا رو وانیل پر ی مهین زم،یعز نباش نیبدب نقدریا_

 .یباش

 کنم؟ کار یچ دینو با اما باشه،_
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 .کنم یم صحبت باهاش خودم_

 ...آخه اما_

 ؟یچ آخه_

 داره؟ تو به یربط چه کس هی با رابطم و من ازدواج پرسه یم مطمئنا_

 شتریب تا برو زود حاال .کنم یم درستش خودم باش، نداشته کارها نیا به کاری تو_

 .نکرده شک یکس نیا از

 !کردند؟ موردمون در فکری چه حاال تا ستین معلوم گذشته، شک از گهید زمیعز_

 .اریب در رو هیقض هم سر جوری هی خودت د،یپرس زییچ یکس اگه_

 .رفتم من پس باشه،_

 ا؟یمح_

 بله؟_

 کردی؟ فراموش رو زییچ هی یکن ینم فکر_

 کردم؟ فراموش رو یچ نه،_

 و بست نقش لبانش روی به ینینمک لبخند شد، یم کینزد بهم که همونطور ایعرش

 :گفت

 ؟یخانوم یمطمئن_

 ا؟یعرش_

 .کرد حلقه کمرم دور به رو دستانش و ستادیا مقابلم

 دلم؟ جون_

 !یسوال عالمت و گنگ واسم هم باز اما شناختم، ور تو کنم فکر چقدر هر من_

 !ایعرش زیعز نهیهم به عشق ییبایز_

 .زد لبانم به آروم ای بوسه زمان هم و
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 .دلم زیعز کردی فراموش که هیزیچ همون نیا_

 :گفتم آروم و زدم زل داشت طنتیش برق که چشمانش به

 !ها یشیم طونیش داری باز_

 باشم؟ عشقم نجایه در شهیهم داره یبیع مگه_

 :گفتم رونیب رفتم یم اتاق از که یحال در و زدم بازوش به

 !عشق عطش در و جانیه در_

 بدی ی دلشوره کنه، صحبت دینو با ایعرش شد قرار که بعد به لحظه اون از

 .بشه وارد شونیدوست به ای خدشه من خاطر به خواستم ینم .داشتم

 واگذار خودشون به رو زیچ همه دیبا و اومد یبرنم من دست از هم کاری گهید اما

 کینزد که یرستوران به شد نیا بر قرار ناهار برای .کردم یم
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 ماا بود، شادتر حال نیع در و آروم قبل روز سه دو برخالف ایعرش .میبر بود الیو

 استاد .گرفت یم فاصله جمع از و سکوت در همچنان دینو

 :گفت دینو به رو بود، برده یپ هیقض به حدودی تا که هم شیستا

 خان؟ دینو_

 .کرد بلند سر کرد، یم بازی غذاش با فقط مدت تمام که دینو

 بله؟_

 !کردی؟ اریاخت ینینش گوشه و سکوت شده یچ_

 ییتنها و آرامش در دمیم حیترج امیم لشما به که زمان هر فقط ست،ین زییچ_

 .باشم

 :گفت یشوخ لحن به بود، دینو کینزد یلیخ دوستان از که سام

 !شهیم هم عاشق نهیب یم رو ایدر موقع هر خان دینو کنم فکر استاد_

 :گفت و کرد دنبال رو صحبت هم فرشاد لحظه همون

 .برم یم ادی از رو عشق نمیب یم رو ایدر موقع هر عکس بر من اما_

 .کرد فرشاد به یاخم سحر
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 با ایدر به رو که هستند عشاق نیا میبود دهیشن ما االن تا فرشاد؟ آقا یچ یعنی_

 نیا از که دیهست بیعجا از ییگو شما .زنند یم حرف عشقشون

 .دیمتفاوت همه با نظر

 شقع نیا از باالتر یعشق ادی به ایدر دنید با من .خانوم سحر دینکن فکر اشتباه به_

 اون به تونست کس هر که زمان هر و !افتم یم ینیزم های

 .کرد خواهد درك هم رو ینیزم عشق شک یب کنه، دایپ دست عشق

 :گفت بود، شده بحث وارد اکنون که هم خاطره

 !ها حرف نیا شما از دهیبع فرشاد آقا_

 خانوم؟ خاطره نظر چه از_

 .ادینم بهتون اصال خب_

 ؟یباش داشته اعتقاد ییخدا عشق به که افستیق و پیت به مگه_

 !کردم یم تصور رو شما ای گهید جور حال به تا من اما نه،_

 .دیکن تصور جوری نیا رو من بعد به نیا از پس_

 هر میبازگشت الیو به که یزمان تا و داشت ادامه ها بچه انیم در همچنان بحث

 خود دیعقا از و کردند یآسمان و ینیزم عشق از رییتفس کدام

 یمشترک ی نقطه به نظر چیه از که بودند فرشاد و خاطره تنها انیم نیا و گفتند،

 اتاق به استراحت برای کدام هر نکهیا از بعد یقیدقا .دندینرس

 :داد میگوش به یاس ام اس ایعرش م،یرفت هامون

 .کنم صحبت باهاش مسئله اون با رابطه در که جنگل توی میریم دینو با جان ایمح_

 :نوشتم وابشج در و
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 .نشه بدتر اوضاع فقط جان، ایعرش باشه_

 .بشه خواد یم یچ هر عواقبش حاال و ادیب کنار که بدونه رو قتیحق دیبا باالخره_

 .باش خودت مراقب پس_

 طاقت باالخره و دیجوش یم سرکه و ریس نیع دلم داد، اس ایعرش که ای لحظه از

 تونستند یم کجا یعنی .نبود خبری اما رفتم، جنگل به و اوردمین
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 یم داد تیعصبان با که دمیشن رو دینو صدای که برگردم خواستم !باشند؟ رفته

 :زد

 کار یچ ایمح با تو !باشم داشته تو چون نامردی و پست دوست کردم ینم گمون_

 کردی؟

 .نداره یربط یکس چیه به بلکه تو به تنها نه ایمح و من ی هیقض_

 با که بشه دهیکش ییجا به کار مبادا دمیترس و شد یم بلندتر صداشون لحظه هر

 به ایعرش که دمید و دمیدو طرفشون به .بشوند زیگالو هم

 :زدم داد و رفتم جلو .شده قهی به دست باهاش هم دینو و داده هیتک یدرخت

 !یلعنت کن ولش_

 :اومد طرفم به و کرد رها رو ایعرش تیعصبان با دینو

 .کرده انتیخ تو به که هیکس اون ایمح_

 :گفتم خشم با و مقابلش ستادمیا صاف

 چیه نه و تو به نه و تره ارزش با من برای زییچ هر از ایعرش کن، گوش خوب_

 .کنه نیتوه بهش دمینم اجازه گهید کس

 .یکن یم دفاع نامردی آدم نیهمچ از داری که متاسفم واست_

 یلیس و اومد جوش به خونم زد که یحرف از اما شد، یچ لحظه کی دونم ینم

 :گفتم و خوابوندم صورتش به یمحکم

 هم استادت اما بوده، دوستت چند هر ایعرش که باش متاسف خودت برای_

 و نیب ضمنا و بوده شیبزرگ از نگفته روت تو زییچ اگه و هست

 پس داره ربط مونیزندگ و خودمون به هست که یچ هر و بوده که یچ هر ایرشع

 .بدون رو خودت حد هم تو

 !شدی مرتکب تیزندگ در رو اشتباه نیتر بزرگ اما باشه،_

 .شناسم ینم رو تو هم میهمکالس عنوان به یحت گهید برو، و شو خفه_

 ی گوشه از که مدید و رفتم، بود نشسته یسنگ تکه روی که ایعرش طرف به و

 رو لبش و آوردم رونیب بمیج از کاغذی یدستمال .ادیم خون لبش

 .کردم پاك

 جان؟ ایعرش یخوب_
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 .ستین زییچ زم،یعز آره_

 ن؟یشد ریدرگ هم با چرا_

 از یکس هیکاف اما آرومم، نشنوم یاحترام یب و نیتوه اگه که یشناس یم رو من تو_

 .ندم جواب و رمایب طاقت تونم ینم کنه، تجاوز خودش حد

 .میبر پاشو زم،یعز خب یلیخ_

 نجا؟یا اومدی یچ واسه تو_
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 دینو با خوای یم که دادی اس که هم نیا از بعد .داشتم دلشوره حاال تا صبح از_

 اومدم و ارمیب طاقت نتونستم و شد رشتیب دلشورم ،یکن صحبت

 .دنبالت

 تا و موند دینو اما م،یشد دور اونجا از هم با و بشه بلند تا کردم کمک ایعرش به

 یمبل روی نسترن م،یشد که الیو وارد .برنگشت الیو به یساعت

 :گفت تندی لحن با د،ید وضع اون در رو ایعرش یوقت و بود نشسته ونیزیتلو جلوی

 !؟یستین بردار دست ریینگ رو ایرشع جون تا_

 برم نداره یاشکال اگه خواستم ایعرش از و نداشتم رو بهش دادن جواب ی حوصله

 یحال یب با و کرد مخالفت اما نمش،یب یم بعد و باال ی طبقه

 :گفت

 یب ایمح به که باشه آخرت بار گم،یم دوباره یول شدم متذکر بهت بار کی نسترن_

 .یکن یم یاحترام

 :گفت تر یعصب داد، یم نشون رو خودش روی کم کم که رننست

 هی اون ؟یکن یم صحبت جوری نیا من با خاطرش به که هیک دختره نیا مگه_

 !چسبونده تو به رو خودش که ستین شتریب خراب دختر

 نسترن حرف با بود، نیخشمگ همچنان او با دعوای و دینو با برخورد از که ایعرش

 .زد نسترن به یمحکم یلیس و شد شتریب خشمش

 اگه نکن الیخ .منه عشق ی همه و یزندگ ی همه ایمح نکن، ادییز غلط گفتم _

 یم ،یهست من همسر عنوان به و منه ی شناسنامه توی اسمت
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 .یکن ینیتوه هر که بدی اجازه خودت به یتون

 رو نسترن هم خاطره و سحر و اومدند سالن به هم هیبق و یینکو ما صدای و سر از

 به و دندیکش کنار شد، یم ور حمله من طرف به داشت هک

 :زد یم داد همچنان نسترن اما بردند، باال ی طبقه

 من مال شهیهم برای ایعرش بودی، ومدهین ما یزندگ به تو اگه ،یعوض ی دختره_

 !موند یم

 کردم، ینم دور خودم از رو ایعرش یراحت اون به زمان اون من اگه :گفتم دلم توی

 زنش حاال نکهیا به برسه چه انداخت ینم تو به هم یاهنگ مین

 .هست شناسنامش در اسمت ا،یعرش مادر سر صدقه از حاال که خوبه .یباش

 و ارهیب آب براش که خواستم فرشاد از و نشوندم مبل روی رو ایعرش

 .نشستم کنارش هم خودم

 .بگه خوادیم دلش یچ هر اون که شمینم ناراحت من جان، ایعرش_

 .آورده در رو شورش گهید کنه، یم خواست که یاحترام یب هر شهینم لیدل_

 :گفت و ستادیا ایعرش مقابل نگران شیستا استاد

 خبره؟ چه نجایا معلومه ایعرش_

 .هیشخص ی مسئله هی جان، سپهر شرمنده_

 :گفت آروم و نشست کنارش مبل روی شیستا

 وضع نیا با موندن جا نیا تهران؟ میبرگرد ستین بهتر هست جدی مسئله اگه_

 .گذره یم خوش هیبق به نه و شما به نه نداره، ای دهیفا

 .دیبمون شما یول میبرگرد ما دیشا_

 .دیبرگرد شما بمونند نجایا شتریب خواستن اگه و کنم یم صحبت هیبق با من باشه،_
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 .میگرد یم بر گهید ساعت دو تا که باش آماده جان، ایمح پس .ممنون_

 .بدم اطالع هم نسترن به من بذار پس_

 .بذاره انشیجر در بگو کامروا خانوم به ،یکن رو کار نیا تو ستین الزم_

 .جان ایعرش اما_
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 .گفتم که نیهم_

 .یبگ تو یچ هر باشه،_

 اطالع نسترن به خواستم هم بنفشه از و کنم جمع رو لمیوسا ات رفتم اتاقم به عیسر

 به .میگرد یم بر که باشه آماده گهید ساعت دو تا که بده

 و بود ستادهیا در دم آماده ایعرش .رفتم نییپا ی طبقه به شدم حاضر نکهیا محض

 محض به و بود نشسته یینکو کنار یمبل روی یعصب هم نسترن

 :گفت غضبناك و اومد طرفم به من دنید

 !یبرس خوای یم که اونچه به ذارم ینم کردی؟ رو خودت کار باالخره_

 :گفتم متیمال با و کردم کنترل رو خودم جمع در شیاحترام یب وجود با

 هیبق جلوی باش، مسلط اعصابت به کنم یم خواهش .یکن یم اشتباه داری نسترن_

 .ستین درست

 یم کاری تهران میبرگشت گم،یم بهت زیچ هی فقط ،یکن حتینص منو تو نکرده الزم_

 گور به خودت با رو ایعرش داشتن آرزوی شهیهم برای کنم

 !ببری

 احترام پس کنم یم صحبت محترمانه و متیمال با تو با دارم من نسترن، نیبب_

 .نگهدار رو خودت

 به بود، نسترن ی دوباره یاحترام یب و من های صحبت ی متوجه که ایعرش

 :گفت نسترن به رو و داوم طرفمون

 !گم؟یم بهت که رو اونچه یکن یم فراموش زود یلیخ نکهیا مثل_

 :گفت خشم با و بلندتری صدای با نسترن

 زن که من مقابل در نجوریا که کرده کار یچ تو با و داره یچ دختر نیا یبگ شهیم_

 ؟یکن یم دفاع ازش هستم تو

 :گفت من به رو ای خنده زهر با و

 !کردی؟ جادوش نکنه_

 به و گرفت رو دستش بشه، نسترن های پرخاشگری مانع تونست ینم که ایعرش

 دوباره مبادا که رفتم دنبالشون به هم من و برد الیو رونیب

 .بده انجام نسترن مقابل در یحرکت
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 و شو خفه نبردی، هام دوست جلوی رو من آبروی نیا از شتریب تا نسترن نیبب_

 .نیبش نیماش توی برو

 !گه؟ید ادیم ما با هم خانومتون ایمح احتم_

 .شو سوار برو و نکن یخط خط رو من اعصاب نقدریا_

 از پر ینگاه اومد، ینم در خونش و شیزد یم کارد طیشرا اون در که نسترن

 .دیدو نیماش سمت به و انداخت من به نفرت و خشم

 برخورد باهاش تندی به چقدر هر .یباش مسلط اعصابت به کم هی بهتره ایعرش_

 .دهیم نشون بدتری العمل عکس اون یکن
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 .کنه قبول رو یچ همه دیبا باالخره_

 ...اما_

 خاطر به آبرومون پاك که میکن یخداحافظ هیبق از میبر بهتره نداره، آخه و اما_

 .رفت نسترن های بازی بچه

 یخداحافظ و یعذرخواه اومده شیپ ی مسئله خاطر به ها بچه از نکهیا از بعد

 من نیماش با تا دادم یینکو استاد به رو نمیماش چییسو من و میکرد

 مخالفت وجود با .میافتاد راه به تهران سمت به و رونیب میزد الیو از برگردند،

 نیا با خواستم ینم !نشستم نیماش عقب من و جلو نسترن ا،یعرش

 تمام در .کنه درك رو طیشرا خواستم هم ایعرش از و کنم تر حساس رو نسترن کار

 شده رهیخ رو به رو به و بود کرده سکوت ایعرش راه طول

 من به ینگاه مقابلش ی نهیآ از یگاه از هر فقط .کرد یم یرانندگ آهسته و بود

 یکینزد .نشست یم لبش ی گوشه محوی لبخند و انداخت یم

 :گفت ایعرش به رو و شکست رو سکوت نسترن که میبود تهران های

 !ذارم یم یچ همه انیجر در رو خاله باش مطمئن میبرس نکهیا محض به_

 :گفت خونسردی با بود شده تر آروم که ایعرش

 .بده انجام خواد یم دلت یغلط هر_
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 سکوت ای لحظه نداشت، ایعرش طرف از رو یپاسخ نیهمچ انتظار که هم نسترن

 با و برگشت من طرف به ها وونهید همچون کبارهی به اما کرد

 :گفت نشستش خون به چشمان

 رون؟یب بکش من یزندگ از پاتو نگفتم مگه آوردی؟ میزندگ سر به یچ نیبب_

 :گفتم تیعصبان با و ارمیب طاقت نیا از شتریب نتونستم گهید

 هم به نسبت قبل یلیخ از ایعرش و من .یگذاشت من یزندگ به پا که یتوئ نیا_

 و میآورد ینم زبون به دیترد و شک خاطر به که میداشت یاحساس

 عنوان به نه االن تو بود، اوردهین شیپ رو شما ازدواج ی مسئله ایعرش مادر اگه

 .ینداشت حضور نجایا گهید عنوان چیه به نه و همسرش

 حال در باشه یچ هر رو، هیبق نه و یبزن گول رو خودت نه زهایچ نیا با بهتره_

 من قانوناً  و رسما چون هستم تر ارجح تو به نسبت من حاضر

 هر و رو تو االن تا هم اون بودی، شده ایعرش الیخ یب اول روز تو اگه و هستم زنش

 .بود برده ادی از شد یم مربوط تو که رو اونچه

 .زدم بهش پوزخندی یعصب

 یهست زنش اجبار به نکهیا جز به ایعرش ی واسه وت .رییگ یم باال رو خودت یلیخ_

 تونه یم ای پسرخاله هر که یمعمول ی عالقه هی تنها نکهیا و

 هم االن تا اگه و نداره تو نسبت ای گهید حس چیه باشه، داشته دخترخالش به

 چیه و بوده، مادرش خاطر به دونسته یم تو به متعهد رو خودش

 به مینتون طیشرا خاطر به اگه یحت ایعرش و من .ستین عشق از باالتر هم زیچ

 ما تمونینها یب عشق اما م،یکن یزندگ هم کنار شوهر و زن عنوان

 عنوان به تو اگه که کنم یم راحت رو التیخ پس !کنه ینم دور هم از ابد تا رو

 رو ایعرش عشق و من حضور شهیهم دیبا یبمون یباق هم همسرش

 !رییپذ من به

 :گفت ایعرش به رو و داد سر نهیک و خشم سر از ای خنده نسترن

 گه؟یم یچ یعوض ی دختره نیا جان ایعرش_

 بود، آمده ستوه به نسترن ی پرخاشگرانه رفتارهای و ها حرف از گهید که ایعرش

 به نیخشمگ و داشت نگه جاده کنار و کرد کم رو سرعتش
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 .برگشت نسترن طرف

 دوباره نکن کاری هات حرف با پس داشتم، نگه رو احترامت االن تا نسترن_

 .بدم انجام دینبا که بشم کاری مرتکب

 ؟یغلط چه مثال_

 به رو در یعصب و شد ادهیپ ماشن از بود، اومده جوش به خونش گهید که ایعرش و

 نیا از هم نسترن .ستادیا فاصله با تر طرف اون و دیکوب هم

 :زد داد و کرد پرت طرفم به رو شیدست فیک و کرد استفاده فرصت

 !شعور یب ی دختره جادوگری هی تو_

 :گفتم شدم، یم ادهیپ نیماش از که یحال در و ندم نشون واکنش دادم حیترج

 یب هم زمان اون تا و بودی گذاشته چهره به نقاب حال به تا که یهست یروان هی تو_

 یخواست یم تنها خودت دادن نشون ساده و تیمظلوم با شک

 .ارییب چنگ به رو ایعرش

 فرو شلوارش بیج در رو دستانش .رفتم ایعرش طرف به و شدم ادهیپ بالفاصله و

 .بود زده زل رو به رو به و بود برده

 ا؟یعرش_

 .شدم غرق هاش اشک موج در من و هام چشم به شد رهیخ و برگشت طرفم به

 ا؟یمح جانم_

 .شدم رهیخ نیزم به نیغمگ و شد متالطم هاش اشک دنید از دلم

 زم؟یعز یبگ یخواست یم زییچ_

 .بزرگه خدا جان، ایعرش_

 .داد رونیب دلش اعماق از یآه و کرد بلند سر

 نیتوه تو به گونه نیا نسترن دادم اجازه که هستم من مقصر ا،یمح ببخش منو_

 .کنه

 .ستین رییتغ قابل که ها آدم تیشخص ،یستین تو مقصر زمیعز نه_
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 تو اگه دیشا .باشه داشته یتیشخص نیهمچ نسترن که کردم ینم فکر وقت چیه_

 موردی نیاول کرد، ینم دایپ راه قلبم به عشقت و دمید ینم رو

 یلیخ که نمیب یم حاال اما بود، یم نسترن کرد، یم جلب رو نظرم ازدواج برای که

 او از تصورم در چه اون و کردم یم فکر اشتباه به دشمور در

 .بوده غلط کامال داشتم

 چندان هم اون البته دن،یم نشون رو خودشون یمواقع نیهمچ در ها آدم زمیعز_

 هر دیشا و کرده ازدواج تو به دیام با باالخره .ستین مقصر

 .کرد یم رفتار گونه نیهم بود یم اون جای هم ای گهید کس

 .ندارم اون به نسبت یعشق من که دونست یم اول روز از ناو اما_

 شیپ اوضاع نیا با خوای یم بگو حاال و نداره ای دهیفا گهید ها حرف نیا گفتن_

 شک یب بشه مطلع انیجر از اگه مادرت ؟یکن کار یچ اومده

 یم کاری هر نسترن مطمئنا .برسه ییجا به تو و من ی رابطه که داد نخواهد اجازه

 !بشه هم با ما بودن مانع هک کنه

 .موندم هم خودم دونم، ینم_
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 کرده، فروکش خشمش که شد راحت المیخ یوقت و زدم حرف ایعرش با یقیدقا

 .میکن حرکت که خواستم

 مساعد چندان حالم من ؟ینیبش فرمون پشت تو رو راه یباق شهیم جان، ایمح_

 .ستین

 .زمیعز باشه_

 دلخوری با هم نسترن نشست، کنارم هم ایعرش و نشستم فرمون پشت فوری

 تنها که کرد غرولندی لب ریز و گرفت جای نیماش عقب یصندل

 و کردم روشن رو پخش .اوردمین خودم روی به اما دم،یشن رو آخرش ی کلمه دو

 یم هم در رو سکوت صدای شد، یم خونده که یمیمال ی ترانه

 .شکست

 توأم اییرو ریدرگ
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 کن خواب دوباره منو

 گذاشت تنهام اگه ایدن

 کن انتخاب منو تو

 من آرزوی از دلت

 نبود خبر یب انگار

 من های میتصم تو یحت

 نبود اثر یب هات چشم

 نگم زییچ بهت خواستم

 کنم خواهش هام چشم با تا

 روت به بستم رو درها

 کنم آرامش احساس تا

 یول کنم ینم باور

 شکست من غرور انگار

 بری خواد یم دلت اگر

 دستیفا یب من اصرار

 دلم کنم یم کاری هر

 کنه پنهون رو بغضم تا

 رو تو فکر تونه یم یچ

 کنه؟ رونیب من سر از

 بذار دلم روی به داغ ای

 نکن کم عشقت از که ای
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 منه سهم تو تمام

 نکن قانعم کم به

 و بود شده رهیخ نامعلوم ای نقطه به پنجره از بود، شده آروم قدری که ایعرش

 به رانگریو ییغوغا درونش که دمیفهم یم رو حالش خوب من
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 که هاش دست روی به و کردم دراز رو دستم نسترن حضور به توجه یب .پاست

 رو رمقش یب نگاه او و گذاشتم بود کرده مشت پاهاش روی بر

 م،یدیرس که تهران به .فشرد محکم رو دستم و زد ینیغمگ لبخند و دوخت بهم

 موندن برای ایعرش اصرار وجود با و رفتم خودم ی خونه به ابتدا

 بهونه نیا از شتریب و بره شخود ی خونه به بهتره که خواستم ازش من، کنار در

 یکل از بعد باالخره و .نکنه هم کشیتحر و نده نسترن دست

 و اومد کنارم نهیبش فرمون پشت نکهیا از قبل کردن، دست اون و دست نیا

 :گفت نشنوه، نسترن که طوری آهسته

 .حتما امیم فردا ذارم، یم تنهات که زمیعز دیببخش_

 بحث ادیز هم نسترن با و نباش هم من گرانن جان، ایعرش نکن تیاذ رو خودت_

 .نکن

 .عشقم باش خودت مراقب ،یکن یم درکم که ممنون_

 .زمیعز طور نیهم هم تو_

 چنگ دلم به ییآشنا غم و شدم ایعرش شدن دور شاهد شب یکیتار در و ستادمیا

 به راست کی و گذاشتم هام ییتنها ی خانه به قدم .انداخت

 فرو بغض ناگهان و زدم زانو ایعرش عکس جلوی دآگاهناخو و رفتم انومیپ اتاق

 و دیبخش حرارت رو صورتم سردم های اشک و شد رها خوردم

 نینفر هام غصه بر و نشستم حال همون به یساعت .دیچک دلدارم باییز عکس بر

 با عجز حال همون در و کردند، ینم رهام ای لحظه که فرستادم

 چشمام که ختمیر اشک اونقدر داره؟ وجود هم غصه یب عشقِ مگه :گفتم خود

 صدای با که بود شب های مهین .رفت هم روی به نیسنگ و خسته

 بود، لمیموبا اس ام اس زنگ .گشودم رو چشمام شد یم دهیشن فمیک از که یفیخف

 :کردم بازش

 دارد یینوا و ساز عجب عشق مطرب

 دارد ییجا به راه زد که نغمه هر نقش

 یخال بادام عشاق ی ناله از عالم

 دارد یینوا بخش فرح و آهنگ خوش که
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 باشد من اری ار،ی اگر خلوت است خوش

 باشد انجمن شمع او و بسوزم من نه

 :بود نیا سمیبنو که اومد ذهنم به آنچه تنها و نداشتم تمرکز و نبودم خودم حال در

 دمیچیپ یعاشق در یبارگ کی من بار نیا

 دمیبر تیعاف از یبارگ کی من بار نیا

 زندم گرید زیچ با برکندم خود از دل

 دمیسوز دل و خیب از را شهیاند و دل و عقل
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 !؟یخانوم نیهم_

 سرت؟ به زده یخواب یب جان ایعرش_

 است سخت بره؟ هم روی به مها چشم جور چه هستم دور عشقم از یوقت آخه_

 !سوختن عشق تاب و تب در

 .رندیگ آتش هم ازین برزخ در هم دوری از معشوق و عاشق که خواسته ریتقد_

 یم چشم میگوش به ایعرش های جواب منتظر لحظه هر و بود رفته چشمان از خواب

 :داد پاسخ دوباره نکهیا تا گذشت یقیدقا .دوختم

 .تیدور از شمیم داغون دارم ایمح_

 .دهیکش ازین ادیفر به رو دلم که دردی همون به کردی اشاره عشقم گفتم خود با

 انتظار به نکهیا جز ستین ساخته تو و من دست از کاری حاضر حال در جان، ایعرش_

 !زده؟ رقم برامون چه سرنوشتمون مینیبنش

 :نوشتم ومد،ین یجواب گهید کردم صبر یچ هر

 ؟یخوب ؟ییکجا امیعرش_

 :داد جواب بعد ای لحظه

 .عشقم خوبم_

 .نمتیب یم فردا ،یکن استراحت گهید بهتره پس_

 از بدتر یحال خودم که بگذارم خود حال به رو او دمید بهتر .نداد یپاسخ دوباره و

 انیگر یساعت و رفتم حمام به و شدم بلند یحال یب با .داشتم او
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 یم زیل تنم بر آب یها قطره با که بود گرمم های اشک و ستادمیا دوش ریز

 ی چهره به و ستادمیا نهییآ مقابل رونیب اومدم که حمام از .خورد

 .زدم زل روحم یب و سرد

 و خاطر آزرده رو اتیعرش دل نیا از شتریب تیقرار یب با دینبا .باش محکم ا،یمح_

 .یکن رنجور

 ایعرش صدای با ناگهان که زدم، حرف خودم با حال همون در مدت چه دونم ینم

 مبهوت و مات .اومدم خودم به شد ظاهر در چارچوب در که

 به او ساحر نگاه در نتونستم گرید و برداشت طرفم به قدم او و موندم رهیخ بهش

 آغوشش در رو خودم محابا یب و کنم فکر گریید زیچ چیه

 من اریاخت یب بود، شده رها دیترد و یآشفتگ زندان از ییگو که ایعرش و کردم رها

 و چشمانم بر رو تشینها یب های بوسه و فشرد یم خود به رو

 .ساخت یم جاری لبانم

 .شمیم نابود تو یب من، اییمح_

 :گفتم آهسته و خورد گره نافذش نگاه در نشستم اشک به چشمان

 !برسونم؟ صبح به رو شبم تو نبود در چگونه بودم مونده_

 آغوش به مرا دوباره و دز ای بوسه ختندیر یم فرو امان یب اکنون که هام اشک بر

 در و کرد حلقه دورم به رو شیقو دستان و دیکش گرمش

 :کرد زمزمه آهسته و شمرده گوشم

 بذارم؟ تنها رو نمینازن تونم یم چطور من، باییز عشق هستم نجایا من_

 .اومدی که ممنون_
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 :گفت و دیخند طونیش

 !که ومدمین تو خاطر به_

 .کردم ینیریش اخم

 اومدی؟ یچ ی واسه پس_

 !کرده وونمید که هات چشم اون ی واسه_
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 هام؟ چشم فقط_

 !بگم؟ رو راستش_

 .بگو_

 !بود شده ذره هی دلم هم هات لب اون ی واسه_

 ا؟یعرش_

 دلم؟ جون_

 شدی؟ شهیآت چند_

 !داره یدلچسب طعم چه هات لب اون یدون ینم آخه_

 روم به راشیگ نگاه و گرفت هام لب از یطوالن ای بوسه بده مهلت آنکه یب و

 .موند ثابت

 ا؟یعرش_

 هوم؟_

 !؟یکن یم نگام جوری نیا چرا_

 ؟ییایمح .دختر تو یکش یم منو آخرش_

 جانم؟_

 خوردی؟ شام_

 .رفت ینم زییچ به دلم نه،_

 ون؟ریب میبر ای هیپا_

 !شب؟ موقع نیا_

 .آره_

 ...اما_

 .هستم منتظرت در دم که شو حاضر زود نداره، آخه و اما_

 .باشه_

 .گرفتم جای بود نشسته انتظارم به نیماش در که ایعرش کنار و شدم حاضر عیسر

 :گفت و انداخت پام تا سر به طونیش ینگاه ایعرش
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 تو شام از الیخ یب و شدم منصرف آن کی دیید ،یکن یم خوشگل نقدریا یخانوم_

 !ها خوردم رو

 :گفتم و گرفتم بازوش از یشگونین

 !شدی پررو دادم رو تو به دوباره من_

 یم نییپا و باال نشیس ی قفسه که دمید جانیه از و زد چشمانش در آشنا یبرق

 آروم و دیکش خودش سمت به منو کبارهی به و نشدم متوجه رود،

 :گفت

 !باشم؟ پروا یب و پررو من نداری دوست تو_

 و شد رهیخ مقابل به .خوند رو نگفتم های حرف نگاهم در او و کردم سکوت

 :گفت آهسته و افتاد راه به بالفاصله

 !ینیدلنش سکوت عجب_

 :گفتم متعجب .بود خاموش شیها چراغ که ستادیا یفروش تزایپ کی مقابل ایعرش

 اومدی؟ نجایا یچ ی واسه له؟یتعط که نیا ایعرش_

 !ستین لیتعط تو و من ی واسه زم،یعز نه_

 .میرفت یفروش تزایپ سمت به ایعرش همراه به و شدم ادهیپ

 نجایا امیب هم موقع هر که دوستامه نیتر کینزد از یکی نجایا صاحب یخانوم_

 .ستین لیتعط من ی واسه

 .گرفت ای شماره فوری و

 .هستم در پشت من جان؟ اشکان الو_

 داخل به رو ما گشاده ییرو با و کرد باز رومون به رو در اشکان لحظه، چند از بعد

 .کرد تیهدا یفروش تزایپ

 .شمیم مزاحمت وقت یب شهیهم من اشکان، شرمنده_

 !میکرد عادت گهید ما جون، ایعرش نداره یاشکال_

 توی آروم و خوند رو نگاهم ته تا خودش که انداختم ایعرش به ینگاه گر پرسش

 :گفت گوشم

 .نجایا اومدم یم ییتنها خانومم، نترس_
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 و میرفت دنج ی گوشه کی به .فشردم آروم و گذاشتم دستش در رو دستم

 بزرگ تزاییپ کی ایعرش سفارش به اشکان بعد یقیدقا و مینشست

 .شتگذا مقابلمون و آورد

 .شب موقع نیا دیافتاد زحمت به اشکان، آقا ممنون_

 به .زهیعز یلیخ من برای هاش زحمت با جان ایعرش خانوم، کنم یم خواهش_

 کرد؟ یکوتاه شهیم مگه نجاست،یا شما با االن که خصوص

 .دیدار لطف_

 !ره؟یگ شمیپ کارت نکنه ها، نبودم زیعز همه نیا ها قبالً جون اشکان _

 .اجازتون با .زییعز که یخودت جون، ایعرش یدار اریاخت_

 تنها خود خلوت در ایعرش و من تا شد دور جا اون از و زد ایعرش به یچشمک و

 .میباش
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 .نشده سرد تا کن شروع خوشگلم، خب_

 .یمرس_

 دهان سمت به و برداشتم رو تزایپ از بزرگ قاچ کی کنم، شروع خودم نکهیا از قبل

 .بردم ایعرش

 طون؟یش یکن یم کار یچ_

 .کن باز حاال !بخوری من دست از رو نیا خوام یم_

 کامل رو تزایپ قاچ من و کرد باز رو دهانش بالفاصله و کرد ینینمک ی خنده ایعرش

 .دهانش توی گذاشتم

 !یخانوم بکش رو زحمتش خودت هم رو شیباق گمیم د،یچسب یلیخ که قاچ نیاول_

 .نشو لوس گهید_

 .خوردن به کردم شروع و نشدم منتظر گهید و

 .ایعرش بودم گرسنه چقدر که وای_

 .خودت مال همش زم،یعز بخور_

 خوری؟ ینم ؟یچ تو_



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                 428                                                                 مــــــاه رمـــــــانان بزرگترین سایت دانلود رمان در ایر 

 

 .کرد باز رو اشتهام شتریب اول قاچ اون چه اگر !خورم یم موند، زییچ اگه_

 جون؟ ایعرش_

 جونم؟_

 .ها دهنت بذارم دوباره که ینینش من انتظار به_

 .دونم یم_

 .بهم زد زل و زد یمهربون لبخند ایعرش

 ؟یکن یم نگاهم نجورییا چرا_

 پاك بود شده یسس که رو لبم ی گوشه کاغذی دستمال با و جلو آورد رو صورتش

 :گفت و کرد

 !شمینم ریس بهت کردن نگاه از آخه_

 هاله گفت، یم برام عشقش از پروا یب و صاقانه نقدریا اکنون قبل، برخالف کهنیا از

 رو او چشمان و گرفت رو دگانمید مقابل شوق اشک از ای

 .بود مانده رهیخ من به پرتمنا که دمید

 کردم؟ ناراحتت ؟یخانوم یخوب ،ییایمح_

 .عشقه اشک زم،یعز نه_

 و دیدزد ازم روی بعد ای لحظه و ایعرش نه و بخورم زییچ تونستم من نه گهید

 به .رفت بود نشسته زیم پشت که اشکان شیپ به و شد بلند

 گذاشت یظرف توی رو تزایپ یباق و برگشت که نشستم ایعرش انتظار به حال همون

 :گفت و

 م؟یبر یموافق اگه بشه، گرسنت دوباره بعد دیشا_
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 .میبر باشه،_

 و دل چرا دونم ینم اما م،یافتاد راه به خونه سمت به و میکرد یخداحافظ اشکان از

 محض به دونستم یم چون دیشا نداشتم؟ رو خونه رفتن دماغ

 .کنه ترکم دوباره دیبا ناچار به ایعرش برم، خونه به نکهیا

 ا؟یعرش_
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 دلم؟ جان_

 خونه؟ مینر شهیم_

 ؟یستین خسته مگر زم؟یعز چرا_

 .خونه برم خوام ینم_

 :گفت داشت، رو من حس ییگو که هم ایعرش

 م؟یبر کجا خب، یلیخ_

 .تهران بام میبر_

 تهران؟ بام_

 .اوهوم_

 .خانومم چشم_

 .میبود اونجا بعد یقیدقا بود، تر خلوت ها ابونیخ شب موقع اون چون

 نجا؟یا میایب گفتم چرا یدون یم_

 :گفت و کرد حلقه دورم به رو دستش ایعرش

 زم؟یعز چرا_

 !نیا خاطر به_

 :زدم ادیفر شب یکیتار و سکوت اون در و گذاشتم جلو به قدم کی

 !عاشقتم عاشقتم،_

 :گفت یشوخ به و ستادیا کنارم بود، زده زل بهم من از ریمتح که ایعرش

 پاره رو حنجرت که نجایا میایب نبود ازین ،یبگ رو نیا یتونست یم هم خونه تو خب_

 .یکن

 که بشنوی رو من صدای بازگشت و نجایا ییایب م،ینبود هم کنار روزی اگه خواستم_

 و دمیبخش تو به امشب یکیتار نیا در رو احساسم ی همه

 !نبری ادی از هرگز

 و زد میشونیپ روی به ملتهب ای بوسه و شد خم روم به و ستادیا مقابلم ایعرش

 :گفت

 .نزن ییجدا از حرف زمان چیه گهید_

 :گفتم کرده بغض و لرزان ییصدا با
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 رو خودمون دیبا و میبود سرنوشت یرحم یب نیا هدف اول روز از تو و من_

 .میکن آماده هم نیا از بدتر برای

 .یکن پاك ذهنت از رو یواه تفکرات نیا گهید شد قرار ،ییایمح_

 معلوم ری،یم شمیپ از که گهید ساعت چند تا دونم یم یوقت تونم؟ یم جور چه_

 کنه قدغن و بدونه مادرت هیکاف .برگردی دوباره یبتون ستین

 .نسترن با موندن به کنه وادار رو تو و رو من شیپ اومدن

 به رو میزندگ افسار یصورت چیه در خوام ینم گهید اما ؟یکن یم فکر جور نیا تو_

 .باشم عشقم شدن نابود شاهد و بدم گریید دست

 :گفتم و کردم نگاهش مشکوك

 !؟یکن کار یچ خوای یم مگه_

 !کنم یم مشخص رو یچ همه فردا_

 .ایعرش شمینم متوجه_

 داغون که هند عذاب رو خودت هم همه نیا گهید و من به بسپار رو یچ همه_

 ینم تنهات ای لحظه هم امشب از .نمتیب یم نجوریا یوقت شمیم

 .ذارم

 هر برای جدی یمیتصم حتما ایعرش که بود شده روشن دلم در دیام نور چند هر

 :گفتم بود دلم در که دییترد با هم باز اما گرفته، دومون

 .باشه_

 خونه؟ میبر دییفرما یم اجازه حاال_

 .اوهوم_

 هوا و نیزم در معلق رو خودم ناگهان که رفتم، نیماش سمت به او از زودتر و

 !دمید

 .نیزم بذارم ا؟یعرش یکن یم کار یچ_

 .ریبگ آروم لحظه هی دختر_

 نجا؟یا آخه !تو دست از ایعرش____________ وای_
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 .زنه ینم پر هم مگس یحت نباش، نگران_

 .گرفت جای کنارم عیسر هم خودش و نشوند یصندل روی منو و

 !ها یکن یم ییکارها چه دفعه کی تو خدا به ایعرش_

 ندادم؟ بهت رو رفتن راه زحمت بود بد مگه_

 .گهید ها بهونه اون از_

 روی یخستگ از دو هر م،یدیرس که خونه به .افتاد راه به بالفاصله و زد یچشمک

 .میشد ولو کاناپه

 هم من .بخواب و شبپو رو هاش یراحت از یکی و ماهان اتاق توی برو جان ایعرش_

 .بخوابم رمیم گهید ی قهیدق چند تا

 :گفت دلخور و کرد تنگ رو هاش چشم

 !بخوابم؟ تنها تنها یعنی_
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 :گفتم طونیش و اوردمین خودم روی به اما دم،یفهم رو منظورش

 !گنده؟ مرد یترس یم_

 .خانوم ایمح نکنه درد شما دست_

 !نداشت یقابل کنم، یم خواهش_

 در و دیکش رو دستم ایعرش که کنم عوض رو هام لباس و برم اتاق به تا شدم بلند

 .کرد رهام آغوشش

 .میخواب یم هم کنار_

 ا؟یعرش_

 من کنار وامخ یم فقط که، نخواستم بدی زیچ ؟یکن یم نگاهم نجورییا چرا ه؟یچ_

 !خستم یلیخ امشب نترس .یبخواب

 .بگم نه ومدین هم دلم و کنم مقاومت نتونستم

 ست؟ین یمشکل م،یبخواب نیزم روی دیبا شه،ینم جامون تخت روی اما خب، یلیخ_

 یم تو تخت همون روی اما .خوابم یم هم کاه روی کنارم، یباش تو ،یخانوم نه_

 !میخواب
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 !ها نکهیا لمث ستین خوش حالت ا؟یعرش_

 .کرده خرابم هات چشم_

 .یگیم ونیهذ داری گذشته خوابت ساعت از گهید که پاشو پاشو،_

 :گفت رفت، یم اتاقم سمت به که یحال در و کرد ینیریش اخم

 .ذوق یب_

 یخواب به ،یناراحت و دغدغه هر از دور به آغوشش در و ایعرش کنار در شب اون

 و شدم داریب خواب از هک صبح اما رفتم، فرو آروم و نیریش

 .انداخت چنگ درونم به یدلواپس و ینگران دل دمیند خودم کنار در رو ایعرش

 ی رابطه و عشق و بگه مادرش به رو قتیحق ایعرش بود قرار امروز

 خبر یب مادرش تنها و بودند برده یپ همه که چند هر کنه، یعلن همه به رو ما

 خونه به شانیپر و آشفته ایعرش که بود بود ظهر های یکینزد .بود

 .اومد

 زم؟یعز شد یچ_

 .اریب واسم آب وانیل هی زحمت یب_

 کی .دستش دادم و برگشتم آلبالو شربت وانیل کی با و رفتم آشپزخانه به عیسر

 یاتفاق چه بگه تا او به بودم زده زل من و خورد ته تا نفس

 است؟ دهیرس ای جهینت چه به و افتاده

 که بشنوی زییچ زبونش از موقع هی ممکنه اما ست،ین بدی زن من مادر جان ایمح_

 !رینگ دل به تو کنم یم خواهش اما بده آزارت

 .بفهمم هم من بگو واضح ایعرش_

 ...گفتم اونجا، ادیب بودم خواسته ازش صبح امروز که نسترن و مادرم به رو قتیحق_

 ____________خب؟_
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 :داد ادامه شمرده و دیکش موهاش به رو دستش یعصب ایعرش

 برادرانه یاحساس جز که کنند یکس با ازدواج به وادار رو من نکهیا از قبل گفتم_

 وقت یلیخ از که رو تو نداشتم، بهش ای گهید حس چیه
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 .درآوردم دمخو موقت عقد به بودم عاشقت

 گفت؟ یچ مادرت_

 به یوقت اما کرد، یم نگاهم فقط ها زده شوك نیع اولش بگه؟ یخواست یم یچ_

 در کوره از بدجور گم، یم دارم رو قتیحق که اومد خودش

 به عقدمون مهلت که یزمان تا و بشم جدا تو از دیبا زودتر چه هر که گفت و رفت

 .نمیبب رو تو دینبا رسهیم انیپا

 ؟یگفت یچ تو_

 ستمین حاضر یصورت چیه در رو بار نیا گفتم، گفتم یم دیبا که رو زییچ همون_

 با کنند طردم شهیهم برای اگه یحت شده طور هر و امیب کوتاه

 !کرد خواهم ازدواج تو

 گرفته هم کنار در ابد تا موندنمون برای رو آخرش میتصم گهید ایعرش نکهیا از

 و یناراحت از اما کردم، ذوق دلم توی و شدم خوشحال بود

 گرفتم دستم در رو سردش دست و نشستم کنارش .اومد درد به دلم شیآشفتگ

 :گفتم و زدم هاش گونه به ای بوسه و

 همه نیا االن هم تو آوردم، ینم فشار تو به همه نیا من اگه دیشا جان، ایعرش_

 .نبودی عذاب در

 لبانش به موهام از ای کهیت و دبر فرو بود ختهیر دورم که موهام الی به رو دستش

 .دیبوس و کرد کینزد

 .ارمیب تاب تو از دور تونم ینم نیا از شتریب زم،یعز خواستم خودم که هیزیچ نیا_

 جا که چشمام ی گوشه از یاشک قطره محابا یب و گذاشتم نشیس روی به رو سرم

 .دیچک نییپا به بود، کرده خوش

 ا؟یعرش_

 جونم؟_

 .دارم دوستت_

 .گرفت باال رو سرم گرفت رو ونمچ ریز

 !نبودم کنارت اگه یحت ا،یمح نکن ترکم وقت چیه_

 .دیلرز دلم
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 .شهیم درست یچ همه که دارم دیام نزن، رو حرف نیا ایعرش_

 .بشم فدات دونم یم_

 آن از کرد یم یسع هم خودش که کردم حس دییترد نگاهش ته چرا دونم ینم

 .زدیبگر

 االتیخ با رو ذهنم دینبا که داد یم دلداری منو شبید که بود یک جان، ایعرش_

 کنم؟ ریدرگ اشتباه

 سرنوشت .میر ینم تو و من رو راه ی همه اما رفت، خواهم آخرش تا من زمیعز_

 میندار رو انتظارش که موقع اون ممکنه و ادیم ما پای به پا هم

 !بکشه گریید سمت به رو ما

 :گفتم دلخوری با
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 در شهیهم برای ها زودی نیهم به نکهیا و دیام جز زیچ چیه به خوام یم من اما_

 .نکنم فکر بود میخواه هم کنار

 به من و دیکش دراز کاناپه روی و نگفت یکالم گهید و کرد سکوت ایعرش

 به ایعرش روز اون .کنم حاضر کم کم رو ناهار بساط تا رفتم آشپزخونه

 صدای با که بود شب های مهین .موند من شیپ و نگشت باز خودش ی خونه

 یعصب لحنش .شدم داریب کرد، یم صحبت اتاق رونیب در که ایعرش

 :گفت که دمیشن تنها و بود

 مطابق و بخواد دلش که طور هر مامان د؟یدار انتظاری چه من از شما من پدر_

 و عشقم که داره انتظار و رهیگ یم میتصم من برای هست لشیم

 بار نیا تونم ینم من پدر، متاسفم کنم؟ تباه اون های خواسته خاطر به رو میزندگ

 .پذره یم رو یچ همه خودش کم کم هم مامان .امیب کوتاه رو

 هر و میشد بزرگ هم با که هست ای دخترخاله تنها من برای نسترن جان، پدر نه_

 یم دخترخالش به یکس هر که یحس جز بگذره هم چقدر

 یم خواهش .مونه یم خواهرم نیع من برای اون .داشت نخواهم باشه، داشته تونه

 دیبا هم نسترن .برگردم که دینکن اصرار من به نقدریا کنم



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                 435                                                                 مــــــاه رمـــــــانان بزرگترین سایت دانلود رمان در ایر 

 

 .رهیبپذ رو زیچ همه

 .خداحافظ د،یندار کاری من با فعال_

 جان؟ ایعرش شده یچ_

 .بخواب زم،یعز ستین زییچ_

 چشم به خواب گهید مینگران دل و پدرش با ایعرش های صحبت از بعد که چند هر

 که نکنم مشوش چندان رو ذهنم کردم یسع اما ومد،ین هام

 از هفته کی به کینزد .بدم ادامه راه نیا به آرامش با و ایعرش کنار در بتونم

 من و نبود خبری چیه هنوز و بود گذشته من کنار در ایعرش موندن

 و شد خواهد پا به که است یطوفان از قبل کوتاه یآرامش نیا دونستم یم خوب

 از رو من ایعرش نکهیا از بعد .وستیپ قتیحق به عیسر یلیخ

 دمیفهم و اومد مادرش رفت، آموزشگاه به بالفاصله و رسوند خونه به دانشگاه

 اما دمیزلر یم درون از .گرفته نسترن از رو من ی خونه آدرس

 .باشم مسلط خودم بر که کردم رو تالشم تمام

 .دیاومد خوش_

 از و بکش خط شهیهم برای رو من پسر دور بگم فقط که هستم نجایا من_

 .رونیب برو شیزندگ

 جان؟ ایعرش ای شماست ی خواسته نیا خانوم_

 نخو زدم، صدا و گذاشتم کنارش هم جان کی و اسم به رو او راحت نقدریا نکهیا از

 :گفت تندی لحن با و دیجوش هاش رگ به

 !زنه ینم یحرف هم من حرف روی و منه پسر باشه، شما جان ایعرش که نیا از قبل_

 یصورت چیه در ایعرش و من دیبدون بهتره پس شماست؟ ی خواسته نیا پس_

 مخالفت نیا جای به بهتره هم شما و میستین هم ییجدا به حاضر

 بعد و برسه خواد یم که اونچه به دیبذار و دیکن گوش پسرتون قلب ندای به ها

 .دیکن یخوشبخت آرزوی براش

 در جور نیا که بدزدی رو من پسر قلب یتونست چطور دونم ینم جون، دختر نیبب_

 کاری بهتره اما اد،ینم کوتاه و ستادهیا من ی خواسته مقابل
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 تو خود خودی به هم اون رون،یب بری شیزندگ از تو اگه و بدی انجام گفتم که رو

 .کنه یم فراموش رو

 !کنه؟ یزندگ نداره دوستش که یزن کنار عشق یب که_

 من شنهادیپ به ش،یزندگ به تو اومدن از قبل بدون اما نداره، یربط تو به نیا_

 !بود کرده انتخاب همسرش عنوان به رو نسترن
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 خودم اما د،یخشک دهانم در آب و شد پاره وجودم بند بند کردم احساس آن کی

 :گفتم و نباختم رو

 نیچن نیا ایعرش اگه دیباش مطمئن .من با شدن آشنا از قبل تا دیگ یم خودتون_

 یب داشت، یم دوست رو نسترن هست من عاشق و خواهان که

 .رهنما خانوم دینزن گول رو خودتون پس .کرد یمن انتخاب منو شک

 :ستادیا من مقابل در یمهمان شب از زتریآم نیتوه و یعصب

 .کنار برو من پسر راه سر از فقط دمیم بهت بخوای یچ هر_

 مقابلم ایعرش مادر جز گریید کس هر شک یب و گرفت رو وجودم سراسر خشم

 .گذاشتم ینم جوابش یب بود

 ایعرش مادر که خاطر نیا به من و دیکرد دیخواست ینیتوه هر رهنما، خانوم_

 حال به تا ایعرش اگه دیبدون و دارم یم نگه رو احترامتون د،یهست

 ذهنتون در هم اگر و هستم و بوده کامل رفاه در حال به تا من بگم دیبا اما نگفته،

 انتخابش ایعرش ثروت خاطر به من که دیکن یم فکر نیا به

 .خوام یم خودش خاطر به فقط و فقط رو ایعرش من و دیاشتباه در سخت کردم،

 ؟یبمون باهاش خوای یم که نهیا آخرت حرف پس_

 .قایدق_

 یب هستم، تر سرسخت ازدواجمون به اصرار در پسرش از یحت من دید که او و

 به راجع خواستم اومد که ایعرش !کرد ترك رو خانه یحرف چیه

 نیا از شیب نخواستم .شدم منصرف اما کنم صحبت باهاش مادرش امروز اومدن

 گذشت یم هم یپ از روزها .کنم شونیپر و آزرده رو خاطرش
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 مقابل در خواستش بر همچنان ایعرش و بود ماه خرداد لیاوا بهاری روز کی عصر و

 حاضر صورت چیه در که هم مادرش و بود ستادهیا مادرش

 اواخر نیا که طوری و اومد یم من سراغ به گاه یب و گاه .نبود اومدن کوتاه به

 یم التماس به شتریب و نبود زیآم دیتهد خواستش قبل برخالف

 یم دواریام مرا بود، مادرش آمدهای و رفت نیا انیجر در که هم ایعرش و نمود

 نیا با .رفتیپذ خواهد و آمد خواهد کوتاه باالخره که کرد

 نیتمر و بودم نشسته انومیپ پشت !زد؟ یم شور دلم همه آن چرا دانم ینم وجود

 .شد وارد اتاق به یخوشحال با ایعرش که کردم یم انویپ

 !؟یفیک سر یلیخ نکهیا مثل زم؟یعز اومدی یک_

 !یکن یم بوسه غرق رو پام تا سر که بگم بهت اگه_

 .رو خوبت خبر اون بگو جدا؟_

 .بده خوشگلت های لب اون از بوس هی اول شه،ینم_

 .نکن تیاذ ایعرش_

 .گهید باش زود_

 .یفضول از مردم خدا، رو تو بگو_

 دو تا قراره بخواد خدا اگه که بدی شوهرت به بوس هی سخته واست نقدریا یعنی_

 بود، شده حک قلبش توی اسمت که حاال تنها نه گهید روز

 !بشه؟ حک هم شناسنامش توی

 رو دهانم آب ناباوری و جانیه از زحمت به و بهش شدم رهیخ مبهوت و مات

 .دادم قورت

 زده؟ خشکت چرا ؟ییایمح چته_
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 در رو خودم .شده ریسراز هام اشک اریاخت یب که اومدم خودم به آن کی

 ناخودآگاه و انداختم داشت لب بر یمهربون لبخند که آغوشش

 نداشت من از یکم دست که هم ایعرش و کردم بوسه در غرق رو صورتش

 پرده پشت از من و گرفت دستانش ونیم رو اشکم از سیخ صورت
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 .است یباران زین او اهیس چشمان که دمید اشک ی

 .عاشقتم من، خوشگل_

 ا؟یعرش_

 ا؟یعرش دل جون_

 مال شهیهم ی واسه ما و شد تموم هامون یسخت و رنج ی همه یعنی شه،ینم باورم_

 ؟یمانع و ترس چیه یب م؟یش یم هم

 .قشنگت های چشم اون قربون آره_

 چطور؟ اما_

 .خستم یلیخ که اریب شوهرت واسه قهوه ای دم تازه ییچا هی اول_

 .یگرام شوهر چشم_

 کاناپه روی حاال که ایعرش نزد به قهوه فنجون کی با و رفتم آشپزخونه به فوراً و

 .نشستم کنارش و برگشتم بود دهیکش دراز

 .خان ایعرش بفرما_

 .خانومم یمرس_

 .بگو حاال قهوه، از هم نیا خب_

 :که داد حیتوض شمرده و آهسته و کرد مزه مزه رو قهوه از کم هی ایعرش

 چه هر دیبا خانوادم طیشرا خاطر به دادم حیتوض واسش و گرفتم تماس پدرت با_

 تا میتون ینم همتاسفان و میکن ازدواج هم با ایمح و من زودتر

 در اومده شیپ اوضاع خاطر به تو که گفتم یوقت خصوص به م،یکن صبر اومدنشون

 چند هر گفت و کرد قبول بالفاصله .یستین یمناسب تیوضع

 خاطر به اما باشه، داشته حضور دخترش گانهی ازدواج در که بوده نیا آرزوش

 .ستین ما هنگام زود ازدواج جز ای چاره تو طیشرا

 کنه موعد از زودتر ازدواج نیا به یراض رو پدرم بود تونسته یراحت نیا به نکهیا از

 شده، میتسل خواستش مقابل در پدرم که ختهیر یزبون چه و

 :گفتم و گرفت خندم

 پدرم؟ کردن یراض واسه کردی استفاده من از بگو پس_

 .بودم ناچار یخانوم خب خاونم، ایمح بله ییجورا هی_
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 ؟یچ تو ی خانواده پس_

 .بهم دوخت چشم نیغمگ و شد محو لبانش بر خنده آن کی

 .ستین میمستق یصراط چیه به و مونده خودش حرف روی مادرم که االن تا_

 !؟یگرفت کار نیا به میتصم چطور پس_

 خودم نیا از شیب تونم ینم هم من ده،ینم تیرضا حاالها حاال مادرم که دونم یم_

 روزهام شتریب مدت نیا که چند هر .کنم معطل رو خودت و
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 ی هیپا دیبا که کن قبول و دهیم عذابم جور بد یفیبالتکل اما بودم، جا نیا رو

 .بشه تر محکم ازدواجمون ثبت با زودتر چه هر عشقمون

 شه؟یم یچ ترننس اما دارم، قبول_

 .میریگ یم طالق هم از_

 کنه؟ یم قبول یعنی_

 اون تیمسئول داشتم بهش که ای برادرنه حس خاطر به هم االن تا .کنه قبول دیبا_

 شهیهم برای تو و من ازدواج از بعد و بودم گرفته عهده به رو

 .مونه یم یباق دخترخالم همون حد در تنها و رونیب رهیم من یزندگ از

 ا؟یعرش_

 جونم؟_

 ؟یشینم ناراحت بگم یچ هی_

 .زمیعز بگو_

 .شناسنامت_

 ؟یچ شناسنامم_

 .باشه شده نوشته شناسنامت در من از ریغ یاسم خوام ینم_

 اون دوما و بشه نوشته توش ابد تا تو اسم دیبا که منه قلب مهم اوال ،یخانوم_

 ی شناسنامه بردم، محضر به نسترن با عقدم روز که ای شناسنامه

 که روزی از چون بودم، کرده اقدام گرفتنش ی واسه عیسر یلیخ که بود یمثنال

 رو تو عشق طرف اون از و کرد مطرح رو نسترن با ازدواج مادرم
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 !بودم کرده رو روزی نیهمچ فکر داشتم، سر در

 شناسنامه اون کن رو بلدی، کار و داره شهیش خرده جنست نقدریا دونستم ینم_

 !رو گتید های

 خانوم؟ ایمح مینباش اعتماد یب هم به نشد قرار همگ ا_

 بپرسم؟ ازت یسؤال هی شهیم اما کردم، یشوخ_

 .نرفته ادتی تا یخانوم بگو_

 رو نسترن من با ییآشنا از قبل تو که گفت نجا،یا بود اومده مادرت که بار هی_

 درسته؟ .یداشت نظر در ازدواج برای

 کرده تنگ های چشم با که یحال در و شد جا به جا کاناپه روی کم هی ایعرش

 :گفت کرد، یم نگاهم مشکوك

 کرده؟ گل حسادتت حس نگو ،ییایمح_

 .دمیبوس رو گونش و دمیکش هاش لب روی به رو انگشتم و کردم لوس رو خودم

 .بدونم دارم دوست فقط ر،ینخ_

 .کردم باور !آهان_

 .ایعرش گهید بگو_

 میگشت یم بر شمال از که سری اون باشه ادتی اگه خودم، حسود خانوم راستش_

 تتینها یب عشق و شدی ینم وارد میزندگ به تو اگه گفتم بهت
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 یم گمان و بودمش شناخته گریید شکل به که رو نسترن ،یکاشت ینم دلم در رو

 نه البته .کردم یم انتخاب بود، خواهد یآل دهیا مسره کردم

 با یبچگ از چون فقط بشم، عاشقش رفت یم احتمال نکهیا ای و بودم عاشقش نکهیا

 اون داشتم بهش نسبت که یشناخت و میبود شده بزرگ هم

 یم فکر باهاش ازدواج به حدودی تا دم،ید یم برم و دور دخترهای از بهتر رو

 .کردم

 رو تیزندگ های سال نیشتریب که رو عشق بدون یزندگ هی یواستخ یم یعنی_

 بدی؟ لیتشک شد یم شامل
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 اون من اما ره،یگ یم شیزندگ در رو یماتیتصم اشتباه به باالخره یکس هر خب_

 و شناسم یم خوب رو نسترن که کردم یم فکر نیا به موقع

 و همسر وانعن به رو اون تونم یم باشم نداشه بهش نسبت هم یعشق اگه یحت

 .باشم داشته دوست میزندگ کیشر

 قابل ریغ و بیعج برام دمتید که روزی همون از ا،یعرش یجالب یلیخ که واقعا_

 کامال کنم یم گمان هم حاال نیهم یحت !بودی ینیب شیپ

 .نشناختمت

 که کن فکرهاتو خوب نداری، فرصت شتریب گهید روز دو تا پس خانوم؟ ایمح جداً_

 !ممکنه ریغ من دست از فرار و نداره دهیاف یمونیپش بعد

 :گفتم وار زمزمه و نییپا انداختم رو سرم

 .شد نخواهم و ستمین مونیپش هم باز باشم شناخته رو تو هم اشتباه به اگه یحت_

 کی با خوامش، یم حد نیا تا که بود اومده وجد به من حرف نیا از که ایعرش

 .نشوند پاهاش روی و کرد بلندم دست

 باز دادم، عذابش ریحق من همه نیا نکهیا وجود با بشم، دلت اون فدای من یهال_

 .خواد یم منو هم

 و ینیب یم رو معشوقت های محبت و ها یمهربون فقط که عشقه های ییبایز از_

 لذت و بایز برات هم باز اما بشه، عذابت مسبب که چند هر

 .بخشه

 که هاش نفس یداغ از من و شردف خود به محکم مرا و زد ینیدلنش لبخند ایعرش

 وجودش تمام عشق حرارت از که دونستم خورد، یم صورتم به

 من حال یِ نگران از که رو او و گرفتم تماس مارال با شب اون فردای .گرفته گر

 یم زنگ ایعرش ای من به وقفه یب و بود نگذاشته تنهام روز و شب

 .ساختم خبرش با مونازدواج به میتصم از شد، یم احوالمون اییجو و زد

 .ارمیم در بال دارم کردی، خوشحالم یلیخ ایمح وای_

 .نمیبب یعروس لباس در رو تو ها زودی نیهم به ...شاایا زم،یعز یمرس_

 لباسِ  اون در هم منو بشه، جونش خواهر پسر الیخ یب ما جون مامان نیا اگه_

 .دید یخواه خوشگل
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 !...هم تو نکنه مارال؟ یگیم یچ_

 .گرفت هم رو من میمر و تو های نینفر باالخره زم،یزع آره_

 ه؟یچ انیجر بگو کردی، مرگم به جون مارال_

 .شدم آشنا باهاش میمر عقد مراسم تو_

 برگشته؟ بخت از پسر نیا حاال هست یک_

 .مهراب یمیصم دوست !بخواد هم دلش_

 ش؟یباق خب،_
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 .کنم یم فیتعر واست رو یچ همه فرصت سر بذار دختر، شهینم که تلفن پشت_

 .یکن فیتعر واسم رو همه و ییایب دیبا امشب باشه،_

 .ستین خبر با یکس شوهرش و میمر و تو جز به فعال فقط خب، یلیخ_

 .هست حواسم .باشه باشه،_

 مرکز به عقدمون برای یمناسب لباس دیخر برای که اومد دنبالم به ایعرش عصری

 .میبر دیخر

 خوشگله؟ یلیخ نیا نیبب ا،یعرش_

 باشه؟ ناجور یلیخ نیا یکن ینم فکر یخانوم اما_

 .روش ندازم یم مانتو هی .رمینم محضر به لباس نیا با که من جان، ایعرش_

 .زمیعز باشه_

 کار یکم نشیس روی به که رو یرنگ ای خامه یعروسک ی دکلته لباس ایعرش و

 به و دیخر برام خودم انتخاب به بود، زانوم روی تا و بود شده

 دست کی هم خودش و کرد، ست روش تل کی و کفش کی هم خودش ی قهیسل

 بنفش کروات با یرنگ یاسی راهنیپ و یمشک شلوار و کت

 .کرد انتخاب ای نقره های خال و رهیت

 .خونه میرب گهید بهتره زمیعز_

 .شهیم رید یکن درست شام و خونه میبر تا ؟یستین گرسنه مگه_

 .کردم درست شام دنبالم اییب نکهیا قبل زمیعز_
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 !خانوم ایمح نیشد زرنگ جدا_

 .بودم_

 .دارم کامل اطالع بله،_

 ا؟یعرش_

 زم؟یعز جونم_

 ؟یکن یم مسخره_

 .کرد ینینمک ی خنده و زد مینیب نوك به ایعرش

 .مکن غلط من_

 که زدم لپش به آبدار ماچ کی اطرافم به توجه یب و برگشتم طرفش به کامل

 .اندخت بهم ینگاه طونیش

 .نکن ییهوا منو هستم فرمون پشت که یموقع و ابونیخ توی نگفتم مگه ،ییایمح_

 !دختر؟ گرفتند ازت رو خونه

 :گفتم و کردم یکج لبخند

 .بخواد هم دلت_

 .خودش طرف به برگردوند رو رتمصو و برد چونم ریز به رو دستش
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 اون با که ستین کم شدم؟ تو ریاس که کردم یگناه چه من بشم، قربونت آخه_

 یم خودم یب خود از هم جوری نیا ،یکن یم وونمید هات چشم

 نیا از ناکام که کن رحم دومون هر به یعنی کن، رحم بهم ابونیخ ویت الاقل .یکن

 !مینر ایدن

 !االن تا موندی هم ناکام نکهیا نه_

 .کرد تندتر رو سرعتش و گذاشت گاز روی پا ایعرش

 .یخانوم یخواست خودت_

 .واشی ؟یکن یم کار یچ ا؟یعرش_

 !خونه میبرس زود خوام یم_

 .کردم غلط بشم، قربونت_



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                 444                                                                 مــــــاه رمـــــــانان بزرگترین سایت دانلود رمان در ایر 

 

 که بشه ادهیپ خواست و داشت نگه ابونیخ ی گوشه و کرد کم رو سرعتش ایعرش

 .دیبوس رو هام گونه و روم به شد خم و طرفم به برگشت

 .یخانوم کردم یم تتیاذ کم هی داشتم_

 .برگشت یسنت یفیق یبستن دو با بعد ای لحظه و شد ادهیپ بالفاصله و

 نکن کاری فیکث قبل ی دفعه مثل و بخور و نیبش آدم ی بچه نیع خدا رو تو فقط_

 .فتهیم خودت با لباسم شستن که

 ا؟یعرش_

 جونم؟_

 .خوابم در کنم یم احساس هنوز_

 !کنم؟ ثابت بهت خوای یم .یهست دارییب در که کن باور زمیعز اما_

 .گهید موقع هی واسه بمونه اثباتت خدا، رو تو نه_

 مارال نکهیا از بعد شب اون .میافتاد راه به خونه سمت به و میخورد رو مونیبستن

 سر صبح که میدیخواب شهیهم از زودتر هم ایعرش و من رفت،

 حدودا و میرفت شگاهیآرا به مارال همراه به زود صبح .میبرس کارهامون به حال

 .دنبالم اومد ایعرش و بودم آماده که بود ازدهی

 شدم؟ خوشگل جونم مارال_

 !ایعرش نیا بشه کوفتش شدی، ماه خوشگل؟_

 .بزن حرف درست !مارال ا_

 !خوره یم بر هم بهش چه !اوه اوه_

 .یگیم پرت و چرت و یکن یم زییآبرور بد خودت حال به بذارنت آخه_

 جون؟ ایمح میداشت_

 ای؟یم یک با تو یراست زم،یعز آره_

 .دنبالم انیم مهراب و میمر_

 .ایب ما با خوای یم ؟یمون ینم تنها که باشه راحت المیخ_
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 .شد داماد و عروس مزاحم دینبا بشم، فدات نه_
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 .تو از امان_

 از .بود انتظارم به در پشت که بود ایعرش خورد، زنگ میگوش لحظه همون

 مبهوت من دنید محض به ایعرش در جلوی و میشد خارج شگاهیآرا

 !بهم موند رهیخ

 تنگه؟ وقت االن دیکن ینم گمان خان، ایعرش_

 رو دستم و اومد سمتم به و زد ییبایز لبخند اومد، خودش به تازه که ایعرش و

 .گرفت

 عشقم؟ میبر_

 :گفت بود، گرفته خندش هم و بود برخورده بهش هم که مارال

 گه؟ید میدینپرس یچیه ما_

 ؟خانوم مارال دیگفت زییچ_

 .شمینم مزاحمتون .دیباش راحت شما فداتون، نه_

 .نشدم متوجه شرمنده،_

 .کنم یم درك کنم، یم خواهش بابا نه_

 .ها دینکن رید فقط نمت،یب یم محضر جون مارال_

 .باشه_

 .فعال پس_

 بعد و داشتند حضور فرشاد و یینکو استاد ا،یعرش دوستان از و میبود محضر توی

 اگرچه .اومدند هم خانوم پرستو و آرمان ییدا و عمو یقیدقا از

 هی اما داشت، خواهد تعلق من به شهیهم برای ایعرش گهید که بودم خوشحال

 نیا در که بودم ناراحت بابت نیا از و زد یم شور دلم هم جوری

 ی خانواده نه و من ی خانواده نه بود، میزندگ ی لحظه نیزتریانگ خاطره که روز

 .نداشتند حضور ایعرش

 ام؟یمح_

 .دیلرز دلش که دوختم ایعرش به رو نشستم اشک به های چشم

 بشم؟ قربونت شده یچ_
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 حضور نجایا هم تو ای من ی خانواده کاش فقط شوقه، اشک زمیعز ستین زییچ_

 .داشتند

 اومدند تو ی خانواده یوقت و شهیم درست یچ همه ...شاایا زم،یعز نداره یبیع_

 .باشند داشته حضور همه که میریگ یم مفصل جشن کی

 .کرد پاك متیمال با رو هام اشک و برد هام چشم سمت به رو انگشتش و

 .خانومم نکن فکر زییچ به گهید_

 به تظاهر چه اگر و انداختم بودند ستادهیا ای گوشه که مییدا و عمو به ینگاه

 یم نگاهشون در رو یبیغر غم وضوح به اما کردند، یم یخوشحال

 سوی به رهیخ ایعرش و من ناگهان که بود مونده عقد مراسم هب قهیدق چند !دمید

 به یراض دلش ییگو و بود اومده ایعرش پدر .میموند ریمتح در
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 کرده انتخاب خود اریاخت به که پسرش تنها ازدواج مراسم در که بود نشده نیا

 و شد بلند بود، نشده باورش هنوز که ایعرش .بگذارد تنهاش بود،

 .گرفت آغوش در را او و رفت پدرش سمت به

 چقدر نیدون ینم .نیکرد خوشحال من از شتریب رو ایمح اومدنتون، با پدر ممنون_

 .بود دار غصه

 اومدن به حاضر کردم اصرار مادرت به چه هر اومدم، تنها که پسرم شرمنده_

 .نشد

 .داره ارزش ایدن هی ایمح و من برای داری حضور شما که نیهم_

 :گفت گوشم توی د،ییسا یم قند سرم باالی که مارال و شد شروع عقد مراسم

 و نییپا ادیب طونیش خر از مادرم که کن آرزو من ی واسه خدا رو تو ییایمح_

 .میبرس هم به بهداد و من بذاره

 :گفتم و زدم لبخندی

 ببرم؟ ادی از رو تو شهیم مگه_

 میزندگ اییعرش و عشقم به رو بله جواب شد، خونده ی خطبه بار سه نکهیا از بعد

 کردم آرزو ها جوون تمام و خودم و مارال برای دل در و دادم



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                 447                                                                 مــــــاه رمـــــــانان بزرگترین سایت دانلود رمان در ایر 

 

 شتریب همه از که مارال و فرشاد کف و سوت با .نمونند ارشونی و عشق از دور که

 میمر و گرفت خودش به شادی رنگ سممرا کردند، یم شلوغ

 :گفت و گرفت طرفمون به بود دستش در که رو عسل جام

 .خان ایعرش شما اول د،یکن نیریش رو دهنتون حاال_

 انگشتش عمد به هم من و گذاشت دهانم در و برد فرو عسل در انگشت ایعرش

 :گفت گوشم توی آهسته و کرد یآروم آخ که گرفتم گاز رو

 !خانوم ایمح میرس یم خونه به_

 رو انگشتم او من، عکس بر و بذارم دهانش به عسل که بود من نوبت سپس و

 پدر .زد آن بر ای بوسه محابا یب و داشت نگه دهان در ای لحظه

 گردن به هیمیقد یلیخ بود معلوم که رو ییبایز گردنبند و اومد کنارمون به ایعرش

 د،یبوس یم تمحب با رو میشونیپ که یحال در و انداخت من

 :گفت

 .رهیم یم تو یب که نذار تنهاش و باش ما اییعرش مراقب_

 .داره ارزش من برای شتریب جونم از ایعرش جون، پدر_

 .یکن یم شاد عشقت با رو پسرم دل که دخترم ممنون_

 و گفتند کیتبر و اومدند جلو هم هیبق یکی یکی م،ییدا و عمو با یروبوس از بعد

 از .کردند یخوشبخت آرزوی برامون و کردند میتقد رو اشونیهدا

 ایعرش دست در رو من دست و اومد ما سمت به مییدا و میشد خارج محضر

 :گفت و گذاشت

 .باش مراقبش هات چشم مثل م،یسپار یم تو به رو امونیمح_

 .زترهیعز واسم هام چشم از ایمح راحت، التونیخ_

 .خان ایعرش ممنون_

 به دیبا که پدرش از ریغ به و کرد دعوت یرستوران هب ناهار برای رو همه ایعرش

 رستوران توی .کردند یهمراه رو ما هیبق گشت، یم باز خونه
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 هم با که ای قهیدق چند از بعد و زد زنگ ایعرش یگوش به پدرم که میبود نشسته

 صدای دنیشن با و گرفتم ایعرش از رو یگوش کردند، صحبت

 ریسراز هام گونه بر بهاری باران همچون اریاخت به هام اشک باره کی به پدرم

 .شدند

 .ییبابا سالم_

 .یبش خوشبخت ...شاایا .دخترم باشه مبارکت گلم، دختر سالم_

 چند به تنها و گرفته اشصد من کنار در نبودن ی غصه از هم بابا شدم متوجه

 .مامانم به داد رو یگوش و کرد بسنده جمله

 .یبش خوشبخت .مادر قشنگ عروس دخترم، سالم_

 :گفتم میگر هق هق انیم

 .مامانم یمرس_

 .بده تهران به رو اومدنمون بیترت زود یلیخ خواستم پدرت از زمیعز_

 .دیباش خودتون مراقب مامانم، باشه_

 عصری بگه ماهان به که خواستم مادرم از و کنم صحبت ناو از شتریب نتونستم

 .کردم قطع رو تماس عیسر و رم،یگ یم تماس باهاش

 خوبه؟ حالت ییایمح_

 .زمیعز خوبم_

 .میبرگشت خونه به م،یزد ابونیخ در هیبق شنهادیپ به که یگشت و رستوران از بعد

 امتنه هم ایعرش و رفتم اتاقم به بالفاصله و نداشتم یخوب حال

 بوی که بودم دهیکش دراز تخت روی .بشم آروم بلکه کنم هیگر آسوده تا گذاشت

 رو دستش .کرد مستم بود دهیکش دراز کنارم در که ایعرش تن

 برام چقدر بهش، زدم زل حال همون به یقیدقا بود، کرده حلقه کمرم دور به

 فشرد تر محکم منو زدم بهش که لبخندی با .بود یخواستن و جذاب

 .دیبوس و دیکش بو رو موهام و خودش به

 خانومم؟ بهتری_

 .کردم ناراحتت اگه دیببخش اوهوم،_

 .باشه کننده ناراحت واست روز نیا در نبودشون که دمیم حق بهت زم،یعز نه_
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 یشیآرا زیم سمت به و شدم بلند بالفاصله و زدم آروم ای بوسه هاش لب به

 برگردوند منو و اومد مدنبال به عیسر یحرکت با هم ایعرش که رفتم

 .خودش سمت به

 .ریبگ هم رو جوابت و کن صبر طون،یش_

 به و کرد بلندم نیزم روی از باشه، من طرف از یالعمل عکس منتظر آنکه یب و

 رو ازین و عطش تالطمش، پر های چشم توی .خوابوند تخت روی

 اهمخو تعلق امیعرش به شهیهم برای که بود آسوده المیخ گهید و کردم حس

 .داشت

 ا؟یمح_

 جانم؟_

 ؟یتون یم_
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 :گفتم آهسته و دمیکش لبش روی به رو انگشتم

 .اوهوم_

 بایز چه و نهادم میزندگ از دییجد اییدن به پا ایعرش آغوش در بعد ای لحظه و

 احساس با گشودم که رو چشمام .شدن یکی خود عشق با بود

 خود با و انداخت چنگ درونم به ای تازه حس قبل، ادآوریی و تنم تمام در درد

 سر از که خود ی گفته به و .ییایعرش زن اکنون تو ایمح :گفتم

 .دمیخند بود شوق

 خوشگلم؟ خندی یم یچ به_

 داری؟یب تو_

 .اوهوم_

 !جوری نیهم ،یچیه_

 .داد بدنش به یقوس و کش و شد بلند

 !مشترك؟ یزندگ دروغ نیاول_

 .دمشیبوس و شدم خم صورتش روی به
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 !یشیم پررو بگم_

 .شمینم که موقع اون از پرروتر_

 م؟یندار یزندگ و کار مگه خدا، رو تو نه_

 .بابا کردم یشوخ_

 :گفتم آهسته و کردم کینزد گوشش به رو لبم و نشستم کنارش

 .عشقم اب شدن یکی لذت از_

 :گفت و کرد نوازش رو موهام و گرفت رو صورتش پهنای ای خنده

 .یهست من مال و دارم رو تو که عشقم خوشحالم_

 .کردی ثابت بهم رو عشقت و ینذاشت تنهام که ممنونم هم من_

 .یخانوم کنم یم____________ خواهش_

 :گفت و شد طونیش دوباره و

 !نکردم؟ تتیاذ که یلیخ نمیبب_

 .خوبم االن اما داره، رو زهایچ نیا گذاشتن دیجد اییدن به پا_

 :گفت و موند رهیخ نگاهم در ای لحظه

 .زمیعز گمیم کیتبر_

 .یمرس_
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 تا شد، یم سپری عشق با ایعرش و من های لحظه و روزها و گذشت یماه کی

 در رفت، یم یگرم به رو کم کم هوا که بهاری روز کی عصر نکهیا

 .اومد خونه به آشفته ایعرش که بودم امتحاناتم برای هام درس خوندن حال

 زم؟یعز شده یچ_

 االن هم من .بردنش مارستانیب به یقلب ی سکته خاطر به و شده بد حالش مادرم_

 .اونجا برم دیبا

 طوره؟چ حالش االن_

 .وئهی یس یس توی دونم، ینم_

 .رفتم دنبالش به هم من و رفت اتاق به باعجله ای گهید حرف چیه بدون ایعرش
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 .میبر هم با و بشم حاضر منم که کن صبر لحظه چند جان، ایعرش_

 :گفت بود راهنشیپ های دکمه بستن حال در که ایعرش

 .دنبالت امیم ای کنم یم خبرت بود الزم اگه و باش خونه تو جان، ایمح نه_

 :گفتم آهسته و کشینزد رفتم

 .امیب من خوای ینم یچ واسه دونم یم_

 .دیبوس رو میشونیپ شد خم و گذاشت شانم روی به رو دستش

 یم خبرت خودم ست،ین گذره یم ذهنت توی که یلیدل اون به بشم قربونت_

 باشه؟ .کنم

 .بذار مادرت حال انیجر در منو پس باشه،_

 .وممخان چشم_

 به هنوز ایعرش و بود وقت رید .برگشتم هام درس سراغ به من و رفت ایعرش

 دوازده انداختم، ینگاه اتاقم واریید ساعت به بود، برنگشته خونه

 زنگ که بار نیدوم از بعد گرفتم، رو شمارش ینگران با .داد یم نشون رو مین و

 :داد جواب زدم

 هنوز؟ دارییب ،ییایمح_

 خبر؟ چه .شدم نگرانت نهخو ومدیین آره،_

 بود خسته بابا زمیعز .نشده جادیا مامان در یحال رییتغ االن تا و میمنتظر که فعال_

 تا خودم و کنه استراحت که خونه فرستادمش نیهم برای و

 .مونم یم نجایا صبح

 بمونه؟ مادرت شیپ که ستین اونجا نسترن مگه چرا؟_

 .رفت یول بود نجایا شیپ ساعت کی تا_

 .اونجا امیم صبح من !نطوریا هک_

 کم هی که خونه امیم من ادیب که بابا .برس هات درس به تو ست،ین ازیین_

 .کنم استراحت

 .باش خودت مراقب پس باشه،_

 .زمیعز فعال_
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 بهبود حالش خوشبختانه و گذشت مارستانیب در ایعرش مادر یبستر از روز دو

 .افتی

 شه؟یم مرخص یک مادرت جان، ایعرش_

 .فردا تا_

 ام؟یب باهات خوام یم رو امروز ستین یمشکل اگه پس_

 اما دنش،ید میبر خونه رفت و شد مرخص مارستانیب از نکهیا از بعد خواستم یم_

 .باشه ،یکن یم اصرار که حاال

 .بشم حاضر رمیم من پس_

 .کن عجله فقط_

 به که م،یرفت یم ایعرش مادر یخصوص اتاق سمت به مارستانیب راهروی توی

 :گفت و ستادیا مقابلم غضبناك .میکرد برخورد نسترن

 !افتاد روز نیا به خاله تو خاطر به_

 .ستین ها حرف نیا وقت االن نسترن، کن بس_

 تا نکنه بزنه؟ هم رو بعدی ی سکته دنشید با خاله که نجایا آوردی رو زنت_

 د؟یستین بردار دست دیرینگ رو جونش

 :گفت باشه، مسلط اعصابش بر کرد یم یسع که ایعرش

 .شو ساکت گمیم بهت متیمال با_

 ای تقه با .برد مادرش اتاق سمت به خودش با و گرفت رو دستم یمعطل بدون و

 رو روش من دنید محض به ایعرش مادر و میشد وارد در به

 :گفت ایعرش به و برگردوند

 ن؟یاومد چرا_

 مدام هم روز چند نیا در و نهیبب رو شما خواست یم ایمح کنم، یم خواهش مامان_

 .ارمشیب که کرد یم اصرار

 .ادیب ادتمیع به که ندارم اون از یتوقع من_

 دادم حق اما ذوقم، توی خورد و شدم ریدلگ یلیخ خودم با برخوردش از چند هر

 ییجدا در مقصر منو که چرا باشه، دلخور من دست از که
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 کنارم و بود اونجا که هم ایعرش پدر .دونست یم مسائل تمام و خود از پسرش

 :گفت آهسته بود ستادهیا

 .رینگ دل به و کن درکش پس ست،ین یمناسب طیشرا در االن اون دخترم_

 .شمینم ناراحت من جون، پدر_

 که کرد یم یسع که یحال در و رگردوندب ما طرف به رو روش ایعرش مادر

 :گفت فته،ین من به چشمش

 .کنم صحبت تنها پسرم با خوام یم_

 :گفتم لرزان ییصدا با و نیغمگ

 .دیبش خوب زودتر چه هر دوارمیام_

 طاقت .میگذاشت تنها مادرش با رو ایعرش و میشد خارج اتاق از ایعرش پدر با و

 رو نسترن نفرت از عاری و نیسنگ های نگاه و اونجا در موندن

 :گفتم پدر به رو و نداشتم
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 .مونم یم ایعرش منتظر محوطه توی رمیم من نداره رادییا اگه جون پدر_

 یبرم دوباره و خونه مترسون یم خوای یم کنه، یم تتیاذ مارستانیب طیمح اگه_

 گردم؟

 .مونم یم منتظر محوطه همون توی .ستمین شما زحمت به یراض جون پدر نه_

 .دخترم باشه_

 به دوختم چشم و نشستم ایعرش انتظار به یدرخت ی هیسا ریز یمکتین روی

 رفتند یم سو اون به سو نیا از مارستانیب ی محوطه در که یرهگذران

 یم خودم به آورد، یم اونجا به رو مارییب که یمبوالسآ ریآژ با یگاه از هر و

 روز و حال اون در که یکسان دنید با لحظه همون در و اومدم

 ابند،یباز رو شونیسالمت از یاندک یحت و بدند رو ثروتشون تمام بودند، حاضر

 که ییها درد و ها یسخت تمام با که شدم یم شاکر رو خودم خدای

 غرق خودم اییدن در .دمید یم سالمت رو خانوادم و خودم اما آمد، شیپ برام

 و یعصب نگاهش .شد پاره افکارم ی رشته ایعرش صدای با که بودم
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 !بود شونیپر

 !ای؟ آشفته نقدریا چرا جان؟ ایعرش شده یچ_

 .کنم یم فیتعر برات بعد .ستین مساعد حالم خونه، میبر_

 غوغای از نشان که یقیعم نفس یگاه از هر و بود سکوت در رو راه تموم ایعرش

 خودش عصری تا ایعرش روز اون .داد یم رونیب به بود درونش

 شده حالش نگران گهید که من و نزد هم غذا به لب یحت و کرد حبس اتاق در رو

 رو دستش دو و دهیکش دراز تخت روی .رفتم نزدش به بودم،

 .بود دوخته چشم سقف به و بود گذاشته سرش ریز و کرده قالب

 .دمیکش موهاش به یدست و نشستم نارشک

 م؟یبزن حرف هم با خوای ینم عشقم_

 بذاری؟ تنهام شهیم جان ایمح_

 همه نیا چرا دفعه کی مارستانیب میرفت که یصبح از شوهرم که بدونم دینبا من_

 شده؟ آشفته و کالفه

 .گهید موقع هی واسه بذار اما گم،یم_

 با داری؟ نگه دلت توی کنه یم ینیسنگ هدار که رو یغم اون خوای یم یک تا اما_

 .زمیعز بزن حرف من

 :گفت و گذاشت پاهام روی به رو سرش ایعرش

 رو دختری نکهیا و خودش خاطر به مادرت یبدون روز هی که هیبزرگ درد ییایمح_

 تیزندگ روی افته،ی پروش گهید یکس دامان در حال به تا که

 .کنه قمار

 .شمینم هات حرف ی متوجه اصال من بشم، فدات_

 .دیلرز تنم که دیکش وجودش اعماق از یآه ایعرش

 !یتن خواهر نه البته منه خواهر نسترن_

 .ایعرش دهان به دوختم چشم و شد گرد تعجب از چشمانم

 ا؟یعرش شهیم مگه_
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 !میندار هم با یخون نسبت چیه نسترن و من_

 :گفتم یجیگ حالت با و گرفت شدت قلبم ضربان

 .فهمم ینم من_

 .ایمح ستین من مادر اون_

 ؟ینزن حرف لفافه تو شهیم کردی، لبم به جون خدا به ایعرش_

 از من و بودند کرده ازدواج بار کی هم با ییآشنا از قبل دو هر مادرم، و پدر_

 من مادر .بوده مادرم اول شوهر از زین نسترن و پدرم اول همسر

 ازدواج خاطر به خانوادش طرف از که پدرم و رهیم ایدن از من اومدن ایدن به موقع

 به من کردن بزرگ ی عهده از و بوده شده طرد مادرم با

 مادر با موقع همون و رهیگ یم دوباره ازدواج به میتصم اومده، ینم بر ییتنها

 هی در قبل سال دو همسرش که هم اون و شهیم آشنا نسترن

 اون ومد،ینم بر نسترن نگهداری ی عهده از یمال لحاظ از و بود کرده فوت تصادف

 از بعد اما سپاره، یم شده ینم دار بچه که خواهرش تنها به رو

 به رو نسترن رهیگ یم میتصم بوده خوبه یلیخ یمال تیموقع در که پدرم با ازدواج

 و خالم حد از شیب یوابستگ یوقت اما رگردونه،ب خودش نزد

 نکهیا لیدل و شه،ینم هم از ها اون ییجدا به یراض دلش نه،یب یم هم به رو نسترن

 یم هم که بود نیهم کرد یم اصرار نسترن و من ازدواج بر

 نسترن نکهیا هم و بسپاره من همچون یمطمئن فرد دست به رو نسترن خواست

 .برگردونه شخود نزد به دوباره رو

 :گفتم متعجب

 .خودش شیپ آورد یم رو اون خالت، فوت از بعد خب !تو؟ با ازدواج با چرا_

 .بره خونه اون از نسترن شد ینم حاضر که بود شوهرخالم شیپ مشکل_

 ده؟ینم نسترن به یتیاهم چیه اون یگفت که تو اما_

 .بود بهونش نهایا ست،ین مهم واسش هم االن نیهم_

 شه؟یم یچ حاال خب_

 که کشم یم عذاب و ناراحتم زییچ از همه از شتریب .موندم هم خودم دونم ینم_

 دارید به رفتن از رو من و کردند یمخف من از سال همه نیا
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 ای لحظه پسرش که بوده نیا انتظار به و رفته فرو خاك ریز به ها سال که مادرم

 .کردند محروم اد،یب او دارید برای

 :گفت و برد فرو موهاش الی به رو دستش و دش بلند یعصب ایعرش

 قائل برام یارزش و نکرد فکر من به ای ذره کس چیه .یخودخواه سر از همش_

 و خودشون ی خواسته به دنیرس برای تر جالب همه از و نشد

 .گرفتند بازی به رو من یزندگ شه،یم خوشبخت من با ازدواج با تنها نسترن نکهیا

 تیعصبان شدت از که هاش گونه روی به رو دستم و تادمسیا مقابلش و شدم بلند

 .دمیکش بود، گرفته گر

 !ببخش گمیم بهت کالم هی در اما زم،یعز کنم دخالت خوام ینم_

 :گفت دردمندانه و موند ثابت روم به آشفتش نگاه

 ها سال و بودند کرده رو من یزندگ نابودی در عزم همه نکهیا ببخشم؟ رو یچ_

 کرده یمخف من از دهیخواب خاك خروارها ریز که رو مادرم

 بودند؟
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 .ستیگر افتاده دور مادرش از که یکودک همچون شکسته دل و

 .شده تنگ برام دلش چقدر مادرم، چارهیب_

 کردم، یم نوازشش که یحال در و گرفتم آغوشم در رو سرش و زدم زانو کنارش

 :گفتم

 احساس رو او حضور خبری یب در تو دیشا و بوده، کنارت سال همه نیا اون اما_

 بشم قربونت .نگذاشته تنها رو تو زمان چیه او اما کردی، ینم

 .نده عذاب رو خودت همه نیا پس .نبودی مقصر که تو

 و ندادم ادامه گهید هم من و دیکش دراز تخت روی به دوباره و نداد یجواب ایعرش

 که شدم یم خارج اتاق از داشتم بذارم، تنهاش دمید بهتر

 :گفت آهسته

 ببخشم؟ تونم یم چطور_

 :گفتم برگردونم، رو روم نکهیا بدون
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 عشق و محبت دنتیرس نجایا به برای مادر کی از شتریب اون که خاطر نیا به_

 ،یکن فراموش رو زیچ همه دیبا سپ .ختهیر تو پای به رو شیمادر

 .نباش خودخواه هیبق مثل تو

 یآروم به و کردم رها رو خوردم فرو بغض و دمیکش دراز مادرم و پدر تخت روی

 به و روزگار مهری یب نیا از بود گرفته دلم .هیگر ریز زدم

 به درونش در یشیتشو چه دمیفهم یم خوب و خوردم غصه خودم اییعرش حال

 اتاق در که آوردم ادی به گشودم، رو چشمام که عصری .پاست

 اما برده، خوابم یک بودم دهینفهم که بودم کرده هیگر اونقدر بابا و مامان خواب

 از ینگران با .نبود کنارم ایعرش و بودم خودم تخت روی به االن

 در ایعرش و شد باز اتاقم در لحظه چند از بعد .زدم صداش و برخاستم حالش

 .شد داریدپ در چارچوب

 دی؟ینخواب بودی؟ کجا_

 .اومدم و دمیشن رو صدات که بودم مطالعه اتاق توی_

 :گفتم و گرفتم دستم در رو دستش و ستادمیا مقابلش

 زم؟یعز بهتری_

 :گفت و بست نقش لبش روی به یرنگ کم لبخند

 .زمیعز خوبم آره،_

 .رییبگ میتصم و یباش تنها خودت با خواستم گذاشتم، تنهات که شرمنده_

 .خانومم ممنون_

 ییهوا و حال تا رونیب میریم یخواست اگه بعد و شورم یم رو صورتم و دست_

 .یکن عوض

 .جان ایمح زهرا بهشت رمیم_

 :گفتم و زدم یمیمال لبخند

 ام؟یب باهات هم من شهیم_

 .بشم قربونت شهینم چرا_
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 .شمیم آماده زودی بعد و کنم دم قهوه هی برم من پس_

 آن ریز به مادرش که قبری سنگ باالی ای لحظه ایعرش م،یرفت که زهرا بهشت به

 زانوانش که نگذشت زییچ .ستادیا بود رفته خواب به آسوده

 :گفت لرزان ییصدا با .نشست و شدند خم

 که یدون یم اما گذاشتمت، اومدنم به دیام چشم سال همه نیا که مادرم ببخش_

 .نبودم مقصر من

 به خاك ای ذره چند هر که رو قبری سنگ و گرفتم ایعرش دست از رو آب بطری

 گل شاخه به چشمم ناگهان و شستم بود ننشسته آن روی

 !بود قبر سنگ کنار که افتاد یمیمر

 !بوده نجایا یکس ما از قبل مگمان به آورده؟ یک رو گل نیا ایعرش_

 گذاشته مادرش قبر کنار در که یمیمر گل تک به دوخت چشم آلود اشک ایعرش

 .بود شده

 .دونم ینم_

 !بوده میمر گل عاشق مادرت که دونسته یم بوده، یک هر_

 چه هر یقیدقا تا گذاشتم تنها مادرش با رو ایعرش خوندم، ای فاتحه نکهیا از بعد

 باالی به خودم و بشه آروم بلکه دیبگو مادرش با بود تنگش دل

 به گهید که خوندم ها اون برای هم ای فاتحه و رفتم مادرجون و آقاجون قبر سر

 به .انیب دارشونید برای که نداشتند رو یکس عمو و من جز

 شده آروم و نبود ایعرش در شیتشو و یآشفتگ از اثری گهید میبرگشت که خونه

 ایدن به رو ایعرش تنها که بودم مادری نویمد رو نیا من و بود

 .بود آورده

 مرا یوقت و کرد رو مارستانیب به رفتن قصد ایعرش که بود هشت ساعت صبح

 آلود اشک که رو چشمانم و شد خم صورتم روی به دید خوشحال

 :گفت و زد ای بوسه بود

 .داره یمهربون عروس چه که دونست یم مادرم کاش ای_

 :گفتم و ذاشتمگ دستش در رو دستم
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 جداست، شما از من حساب نه؟ ای رهیپذ یم منو مامانت که نباش من نگران تو_

 یچ همه که روشنه دلم .نکن خاطر آزرده اونو من خاطر به

 .شهیم درست

 .یهست کنارم که زمیعز ممنونم_

 اونجا؟ امیب هم من د،یبرد خونه به که رو مادرت نداره رادییا جان؟ ایعرش_

 .دنبالت امیم خودم شم،ب فدات نه_

 برای خواستم اگه که شدم ظهر برای ناهار کردن درست سرگرم رفت، که ایعرش

 کارم نکهیا از بعد .باشه آماده موقع به برم ایعرش مادر دنید

 های ستمیس بر مروری تا برداشتم رو میدرس ی جزوه شد، تموم آشپزخونه در

 آماده گهید عتسا مین تا گفت و زد زنگ ایعرش که کنم، عامل

 .دنبالم ادیم داره که باشم

 .زمیعز سالم_

 خبر؟ چه ،یخانوم سالم_
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 کردی؟ کار یچ تو ،یچیه که من_

 یمخف سال همه نیا که اونچه خاطر به رو اون زود نقدریا که کرد ینم فکر مادرم_

 عروس از دیبا رو نیا گفتم بهش هم من و ببخشم بود کرده

 !باشه ممنون خوبش

 زدی؟ حرف اون با ؟یچ پدرجون یراست_

 پنهان من از یچ همه که خواسته یم رو نیا هم پدرم کردم یم گمان اولش_

 بگه من به رو قتیحق خواسته یم بارها که گفت مادرم اما بمونه،

 .کرده یم سکوت اون خاطر به یول

 واقعا؟_

 آورده مادرم ی واسه یک رو میمر گل شاخه اون یدون یم ،ییایمح یراست .اوهوم_

 بوده؟

 ؟یک نه،_



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                 460                                                                 مــــــاه رمـــــــانان بزرگترین سایت دانلود رمان در ایر 

 

 .پدرم_

 .بود نکرده فراموشش و بود مونده وفادار مادرت عشق به مدت همه نیا پس_

 شهیهم و رفته یم مادرم سر باالی به میمر گل شاخه کی با روز هر اون_

 یم آرامش به مادرم قبر کنار در و گفته یم مادرم به رو اشدرده

 .دهیرس

 !عاشقانه چه_

 یاشک قطره برگردوندم، طرفش به رو روم یوقت و کرد سکوت ای لحظه ایعرش

 ریسراز نییپا به گونش بر که دمید چشماش ی گوشه در رو

 .شد

 .بوده سالش ستیب فقط موقع اون .شد مرگ جوون زود یلیخ مادرم، چارهیب_

 رو مادرش سرد برخورد انتظار که چند هر م،یدیرس که ایعرش پدر ی خونه به

 و کنم دور خودم از رو اضطراب و دلهره کردم یسع اما داشتم،

 با قبل همچون نسترن میشد که الیو وارد .رهیبپذ رو من که روزی تا کنم صبر

 نم اما کرد، برخورد ایعرش و من با زیآم نیتوه و هیکنا و شین

 ایعرش از او به توجه یب و نبودم قائل براش یاحترام و ارزش نیتر کوچک گرید

 که دمیشن سر پشت از تنها و میبرو مادرش اتاق به خواستم

 :گفت نسترن

 تو اما نه،یبب رو تو ای قهیدق خواد ینم و متنفره تو از خاله داری، رو یلیخ که واقعا_

 !ییایم دنشید واسه روز هر و ریینم رو از

 که خواستم ازش و گرفتم رو دستش که بده رو جوابش و برگرده خواست ایعرش

 به و بود دهیخواب تختش روی به خانوم فرحناز .کنه سکوت

 که یاخم ی متوجه ابتدا در .برگشت ما سمت به و خورد یغلت ما ورود محض

 بر لبخندی که نگذشت زییچ اما شدم، بود پوشانده رو چهرش

 :گفت ایعرش به رو و نشست لبانش

 پسرم؟ نیاومد_

 :گفت بود، شده مادرش ی باره کی رفتار رییتغ از متعجب که هم ایعرش

 .نهیبب رو شما داشت دوست چون آوردم خودم با هم ایمح مادر، بله_
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 .پسرم کردی کاری خوب_

 که خواست من از و نشست جاش سر و شد بلند ایعرش کمک به خانوم فرحناز

 تختش کنار و رفتم سمتش به آهسته ییها قدم با .برم کنارش

 .بود شده شکسته چقدر روز چند نیا در که یصورت به دوختم چشم و ستادمیا

 .نشوند خودش کنار و گرفت رو دستم و کرد دراز رو دستش

 حق در مادری چیه کردم تیاذ رو شما که اونقدر دونم یم دخترم، شببخ منو_

 .کنه ینم فرزندانش

 دوست گاه چیه اما گفت، یم که بود گونه نیا چند هر و دیدو چشمام به اشک

 .ببخشمش که بخواد من از التماس به مقابلم در مادری نداشتم

 رو ایعرش و من دیبا که دیهست شما نیا .دینزن رو حرف نیا کنم یم خواهش_

 .میکن ازدواج شما ی اجازه یب میشد ناچار که دیببخش

 :گفت دردمندانه و دیبوس رو میشونیپ و شد خم

 پسرم بینص تو یخوب به همسری و من بینص تو چون یعروس که خوشحالم_

 ایدن نیا راحت الیخ با تونم یم و ندارم ییآرزو چیه گهید شده،

 .کنم ترك رو

 :گفتم و فشردم بود دستانم در هنوز که رو دستش

 ایعرش و من که دینزن ها حرف نیا از گهید پس م،یدار ازین شما به ما حاالها حاال_

 .میشیم ناراحت یلیخ

 و اومد تخت کینزد بود، افتاده راه به چشمانش در شوق اشک که هم ایعرش و

 :گفت و دیبوس رو مادرش یشونیپ

 .مادرم ممنونم_

 .کرد اکتفا مهربون لبخندی به شجواب در خانوم فرحناز و

 .کنه استراحت مادر تا میبر گهید بهتره ،ییایمح_

 .زمیعز باشه_

 .بودم مطلق استراحت در مدام روز چند نیا و خوبم من پسرم؟ کجا_
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 .الیخ و فکر بدون استراحت البته د،یکن استراحت دیبا دیتون یم تا مادر، نه_

 .دیاومد که ممنون پسرم، باشه_

 سر بهتون دوباره شب اما میدار کار یلیخ خونه بود، فمونیوظ کنم، یم خواهش_

 .میزن یم

 .همراهتون به خدا باشه،_

 یخوشحال و تیرضا سر از لبخندی حاال که ایعرش به و میبود نشسته نیماش توی

 :گفتم و انداختم ینگاه بود لبش بر

 .شد تموم یخوش و ریخ به یچ همه که شکر رو خدا عشقم، خوشحالم یلیخ_

 صبرت و بزرگواری با که هستم تو ونیمد رو ها نیا ی همه من و خانومم آره_

 یلیخ روی به رو چشمم روز چند نیا در هم من شدی باعث

 .کنم باز زهایچ

 .شهینم حل زییچ که گریکدی از گرفتن فاصله و دعوا با جان ایعرش_

 با بدونند که باشند داشته منطق اونقدر هم طرف دو که یصورت در اما درسته،_

 همراه به رو ییجدا و فاصله حد از شیب غرور و مورد یب توقعات

 .فرزند ای باشند مادر ای پدر ونیم نیا کنه ینم هم یفرق .ارندین
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 ی متوجه رو مادرت که نبود یمنطق اونقدر تو پدر گها دیشا دارم، قبول اوهوم_

 ینم اشتباهش به یپ ها زودی نیا به هم مادرت نکنه، اشتباهش

 .برد

 !کرده؟ صحبت مادرم با پدرم که دییفهم کجا از تو_

 .گفت بهم بودی مادرت شیپ تو که مارستانیب توی روز اون_

 .نطوریا که_

 ؟یموافق زیچ هی با ها، حرف نیا الیخ یب گهید زمیعز خب_

 ؟یچ با_

 .شمال سفر_

 دفعه؟ هی نقدریا چرا !وا_
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 !عسل ماه میریم یعنی ییجورا هی و نگذشت خوش بهمون سری اون چون_

 ؟یعروس شب ای االن !عسل؟ ماه_

 حاال؟ یموافق بشم؟ هات چشم اون قربون کنه یم یفرق چه_

 .میبر هم مشهد به دارم دوست من اما_

 .احتیس بعد ارتیز میریم اول پس خانومم، باشه_

 .شهیم شروع امتحاناتم گهید ی هفته دو م؟یبر یک خب_

 .فردا نیهم_

 .ادینم رمونیگ مشهد به پرواز طیبل که االن اما_

 .گذره یم خوش هم شتریب م،یریم خودمون نیماش با خب_

 .یبگ تو یچ هر باشه،_

 یگوش عجله با م،شد تلفن خوردن زنگ ی متوجه گذاشتم خونه به قدم که نیهم

 .دمیشن تلفن پشت از رو ماهان صدای که برداشتم رو

 ری؟یگ ینم ما از خبری گهید کردی شوهر ؟ییکجا معلومه معرفت، یب یآبج_

 .میبود گرفتار روز چند نیا داداشم، ببخش_

 مگه؟ شده یچ_

 امروز البته بود، بستری مارستانیب توی روزی چند و نبود خوب حالش ایعرش مادر_

 یم بر پدرجون ی خونه از هم االن و کردند مرخصش صبح

 .میگرد

 باالخره تونست خوشگلم خواهر و گذره یم یخوب به یچ همه نکهیا یعنی نیا_

 .کنه جا شوهرش ی خانواده دل توی رو خودش

 .داداشم بودم باشم، ستیبا یم که اونجوری من_

 .شکر رو خدا خب،_
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 هستند؟ کجا نایا مامان یراست_

 .داشتند کار رونیب رفتن_

 ؟یداداش چطوری خودت_
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 !سازم یم و سوزم یم اری فراق در چه اگر ستمین بد_

 .یستین راه به رو چنان اون پس_

 گه؟ید میکن چه_

 اما نجایا ادیب خواستم ازش و گرفتم تماس ایمیک با باری چند هی جان، ماهان یراست_

 زود یلیخ دیبا و هست نامش انیپا ریدرگ یلیخ گفت

 .بده لیتحو

 .بزن بهش سری هی خودت یتونست اگه بودی، فکر به که یمرس_

 .حتما باشه،_

 یب همه نیا بگو و برسون هم رو ایعرش آقا سالم نداری؟ کاری خواهری خب_

 .ریبگ زنت برادر از هم یحال هی و نباش معرفت

 .نبود یمناسب تیوضع در اصال روزها نیا داداش، شرمنده_

 :گفت و کرد یاخم شد، سالن وارد لحظه همون که ایعرش

 طون؟یش یگیم یچ من سر پشت_

 .ماهانه داداش_

 :گفت که اومد خط پشت از ماهان صدای

 .بزنم حرف خودش با بده رو یگوش !تو شوهر نیا هست هم زاده حالل چه_

 نداری؟ کاری من با جون، ماهان باشه_

 .باش خودت مرقب خواهرم، نه_

 .برسون رو نایا مامان سالم طور، نیهم هم تو_

 .خداحافظ چشم،_

 .کردم عوض رو هام لباس و رفتم اتاق به بالفاصله و ایعرش دست دادم رو یگوش

 دهیکش دراز کاناپه روی کفش با ایعرش برگشتم که سالن به

 :دمیکش یکوتاه غیج .ودب

 ا؟یعرش_

 ؟یکش یم غیج چرا ه؟یچ_

 دی؟یکش دراز کاناپه روی کفش با_

 .نبود حواسم ،یخانوم دیببخش_
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 ناهار خوام یم که ایب و کن عوض هم رو هات لباس و اریب درش برو باش زود_

 .بکشم

 

 305 

 .یخانوم چشم به ای_

 کردم بلند که رو سرم و شد آشپزخونه داخل ایعرش که بودم زیم دنیچ حال در

 به دست من به توجه یب ایعرش و موند، ثابت روش به نگاهم

 .زد یناخنک و برد ها یماه سمت

 ؟یکن یم نگاهم جوری نیا چرا ه؟یچ_

 ست؟ین تنت زییچ چرا تو_

 ی واسه بود گرمم کنم؟ تیرعا رو حجاب دیبا هم خودم ی خونه توی ا؟یمح_

 ینم هم رو نیهم تازه .دمیپوش رو شلوارك نیا فقط نیهم

 !بپوشم خواستم

 .کن روشن رو کولر خب_

 .زمیعز میخور یم سرما میکن روشن زودی نیا به نه،_

 :گفت و کرد یطونیش ی خنده و انداخت پام تا سر به ینگاه و

 وجب هی تا که ای حلقه تاپ کی با ؟یهست دهیپوش یلیخ خودت نکهیا نه نمیبب_

 ینم اگه که یکوتاه نیا به دامن کی و گرفته رو شکمت باالی

 ری؟یگ یم رادیا من به بود، تر نیسنگ دییپوش

 نیا به شتریب دونست ینم اما گرفتم، رادیا بهش خودی یب و گهیم راست دمید

 نیا مردونش کلیه و تنومند ی هبرهن اندام با یوقت که خاطره

 !کنم یم دایپ یبیعج حال سته،یا یم من مقابل گونه

 خانوم؟ طونیش یکن یم فکر یچ به_

 کردم جور و جمع رو خودم زود یلیخ و خونده رو مغزم ته تا که دمیفهم لحنش از

 کنار در رو تنش بوی ناگهان که شدم غذا دنیکش سرگرم و

 ستادهیا پشتم که حالت همون به و گرفت دستم از رو ریکفگ .کردم احساس خودم

 ای بوسه رو گردنم پشت و کرد حلقه دورم به رو دستش بود،
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 در کنان نجوا .بکشه شعله درونم در ازین گرمای شد باعث نیهم و کرد آروم

 :کرد زمزمه گوشم

 .من عشق دارم دوستت_

 .شدم رهیخ دبو درونش در پاك یعشق اییگو که چشماش به و برگشتم سمتش به

 .دارم دوستت منم_

 :گفت و دیخند ایعرش

 شروع اعتراضش داره کم کم گهید بشه، شیحال زهایچ نیا شکم نیا نکنم فکر اما_

 !شهیم

 !من؟ جلوی اییب یحساب و درست شد ینم ا،یعرش تو دست از_

 وسوسه رو دومون هر خودت شوهر ی برهنه تن دنید با شما که هیچ من ریتقص_

 !یکن یم

 !شده رو شمیپ دستت که مقصرم من نگو_

 .دونستم ینم ؟یگیم راست_

 !خودت جون آره_

 

 306 

 زتریانگ وسوسه و تر یداشتن دوست روز به روز یدونست یم ؟ییایمح گمیم_

 !؟یکن یم جادو واقعا نکنه ؟یخانوم تو یکن یم کار یچ ؟یشیم

 ؟یدون یم جادوگر منو گهید حاال خان، ایعرش نکنه درد شما دست_

 .کنه یم جادو رو آدم نگاهت اون و هات چشم اون واقعا اما کردم، یشوخ_

 شدی؟ بچه ایعرش_

 !بندازی دردسر به منو و یکن جادو من نیع هم رو یکی ترسم یم_

 چرا؟ یدون یم .کرده جادو رو تو فقط من های مچش نباش، نگران زمیعز نه_

 .بگو نه_

 .کنه درك رو عشق و باشه احساس با تونه ینم تو مثل کس چیه چون_

 :گفت و باال انداخت رو ابروهاش و گذاشت دهانش به غذا ای لقمه ایعرش
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 به منو تو .باستیز و نیریش یلیخ واسم تو عشق داشتن اما گه،ید توئه با حق حتما_

 .ایمح بری یم عرش

 :گفتم و کردم بهش مهربون ای خنده

 نیزم خواست یم دلم بردم یم رنج تیدور از که موقع اون طور، نیهم هم تو_

 تو عشق یب .برد یم فرو خودش کام به منو و کرد یم باز دهان

 .کنم سر تونستم ینم

 .دییبخش من به رو تتینها یب و پاك احساس که ممنون_

 شب .دیخند خوشحال که زدم لبش بر عاشقانه و آروم ای بوسه پاسخش در من و

 برای زود صبح که میدیخواب یطنتیش بدون و شهیهم از زودتر

 ترك مشهد قصد به رو تهران که بود صبح هفت ساعت و م،یباش آماده سفر

 .میکرد

 زم؟یعز_

 جونم؟_

 بگم؟ زییچ هی_

 .خوشگلم خانوم بگو_

 .زنته هنوز اون ؟یکن کار یچ خوای یم نسترن با_

 رو طالق کارهای گردم یم بر تا که خواستم ازش و کردم صحبت پدرم با شبید_

 .ببره شیپ

 .سوزه یم نسترن حال به دلم ییجورا هی راستش_

 که دمیرس یم ییجا به اگه یحت .شد یم تباه شیزندگ فقط من با موندن با اون_

 چیه بدم، ادامه سقف هی ریز باهاش یزندگ به شدم یم ناچار

 .بشم عاشقش که باشه داشته نیا به دییام تونست ینم زمان

 رفته؟یپذ اون ؟یچ مادرت_

 نه بخوادش که کنه ازدواج یکس با دیبا نسترن که دهید بهتر هم اون اوهوم،_

 .کنه یزندگ باهاش عشق یب و ترحم سر از یکس نکهیا

 هی با نندک یم ازدواج یواقع عشق یب که یکسان من نظر به ا؟یعرش یدون یم_

 یم رو یروح یب و سرد یزندگ واقعا یمعمول ی عالقه و احساس
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 .گذروند

 و بره یم شیپ تمیر کی روی رو یزندگ تنها داشتن دوست موافقم، هم من_

 در دادند هم به که تعهدی خاطر به فقط ییشوهرها و زن نیهمچ

 .کنند یم یزندگ هم کنار

 .موافقم نظر نیا با هم من آره_

 به چشمم دور از یوقت و میدیرس مشهد به میبود راه توی که یساعت چند از بعد

 دیجوش هام اشک ی چشمه اریاخت یب افتاد، رضا امام ییطال گنبد

 اومده خانوادم همراه به که ادمافت گذشته سال ادی به .شد ریسراز نییپا به و

 .بود گذشته خوش بهم چقدر و بودم

 حرم؟ به ببری منو هتل، میبر نکهیا از قبل شهیم ایعرش_

 چقدر هر و میریم کردی، که استراحت کم هی بذار ای، خسته یلیخ االن زمیعز_

 .بمون یخواست

 .دارم ازین ارض امام حیضر کنار و حرم در بودن به االن زم،یعز کنم یم خواهش_

 .کن پاك رو خوشگلت های اشک اون حاال زم،یعز باشه_

 مغازه از ریمس توی که چادری من و کرد پارك حرم نگیپارک توی رو نیماش ایعرش

 .کردم سر بودم دهیخر ای

 !ادیب بهت همه نیا یکن سر چادر کردم ینم فکر خانومم، شدی ماه چه_

 اد؟ینم بهم یچ من_

 .یگفت راست رو نیا_

 و سو نیا به زدند یم بهم که ییها تنه و هجوم از من و بود شلوغ یلیخ حیضر دور

 حیضر به رو دستم شدم موفق باالخره اما رفتم، یم سو آن

 بدون و شدند یباران چشمام دوباره و کرد مور مور رو تنم یبیعج حس .برسونم

 در یساعت .ستمیگر بلند صدای با باشم اطرافم ی متوجه نکهیا

 چیه که بخوام خدام از تا خواستم داشتم دل در که رو آنچه و نشستم حال همون

 که رونیب به .باشد من پناهگاه حال همه در و نذاره تنهام گاه
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 چشم و کردم درنگ ای لحظه .بود ستادهیا انتظارم به محوطه در ایعرش رفتم

 .حرم وفای با کبوتران به دوختم

 .داره شما چون ییوفا با ارانی گنبد نیا حال به خوش_

 .اومدم خودم به بود ستادهیا کنارم که ایعرش صدای با

 شدی؟ رهیخ اونجا به که یخانوم شده یچ_

 .وفان با چه که کردم یم نگاه کبوترها به داشتم_

 :گفت دلخور و کرد تنگ رو چشماش ایعرش

 ؟یدون یم وفاتر با من از رو کبوترها نیا حاال یعنی_

 :گفتم و زدم لبخندی

 از که موقع اون راستش خان، ایعرش بمونه وفادار عشقش در تونه ینم یکس هر_

 چیه که دونستم یم قلبم اعماق در بودم، شده دیناام داشتنت

 .موند خواهم وفادار احساسم به و برد نخواهم ادی از رو عشقت گاه

 کردی؟ یم ازدواج من از ریغ یکس با اگه یحت_
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 که داره امکان تو نظر به .طیشرا نه و مکان نه و شناسه یم زمان نه عشق اوهوم،_

 یفراموش باد به کرده رخنه وجودت تمام در که رو یعشق

 نیچهم ببری ادی از باشند داشته انتظار ازت که هیخودخواه سر از نیا سپرد؟

 .رو یبزرگ احساس

 !شده عاشقم تو چون ییبایز که خوشبختم چه من پس_

 رفت؟ یم ببرون قلبت از من عشق ؟یچ تو_

 من؟ عشق یپرس یم چرا یدون یم رو جوابش یوقت_

 .بشنوم تو زبون از دارم دوست_

 به که یکس .گذاشت احترام دیبا نبردنش ادی از با عشق به نه، که معلومه خب_

 سنگ ای تکه نکهیا جز کنه، نیتوه عشق چون یمقدس احساس

 .ستین گریید زیچ داره جای نشیس در

 .یکن یم فکر من مثل هم تو که جالبه_
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 .تره مهم یزندگ در زییچ هر از عشق در تفاهم ،یخانوم آره_

 آروم یوقت و میرفت یم حرم به رو وقتمون شتریب و میموند مشهد در رو روزی سه

 به .میگشت یم باز هتل به میشد یم یالیخ و غم هر از یخال و

 زود روز سه نیا چقدر که بود گرفته دلم من و میبود حرکت در شمال سمت

 هام اشک به دوباره داشتم دوست و داشتم یبیعج حال .گذشت

 اما کنم، دوباره یدلتنگ نیا از آسوده رو خودم و ندیبشو رو صورتم تا بدم اجازه

 به سپردم گوش سکوت رد و بود دهیخشک هام اشک ییگو

 .بود گذاشته ایعرش که ای ترانه

 کردم وفا عشقم به که بودم عاشقت نقدریا من

 کردم جفا خود عشق به حدم یب عشق با اگرچه

 کردم خطا دیشا هم داشتن دوست فیتعر در من

 کردم وفا خود عشق به نکهیا از خوشحالم یول

 کردم تحمل را شکستن بار هزاران

 پروازم بال دل بس که یعشق از ستمین نمویپش هم باز و

 ریتقد از دمیناام فقط و عمر گذره یم هنوز

 ریتاث یب های شکنجه شالقه یزخم تنم

 اسودمین راحت یدم الودمین خواب در را تو

 بودم دوا گاه گه فقط ییتنها درد در را تو

 بودم خدا من موند، ینم شتیپ کس که دم همان

 بودم؟ کجا عاشق منِ  هات یمست و شیع وقت به

 بودم باهات هیسا مثل جا هر یول بودم تنها

 بودم فدات عاشق منِ اما سنگ قلب اون با تو
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 اسودمین راحت یدم الودم،ین خواب در را تو

 بودم دوا گاه گه فقط ییتنها درد در را تو

 بودم خدا من موند، ینم شتیپ کس که دم همان
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 بودم؟ کجا عاشق منِ  هات یمست و شیع وقت به

 بودم فدات عاشق منِ اما سنگ قلب اون با تو

 به و بودم نشسته ساحل ی خورده سیخ و نرم های شن روی و ایدر روی به رو

 رو شب سکوت آب های موج صدای .بودم دوخته چشم مقابلم

 .بود کرده جادیا من در ییایرو یحال و شکست یم

 !نشد؟ خود کنار در عشقش حضور ی متوجه که ستیچ در غرق خانومم_

 اومدی؟ یک تو عشقم،_

 .شهیم ای قهیدق چند_

 .نشدم تو اومدن ی متوجه که شدم ایدر تماشای در غرق اونقدر زم،یعز دیببخش_

 گهید ییبایز چه اندازه یم شتوح دلت به ایدر نکهیا جز یکیتار نیا در نمیبب_

 داره؟

 :گفتم و بهش موندم رهیخ متعجب

 یاحساس با تو ایآ که شمیم ونیپش خودم حرف از و کنم یم شک ها وقت یگاه_

 نه؟ ای یهست

 :گفت و کرد حلقه دورم به رو دستش

 !احساس با خانوم کردم یشوخ_

 یم بایز رو اون زییچ هر از شتریب شب سکوت و باستیز یلیخ هم شب توی ایدر_

 .کنه

 .خوشگله یلیخ اوهوم،_

 ؟یکن یم مسخره ایعرش_

 .کردی وونمید که ییتو باتریز اون از اما خوشگله ایدر تو، جون به نه_

 ا؟یعرش_

 ا؟یعرش دل جون_

 !کرد خلوت ایدر کنار در شهینم تو با که میبر پاشو_

 !داری؟ ایرد به ازیین چه گهید داری ینینازن نیا به شوهر یوقت زمیعز_

 .خود جای در زییچ هر خوب، پسر_
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 میاومد یوقت از .نجایا ارمیم رو تو که باشه آخرم بار شه،یم میحسود داره گهید_

 !ییایدر دل ور ساحل، کنار همش

 .بدجنس_
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 م؟بدجنس من_

 .اوهوم_

 ری؟یگ یم پس رو حرفت_

 .نه_

 .شهیم ضررت به وگرنه باش زود_

 شه؟یم یچ رمینگ_

 :گفت بود، ای بهونه منتظر که ایعرش و

 .شهیم نیا_

 ریز به رو گرشید دست و گردنم ریز به و دستش کی عیسر حرکت کی با و

 .کرد بلندم نیزم از و انداخت پاهام

 .زشته نه،یب یم ادیم یکی ؟یکن یم کار یچ ایعرش_

 .کنم بغلت خواد یم دلم و یزنم_

 .نکن تیاذ ایعرش_

 .ریبگ پس رو حرفت گفتم_

 .رمیگ یم پس باشه_

 .من عشق شد رید گهید_

 .زمیعز کنم یم خواهش_

 !دارم باهات کار یکل رو امشب الیو میبر که کن آماده رو خودت ضمنا ر،ینخ_

 :مگفت طونیش و انداختم گردنش دور به رو دستم

 کاری؟ چه_

 !دم؟یفهم ینم و بوده خنگ زنم ای راه اون به زدی رو خودت ازی_

 :گفتم و کردم ای گونه بچه اخم
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 .یخنگ خودت_

 :گفت و زد هام لب به ای بوسه ایعرش

 ا؟یمح خوشگله، هم اخمت اون که بشم قربونت_

 جانم؟_

 .وونتمید_

 ن؟یهم_

 .ها ستین زییچ کم خودش_
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 گه؟ید بگو_

 حال در .کنه ینم کار گهید کلمات کردن دایپ واسه نیا از شتریب مخم که فعال_

 !هستم گهید زیچ هی ی تشنه حاضر

 :گفتم و بازوش به زدم مشت با

 !پره یم ذهنت از یچ همه یافت یم حال نیا به یوقت که من منحرف شوهر_

 :گفت و دیخند طونیش

 .کنم یم فکر زیچ هی به_

 ؟یچ به_

 !زمیانگ وسوسه باییز عشق به_

 رو خودم باره کی به تا دیکش طول مدت چه و میدیرس الیو به یک نشدم متوجه

 باری و دم،ید انشیپا یب های بوسه در غرق و ایعرش آغوش در

 .مینمود رابیس پاك یعشق اییدر در رو خود گرید

 خبر یب شمیپ ز بری سفر، بری روز هی اگه

 شمیم تنها باز دوباره شم،یم اهایرو ریاس

 بخونه صبح تا گمیم باد به بمونه، شمیپ گمیم شب به

 ذاری؟ یم تنهام رییم چرا اری،ی ارید از بخونه

 یکن آغوشم ترك ،یکن فراموشم اگه

 شمیم رها موج چنگ تو شم،یم ایدر ی پرنده
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 بدونه یهرکس که رمیم بمونه، خاموش گمیم لد به

 نزاری تنها منو توش که اری،ید اون سوی به رمیم

 کنه صدا من گوشه تو تو، نوم روزی هی اگه

 کنه مبتال منو که ادیم غمت باز دوباره

 دواشه تو درد بذاره نباشه، شیکار گمیم دل به

 بخونم آواز راتب باز که بخونم، آواز برات باز که جونم، تمومه توی بره

 میباش گریکدی اری خواد، یم دلت باز اگه

 میپاش سحر و مینیبش ، میقد امهیا مثال

 رهیبگ یآهنگ دوباره ره،یبگ یرنگ دلت دیبا

 نذاری تنها منو توش که اریید اون رنگه رهیبگ

 یجوون هیباق تا ایب ،یبمون شمیپ خوای یم اگه

 ونهبم تنها دلم نذار استخونه، به پوست تا ایب
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 رهیبگ یآهنگ دوبار ره،یبگ یرنگ شبام بزار

 نذاری تنها منو توش که اری،ید اون رنگه رهیبگ

 کنه صدا من گوش تو تو، نومه روزی هی اگه

 نهک مبتال منو که اد،یم غمت باز دوباره

 دواشه تو درد بزاره نباشه، شیکار گمیم دل به

 بخونم آواز برات باز که بخونم، آواز برات باز که جونم، تمومه توی بره

 کنه صدا من گوش تو باز، تو نومه روزی هی اگه

 کنه مبتال منو که اد،یم غمت باز دوباره

 دواشه تو درد بذاره نباشه، شیکار گمیم دل به

 بخونم آواز برات باز که بخونم، آواز برات باز که جونم، تمومه توی بره

 بخونم آواز برات باز که

 انشیپا تا رمان نیا خوندن برای رو بهات گران وقت که زمیعز ی خواننده تو و

 به ایمح تیشخص و عشق که کنم یم اضافه آخر در ،یگذاشت
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 انیپا و وردمآ قلم ی عرصه به او، خود زبان به که بود یقتیحق رمان نیا در ایعرش

 او همچون که گریید اهاییمح تا نمودم اضافه خود رو رمان

 ادی به که شندیندیب نیا به رمان نیا خواندن با ماندند، خود عشق حسرت در

 زییچ هر از باتریز یبس کردن یزندگ او ی خاطره با و بودن عشق

 اییدن نیا از ای گوشه در او عشق دیشا نکهیا به دیام و است یفان اییدن نیا در

 .اوست وفادار ایمح هنوز بداند و بخواند رو رمان نیا پهناور

 انیپا

 بانو میمر :سندهینو

 91 :خیتار /15/7

 92 خرداد :انتشار خیتار
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