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نواخت؛تفاوت من برات  کی يزایبه چ يتوعادت کرد...ادیاگه توازمن خوشت نم ستیمهم ن...من ، منم : مقدمه

 يچهره  هی... يقهوه ا يوموها يقهوه ا يدخترم باچشما هیمن ...ستیقابل درك ن

 هیمن حسرت ...جنگمیم سازم،براشیاونوم...کنمینم خواموآرزویکه م يزیمن اون چ...اماافکـــــارخاص..يعاد

 "من!!!کنمینم ییخودنما ستیکه بود ونبودش مهم ن یرنگ شده ولباس يمن باموها...لوندارمیدل یب يخنده 

من قربون ..اهمیچون شرمندشم روس فته،یقطره اشک ازچشمام م هیسرنماز یگه گاه.پرستم یروعاشقانه م"خدا 

گونه  يرو يمن آغوش باباموبوسه !!!شمیهم کالم نم یباهرکس رمیسرو پانم یپسر ب هی يچشم وابرو يصدقه 

جدول  يغمم باراه رفتن رو نیبزرگتر!!دارم ربارونودوسیز یل یول يبرف باز کنمیعوض نم ایمامانمو بادن

منوتحمل  یتونیاگه نم... يایبام کنارب یتونیاگه نم یمنوکنارت داشته باش یتونیاگه نم!شهیع مرف ابونیکنارخ

 !بودنــم زیادي ناجوره خاصبودنت کنار يبدون عاد...یکن

 "نذار شیمـــن خـــاصــم عادي بودنت رو ب نما"

 

 

 نام خدا به

 

پدرم قرار بود از روستا بره به شهرستان  نکهیمث ا!  میبود که ازاون روستا رفت شیپنج سال پ بایتقر ادمهی

از ارث محرومت  ياگه بر گهیکارخونه بزنه که با مخالفت پدر بزرگم رو برو شد پدر بزرگم وسط دعوا پاشده م

  کنمیم

  رمیجا م نیمن از ا یبکن ول يخایم يدنده بودگفت هرکار هیکنم بدتر شد چون پدرم لجبازو  فک

 ياون روستا گهید. ازون جا میچهارده سالم بود رفت یوقت شومدیپ نشونیب ایافتاد و چ یبعدن چ اتفاقات دونمینم

  میکردیم يپشت عمارت باز میرفتیمنو اشکانو سارا م شهیهم ادمهیبودم  دهیند مویدوس داشتن

فک کنم  گید کردیم تیازم حما شهیدلم براش تنگ شده هم یلیاشکان افتادم خ ادیصب کن صب کن  هههه

اصن  ینی ترسمیاالن از روبه رو شدن باش م...االن  یدوسش داشتم ول یلیپنج سالشه اون موقع ها خ ستویب

 من  زنمیم جیکال امروز گ الیخیب
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 نکهیبعد از ا یول ستادنیمیهمه روستا به احترامش وا ادمهیاها پدر بزرگم ارباب اونجا بود  میکجا بود حاال

الهه عموت  گهیم یبابا پاشده سرشب ه شبیخالصه د...دوسال بعدش بابابزرگم فوت کرد  بایتقر میازاونجا رفت

  يبر دیتو با یول میایب میتونینم میمنو مامانت که کار دار نهیتورو بب خادیاحواله م ضیمر

 ر م  ين م  ستادمیمنو خالصه رو حرفم وا نیبابا ول کن يا! ! سیبرم زور ك ن خامیاصن من نم اغا

 ) گهیخخخخ باباس د(  کنمیاالنم دارم ساکمو جمع م نکهیا و

 ! بابا و مامانم رو مبل نشسته بودن  رونیاز اتاق اومدم ب) ـــــسی( جم کردم و خودمم اماده شدم  ساکمو

ك گفتم زدم  نویا رونایب یمنو از خونت انداخت مایبابا خودمون گردمیباشه زودم برم ادتیپدر  یول رمیمن دارم م ـ

 خنده  ریز

 زد پس کلم  یکیکردن از خودم دراوردم ك بابام  هیگر يادا یاز رو مبل پاشد و اومد کنارم بغلم کرد الک بابا

 خب  نهیپدر جان دستت سنگ ـ

  رونیو خنده منو از خونشون انداختن ب هیگر یخالصه مامانم هم با کل ياریادا ها درن نیاز ویتا تو باش: بابا

مجلس  کویش یلیخ گید یچیپرروم ه یلیکه خ ییازون جا! کنم کاریراه افتادم حاال چ روشن کردم و نمویماش

 !اسینجوریلبخند خوشکلم کنارش بعله ا هی گمینم یچیه نمیشیم

 يدلم هر هویاز عمارت عموخان  نمیاها ا! دمیبعد از سه ساعت بالخره رس رسمیم یبابا چقدم دوره پ ک يا

شدم خوسرد  ادهیپارك کردم ازش پ نویماش دمیکنم بالخره به عمارت رس کاریحاال چ ییدلهره گرفتم وا ختیر

ك  خانیخانم با کماالت رفتار کن نم هیمث  یبگ يور يدر یاحوال پرس يب جا ییاین! باش الهه خونسرد

  دمیچرا ترس دونمینم یول هینجوریهم قایبخورنت بعله دق

 قدم  هی

  دوقدم

 ...قدم  سه

گف  شوازمیاز خدمتکارا اومد پ یکیبا ساکم وارد خونه شدم  دمیچقد راهه بالخره رس یقدم اخ ستوهشتیب

 کویکرده چه ش رییتغ نجایکال دکور ا یاخ) چه مهمم من ییوا(  امیمنتظرتونن انگار پدرم بهشون گفته بود ك م

 دو سه  کیالهه استراتو بزن  زدنیعمو و زن عمو رو مبل نشسته بودن حواسشون نبود داشتن حرف م هیامروز

 سالم: اروم گفتم یلیمعذب بودم خ کمیك  ییجا ازون
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لبخندمهمونه صورتاشون شد اخ مه قربون همه تون کال من متعلق به همتونم  هیسرمو بلندکردم  بعد

دلم براش تنگ ! يعمو جان إ ياومد جلو منو توبغلم گرف إ شیضیعمو اهسته اهسته به خاطر مر!خخخخخ

 ؟یخوب زمیسالم عز کیعل: بودشده 

 لبخندزدم  هیبعد  ن؟یشما خوب یمرس ـ

  نیبش ایب يازراهه دور اومد يخسته ا نیبش ایب زمیخوبم عز ـ

  ؟یسالم زن عمو خوب: لبحند واستاده بود هیزن عمو ك با  شیپ رفتم

  ؟یتو خوب زمیسالم خوبم عز کیعل ـ

  یمرس ـ

  زمیعز ایکنارم ب نیبش ایب: عمو زن

 بابا مامانت خوبن؟ : عمو منو ب خودش اورد يك صدا زدمیم دینشستم رو مبل داشتم سقفو در اتاقارو د رفتم

گف کار دارم وگرن  ومدنشیکرد ب خاطر ن یمعذرت خاه یلیسالم رسوندن بابام خ یلیخوبن خ یمرس ـ

 ! ومدمیم

 هزار کار ویاشکال نداره به هر حال زندگ ـ

اخه  ه؟یهمه خدمتکارواسه چ نیاخه ا کردمیسط خدمتکارا ساکت نشستم داشتم فک متو ییرایبعد از پذ خالصه

  سین داشونیساراو اشکان کجان؟ اصلن پ

  ستن؟یزن عمو ساراو اشکان ن ـ

فک  کنهیم دیکنم اربابم طبق معمول باغو ثمره هارو بازد دارشیسارا خوابه فراموش کردم ب زمیعز: عمو زن

 کنم

 فک کنم گوشاش مشکل داره  هیکدوم خر گیده متر باز بود ارباب د دهنم

 عالمت سوال گنده داشت هیسرم !! ارباب؟ ـ

 منظورش همون اشکان خودته : کردوگف يتک خنده ا عمو

 ؟؟ خنده داره کال رفته بودم تو شک !؟ ارباب! اشکان

 شهیو اشکان هم...تر شد نیصداش غمگ... بود نجایچون قبلن بابابزرگت ارباب ا: عمو منو ب خودش اورد يصدا

کرد و همه مالو اموالشو بنامش  یمعرف نجاینامه ش اشکانو ارباب ا عتیتو وص کردیم یدگیتو حساب کتاباش رس

 زد 
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 !!باشه واال یخر ک الیخی؟الهـــه ب!صداش کنم  یحاال من چ! پس بگو!! وا؟؟

 چشــــم ! باش الهـــه مودب

  رمیسرمو باال بگ هویزن عمو باعث شد  يصدا نباریك ا شدمیور متو فکرام غوطه  داشتم

 ؟!يموقع اومد نیاشکان جان چرا ا: عمو زن

بابا انگار ن انگار رفته بود تو باغ  يا(  کیو ش اهیس يچکمه ها. کردم زشیانال نییبود از پا ستادهیحال وا وسط

 چهیماه ییوا 'باالش باز بود  يبلند ك دکمه ها نیاست اهیس راهنیپ 'چرم اهیکمر بند س'کتان اهیشلوارس) ها

پرپشت کمونش بود ك چهرشو  يبود ابروها انیك از همه نما يزیرو چهرش زوم کردم چ ' رونیهاشو زده ب

داشتم ! داشت  یپهن هیشونیو پ 'داشت موهاشم زده بود کج به باال يقهوه ا يچشم ها دادیخشن تر نشون م

سرشو ب سمتم برگردوند اب  کنهیبش نگاه م یکه فک کنم حس کرد کس کردمیم زشیراحت انال الیباخ

دورش  ییاله(  زدیدلهره داشتم قلبمم تند م کممیصدام نلرزه  دمکر یبلند شدم سع یدهنمو قورت دادم درحال

 !سالم: اروم گفتم یلیخ) اشکان خخخخخ يبگرد

 ابروشو باال انداخت بعدسرشو تکون داد و رف  يتا کی

ازم استقبال  ينجوریا کردمی؟؟ فک نم! نیچش بود ا!! رف؟؟ یراس راسک ینیکرد  یاالن چه غلط نیا! رف؟

شوك  نیاز ا تونمیاز حرکتش ناراحت شدم رو مبل ولو شدم اصن نم یلیخ! اصن فک کنم منو نشناخت! کنه 

تادم اون وقتا اصن ها اف الاون س ادی کردمیم يك با انگشتام باز یدرحال نییسرمو انداختم پا رونیب امیب

 شهیهم یبودم ول کتریسال ازش کوچ شیمن ش نکهیبا ا میمنو سارا و اشکان باهم جور بود یلینبود خ ياونجور

 ...االن  یتو درسا ول ایتو باز کردیم تمیحما

خاك تو سرمن  ياریواس من ادا درم رمیازت بگ یحال هینه من  یشناسیالهـــه رو نم گینفهم د شوریب پسره

 ! تو فقط صب کن کنمیم تیکه بهت سالم دادم حال

 . شدمیم یعصب کردمیفک م نقدیا یوقت شهیهم

!! ؟ ه؟یشکل نیساراس حاال چرا ا نکهیسرمو بلند کردم هه ا نیهم يبرا دیبه گوشم رس يخوابالود يصدا هی

 ختهیهس ك موهاشون دورشون ر ییجن ها نیا نیه شمیم داریاز خواب ب یصد شکر به جون خودم وقت ایخدا

 وضعش ناجوره  گید نیا شیخدا یول شدمیم ينجوریهم اههیس رچشاشونیز

 چه خبره سرم رفت  زنهیزرت زرت مامانشو صدا م یمکث کن ه کمیهووووو  زدیداش مامانشو صدا م نییپا اومد
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ك من نشسته بودم چشش  يور نیرف ا يزن عمو بش چش اشاره ا!  ؟ينکرد دارمیمامان چرا ب...مامان : سارا

 و تند پله هارو باال رف  دیکش فیخف غیج هیك بهم افتاد 

زد و برگشت رفت  یلبخند زورک هیکجا رفت زن عمو و من چشامون از کاسه دراومده بود  گید نیا ـــــایخدا

 ! یاتاق هی يتو

الهه جان بعد  یکنیعادت م: خندش گف نیب دیخندیعمو ك داشت به حرکت سارا م شیچرخوندم پ سرمو

 طونیش یلیالهه قبلنا خ: زدم عمو انگار خندهاش تموم شده بود گف یلبخند زورک هیخنده منم  ریدوباره زد ز

خانم  یلیخ يکردیم لمرو سرمو خودتو کو يدیپریم سین ادتی یگیهم نم یچیه یاالن اروم نشست یول يبود

 ! يشد

: و گفتم نییسرمو انداختم پا زدمیم یثیلبخند خب هیك  یارك خخخخخخ درحالخانم شدنم مب نطوریك ا هههه

 عمو نظر لطفته

 یدلم برات تنگ شده بود در حال یلیخ یلیخ یالهـــــه سالم خوب یییوا: ومدیپله ها م کیسارا از نزد يصدا

 يخوب شد اومد یلیالهه؟ خ یخوب: تو بغلم دیپر هیبعد از چن ثان هی ستادمیمنم پاشدم وا ومدیك تند تند م

 !هیگر ریبعد زد ز یلیخ یلیخوشحالم خ یلیخ يایبابام گف م شبید

 نکن خب؟  هیسارا گر یسالم خوب کیعل: گفتم يبغض الود يدلم واسش تنگ شده بود با صدا یلیخ

 باشه : اشکاشو پاك کرد گف دیخند

دادم از پله ها باال  حیکدوم اتاق برم اتاق سارا رو ترج نکهیا دنیرس جهیگپ زدن و به نت کمیبعد از  خالصه

 میرفت

 

 : اشکان

اون  دمیخانم بشه ك صبح د هیك الهه  کردیوق فکرشم از ذهنم خطور نم چیخانم شده ه! بزرگ شده یلیخ

 ...االن یبودول لهیپ لهیش یادم ساده و ب هیالهه بهتربود 

 بش فک نکنم سالها نیافکارم پوزخند زدم قرار بود تو ا ب

 

 : الهه

 سارا اتاقت خوشکله  ـ
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 خودم بود  قهیهمشون سل یمرس ییوا: سارا

  کردمیروشنش م اوردمیك لب تالبو درم یدرحال

 قشنگه عشقم  قتمیسل ـ

 از خودت بگو  کمیخب : سارا

  يمن الهه نوزده ساله پشت کنکور ـ

  ينکرد رییاصلنم تغ يك قبلن بود يا یهمون شوریب: سارا

 ينظر نیبگم ك فعال بابات همچ دیدر مورد حرف اخرتم با گیاز خودت بگو منم گفتم د کمی یخب گفت ـ

 ! خانم يکالم شد هیتموم تو یهمه چ پویخانم خوشکلو خوشت هی يشد گهینداره م

  شوریموردشور خانم بودنتو ببرن دختره ب ییا تهیتو چ عفر دونهیبابام ك نم: سارا

  خورهیبرم تمیحرف زدنت باش به شخصهووووو سارا مواظب  ـ

 باوا مینیب نیبش: سارا

دخترا : کال فکمون گرم شده بود ك خدمتکار صدامون زد  گفتیم يزیچ هیاون  گفتمیم يزیچ هیمن  خالصه

 ناهار حاضره

 نظر باباتو عوض کنم  خامیك م میسارا بزن بر ـ

 اری یکنیچ م نمیبب میبزن بر: سارا

خودشه چ حرکت ) ــــولیا( سارا کناره نرده پله ها واستاده بود چشم خورد ب نرده ها  رونیب میاتاق اومد از

 شود  یجانیه

از  ومدمیم نییك پا یحرکت سر خوردم درحال هیقدمامو تند کردم و از نرده ها با  رفتیم نییداشت از پله پا سارا

  ـــــهــــووووی: سارا گذشتم و گفتم

پشتمو نگاه کردم ! داد یفیاخ ك چ ک نیپرشه جلو وپشت پاهامو زدم ب زم هیا ب دمیرسیب انتهاش م داشتم

 یو درحال گید ایهوووو سارا ب: داد زدم نیهم يبعله رو همون پله ماتش برده برا دمیسارا کجاس که د نمیبب

خودم و صورتشو بوس  يعمو به کیبه سام عل: ك اونم ماتش برده زدم به شونش  شدمیم کیك به عمو نزد

چشاش اندازه دو تا  چارهیب دمیتازه اشکانو د میناهار بخور میصورتمو برگردوندم که به عمو بگم بر یکردم وقت

 سکه شده بود و دستاش تو موهاش
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عمو : لبخند گفتم هینره با  نیاز ا شتریابروم ب نکهیا يبکنم اغا غلط کردم برا یابروم رف حاال چه غلط یییوا

فک کنم  کمیوارد شد  دیخندیرفتم تو اشپزخونه و پشت سرم ك سارا داشت م يناهار و پاشدم زود نیایمجان ن

 ها یرو صندل میشد خالصه همه نشست نهلبخند وارد اشپزخو هیاوضاع اروم شد البته فک کنم چون عمو با 

 

 :اشکان

 نیا! کردیرفتار م نیمت يخانما شدم کال نظرم عوض شد پس صبح چرا مث جیاصن گ! من يالهه بود؟ خدا نیا

 از االن  نمیبچگونش اون از صبح ا يحرکاتا نیبا ا ارهیدختره پدر ادمو درم

 

 : الهه

خاب منم االن حوصلم  يهمه بعد ناهار رفتن برا ونیزینشسته بودم رو مبل روبه رو تلو ییبود ك تنها عصر

 !کنم کاریسررفته چ

مکث کرد سرشو برگردوند  دیاخر رس يب پله  یوقت بستیو ساعتشو م ومدیم نییتند تند از پله ها پا اشکان

 بعد دوباره سرشو برگردوندو ب راهش ادامه داد کنمیدارم بش نگاه م دیانگار فهم

 رف واسش  یلیو یهم زده دلم قل یپیالمصب چ ت دنیشروع کرد ب تپ قلبم

گذاشتم واس سارا از  اداشتمی هی گردمیستا متو رو کمی رمیم ولیا دمیبه ذهنم رس يفکر هی قهیاز چند دق بعد

 هیب لباسام کردم  یینگاه کننیدارن بدجور نگام م دمیك د رفتمیداشتم م یعمارت خارج شدم دوسه ساعت

 ریتا کرده بودم تا ز ناممیو است رونیب داومده بو کمیموهامم  يشال نقره ا هیشلوار چسبان و  هیبا  یمانتو مشک

دورم بزنم  هیباغ بابابزرگه برم توشو  نکهیا ییوا يرفتم جلو ا گید کمینکردم  يارنجم به پچ پچاشون توجه ا

از کنارشون گذشتم  کنن؟؟یچرا منو نگاه م نایهمه کارگرا جم شده بودن وا ا دمیتوش بودم که د یساعت مین هی

بعد از  بایتقر نجایدختره اومده ا هیارباب : دمیگف شن یچ دمیفهم ینبود ول صیتشخ قابل ادیرو ك ز ییك صدا

قدم رفتم عقب و سرمو  هیشده تعادمو از دس دادم و  دهیك از اونجا دور شدم دستم از پشت کش قهیپنج دق

 چرخوندم 

 ! ؟ ه؟یاشکانه حاال چرا عصب نکهیا

 سرو وضع  نیو با ا: و صداشو باال برد  یکنیم کاریچ نجایا: ك گف دمیشن صداشو
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شدم  یحرف اخرش افتادم عصب ادی! ؟ ـــــنویبدست اوردم ا مویخونسرد هیبعد از چند ثان یبودم ول دهیترس کمی

 دونستمیك دست چپمو به کمرم زده بودم و م یقدم رفتم عقب درحال هی رونیب دمیدستمو از دستش کش

بعدشم سرو وضع !! بابا يا رمیبگ ازهمث تو اج یکیاز  دیخداس با نهیزم: دمیقابله کنترله بش توپ ریغ تمیعصبان

 هان؟ رونیاز دهنت زده ب یغلط نیهمچ یمن مگ چشه ك جناب عال

 برو گمشووووو خونــه: شد با داد گفت یعصبان یلیانگار خ دمیترق تروق دندوناشو شن يصدا

 چشم غره بش رفتم پشتمو بش کردم و راه افتادم  هیچشاش نگاه کردم و  تو

 میدرحال حرص خوردن بودم نگاه! ستمینکردم الهه ن کسانتیبا خاك  کشمتیم! انگار ملک عمشه شوریب پسره

 شتریبش اضافه شده بود تو ب گید یخشت يخونه ها يسر هیعوض نشده بود فقط  ادیب اطرافم کردم روستا ز

 دهیبز شن ياهام صد ونهخ یك فضا رو جالبتر کرده بود و تو بعض شدیم دهیدرخت د يسر هیخونه ها هم 

 .شدیم

از همه مهمتر  فروختنیم ریجاهاشم شکرو برنج و ش یبعض فروختنیم وهیو م ياز دکون ها سبز یبعض تو

قبلنا ك تو روستا  نارویخوشمزه س البته ا میلیخ اوردنیدرم ریهارو ب حالت پن ریازخونه شون ش اشونیبعض

 . دونستمیم میبود

چهارمتر بازه  هیوسطش  شهیم انینما یهمون گل ای یخشت ياول خونه ها یشیوارد م یك وقت هیجور روستا

کوچه داره و به خونه ها ختم  ادیبعدش هم هردو طرفشون هم ز هیگل يطرفو اون طرفش هم خونه ها نیا

 .خونه رو به رو هم عمارت بزرگه بابا بزرگه  نیو اخر شهیم

ك  کننیمردا ها هم تو باغ اقا بزرگ کار م شتریب پزنیم ینون هاشونو خودشون با تنور گل يزن خونه دار هر

 !  دهیارث رس اروی نیفعال به ا

 اداشتیمامان : دمیسارا رو شن يب عمارت از در ك وارد شدم صدا دمیرس شیآخ شد،یداشت غروب م گید

 ! گفتمیبگردم من ك خواب بودم وگر نه بش م رونویب رمیگذاشته گف م

  شده؟یهووو دختر چ: به سارا دمیرس

  شدهیچ: بود نگران ترشدم گفتم دهیرنگش پر سارا

  رونیب یرفت ییتو؟ چرا تنها ییکجا: سارا

 ور و اون ور نیهمراهم کنم برم ا گاردیباد دیوا مگ با ـ

 باشه؟  دهیخدا کنه داداشم ند: سارا
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 شده بودم جیکال گ. داره یچه ربط یخب ك چ دیاتفاقا منو هم د ـ

  ؟يدیفهم يبر ییجا ییتنها دینبا کشدتیخاك عالم م: رو گونه ش سارازد

  شدهیبود فک کردم چ دهیرنگت پر نیبابا فقط واس هم يباشه ا یداداشت خر ک: بردم باال صدامو

نگام  کردیدندوناش معلومش م يك صدا یعصبان ياشکان باچهره  واریب د دمیشد و چسب دهیدستم کش هوی

 غیج هیسارا  کردمیمنم گنگ نگاش م شدیم دهیقلبم فک کنم شن ییصدا نییپا ختیر يقلبم هر هویکرد 

 .دیکش یفیخف

 دستمو ول کن : تو هم اروم بش گفتم يدسم درد گرفت با چهره  اخ

از  ییك صدا قهیدق هیدستمو ول کردو از پله ها رف باال بعد از  کردیك هنوز داشت نگام م هیاز چند ثان بعد

مبل و ولو  يبسته شدن در اومد رفتم به سو دهیشد يصدا هوی میکردیگنگ ب هم نگاه م ومدیکس درنم چیه

 پووووووف دستمو ماساژ دادم: شدم رو اون

همراهش  یکی نکهیمگ ا دهیرفتن ب خانوادش رو نم رونیارباب اجازه ب: اروم بهم گفت یلیاومد کنارم خ سارا

 باشه 

 راهو همه نیا رهیم یهوووووو ک ـ

 لبخند بش زدم  هیمنم  کردیلبخند بهم نگا م هیلم داده بود وبا  یراحت یصندل هیعمو تو  زن

 استراحت کنم کمی گیمن برم د: پاشدم ب سارا گفتم بعد

 باش برو : سارا

 

 : اشکان

 !کنم فراموشش کنم یسع! بش نگاه نکنم! اون ندونه ویباش ادشیب یسخته پنج سال گه گاه یلیخ

! زده بود انگار اومده خونه خالش دختره پررو میپیماشاال چ ت کردنیهمه کارگرا داشتن نگاش م یوقت امروز

 دهیازارم م شیتفاوتیب نیا! شد یناراحتو عصب یلیخ: گفتم فک کنم يشدم بش اونجور یعصب شدیچ دونمینم

دوسش داشتمو  وقته یلیخ! کردم فک کنم دستش درد گرفت یباشه کال قاط یخر ک گهیاومده بهم م

 !بش فک کنم  خاستمینم

 

 : الهه
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لب تابمو روشن  الشیخیاصن ب! دوست ندارم گیافتاده اصن د لیاز دماغ ف شوریپسره ب کنهیدستم درد م اخ

 ) رفته گیحاال د( تکتا یکردم اهنگ عل یکردم پل

 رمیم يروز هیبگم اخر  يندار یباک یك گفت تو

 رمیهمه حرفامو پس بگ يکرد يکار هی ندونسته

 تا ازت باخبر نباشم  يبود يك از من فرار تو

 تا من پشت سر نباشم يریم بهیکه با اون غر تو

 رفته تو بمونو دردات  گید حاال

 رفته  گهید حاال

 واس روز فردات  یخاستیك م یاون

 رفته گید حاال

 !ك چشام بسته شد وبخاب رفتم نیتا ا شدیصداش کم کم کمتر م انگار

 شام حاضره اه گیالهه جان پاشووووو د: شدم داریسارا ب يصدا با

  گید شمیهووو چته دختر خب دارم پام ـ

خب الهه جان بهت : دیشام عمو پرس زیسر م نییاروم از پله اومدم پا رونیب دمیزدم پر یاب هیصورتمو  دستو

از  خوردمیداشتم حرص م یدرحال. بود اشکانم سرشو باال اورد دهیك عمو پرس یسوال نیاز!  گذره؟یخوش م

بدددد  شهیمگ م: گفتم شاشکان دندونامو قفل کردم رومو کردم طرف اشکان زل زدم تو چهرش ب يکارا

 بگذره عمو جون

 خب خدارو شکر : عمو

 ترش و نوشابه ينداشت مخصوصا غذاها يبا معدش سازگار ییمعده داشت هر غذا یناراحت عمو

 ! میدیتخت دونفره بود باهم خاب نکهیالبته ا دمیدوباره رفتم خاب خالصه

 یلیخ نیبخش ییوا: بلند گفتم يشادو شنگول بلند شدم دست و صورتمو شستم همه حاضر بودن با صدا صبح

و ب  نییفرمایشما زود صبحونه نوش جا م ایپاشدم  ریمن د ایمنتظرتون گذاشتم فک کنم  خامیعذر م یلیخ

اخه مگ : شد دتو گلوش ك صداش بلن دیك پر خوردیم ییزدم پشتش داشت چا یکیشدم و  کیسارا نزد

  شوریب يمرض دار

 زمینترس بادمجون بم افت نداره عزززز: خنده و گفتم ریز زدم
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  شوریب: کرد تو هم وگفت اخماشو

وصبحونه  زدیلبخند م هیشت بود و دا نییك چشم ب اشکان افتاد ك سرش پا دمیخندیداشتم م ينجوریهم

  شهیداره اب م خاشیها مه قربونت بالخره  خوردیم

ب  میك عمو اومد کنارم نشست خالصه باهم شروع کرد کردمیرو م ریبودم رو مبل داشتم کاناال رو ز نشسته

چهار  هیفک کنم  دمیخندیم زدمویافتادم ازون موقع ها باش حرف م رستانیدب يبچه ها ادیگپ زدن من 

از پله ها رف باال من عمو گنگ به پلها نگا  عیکه اشکان وارد شد اخماش تو هم بود سر! گذشته بود یساعت

پله ها شدم وارد اتاق سارا  هیبه عمو گفتم و راه يوللش سارا تو اتاق بود با اجازه ا!! چش شد باز؟؟ نیا میکردیم

 ؟؟؟!یکنیفک م یعمو به چ یبه دخ: شدم

  یچیبا هگمشو با: سارا

 بهیغر میحاال ماشد گیبگو د ـ

 خب به فرهاد لیخ: سارا

 نمیهان زود بنال ب!  ه؟یکلک فرهاد ک: خنده ریزدم ز ـ

 باالس  ينوه ارباب روستا شوریگمشو ب: پاشد نشست: سارا

 خوشکله؟  ـ

 دومشیم شییعموحامدش مجرررده اگه بخا یدرس خونده راست کایامر ییدوتا کشیبا عمو کوچ یلیاره خ: سارا

 ! ها پهیبه تو اونم خوشت

 م  دهیمگه من پسر ند شوریب ـ

 خب حاال تو ام : سارا

 !دوست داره؟ ؟؟ ـ

 دوسم داره  کنهیك بهم نگا م ينجوریفک کنم ا ینی دونمینم: سارا

 ؟ برم به داداشت بگم هاااان؟ ! کنهیپس که نگات م ـ

 زد رو شونم  یکیو.من ك بت گفتم  فیح شوریب جنبهیب: سارا

 ؟يباش اشنا شد يچه جور ـ

 دمینپرس یسوال گیمنم د نییدوست اربابه اومده بود خونمون بعد سرشو اورد پا: سارا
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منم سرگرم شدم با لبتابم !  دمینپرس یسوال گیمنم د نییدوست اربابه اومده بود خونمون بعد سرشو اورد پا: سارا

 ! انیامروز م انیالهه امروز م یراست: گف جانیه سارا با هویك  کردمیدوستامو نگاه م يعکسا

 !ان؟یم ایک!  ؟یک:شده بودم گفتم جیگ

 ! گ؟ید نایفرهاد ا: سارا

 ذوق نداره  نکهیاها ا ـ

 !گمشو: سارا

 بله: سرمو بلند کردم و به درنگاه کردم سارا گف! در اومد يصدا

 ناهار حاضره: خدمتکار

  میایاالن م یمرس:سارا

خنده همه داشتن نگام  ریزدم ز یافتادم پخ الیدوستم ل ادیشام  زیهمراه سارا از اتاق خارج شدم سر م به

 گفتیم میخوردیغذام میداشت یوقت شهیدوستم هم نیدونیمتاسفم اخه م: دستمو اوردم باال با خنده گفتم کردنیم

خنده ك  ریبخورمتون دوباره زدم ز سسالم جانونه بهشون بکن بهشون بگو اجازه ه هیاول غذا رو نگاه کن 

خنده رو لبم محو شد از حرکتش  کردیپوزخند رو لبش بود وداشت ب غذاش نگاه م هیچشم افتاد ب اشکان 

 یکال تعادل روان! شوریب يریپوزخند بزن ك بم نقدیا هیچ یدونیاصن م! دمیخب من فقط خند! ناراحت شدم

 یبغضم گرفته بود با بغض درحال خوردمیتو غذا و م کردمیم روف تیندارم خخخخخخ قاشق چنگاالمو با عصبان

از  عیسر یلیخ! شدم متاسفم ایمزاحم غذا خوردن بعض نکهیمث ا نیگفتم ببخش کردمیك به اشکان نگاه م

 ریو پله ها رو باال رفتم و وارد اتاق سارا شدم رو خودمو پرت کردم رو تخت زار زار زدم ز رونیاشپزخونه زدم ب

 هیگر

ك اروم  قهیبعد از چند دق هیگر ریکردم دوباره زدم ز کارشیمگ چ زنهیگفتم ك بهم پوزخند م یمگ چ اخه

حرف  ادی عیقدم بزنم اما سر رونیبرم ب خاسیدلم م یلیخ ومدیقطرات بارون م يشدم نشستم رو تخت صدا

 رونیاگ نرم ب ستمیدختر ن کردماشکامو با پشت دستم پاك  ستادمیپاشدم وا! رونیب میبر میسارا افتادم حق ندار

اومدم نگام افتاد ب اشکان ك رو  نییبرداشتم محکم قدم ورداشتم ب سمت دراز پله ها پا میبا گوش امویهندزفر

از جاش بلند شد خاست  دنمیك سارا با د دمیپله رس نیبه اخر! نبود دارم برات الشمیخ نیمبل لم داده بود و ع

قدم بزنم سارا همونجا متوقف شد هنوز به  رونیبرم ب خامیم: بش گفتم باالدستم اوردم  عیك سر شمیپ ادیب

قدم رفتم عقب که  هی شیتوهم جلو روم ظاهر شد بخاطر حرکت ناگهان يبودم که اشکان با چهره  دهیدرنرس
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 یاونوقت ک: کرد و گفت بشیدرخت من کنار شونه هاش بودم دستاشو تو ج سیسرموبردم باال ماشاال قد که ن

 رونیب ياجازه داد بر هتونب

طنه از کنارش رد  هیپوزخند بش زدم وبا  هیبه چشاش زل زدم  يابرومو دادم باال مث خودش با خونسرد يتا هی

اشکان بزار بره  يدار کارشیچ: عمو خطاب ب اشکان اومد يك صدا رونیاز در اومدم ب هیفک کرده ک! شدم

 يمنم قدم برداشتم به سمت پشت عمارت هندزفر ومدین ییاصد گید! همش نشسته تو خونه چارهیقدم بزنه ب

 )احمدوند بود ياز مهد( کردم  یهامو تو گوشم کردم و اهنگ اولو پل

 از تنها عشقت  يبرگردوند رو

 من چشمت یب شهیم رهیخ یک رو

  ادیاز  يمنو برد يسوزوند دل

 تو یب

 ادیپشتت دادو فر ربودیس

 يدمریم یراس راسک کردمیتـــب م یالک

 يبردیچشمک دلو تو اسمونا م هیبا

 برگرد ستایوا یکه بگ کردمیقــــهرم یالک

 دلسرد یشیاز دستم م دونستمینم

 يکرد هیگر یراسک کردمیبغض م یالک

 يبد بودم اخرشم ولکرد انقد

 من پشونم برگرد یرفتـــــ

 سیجز تو ن یشکیبا ه حق

 تو همونه  یبگ یهرچ

 سیبه عشقت اروم ن دل

 یرفتــــــــــــ

 قیاالچ هیبودن و  رهیدا هیبلند ك مث  يك چشم افتاد ب درختا گذشتمیداشتم ازپشت عمارت م ينجوریهم

 چینبود رفتم نشستم همه خاطرات اون سال ها اومد جلو چشمم ه ينجوریبود قبلنا ه یجالب يوسطش بود فضا

 ! کردم يرو زا هیگر یکل رفتمیجا م نیداشتم از یبرگردم وقت نجایا گید کردمیوق فک نم
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 نییباالو پا ياتاقا. خخخخخ) اون ك خونه بود(  شهیزادگاهه خود ادم نم چیخوش حالم ه یلیاالن خ یول

 هیاونا بودم  يمن جا! دووم اوردن اخه يچ جور نایدس نخورده مونده عمو ا میرفت یاز وقت ينجوریعمارت هم

اشکان افتادم راس راس اومده  ادی دمیدراز کش مکتیرو ن کردمیداشتم فک م ينجوریهم. موندمیلحظه هم نم

  کشمتیروز از مرگم هم مونده باشه اخرش م هیپسره پررو  رونیب يبهت اجازه داده بر یک گهیبهم م

عصر  کیبودم االن ك نزد نجایکه چشم خورد ب اسمون وا مگ چقد ا زدمیداشتم باخودم حرف م ينجوریهم

که پلکام  کردمیداشتم به اسمون نگاه م ينجوریهم رمیم گهید قهیده دق هی الیخیبرگردم ب دیبود مغربه ك با

 ! و بخاب رفتم نییکم کم افتاد پا

 اومد  ادمیچشامو باز کردم چشم افتاد ب سقف اتاق بلند شدم ك برم  یوقت

سارا رو صدا  نییم پادستو صورتمو شستم و رفت یچ ینیمن ك پشت عمارت بودم چطور شد ك ابنجا اومد وا  ـ

 ییبابا ك چشام افتاد ب اشکان و دوتا پسر همسنو سال خودش وا يا يسارا کجا گمو گور يهووووو: زدم

 دو قدم رفتم جلو  خندهیچرا بلند داره بهم م ارویصب کن صب کن اون  دنیخندیابروم رفت داشتن م

 اشکان توهم شد به من چه  ياخما ك

پسره پررو مگ من دلقکم : لب غرغر کردم ریببند ز شتوین: گفتم دیخندیخطاب به همون پسره ك داشت م و

 !از پله ها دوباره باال رفتم شوریب

رفت ك سارا گفت قراره  ادمیافتادم ههههه  شیپ قهیچند دق ادیحموم شدم دست صورتمو شستم دوباره  وارد

 ! فک کنم ابروم رفت  ییوا انیب

 کجاس  ینیسارا رو صدا زدم نبود  چرا

مبل سه  هیك سارا و زن عمو و عمو تو نییخانمانه اومدم پا یلیمرتب کردم لباسامو هم عوض کردم وخ خودمو

 نفره  هیمبل  هیمبل دونفره و اشکانم تو  هیهم تو  اروینفره نشسته بودن اون دو تا 

باز بود انگار  ششیهمون ك قبلن ن ستادنیدن وابه احترامم پاش دنیشدم دوتاشون ك منو د کینزد بهشون

چشم غره بش رفتم و ب همه سالم  هی کردیداشت خودشو کنترل م یلیمنو دلقک حساب کرده بود االنم خ

ام ك گفتم داشت خودشو  یکیلبخند رولبش بود فرهاد بود اون  هیکرد اون ك  یکردم عمو هردوتاشونو معرف

و  میکرد یمون اظهار خوشبخت ییکرد و سه تا یبود عمو هم منو معرف کشیحامد عمو کوچ کردیکنترل م یلیخ

 گید کیفرهادو سارا بهم نگاه کردن به  دمید هویك  کردمیم زیداشتم فرهادو انال ينفره ا کینشستم رو مبل 

ه کردم به فرهاد ك داشت بهم نگا زیچشامو ر دهیند هیزایشگفتا به حق چ! نییلبخند زدنو سرشونو گرفتن پا
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عمو و حامد و زن عمو خالصه بعد از  يچشم غره بهشون رفتم و هواسمو جم کردم به صحبتا هیبعد  کردیم

 !خخخخخ نیك برنگرد ییشام نموندنو رفتن اال يحرفو گفتگو بالخره برا کمی

ب خ: با لبخند گفتم ستادمیك درو بست خاست قدم برداره جلوش وا نیهم میسارا وارد اتاق مشترکمون شد منو

 کن فیتعر

 کنم فیتعر ویگمشو چ: پس زد و گفت سارامنو

 رفته  ادتیهان نکنه  گیعاشقانتون رو د يهمون نگاه ها ـ

  سین الشمیخ نینشده اون ك اصن ع یچیه وونهید: سارا

 تفاوتش معلوم بود  یبعله کامال از نگاه ب ـ

 خنده  ریزدم ز بعد

خالصه ! بودم یرستانیدوستامو نشونش بدم اون موقع ها ك دب يعکسا ایرو تخت بش گفتم ب مینشست

 !ك گفتن شام حاضره میزدیم دیعکسا رو د میداشت ينجوریهم

 .کنکور عقب موندم يکالسا يبرم برا نجایفردا از ا دیاومد که با ادمی

 !بابا يبمونم ا تونمیهم ك نم شهیکرد هم شهیچه م یناراحت بودم ول یلیفردا برم خ خاستمیم نکهیا از

 .اشکان بود به ناچار نشستم روش يرو به رو یصندل هی فقط

گلومو صاف کردم ك همه  نیهم يبرا رمیبگم ك فردا دارم م دیك احساس کردم با میخوردیشام م میداشت

 يعمو همه کالسا نیدونیاخه م: برم وتند گفتم خامیعموجان من فردا م: سرا بلند شد لبخند زدمو گفتم

 !گیبرم د خامیمخب  شدهیمو عقب افتادم و به همشون نگاه کردم همشون ماتشون برده بود وا چکنکور

پاشد و  دیببخش هیشد ك اشکان اخماشو توهم کرد و قاشق چنگاالشو اروم ول کرد رو بشقاب و با  یچ دونمینم

 رفت

 شتریکاش ب يا: ردعمو توجه مو جلب ک يك صدا کردمیم لیتعل هیداشتم رفتارشو تجز! چش شد نیا وا

  يدار یبه هرحال توام کارو زندگ یدخترم ول يموندیم

در  یك سع طونیش يبا چشا! نجایا میایم دهیبعد ك ع يبابام گف سه هفته  نیعمو شما لطف دار ییوا ـ

 !چطوره عمو؟ ؟؟: عوض کردن جو داشتم گفتم

عموجون درس دارم : منو دراورد و گف يبعد ادا یبگ ویایبه حالت اگه ن يوا یول هیحال: گف دیکش غیج سارا

 امیب تونمینم
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 !خوبه؟؟ دمیقول م: زدم وچشامو چرخوندمو گفتم لبخند

 ! شینگغتن انگار جو اروم شد اخ یچیکردنو ه يوزن عمو تک خنده ا عمو

هن قاشق تو د رمیفک کردم چرا اشکان پاشد رف اولش ك گفتم م نیب ا خوردمیداشتم غذامو م ينجوریهم

 !از رفتن من ناراحت شد دیبعد بهم نگاه کرد و رف شا ستادینرفته وا

 !شهینکنه از رفتن من ناراحت م ییوا

ك تحمل نداشت  کردمیم یبود داشتم پرحرف یعصبان يزیچ هیذوقمو خودم کور کردم ن بابا حتما از  دوباره

 .ها شهیم میزیچ هیمنم ! بهم نگفت واال يزیچ یخوبه متلک! رفت

 شدم  رهیبه سقف خ دمویرو تخت دراز کش میبه قصد خاب اشپزخونه رو ترك کرد یاز شام همگ بعد

 نمشیبیم یچرا وقت دونمینم یحسه مال قبلنا بوده ول هیدوسش دارم ن بابا فقط  کردمیبا خودم فک م داشتم

 !هبرم حاال تا سه هفته بعد خدابزرگ دیبا ارمیدووم ب نجایا تونمینم گید لرزهیدستام م

 !ارزوشه اونو کنارش داشته باشه يك هر دختر هیجور اشکان

 !بت نگاه کنه ن واال  يدیاحمق اون ك دوست نداره تاحاال د يدختره  اخه

از همه مهمتر  یکلیخوش ه یپیخوشت یخوب نیهم دلش بخاد خانمه به ا یلیغلط کرده دوسم نداره خ یلیخ

  گمیمگ دروغ م! واال یاروم نیخانمه به ا

 الهه : سارا اومد يك صدا کردمیم یداشتم واس خودم پر حرف ينجوریهم

 بعله عشقم  ـ

 بکنم  دیبا کاریاگه فرهاد منو دوس نداره چ: سارا

  گید یکیاگ هم ن برو سراغ  یچیاگ دوست داشت ك ه نیبش ریبگ یچیه ـ

 محکم زد به سرم  یکیسرش دراورد و ریبالشتشو از ز 'خنده  ریزدم ز و

 سنگه بعد بادوتا انگشت سرمو ماساژ دادم  سیماشاال بالشت ك ن ـ

  کیشبت ش زززمیبخاب عز ریحاالم بگ میکنیم دایپ یاونم راه يخب برا لیخ ـ

 نفسمممممم  ریشب بخ: سارا

*** 

دست صورتمو شستم  نییفک کنم سارا بود منم رفتم حمومه پا ومدیاب از حموم م يك پاشدم صدا صبح

اشپزخونه دلبندم شدم سارا هم حاضر بود و همه منتظر من بودن اشکان  هیکردم و راه زیورتمو تموباحوله دسوص
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هم کتاب دسش بود سارا هم با  موع زدیضربه م زیوبا دوتا از انگشتاش به م کردینگا م زیبودو به م نییسرش پا

  زدنیمامانش درمورد لباس حرف م

متاسفم  یلیخ یلیخ اهتونیس يماهتون به اون چشا يالم به روس: گفتم يو با انرژ عیصاف کردمو سر صدامو

باش چش  دیبابا دوباره با ياشکان ا يروبه رو هی یلبخند خوشکل نشستم رو صندل هیمنتظرتون گذاشتم بعد با 

 ! تو چش شم

بعد از صبحونه  میخالصه همه مشغول خوردن شد داشتیبرم شویسالم دادن بجز اشکان ك داشت چا همه

 !چه راحته شششیمبل و لم دادم بش اخ يرفتم به سو

 رونویب ستادویپنجره وا کیك رفت نزد دمیاشکانو د کردمینگا م یرونیکه از پنجره داشتم ب قهیاز چند دق بعد

ك روشو  کردمیم زشیانال يجور نیداشتم هم! سیماشاال قد ك ن! بابا يا دهیپوش اهیتماشا کرد بازم س

برداشت و شروع کرد به خوندنو  زیمکتاب از رو  هیوند و رومبل رو به رو نشست و اخماشو کرد تو هم و برگرد

 به باغ  يبر يخایاشکان مگ نم: بلند عمو از اشپزخونه اومد يورق زدن ك صدا

نه چشامو ازتعجب گرد : کلمه جواب داد هیبا  يکم حرف بود و صد البته خشک و جد یلیك خ ییجا ازون

 چرا؟ : از دهنم در رفت و گفتم هویك  شدیچ دونمیشدنم

 جواب پس بدم  دیبه تو هم با: بهم نگا کردو بعد اخماشو کرد توهم و گفت اول

کردمو  زیچشامو ر شوریانگار ارث باباشو طلب داره ب! رفتار کنه  ينجوریبام ا کنهیشدم چطور جرئت م یعصب

 : دمیصدام اروم باشه بش توپ کردمیم یسع

 ! یگرفت یناعالج هیضیپسر عمو فک کردم مر رینخ ـ

 ! گفتمیبش م یتوبه غلط کردم خب چ ایخدا

 ومدمیمن اگ حالتو جا ن. بعد سرشو با غرور چرخوند رهیگینم یضیوقت مر چیارباب ه: شدو گفت یعصب اونم

  ستمیالهه ن

  ؟یدونیم ویزیچ هی ـ

  يا فتهیخودش یلیخ نکهیا: بش گفتم نیهم يبرا کنهیو داره برو بر نگام م دهیجواب نم دمید

 شوریب يپسره : ك بشنوه گفتم يجور ارمیحرصشو درب نکهیا يبرا بعد

 بعد اخماشو کرد تو هم  یگفت يزیچ: دمیشن صداشو

 جانم شهینم هیدوسال توص ریز: گفتم يلبخند حرص درار هی با
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 یبه خودم تا تو باش ولیا شششیاز پله ها باال رفتم اخ عیمحل صحبت کردن بدم پاشدمو سربش  نکهیا بدونه

  ياریاشکان حرص منو در ن

 هیو  امیو هندزفر یباش حرف زدمو بعد رفتم سراغ گوش کمی زدیاتاق شدم سارا داشت موهاشو باناز شونه م وارد

 !کردم  یاهنگ پل

 بود یحجت دور ول از

  نیدل منو بب ایدن

 خلق خداس نیتر تنها

 خاستمو داغشو رو دلم گذاشت یهرچ شهیهم

 کوچه  ياواره  شدم

 شده تحملم  تموم

 از تمومه روزا  خسته

 روز تولدم یحت

 چشم من پرابه ایدن ایدن

 ساده یکی يداد خاستمشیرو ك م یاون

 سهیچشم من خ ایدن ایدن

 سهینویغمه واس من م یهرچ چرا

 يزور یبا من باش یخاستیکه نم تو

 ينجوریبشکنم ا یمن بگو تا ک خدابه

 بازهیدرده تازه باز دلم م هی باز

 اجازه  رمیبگ دیبا ای رمیبم بزار

 غنچت شهیداره پژمرده م ینیداره بب يتو ظلمت اخ چه درد یکیتار يتو غربت تو ییتنها يتو

 ابونیخ ياشکتو تو يزیداره بر يچه درد اخ

 ا اون بر يریمینباشه اون ك م الشیخ نیع

 چشم من پرابه  ایدن ایدن

 ساده یکی يداد خاستمشیرو ك م یاون
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  سهیچشم من خ ایدن ایدن

 سهینویغمه واس من م یهرچ چرا

  يزور یبا من باش یخاستیك نم تو

 ينجوریبشکنم ا یبه من بگو تا م خدا

 بازهیدرد تازه باز دلم م هی باز

 اجازه رمیبگ دیبا ای رمیبم بزار

 اجازه  رمیبگ

 امویهندزفر نیهم ي؟ برا!نجایمنو اورده بود ا یک!!! افتادم؟  شبید ادیك  شدیشروع م دیترانه جد داشت

 سارا : دراوردم به سارا نگاه کردم اروم صداش کردم

 جانم: سارا

 ! ؟؟؟ نجایمنو اورده بود ا یخاب رفتم ک مکتیمن ك رو ن شبید ـ

همه  یبه خاطر جناب عال روزیرفت بهت بگم د ادمیخاك تو سرت : شدو گفت یعصب هویانگار تو فکر بود  سارا

اورد اتاقم وق نبود  دتتیارباب د ياب شده بود ویروستارو گشتن مخصوصا اربابو فرهاد و حامد اصن گمشده بود

 یلیرفت اربابم خ ادشونیفک کنم  دنسرگرم بو نایهم با فرهاد ا نایچون مامان ا! ك ارباب خرخرتو بجوه

 !رمیبم یاله یبود اخ یعصب

 اوردم خونه ؟ يچجور ـ

: لبخندم زد و بعدم گف هی کردیمرور م روزویبغلت کرد انگار داشت خاطرات د گیخب معلومه د! يب گار: سارا

 ! نگرانت بود میلیخ

 ! واال! خل ينگرفتم دختره  يجد حرفاشو

 .البته اغــــا حامد  دیخندیچرا حامد داشت بهم م فهممیم حاال

 نیغمگ يساکمو اماده کنم و برم سارا با صدا دیبا: که به سارا گفتم میزدیحرف م میداشت میساعت نه و ن تا

  نیموندیم شتریکاش ب يا: گفت

 وره دلت خوبه؟  نمیشیم شتریب امیبعد که م یبابا چرا غمبرك گرفت يا ـ

  دوارمیام: بغلم کردو گفت اومد
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منو سارا پاشدن  دنیطبق معمول عمو و زن عمو نشسته بودن رو مبل با د نییپا میها اومد از پله خالصه

خدافظ : شد اومد اروم بغلم کرد و گفت شقدمیعمو پ یخدافظ يو عمو و زن عمو اومدن جلوتر برا ستادنیوا

 از طرف من به بابا مامانت سالم برسون! دخترم

 !باش عمو خدافظ ـ

احساس  یبه مامان باباتم سالم برسون خالصه با کل يموندیم شتریکاش ب يا: عمو اومد بغلم کردو گفت زن

 !!زن عمو پسر عمو کجاس؟: به زن عمو گفتم نیهم يبرا دمیاشکانو ند یاز همه جدا شدم ول یدلتنگ

 صداش کنن  گمیتو اتاقشه االن به خدمه ها م: عمو زن

 !گرفتم شیراهه پله هارو در پ يبعد فور رمین زن عمو خودم م: گفتم يفور

 !شهیبگم خدافظ پسر عمو دلم برات تنگ م! بش بگم یحاال چ ییوا

خدافظ  رمیبگم من دارم م دمیاها فهم! خشکه یلیخ شهیك نم نمیبگم خدافظ ا! بگم نویا دیاحمق اون با اخه

بودم  دهیبه در رس گیش بگم؟ دب یهم مواظب بودم خب چ یگفتیاگ نم گهیوا بعد نم! مواظب خودت باش 

خاستم دربزنم ك  دیبه در رس مدست! گیالهه مثال پسرعموته ها اهان اره د الیخیبابا ب ياسترس داشتم ا کمی

کرده بود از  رییدر زدم و بدون اجازه رفتم تو اتاقش کال تغ! بابا يا شمیم وونهیدارم د ییشدم وا مونیدوباره پش

صداش ! که اههیس شیکال همه چ اهیچرا حاال س! بود وا اهیکرد رنگش س ریهمه مهم تر رنگش منو متح

  یداشت يکار: دسپاچم کرد

 کردینگاه کردم اخماش توهم بود وداشت منو نگاه م بش

 خدافظ : بعد گفتم یاومدم واس خدافظ ـ

 !شوریب يشرت کم پسره  ینیخدافظ و بعد برو بر منو نگاه کرد : اشکان

ك فکر  بستمیداشتم دذو م یالیخیواال خودمو زدم به ب کنمیاعصاب خودمو خورد م يخودیب! کن اصال ولش

 نییاز پله ها اومدم پا يداد و زود یفیچه ک! شیاخ دمیزد به سرم درو محکم کوب یطانیش

 يچه جور دونمیرو کم داشتم نم يزیچ هیانگار تو وجودم  شدهیچ دونمینم رونیکردمو از در رفتم ب یخدافظ

هاس  یکینزد نیحداقلهم نکهیاحساس ا مشیدیوقتا نم یبعض نمشیبب شهیکنم انگار دوس داشتم هم فشیتوص

 ! یرو داشتم اما حاال چ

 .خونه م شدم  هییشدم و راه نمیماش سوار

 !انگار دوس داشتم دوباره اونجا باشم هیاحساسم چ دونمینم دمیاز چند ساعت به مقصدم رس بعد
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و  فیخالصه دستمو کردم تو ک! به زور متوسل شد دیبا! بابا يا تیخونه زندگسر نیبش ریحاال توام بگ خب

 يوارد شدم احساس کردم دلم وتس مامان و بابام تنگ شده برا یرو دراوردم با ان بازش کردم وقت دخونمونیکل

مامان بابا رفتن کارخونه  نکهیا مثنبود انگار  یکس سین یسالم بر اهل خونه کس: بلند گفتم يبا صدا نیهم

نشستم  مینفر کیرو تخت ! مامان ولیشده بود ا زیبش انداختم تم یزود رفتم اتاق خودم نگاه نیهم يبرا

با  نیهم يکمدم کردم ك بعد وقت شد وارد کمدشون کنم برا کیساکو نزد شهیاتاق خوده ادم نم جایه شیاخ

 خابم برد دیشنک قهیدقو به چند  دمیراحت روتختم دراز کش الیخ

 الهه : شدم داریب زدیمامانم ك اسممو صدا م يصدا با

  ریسالم عصر بخ ـ

  مهیساعت هشتون هیسالم عصر چ کیعل: مامان

  دمیهمه خاب نیا ینی! دورغ؟ ـ

 پاشو برو دستو صورتتو بشور بابات منتظره  يدیخاب نقدریبعله هم: مامان

 دلم براتون تنگ شده بود  نفدیمامانم ا يوا: پاشدم بغلش کردم و گفتم يانرژ با

 بعله کامال معلومه : مامان

 ! واقعا؟ ؟ ـ

 برو بچه : مامان

از پست گونه  دمیپر! نشسته بود اخ مه قربونت يناهار خور زیبابا رو م رونیصورتمو شستم از اتاقم زدم ب دسو

 خودم احوال شما؟ يبه سالم به بابا: و گفتم دمیشو بوس

 کرد  يشما بعد تک خنده ا هیسالم از احوال پرس کیعل: پدر

  دمیبراش گفتم و بعد رفتم دوباره رفتم خاب نایو از عمو ا میحرف زد یهم کل میهم شامو خورد خالصه

 کنه ك برم کالسارو  دارمیب میرو زنگ کردم ك سره ساعت هفتو ن مویگوش صبح

 شدمو  داریب خالصه

 نکهیبه باغ و ا رفتیم گیاشکان بود فک کنم د ریفکرم کال درگ دمینفهم میچیکنکور شدم ه يکالسا هیراه و

 ! شدم وونهیخـــــدا د يا کنهیم کاریاالن چ

 یاگ من اونجا نباشم راحت تره چ شنهیم یکدوم صندل کردمیفک م نینخوردم به ا یچیه زناهارمیم سر

غذا هم نخوردم پاشدم رفتم  کردمیداشتم فک م یه گذرهیخوش م شتریاصن من اونجا نباشم بش ب خورهیم
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 هیبدم راه دامها نجوریاگ هم دمینفهم یچیاشکان بودم اصن ه ریاتاقم خودمو پرت کردم امروز کال درگ

 یب يریگیب گریج زهیج یاله الیتو فکرو خ برهیفرت منو م یه زارهیقلبم م نیمگ ا یول شمیم مارستانیت

 !صاحاب واال

شده دخترم ك  زهیچ دیخوردم همش تو فکر بودم اخرشم بابا ازم پرس یج دمیبودم نفهم ينجوریشامم هم وقته

  یگیبهمون نم

به رفتارام تو روستا فک کردم که از دست خودمم کالفه شدم  نقدیگفتمو وارد اتاق شدم رو تخت ا ينه ا هی

 تو گوشم کردم  امویهندزفر

 اونم رف  يدیتنها شدم د يدید

 ف اونم ر يدیکرد با دلم د يباز

  نمیبدون اون خسته تر حاال

  نمیبیمرگو با چشمام من م دارم

 غصه نخور بزار جدا شه  دلم

 غصه نخور که اخراشه  دلم

 سخته  ییتنها دونمیخوب م دلم

 غصه نخور رفته ك رفته  دلم

  مونهینم نجوریا شهیهم دلم

 بشکنن تو رو با هر بهونه  که

  دونمیم نویا یکنیدق م يدار

 رسم زمونه  هینجوریا چرا

 اونم رف  يدیتنها شدم د يدید

 اونم رف  يدیکرد با دلم د يباز

  میبدون اون خسته تر حاال

 نمیبیمرگو باچشمام من م دارم

 عصه نخور بزار جدا شه دلم

 غصه نخور که اخراشه  دلم
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 سخته  ییتنها دونمیخوب م دلم

 غصه نخور رفته ك رفته  دلم

  مونهیابنجور نم شهیهم دلم

 بشکنن تو رو با هر بهونه  که

  دونمیم نویا یکنیدق م يدار

 زمونه از حامد پهالن...رسم زمونه  هیجور نیا چرا

 ! دمیکوك کردم و گرفتم خاب میساعت هفتو ن يبرا ویگوش کردم کالفه شدم گوش گمیدوسه تا ترانه د هی

ب نبود مامان بابا نگرانم شدن گذشت نه خاب داشتم نه خوراك فک کنم اصلن حالمم خو ينجوریهفته هم سه

اون  يا رفتمیم نوریا یکال امروز شارژ بودم ه) سسی( روستا  میشده بودم امـــا امروز قرار بود بر حوصلهیمنم ب

امروز روز  میخونه رو انجام داد يکارا الصهبود مامان بابا شاخ دراورده بودن خ یوضع هیاصن کال  رفتمیور م

 .روستا  يبه سو شیحاال پ میکرد بود ساکامونو جم دیدوم ع

تخمه  پسویچ یوقت.تخمه نوش جان کردم  پسویگوشم کردم و چ امویتخمه اورده بودم هندزفر پسویخودم چ با

 .خابم برد قهیبعده چند دق یهام تموم شد لم دادم رو صندل

  یخابیالهه جان پاشو الهـــه پاشو دخترم چقد م: زدیداشت منو صدا م مامانم

 پاشدم مامان  ـ

داشتن ساکارو  نایمامان ا رونیزدم ب نیاز ماش میبعله جلو عمارت دمیبه اطراف کردم د ینگاه میبود دهیرس انگار

خودمو به مامان بابا رسوندم و با هاشون همقدم شدم دل تو دلم نبود دلهره گرفته بودم  يتو عمارت زود بردنیم

االن از رو به رو شدن با اشکان  یول نایباعمو ا ناز رو به رو شدقبل  يتفاوت ك دفعه  نیمث دفعه قبل با ا

خدمه بهشون خبر داد زود  یمنتظر بودن وقت نایتو انگار عمو ا میدم در عمارت رفت میبود دهیرس گهیخالصه د

ازون جو  نکهیا يمنم برا کردنیلبخند بروبر بهشون نگاه م هیخودشو رسوندو خودشو پرت کرد بغل بابام همه با 

 : نموند عمو اومد بغلم کردو گفت یچیمن ه يول کن باباعمو رو برا: به بابا گفتم رو انیب رونیب

 خودم چطوره  دختره

  پرسهیبابات داره حالتو م یکنیسارا چرا برو بر منو نگا م: گفتم  نیهم يسر به سرش بزارم برا خاستمیم

 خوبم بابا: پررو پررو جواب داد ساراهم
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 يرو مبلها و ساکهارو هم خدمه بردن به اتاقا مینشست یحالو احوال بپرس یخنده خالصه بعد از کل ریز زدن همه

 . باال 

 . دمشینبود ند نجایا اشکان

بهمون  ینیریعروس خانم ش يهوووو: طرف گفتم هیبه  دمیبعد سارا رو کش میحرف زد ياز هر در خالصه

  يدینم

 نه : تعجب گفت باکمال

 گید يندار اقتیل شوریب: ش گفتمزدم روسر یکی

 کنم  کاریمنتظر جواب منن حاال چ نیازشون راض نامیواسم خاستگار اومده بابا ا شبیالهه د: سارا

 پسر نیهست ا یواقعا ک ـ

 پسر دوست بابامه : سارا

  ومدنین نایخب فرهادا میکنیم دایپ یراه هی یول دونمینم ـ

 امشب باخانوادش مهمون مان ینه ول: سارا

  کنمیم شیکار هیپس  ولیا ـ

  يبریابرومونو م دونمینکن خاهر م: سارا

  نمیبب ختتویر خامیگمشو نم شششیج ـ

 میداشت ينجوریهم دیکنکور پرس ياتاق مشترکمون خالصه درمورد کالسا میکرد و باهم رفت يخنده ا ساراتک

 ناهار صدامون کردن  يکه برا میزدیحرف م

بود رفتم جلو سالم کردم که اول  نییچشم خورد به اشکان دلهره گرفتم سرش پا هویك  میاشپزخونه شد وارد

! يندار اقتیکال ل شوریپسره ب یسرد سرشو تکون داد وا رفتم رو صندل یلیبعد خ یباسرعت سرشو اورد باال ول

 شششیا

 يداشتم به حرفا ينجوریهم دیاغ از اشکان پرسب يبابا درباره  میدوباره رو مبلها نشست یهمگ میخورد ناهارو

 : بلند شد کمیسارا از نزد يکه صدا کردمیاشکان گوش م

 ! ؟يدوسش دار: سارا

 : گفتم جیوگ ریمتح يسرمو چرخوندم و با چشا عیسر

  و؟یک! ؟یچ! ها؟  ـ
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  يکردینگاش م یهمون که داشت: گفت طونیش يچشا سارابا

 ! هیبرو گمشو اخه داداشت کجاش دوس داشتن ـ

  دمیبعله منم خر نفهم: سارا

 نکردم  سشیسارا دهنتو ببند تا سرو ـ

  جنبهیب: سارا

 ك هس  نهیهم ـ

 واال ! سارا تابلو شدم حاال اشکان نفهمه شیپ ينجوریبه اشکان نگا نکردم هم گهید مینگفت یچیه گهید

ك  نیاستراحت کنم خالصه از پله ها رفتم باال وارد اتاقم شدم همکم  هیگفتمو رفتم  ریهمه ظهر بخ به

 رورخت خ

 !من چقد خستم چارهیرفتم خابم برد ب اب

عمواز اتاق  يك صدا گذشتمیداشتم از کنار اتاق اشکان م رونیبود از اتاق زدم ب شیپاشدم ساعت ش یوقت

 اشکان بلند شد 

  گمیبعد بهت م کنمیبابا فک م یمن بهت قبلن هم گفته بودم گفت: عمو

 ...اما پدر:اشکان

 که گفتم  نیهم: حرفشو قطع کردو گف عمو

 چشم پدر: اشکان

 شده اشکان  عیچه مط اشکان

از خدمه  نییاز پله اومدم پا هیچه دختر فضول گهیبعد م ادیب یکیاشکان  ایعمو  دیزود از اتاقش دور شدم شا زود

رو  ییمو اوردن داشتم چا ییمبل نشستم کنار سارا و مامان و زن عمو بعد چا رو نیاریبرام ب ییخاستم لطفا چا

به  نییلبخند از پله اومد پا هیکه عمو با  نییپا ومدنیمزه مزه کردم ك چشم افتاد به عمو و اشکان که داشتن م

 بود نشستن رو مبل روبه رومون یاشکان نگا کردم خنث يچهره 

دخترو واس پسرم  خامیاحسان م: ك عمو رو به بابام بدون مقدمه گف زدمیداشتم با سارا حرف م ينجوریهم

 لبخند گشاد زد  هیکنم و يخاستگار

 بگم  یچ دیبا دونمینم: کردو گفت يبابام تک خنده ا کردنیکال تو هنگ بودم همه گنگ بهم نگاه م یگیم منو
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عمو مگ هفت ماهه : گفتم گمیم یبدونم دارم چ نکهیمنم بدون ا هیخب الهه جان جوابت چ: بهم عموروکرد

  يخایلحظه م هیجوابو ياومد ایبدن

فک کنم  یییچشم غره بهم بره وا هیگفتم دستمو جل دهنم گرفتم باعث شد مامان  یزود متوجه شدم چ بعد

  دنیحرفم شروع کردن به خند نیابروم رف همه با ا

 الهه مهمه بشه اما جواب  بمینص يدوماد نیمن از خدامه ك همچ: گفت بابام

تو اتاق درچه  فهممیبه ازدواج با من نبود حاال م یفک کنم اونم راض کردینگا م نوییاشکان نگا کردم داشت پا به

  زدنیحرف م يمورد

  نییبهشون بگم سرمو از شرم گرفته بودم پا یچ حاال

دلش  لمیخ ستین یکه معلومه اشکانم راض ينجوریخوب فک کنم ازهمه مهم تر ا دیبا سین یکه شوخ ازدواج

 بخاد واال 

 گفتم و رفتم تو اتاق سارا  دیببخش هی

 سارا اومد تو اتاق  قهیاز چند دق بعد

  یستیازدواج ن نیبه ا یالهه راض: سارا

 عمر  هیحرفه  سیروز دوروزم که ن هیازدواج کرد حرفه  شهیکه نم ينجوریسارا اشکان منو دوس نداره هم ـ

  دادیازدواج تن م نیاشکان دوست داره اگ نداشت عمرا به ا: سارا

  شیسارا رو گذاشتم به خاطر دلسوز يحرفا

الهه جان اشکان بات : ساعت عمو اومد تو اتاق گفت هیحالمو بپرسه بعد از  ومدین مینرفتم کس رونیشام ب يبرا

 يریدرستو بگ میو تصم یخوب فکراتو بکن دوارمیکار داره ام

در بزنم اول به لباسم نگا  خاستمیاتاق اشکان م هیراحت بعد رفتم به سو التونیباش عمو جان خ: عموگفتم به

مثل قبل بشنوم  یجواب نکهینره بعد در اتاقمو زدم بدون ا زمیعز هیکردم بعد با دست مرتبشون کردم که ابرو

 رفتم تو 

 تو  يایو م نییپا يندازیم یمث چ کاروان سراست ك هر دفعه سرتو نجایمگ ا: اشکان اومد يصدا

  زدیحرف م يو با خونسرد کردیبا ارامش بهم نگاه م داشت

 ! ؟یمث چ: گفتم يگره زدم و دوتا قدم رفتم جلو و با خونسرد نمیدستامو جلو س منم

 مث گاو : قدم اومد جلو گف هی اونم
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 گاو بچته : کردم و با حرص گفتم زیر چشامو

 منوتو  يحتما بچه : گفت

  دمیگفته من بهت جواب مثبت م یهه ک: بش گفتم طونیش

  يدیجواب مثبتو هم م: گفت يبا خونسرد اونم

 اتاقش يرفت سمت پنجره  بعد

 برم بخابم  خامیحرفاروندارم حرفتو بگو م نیمن وقت ا: حرص گفتم با

 یبگ میازدواج کرد نکهیبعد ا دیبا یدلت خاستو بکن یهر غلط يبعد ازدواج حق ندار: شدو گفت يجد اشکان

 زبونتو هم کوتا کن  گهید زهیچ هی! یباش نیسنگ دیبا ادیخوشم نم اتیاز سبک باز! ارباب 

 صدا گفتم  یب نارویبرو بابا ا یباش نیبهم بود اداشو دراوردم سنگ پشتش

  زززمیعز نهیشیاز امرات به دلم نم کی چیپسررر عمو ه ینیتو خاب بب: بلند گفتم بعد

 يجرئت دار: گفت يك بازومو مچ دستمو گرفت برم گردوند وبا خونسرد رفتمیپشتمو بش کردم و داشتم م بعد

 حرفتو تکرار کن  گیبار د هی

 و گفتم برو اون ور دمیکش غیکه گفتم بعد ج نیهم: وگفتم رونیحرص دستمو از دستاش دراوردم ب با

 دمیشن اروم بچه پررو گفتنشو يصدا رونیاومدم از اتاقش ب بعد

دستاشو بحالت  دمیك سارا رو جلو در د رفتمیو به اتاق سارا م شدمیداشتم با حرص از اتاقش دور م ينجوریهم

 داد گفتم چیپ شدیچ نکهیا

 ! مثال قراربود بش کمک کنم ها يوا ياومد ا ادمیبرو کنار حوصلتو ندارم بعد  الیخیب یچیه

 سارا: به سارا ك پشتش بهم بود کردمو گفتم رو

 وطلبکار بهم نگا کرد هیچ: سارا

 اومدن؟  نایفرهاد ا ـ

  نجانیاره االنم هم: استرس گفت با

  ولیا ـ

  یکن کاریچ يخایم: سارا

 رف  ادمیحرص خوردنم  کال

 به لباسم کردم نه خوب بود  ینگاه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mishaaaa.b  –ارباب  يالهه 

wWw.98iA.Com ٣٠ 

  گهیبابا برو د يسارا رو به طرف پله هل دادم ا نیهم يبرا

 شوهرت بدم  خامیسارا اماده باش که م ـ

 فقط دهنتو ببند که ممکنه بشنون : سارا

 بابا یاوک ـ

 : مبل ها اروم گفتم کیرفتم نزد بعد

  سالم

 شدن  زیخ میبه احترامم ن همه

  نیراحت باش نییبفرما: گفتم

 ! بود نشستم ينفره ا هیبود رفتم از قصد کنارفرهاد ك مبل  یفرهاد زن خوش اخالق مامان

 دیبا گید نطوریهاد و عمو شروع کردن به حرف زدن مامان و زن عمو مامان فرهادم همفر يبابا و بابا بعد

 شوهر دادن اتیعمل يبه سو شیپ وللللینقشمو اجرا کنم ا

 .رمیگیباباعاشق خخخخ صب کن حال تو رو هم م زنهیم دیسارا رو د یرکیز ریداره ز دمیفرهاد نگاه کردم د به

سارا چه خبر از خاستگارت : که فرهاد بشنوه گفتم يجلو جور دمیخودمو کش نیهم يکنارم نشسته بود برا سارا

  یکنیقبولش م يکه دار دمیاز زن عمو شن

 .رو بش ندادم یخب هنوز جواب قعط...خب : نگا کردو گفت کردیفرهاد که داشت بهش با تعجب نگا م سارابه

بعله دستاش مشت  دمیبش نگا کردم د یرکیز ریز نیهم يبرا نمیعکس العمل فرهادو بب خاستمیگفتم اها م بعد

سرمو برگردونم سمت سارا که عکس العملشو  خاستمینگه م یچیك ه کنهیداره خودشو کنترل م یلیشده خ

 شاموین نیهم يکنم برا کف دیاوه اوه فهم کردیشده نگام م زیر يچشم افتاد به اشکان که با چشما نمیبب

به من ! چش شد نیپاشد رف وا ا دیببخش هیفرهاد با  هویبود  نیینشونش دادم و سرمو چرخوندم سارا سرش پا

 ! داره واال يریچه خودش خوددرگ

دوباره به جلد  کنمیك بهش نگاه م دیمنو د یوقت کردیچرخوندم اشکان داشت با لبخند بهم نگاه م سرمو

 زیرو هم انال هیداشتم بق ينجوریهم!  ن؟ییفرمایداره مشاهده م يریخود درگ نمیخودش رفت و سرشو چرخوند ا

 !گم؟یم یچ یفهمیاالن نم نیهم گمیفرشاد م: دمیداد فرهادو شن يصدا هویك  کردمیم
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به حالت اول برگشته بودن  یك همگ قهیبعداز چند دق شدهیچ نهیپدرش زودپاشد رف بب ومدیم اطیاز ح صدا

از دستش دادم بعد بلند  نیامروزو فردا کرد یشماست ه ریپدر همش تقص: داده فرهاد بلند شد يدوباره صدا

 برم خامیولم کن پدر م: گفت

داره  یفهمیدارم که بگم نم یچ!  گم؟یم یدارم چ یپرسیتازه م: گف ك بلند تر داد زد یپدرش چ دونمینم

 االن  نیهم کایبرم امر خامیم: ند ترداد زدامروزو فرداس ك جواب خاستگارشو بده بعد بل کنهیازدواج م

 نویا ایب کردیبه خودم بعد سرمو سمت سارا بردم که با کمال تعجب داشت اشکاشو پاك م ولیا دمیحاال فهم اها

  رسونمشیچشه بده دارم بهت م گید نیا! نگاه کن

 ! بابا يسارا چته تو ا ـ

  کشهیداره عذاب م کشهیداره خودشو م یفهمیچمه نم: سارا

فرهاد  میگذشت يمنم باش رفتم از دره ورود کردنیهمه با تعجب نگاش م يپاشد رف به سمت دره ورود بعد

عمو  دیببخش: سارا رفت به سمت پدرفرهاد بش گفت کنهیمتر م اطویطول و عرض ح یك داره عصب دمید

 حرف بزنم  ییباش تنها شهیم

وسط برگ چغندرن  نیبابا من چرا ا يو از کنارم گذشت افقط ارومش کن : زدو به سارا گفت يلبخند پدرفرهاد

که چند  ییاالن اون حرفا نیفرهاد هم يهوووو: شدم و تند گفتم کیحرف بزنه بهشون نزد ییغلط کرده تنها

  نمیاالن تکرار کن بب ویگفت شیپ ي قهیدق

 گرفت  نییزدو سرشو پا يا یلبخند زورک فرهاد

 نداره  یانگار حرف میبر اینه سارا ب یگیخب نم لیگفتم خ نیهم يبرا شهیدرس نم نیبابا ا يا

 دوست دارم ...من...سارا من : و گفت نییزود سرشو اورد باال و دوباره گرفت پا فرهاد

  ولللللللیا: و گفتم دمیکش غیج هیگشادو گشاد تر شد بعد  لبخندم

هان؟ به عشقشون  نیکنینگا م ينجوریچرا ا هیچ: به همه نگا کردمو گفتم شمونیو اومدن پ نییپا ختنیر همه

 تافرهاد فرار نکرده  ریبگ شونویاعتراف کردن عمو فردا عروس

 الهــه : زوذ گفت سارا

 االن  نیخودم هم هینیریاول ش: نشونش دادم شاموین

 هان؟!  ؟يپول که دار يندار ینیریش: صدا مو کالفه کردم گفتم کننیدارن برو بر بهم نگا م دمید

 کردم  سیبهم رفت درجا خودمو خ يچش غره ا نیمامان همچ ییوا
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و اخماش توهم بود خالصه قرارشد  کردیاشکان داشت بدجور سارا و فرهادو نگا م یول دنیبه حرفم خند همه

 واال نیکنیتنده باور نم ششیات گمیم ایب يواس خاستگار انیفردا ب

 يجوابمو بگم صدا نایبه عمو ا دیبا کردمیشکان فک مهنوز خابم نبرده بود داشتم به ا! بود کی يطرفا ساعت

 نیاصن غلط کرده دوسم نداره منه به ا) دادیازدواج تن م نیاگ دوست نداشت عمرا به ا( تو گوشم  دیچیسارا پ

از همه مهم تر ارزوم  میپرافاده ا خترهچه د کننیبعدشم اگ جواب رد بدم همه فک م ادیم رشیاز کجا گ یخوب

 ك خابم برد کردمیداشتم ور ور م ينجوری؟ هم! مهم تر نیاز ا یبود اشکانو کنارم داشته باشم چ

عمو  يك صدا خوردمیداشتم صبحونه م يغذا خور زیکرده بودن سر ساعت هشت نشستم رو م دارمیك ب صبح

 منو به خودم اورد 

 الهه جان : عمو

 بله عمو  ـ

 !  ؟يخوب فک کرد: عمو

 اخماشم توهم بود  کردیهمه نگاه کردم همه منتظر بودن اشکان داشت بهم نگا م به

 زدم به اون راه  خودمو

 ! ؟یدرمورد چ ـ

 نکن دختر  اهیمنو س: عمو

 باشه  ـ

  ياریحرصشونو درب دهیم یچه حال خخخخ

 خب جوابتو بده:  عمو

  دمیباشه جوابمو م ـ

  یکشیتو خجالت نم: عمو

 خنده ریزدن ز همه

... خب : گفتم شهیصاف کردم همه منتظر بودن خودمو مث شکست خورده ها کردم و مثال داره شرمم م گلومو

 مثبته ...جوابم...خب

  وفتادهین یاتفاق چیشروع کردم به غذا خوردن ك مثال ه وبعد

 کار دارم رفت  دیببخش هیبا  هیثان یخوشحال شدن اشکانم بعد از س همه
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  رمیجوابمو پس بگ خامیاغا م يزیچ يا ینت کشم هی شوریب پسره

  هیچ: همه بهم نگا کردن گفتم بعد

  یستیانگار خوشحال ن: گفت عمو

 که  نیزاریبروز ندم نم خامیبابا عمو مثال م يا ـ

 قر قشنگ دادم  هیپاشدم و  بعد

خب چه خبر از : کشوندم گفتم یطرف هیسارا رو به  يخنده و شاد یخالصه بعد از کل ینشستم رو صندل دوباره

 عاشقو معشوق 

 ممنونتم  یلیخ یلیخ: لپمو بوس کرد گفت اومد

 نداشت یژست گفتم قابل هی با

 !بود؟  ومدهین شبیسارا حامد جونم چرا د یرو شونم بعد گفتم راست زد

 قهیگفتم بعد از چند دق یاهان هی ومدین نیهم ياومده بود برا شیبراش پ يکار هی شبیحامدددد جونت د: سارا

چرا دارن بروبر  نایا دونمیبود که نگو من نم یکسل يبرنامه  کی کردنینگاه م ونویزیك همه ساکت داشتن تلو

 االن برم روستارو بگردم  نیهم خامیبابا م: روبه بابا گفتم نیهم يبرا کننیبش نگا م

 خب برو دخترم فقط مواظب باش  يسرجنگ دار: کردو گفت يتک خنده ا بابا

 به طرف در  میسارا رو گرفتم و باهم رفت دست

  شوریدستمو ول کن ب: سارا

 ول کردم تحفه  ایب ـ

  ارهیپدرمونو درم نهیالهه اگ ارباب بب: سارا

 اه  یارباب ارباب نکن نقدیا شهیم ـ

 عتیمن وص یبش ارباب بگن حت دیانامش گفته بود بجز پدرو مادرم همه ب عتیپدربزرگ تو وص شوریب: سارا

 !انتخاب کنه نشوینامش هم جلو مردم خونده شد خودش خاسته بود جانش

 ارباب یگیمن موندم تو چرا بش نم یول

 دوس ندارم  سیزور که ن ادیول کن از اسم ارباب خوشم نم ـ

جمع شده  يادیز يعده  دمیك از دور د میزدیحرف م مویزدیتو روستا قدم م میداشت میسر زد میرود رفت کنار

 دمیاشکانو شن يتا چهره  میحراسون همه رو پس زد دمیاشغاله دزدگفتن اشکانو شن يصدا کترینزد میبودن رفت
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گرد  يچشش افتاد بهم ك با چشا کنهیم کاریاشکان داره چ زدیداشت طرفو م دمیآن ترس هیبود  یعصب یلیخ

 :گفت تیدو سه قدم رفتم جلو ك با عصبان کردمیشده داشتم نگاش م

گفتم  یدفعه قبل بت چ یکنیم یچه غلط نجایگفتم ا: بعد بلند تر داد زد وگفت یکنیم یچه غلط نجایا

 بت گفتم؟  یهانن؟چ

 قدم رفتم عقب تر  هیترس  از

 اشکان اروم باش : ترس بش گفتم از

 گمشوووو برو خونه : اشکان

 ...شیم یان احترام خودتو نگه دار بعدشم اگه نرم مثال چاشک: شدمو سرش داد زدم یعصب

شدم که از  رهیبه اشکان خ ياخ کوچولو گفتم بعد سرمو برگردوندم و با ناباور هیطرف صورتم سوخت  هی

 رفتیم نییباال پا نشیس تشیعصبان

ك داشت  دمیسارا رو شن يازش دور شدم صدا دمویعقب عقب رفتم بعد دو کردمیداشتم بش نگا م یدرحال

 نیستادیوا نجایچرا ا نیبر نیگمش: گفتیك رو به جمع م دمیاشکانو شن يبعد صدا کردیصدام م

 قدمامو تندتر کردمو ازونجا دور شدم  دمینشن ییصدا گهید

بعد اشکامو پاك کردم  شوریپسره ب ؟یزنیمنو م! ستمیشد من اگ حالتو نگرفتم الهه ن ياشکام جار! زد منو

 یخخخ رفتم به سمت رود و نشستم رو تکه سنگه بزرگ ه دادمیبه خودم اعتماد بنفس م ينجوریهم شهیهم

 دادمیم يدل دار زدمیحرف م دادمویداشتم به خودم اعتماد بنفس م

اومد سراغم  یسارا با نگران دمیرس یگرفتم وقت شیدو سه ساعت ناقابل موندم بعد راهه خونه رو درپ خالصه

 حالت خوبه : گفت

 :گفتم نیهم يبود مثالبرا شیامروزشو خراب کنم خاستگار خاستمینم

 حالم خوب باشه احمق  يزده تو گوشم انتظار دار داداشت

ك همه منتظرن  میناهار بخور میبر ایگمشو بابا ب: گفت نیهم يحالم خوبه برا دیباز کردم انگار فهم شموین بعد

 ! کنار اشکان میکیکنار بابا و یکیفقط دوجا بود  يناهار خور زیبه سمت م میخالصه رفت

 شکلک رفت کنار بابا نشست هیکنار بابام ك سارا با  رفتمیم داشتم
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استرس داشتم انگار اخماش توهم بود شروع کردم به غذا خوردن  کمیبه ناچار رفتم نشستم کنار اشکان  منم

عد از ربع ساعت سارا اومد هم نکردم اشتهام هم کور شده بود پاشدم رفتم اتاق سارا خالصه ب يبش توجه ا

 از داداشم يالهه دلخور: گفت

 پ ن پ  ـ

بودش  شدهیچ دمیخودشو کنترل کنه ازش پرس تونهینم شهیم یعصب یشه وقت عتهیدلخور نباش اشکان طب: سارا

 یبدتر عصب گیوسط د يدیدرحد مرگ کتکش زده توهم پر نیهم يکرده برا يك اون مرده رو زده انگار دزد

 مرگ  ینی يبعد بر يدفعه  گیبار بهت هشدار داده بوده د هیشد 

داره بعد خودمو پرت کردم رو تخت  یاصن به اون چه ربط ستیداداشمم که ن ستیغلط کرده بابا مامانم که ن ـ

 !ك خابم برد کردمیداشتم فک م ينجوریهم

 : اشکان

رفتم کنار  دونمیگام نکنه ازم دلخوره مبام حرف نزنه و ن گید ترسمیم نیك زدم تو گوشش از ا مونمیپش یلیخ

کنه اونا ازم حساب  یاحترام یاونم حق نداشت جلو همه بهم ب یدراوردمو و روشنش کردم ول گاریس هیپنجره 

 یعصب یلیاون لحظه خ شهیم ینرم چ گها گهیمن اومده م يبچه پررو ك قراره زنم شه رو تو رو هیبعد  برنیم

نبود دلم  يو متلکاش خبر ینگفت از شوخ یچیه زهمیسر م! دستم بشکنه یکار کردم اله یچ دونستمیبودم نم

بزنم  غیج خاستیجواب بله شو داد دلم م یتنگ شده االنم فک کنم رفت تو اتاق سارا وقت اشیبچه باز يبرا

ه دوباره اعصابم شد يدزد نکهیا دنیبا شن یبا اسبم رفتم به باغ ول اشدمخودمو لو بدم پ خاستمینم نیهم يبرا

 ختیبهم ر

رفتم درخونش تا جا داشت درحد  دهیپلکیبوده انگار بهش مشکوك شده بودن چود دور وره باغ م یگفتن ک بهم

 .کثافت يمرگ زدمش پسره 

با  شتریکردم نشد ب مویسع یخودمو کنترل کنم ول تونمینم دونستمیخراب بود م شتریاعصابم ب دمشیدور د از

 یکل! شدهیچ دمیرفت تازه فهم یوقت! مونهیگوشش فک کنم جاش م ریخابوندم ز یکیشدم و  یحرفاش عصب

 ...نگفتم یچیه نیهم يکنم برا یازش معذرت خاه زارهیغرورم نم دونستمیخودمو لعنت کردم م

 

 : اشکان

 همه منتظرن  شهیم رتونید نیارباب پاش...ارباب ...ارباب : خدمتکار
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 خب  لیخ ـ

 ! رونیگرفتم لباسامو عوض کردم ازتاق اومدم ب دوش هیپاشدم و  ازخاب

 معمول همه حاضربودن جز زنم  طبق

 : دمیشادشو شن يکه صدا کردمیفک م يجور نیداشتم هم کیش شهیاز ربع ساعت اومد مثل هم بعد

رو به روم اصلن نگام نکرد  هیبراتون بعد نشست رو صندل ارمیماشاال اسفند ب نیزیسحر خ شهیبه مثل هم به

 ستمیانگار من اصلن ن

صبحونه م تموم شد خاستم از جام بلند شم که  یشروع کردن به صبحونه خوردن منم شروع کردم وقت بعد

 بابام توجه مو جلب کرد  يصدا

  نیبش: پدر

 نشستم و زل زدم به پدرم نیهم يصحبتش من بودم برا طرف

  ؟يریگیم ویمراسم نومزد یک: پدر

 و داد دستش خورد  ختیالهه اومد سارا براش اب ر يسرفه  يصدا هوی

 که بخاطر سرفه کردنش صداش دورگه بود گفت یصاف کردو و درحال صداشو

 !زوده ؟ کمی نیکنیاما عمو فک نم: 

 شده رو حرف من حرف نزن  رمید رینخ: پدر

  یباحال یلیبگو خ گیبار د هیعمو جون من : دنیشروع کردن به خند الهه

 هه الهه: اعتراض مامانش اومد يصدا

 و صداشو صاف کرد دیببخش: الهه

  میریگیمراسمو پس فردا م: و خشک گفتم يجد یلیبه پدرم کردمو خ رو

 ندارم  شویعمو من امادگ یول: دست ازغذا خوردنش برداشت و گفت الهه

  خادینم یامادگ: گفتم يجد یلیخ

اشکان بعد دوباره سرشو چرخوند طرف پدرم منتظر  يمن با شما نبودم اقا: گفت يسرد رو کرد بهم و جد یلیخ

  خادینم یامادگ زمیعز گمیالهه جان اشکان درس م: بگه که پدرم گفت يزیبود چ

 بابام بگه  یهرچ یندارم ول یباشه عمو حرف: لبخند گفت هیبا  الهه
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اخمامو کردم تو  کنهیچونو چرا قبول م یبدون ب رسهیبه بابام م یوقت کنهیهه دختره پررو حرف منو قبول نم هه

موندنو جائز ندونستم و پاشدم رفتم هه پس فردا  دیخندیم زدویك داشت با سارا حرف م کردمیهم و بش نگاه م

 مه؟ینومزد

 

 : الهه

  میریگیتو روم نگاه کنه و بگه مراسمو پس فردا م کنهیچطور جرئت م شوریب ي پسره

  يداد تویجواب خاستگار قبل: رو به سارا گفتم میرو مبل لم داد میتسارا پاشدم و رف با

 فک کنم امروز جواب فرهادو بابام بده  نایقبل از اومدنه فرهاد ا روزیاره د: سارا

 هان؟  نیکنیم کاریخب مراسمو چ ـ

 در موردش حرف نزدن دونمینم: سارا

 يو اتاق سارا لب تابمو باز کردمو شروع کردم به بازموندم بعد دوباره پناه بردم ت گید کمیکردمو  ياها ها هی

کردم خسته شدم و لم دادم رو تاج تخت و فک کردم درمورد  يدو سه ساعت ناقابل باز هیکردن خالصه 

 .اشکان و کاراش به سارا وفرهاد  يدرمورد حرفا میزندگ

مامانش  شیپ مونهیچرا م نیمونده من موندم ا نایمامان ا شیکه فک کنم پ ادیساراهم نم دمیگذشت د کمی

 ولیباز شد ا شامیك چشم افتاد به اتاق اشکان ن نییپا امیاز پله ها ب خاستمیم رونیها از اتاق زدم ب کارهیب

 ! رفع شد میخودشه کال خستگ

روشن بود  مهیباز شد اروم اروم رفتم تو درو پشت سرم بستم سرمو برگردوندم اتاق ن دمیکش نییرشوپایگ دست

 ! هیزدم رفتم نشستم روتخت هه چه باحاله از همه مهم تر فنــــــر دویکل

 ! بپر بپر کردم ك چشم افتاد به ادکلناش يا قهیرو تخت ده دق دمیپر

 نیا رهیم یك ادکلنا اونجا بود پووووف ک یشیارا زیورفتم سمت م نییاز تخت اومدم پا ولیزدم ا یثیخب لبخند

 دمیملتو شام م هیمن  نایبا پول ا! چه خبره اخه! ایو ژله مو بابا کوتاه ب يهمه ادکلنو عطرو اسپر نیهمه راهو ا

 .جون خودم 

با  نییدر اومد پا رهیهمشون امتحان کردم که گ دایپد دیداشتم مث ند ينجوریرو امتحان کردم خالصه هم همه

 يو بو دیمنو د یز شد و اشکان اومد تو وقتادکلن از دستمافتاد دربا شدیچ دونمیشدم که نم رهیترس بش خ
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 هیشد و بعد نگام کرد  رهیخ اقشکف ات يخورد ها شهیهاشو حس کرد با تعجب اول به ش يادکلن وعطرو اسپر

 منو بزنه  خادیقفلش کرد نکنه م ییوا! قدم اومد جلو و در اتاقشو قفل کرد

 : ك گفت کردمینگاش م تیشد منم داشتم با مظلوم رهیکرد تو هم و بهم خ اخماشو

 ؟یکنیم کاریچ نجایا

قدم  هیقدم  هیداشت  ينجوریبعد هم! ؟یگفتیم یخب داشت: اشکان نکهیا ینیمن ...خب : گفتم یدست پاچگ با

 ! عقب رفتمیاومد جلو منم م

: و گفتتر اورد  نییپا کمیچسبوند و سرشو  واریدستشو باال سرم به د! اومد جلو واریخب که خوردم به د...خب  ـ

 !!!خب؟ 

 اشکان برواون ور  ـ

 ! و اگ نرم؟ : اشکان

 اومدم خب حاال بزار برم  نیهم يبرا... ياه اصلن اومده بودم کنجکاو شدم برا ـ

  يکرد دایهم پ يزیچ: اشکان

 یاشغال دون رفتنیم دین واال مث تو همشون با ـ

 : چون اخماشو کرد تو هم و گفت! گند زدم فک کنم ییوا

 حرفتو تکرار کن  گهیبار د هی

  هیکیحرف زن  ـ

  رونیبرو ب: اشکان

 : تند رفتم سمت در و گفتم دیدستشو برداشت و کنار کش بعد

  يفک کرد یپس چ رمیمعلومه که م ـ

 و تند تند از اتاقش دور شدمو و وارد اتاق سارا شدم  شیکردم و محکم بستم اخ دروباز

*** 

عمو بودن از  يدوستا ياشکان و خانواده ها يبودن انگار دوستا یمهمون که تو يبود اونها میروز نومزد امروز

کردم بعد بلند شدم  کیخودمو ش شهیلباسم قرمز بود مثل هم شدمیمن داشتم تو اتاق سارا اماده م. يهر شهر

 نگاه کرد  موباتعجب به...مهمون ها ایب: ك همون لحظه سارا وارد اتاق شدو گغت

 چرا ماتت برده  منو چته يهووووو خورد ـ
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 همه منتظره شمان  میبر ایبعد تند گفت ب يخوشکل شد یلیخ ییوا: سارا

 شمان؟  ـ

 تو ون اشکان  گیاره د: سارا

  سیمهمونا ن شیمگ اشکان پ ـ

  نیایقراره باهم ب: سارا

 اها  ـ

شده  پیبعد اشکان اومد هردو خشکمون زده بود چ خوشت هیثان سیکه ب رونیاز در اومدم ب رونیب میاتاق زد از

 بود 

 ! نییپا میبا هم از پله ها اومد قهیدق هیاز  بعد

گذشت حلقه رو کرد تو دستم  زایچ نیو ا کیساعت از تبر میگفتن بعد از ن کیاشکان بهش تبر يدوستا همه

مبل دو نفره  هیرو  میو اشکان نشستاز طرف خدمتکارا من ییرایو پذ کیبعد از خوردن ک دمیباهم بر کویوک

 : گفتم نیهم يکنم برا یطونیش کمی خاستمیم

  گذرهیداره خوش م یلیخ نکهیمث ا ندهیهمسر ا ياقا ـ

 ! نداره که یخوش بندنیم شمیبچه رو به ر هی: زدو گفت يپوزخند اشکان

 . شوریبچه ب گهیمن م به

  ؟یاوک کنمیم کسانتیبچه با خاك  یبگ گیبار د هیاشکان فقط  ـ

 زدو صورتشوبرگردوند به سمت مخالف  يا گهیپوزخند د هی دوباره

 تو روحت  يا

  ادیبه من پوزخند نزن بدم م ـ

  ادیخوشت م یتو از چ: اشکان

 تو  ریغ یاز هرچ: حرص گفتم با

 همه دختر  نیدوس نداشته باش ا: اشکان

  يشوریب یلیخ ـ

 .پاشم کمرمو گرفت و دوباره نشوند رو مبل  خاستمیحرص صورتمو کردم اونور م وبا

 ولم کن اشکان  ـ
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 اشکان نه ارباب: اشکان

 بروبابا دلت خوشه ـ

 کنمیباهات ازدواج م کنمیدارم لطف م یلیخ ه؟یچ یدونیم: اشکان

 لطفا در حقمون نکن نیبه بعد از نیاز! نه تورو خدا ـ

 :شدو گفت رهیتو هم و به رو به رو خ زانوام بود اخماشو کرد ریافتاد به لباسم ك تا ز چشاش

 !یلخت بپوش يلباسا  نیاز يحق ندار گیکه اسمت رفت تو شناسنامه م د یوقت از

 .عهدقاجاره دوس دارم دلتم بخاد رومو کردم اون رو  يمگ دوره  یگیچرا زور م: کردم تو هم اخمامو

حوصله ندارم خالصه بعد از شام مفصل : که دوماد برقصه ك اشکان اخماشو کرد توهم و گفت خاستنیم همه

 شیلباسامو عوض کنم اونجا رو ترك کردم رو تخت ولو شدم اخ خامیمهمون ها رفتن ومن به بهونه خستم م

 و خواب رفتم دمیپوش یپاهام درد گرفت کفش ها و لباسامو دراوردم و لباسه راحت

سارا  نیا رونیبود بلند شدم رفتم تو حموم اتاق دوش گرفتم و لباسامو عوض کردم و اومدم ب یبچه خا شیاخ

 ! ها زهیسحر خ شهیهم هم

ازارش بدم  کمیسمت پله ها که با خودم گفتم اشکان هنوز پانشده برم  رفتمیزودتر پاشده بودم داشتم م امروز

 ! خخخخخ

بود سرمو  کیتار مهیو دروباز کردم اتاق ن نییرو اوردم پا رهیاهسته رفتم سمت اتاقش دست گ نیهم يبرا

 ! احمق يچشامو بستم پسره ! چشام گرد شد دمیکه د يزیچرخوندم سمت تخت خاب از چ

 ! رو رد کرده ییایح یب گید نیا کننیم دارشیخدمتکارا ب نیا ينجوریا شهیهم هیچه وضع نیا

بهتر شد بعد  شیروش اخ دمیچشم رو باز کردم و اهسته اهسته رفتم جلو پتو رو کش هیتنه ش لخت بود بعد  مین

همه دختر  نیافتادم دوس نداشته باش ا شبشیحرف د ادیزدم  یطانیلبخند ش هیاومدم  یافتاد که واس چ ادمی

 ! اسممو عوض کن يوفتادیاالن اگ به غلط کردن ن

 ...اشکان...اشکان  ـ

 ـــان اشــــکـ: داد زدم بلند

 دهنتو ببند : اشکان

 !حاال وقت هس شدیم شتریروش حس و حالش ب ختمیریکاش اب م يخابشو خراب کردم ا یاخ

  زمینامزد عززززز يدیخاب یگرفت روقتهیپاشو د ـ
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 يهردوتادستامو گرفتم جلو چشمام و تند تند دمیکش غیج هیرو تخت نشست ك پتو روش برداشته شد  اشکان

 : گفتم

 اتاقت  انیم ينجوریخدمتکارا هم نیچه وضعشه ا نیاخه ا یکشیلباستو بپوش پاشو زود باش خجالت نم ـ

دوباره به حالت اول برگشتمو  کنهیداره نگام م دمیانگشتام به تخت نگا کردم که د ياز ال ومدین ییصدا دمید

 راحت باش پاشو برو لباستو بپوش  اریشلوارتم درب يخایم: محکم گفتم

  رونیبرو ب: ناشکا

  دمیم لشیچرا دارم چرتو پرت تحو گیکردم د دارشیها ب گهیم راس

 ! درو پشته سرت ببند: دمیاز اتاق ك صداشو شن رونیبرگردونم و خاستم برم ب سرمو

 !اعصابشو ندارم  ارهیداره حرصمو در م گید نیا

 : بش گفتم ستادمویوا رفتمیك داشتم م يهمونجور

 به من دستور نده  ـ

 اون درو هم ببند  رونیبرو ب: محکم گفت اشکان

و  میحرصتو درار میاومد توذهنم اغــا ماهم بلد يفکر هیو خاستم درو محکم ببندم ك  رونیاتاقش اومدم ب از

بعد نگا کردم به اشکان که با اخماش  واریرو گرفتم و محکم هولش دادم که تا اخر باز شدو خورد به د رهیدستگ

چه  رونیاز اتاقش زدم ب ياخر باز کردم و فور ات شاموین ارمیحرصشو درب شتریب نکهیا يزل زده بود بهم منم برا

 !یکنیکال حال م يرو حرص بد يکه دوسش دار یکس دهیم یفیک

: گفتم غیبا ج کردنیصحبت م گهیدتو اشپزخونه ك همه داشتن باهم  دمیپر يباز و با انرژ شیبا ن ينجوریهم

به همتون ك  ریصبح بخ: گفتم يوجد یبرو بچ بعد نشستم رو صندل نیکنیحال م يزیسالم چه صبحه دل انگ

اشکان نشست کنارم و به  که میدیخندیم مویگفتیم ينجوریخالصه بعد از ربع ساعت هم! خنده  ریهمه زدن ز

  گیجا د هیبرو  نیمن نش شیپ نجایا: حرصشو درارم گفتم شتریب نکهیا يهمه سالم کرد منم برا

 که  یدرك کن یتونیمنه م يهم خونه  نجایا: اشکان

 بامزه بود  ـ

 کردم  فیمگ جک تعر: اشکان

 صد البته نامزد جان  ـ

 : اخماشو کرد تو هم و گفت اشکان
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 کوفت کن  نیببند و بش دهنتو

  تیترب یب ـ

  یخودت: اشکان

 بچته  ـ

  کنمیالبته مامانشو هم ادب م رهیهم نم يانتظار گید شهیمث مامانش م :اشکان

 خودت باش نامزد  تهیتو به فکر ترب ـ

 : ك عمو گف میزدیحرف م میداشت ينجوریهم

  نیدیاخرش به ماهم فحش م نیادامه بد خب

 پسره شماس  ریعمو همش تقص ـ

 ! و رو شو کرد اونو رو شروع کرد به خوردن دییاخماشو کرد تو هم و دندوناشو سا اشکان

 !نگفتن یچیه دنویخند نایا عمو

 : رو مبل نشستم و سارا رو صدا زدم رفتم

  ؟ییکجا نمیب نجایا ایسارا ب يهوووو

  گیوا چته خب اومدم د: سارا

 کنارشون  ینیشیکه همش اونجا م گنیم یچ نایمامان ا دونمینم نمیبیمن ك اصن تو رو نم ـ

 کنم  کاریصاحابه خب من چ یبابا خب تو همش سرت تو اون لب تابه ب يا: سارا

 ؟؟؟! کن چه خبر فیخب تو هم حاال تعر لیخ ـ

  گردهیحامد رفته لندن فردا برم رنیگیدو روزه بعد م ویمراسم نومزد دمشیند يبعد از خاستگار یچیه: سارا

 کار داره پس عشقم رفته لندن یهمون ك گفت ـ

 تیدماغش از عصبان ياخم کرده بود پرده ها نیبود همچ يدومتر يتاد به اشکان ك با فاصله چشام اف هوی

 دیه خوردم فک کنم همه حرفامو شن* گ ییوا يا شدیبازو بسته م

 شیپ ي قهیدق هیکه  یاون حرف: بردو سرشو اورد جلو و گفت ينفر هیاومد جلو و دو دستاشو به طرف مبل  هوی

  گمیزود باش بهت م: رو االن جلو روم بگو بعد دادزد يزدیم

 اما ارباب: سارا اومد يبودم ك صدا دهیترسناك بود ترس یلیخ

 خفه شو برو اتاقت سارا: اشکان
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 کردنیکه داشتن با تعجب منو و اشکانو نگا م نایو از رو مبل بلند شد و رفت کنار مامان ا نییگرفت پا ساراسرشو

که  دییبا خشم دندوناشو سا هوی کردیمنو نگا م یبا ترس سرمو چرخوندم به سمت اشکان که داشت عصب بعد

تکرار  یرو که گفت یاون غلط: دیدندوناش غر ریدندوناشو بهم چسبوند و ازز ومدیترق تروق دندوناش م يصدا

  گمیکن بهت م

 يچه جور کردمیداشتم فک م ينجوریدم همکرده بو یشوخ هیم گرفته بود بابا من فقط  هیشده بودم گر الل

و  یعصب يرو مبل باقدما دیبعد دستاشو مشت کرد و کوب دمینشونت م: دمیکه صداشو شن دیاومد حرفامو شن

 !رونیمحکم از خونه رفت ب

مامان  هیثان یبعد از س کننیبا دهن باز نگام م دمینگا کردم د نایبه مامان ا رونیب امیاجازه نداد از شوك ب اصلن

 ! شده دخترم یچ: اومد جلو و گفت

 مامان  یچیه ـ

سارا اومد  قهیبه مامان اجازه بدم حرف بزنه از پله ها رفتم باال و وارد اتاق سارا شدم بعد از چند دق نکهیا بدونه

 : تو و گفت

  هینجوریناراحت نباش الهه اخالقش هم: سارا

  هیسگ شهیاون که البته اخالقش هم ـ

 درمورد ارباب درس صحبت کنا  يوووهووو: سارا

  نمتیبب خامینم رونیسارا از اتاق گمشوووو ب ـ

 انگشت اشارمو طرف در گرفتم  بعد

 وا اصن به من چه من چکاره ام : سارا

 یحاال چ یییشد اصن نذاشت من حرف بزنم وا داشیپ هویخودش  میکردیم یشوخ میسارا ما که داشت یول ـ

  شهیم

 واال  دونمینم: سارا

 میرو تخت و شروع کرد میدیهردومون دراز کش مینیبب لمیحرف زدم و ازش خاستم با لب تابم ف گید کمی بعد

 ! تا تموم شد میکردیدرموردشون بحث م میداشت یه یییییسیپل ینگا کردن اونم چ لمیبه ف

 !رونیب میاز اتاق زد مویلبتابو جمع کرد خالصه

 ! باز شد و اشکان خــان اومدن تو يدر ورود هویك  میزدیحرف م نایبامامان ا میبود نشسته



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mishaaaa.b  –ارباب  يالهه 

wWw.98iA.Com ٤٤ 

بشدت بسته شدن دراومد همه با  يصدا هیاز پله ها رفت باال و بعد از چند ثان یحرف چیکرده بود بدون ه اخم

 !کردنیتعجب به من نگاه م

 اون اشکان بودا خب به من چه  نیکنیچرا به من نگاه م هیچ ـ

 ریخان ز يرفتارا نیك همه ا کننیفک م نایبابا ا يچند تا شکلک دراوردم که جو به حالت اول باز گشت ا هی

 ! پسره بووووووق ! سره منه

 برم اشپزخونه که عمو صدام زد  خاستمیبالخره ناهارو حاضر کردن م نایساعت حرف زدن با عمو ا میاز ن بعد

 الهه : عمو

 بعله عموجان ـ

 و نومزدتو صدا بزن دخترم بر: عمو

گفتم برو : دمیعمو رو شن يدوقدم که رفتم جلو باز صدا گید کنیصداش م رنیبابا عمو خب خدمتکارا م يا ـ

 زود باش  نیصداش کن دخترم برو افر

 رمیخب م لیخ نایداد ریپووووف عمو جون گ ـ

 !نداره واال تیتو گوشش خوب زنمیم يدید هوی شمیکنم اگ بهم محل نده خورد م کاریچ يوا يا

 !داره يچه رفتار دونستمیاسترس داشتم نم دمییجویپله ها رفتم باال همش پوست لبمو م از

دوباره استرس گرفتم و هول کردم و دستمو  نییبکشم پا رهیدستمو بردم باال که دست گ دمیدره اتاقش رس به

وارد اتاقش شدم داشت ساعتشو  نییپا دمیرو کش رهیبردم و دستگ رهیبردم عقب بعد دوباره دستمو به دستگ

 بود انگار رفته بودحموم نهییو جلو ا بستیم

 بود  اهیس شهیمث هم لباسشم

 بابا يلباسش ا يو شروع کرد به بستن دکمه ها نهینگا کرد بعد سرشو چرخوند سمت ا بهم

 اشکان: مظلوم و اروم گفتم یلیخ

 ...ج: سرشو چرخوند سمتم وگفت هوی

  رونیحرفتو بزنو برو از اتاق ب: و گفت اخماشو کرد توهم بعد

تکرار  نویتحفه س همش هم یلیکه اتاقت خ سیبابا ن يا رونیاز اتاقم برو ب: حرص اداشو دراوردمو گفتم با

  کنهیم

 ناهار حاضره عمو گفت صدات کنم: بهش نگاه کردم و گفتم بعد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mishaaaa.b  –ارباب  يالهه 

wWw.98iA.Com ٤٥ 

 : ابروشو داد باال و گفت يتا هی اشکان

 استخدام کرده  گهیکلفت د هیبابام  نکهیاالن مث ا یول دادنیکارا رو خدمتکارا انجام م نیقبلنا ا معموال

 : و گفتم نشیگرفتم با سرعت رفتم جلو و به مشتمو محکم زدم به س شیات

 نفهم  شوریب یخودت کلفت

 : بردم باال و گفتم دیانگشت اشارمو به حالت تهد بعد

 ... یکن نیبهم توه گیبار د هیفقط  اشکان

تحمل  تونمینم گیخدا د یینکرد وا يك از کنارم گذشت اصلن به حرفم توجه ا زدمیداشتم حرف م ينجوریهم

 کنم

 ! یوفتیبا الهه در م رمیگیحالتو م رونیرفتم از اتاقش ب دمویمحکم کوب پامو

 !بود یاشکان خال يها کردم فقط روبه رو یبه صندل ینگاه دمیو به اشپزخونه رس نییپله ها اومدم پا از

 یو شروع کردم به غذا خوردن وقت نییدادم سرمو گرفتم پا نیکردمو و دماغمو چ زیرو به روش چشامو ر نشستم

 کنجکاو شدم دوباره نشستم  نیهم يبرا دمیاشکانو شن يکه غذام تموم شد خاستم از جام پاشم که صدا

 عمو : اشکان

 ! جانم اشکان: بابام

 !شد میجانم اشکان حسود بعله

 رمیسه روزه بعد بگ مویعروس خامیم:  اشکان

به همه مون محل بده پاشد  نکهیغار باز شد همه شوکه شده بودن اشکان بدونه ا هی يدهان ها به اندازه  همه

 ! رفت وا

  وونهیاومده د ایهفت ماهه به دن مگه

 میشده بود جیگ میبه هم نگاه کرد همه

من هنوز کنکورمو ندادم دانشگا  یچ ینی کشمتیبوووق م يشورشو دراورده پسره  گید نیجام پاشدم ا از

پسره  شهیخراب م اهامینه همه رو گیازدواج د یول رسمیگفتم به عشقم م يزیچ هینرفتم حاال اگ نومزد کردم 

  زارمیزندت نم... 

  واریبه اتاقش بدون در زدن محکم درو باز کردم که خورد به د دمیرس

 !ل زد بهمز اشکان
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 ازدواج کنم  خامیاشکان من تازه نوزده سالمه من مخالفم نم یچ ینی ـ

  کردیم نجاشمیفکره ا دیحامد با يعشقم وا يوا یگفتیم یوقت: پوزخند بهم زدو گفت هی

 بود اشکان بفهم  یشوخ هیاون فقط : و زل زدم تو چشاش و باحرص گفتم ستادمیوا شیدوقدم تو

  شهینم میحال زایچ نیمن ا: با اخم گفت اشکان

 شد اره عشقمه دوسشم دارم  نطوریحاال ك ا ـ

 ختیقطره اشکم ر هینره  ادمیمحکم با پشت دست زد تو گوشم فک کنم تا عمر دارم  نیهمچ

هنوز ازدواج نکردم دو دفعه زده تو گوشم دو دستامو گرفتم رو صورتم  یچ ینیاشکام دسته خودم نبود  گهید

داشته باش  رتیکردم برو رو عمت غ یتو گوشم بش گفتم که شوخ زنخیهمش م هیگر ریهسته زدم زوا

کمرم بست تو بغلش  ورکه اهسته اومد بغلم کرد دو دستشو د کردمیم هیبودو داشتم گر نییسرم پا ينجوریهم

سرشو اورد  هیچند ثانتو بغلش گم شده بودم بعد از  کنهیفک م یدرموردم چ سیاصلنم برام مهم ن کردمیم هیگر

 کارو کنم  نیا خاستمینم: کنار گوشم و اهسته گف

 کن  یمعذرت خاه: گفتم هیگر با

 نه تا اون حدش  گهید: و گفت زدیداشت لبخند م انگار

محکم از اتاقش زدم  يبا گام ها يشوریب یلیخ: و گفتم رونیپاك کردم و با حرص از بغلش اومدم ب اشکامو

 ...و وارد اتاق سارا شدم  دمیو درو محکم کوب رونیب

و از  کردمیفک م ينجوریتو بغلش بودم رفتم رو تخت خاب هم یداشتم وقت یاتاق سارا شدم احساس خوب وارد

 گید یکه باش نومزد کردم ول ستمیخوشحال ن گمینم <شدم  رهیبه سقف خ خوردمیحرفاش حرص م یبعض

رومم  ینی دونمیخودم نم هم درسام مونده از همه مهم تر از احساسش نسبت بنه من هنوز کنکور نداد... ازدواج 

 یول دمایجواب بشو م شمیالل م دهیم یجواب دندون شکن نیازش بپرسم اگه رومم بشه و بپرسم همچ شهینم

 .زهیریبالخره که زهرشو م دهیچه فا

  شهینم ينجوریبا بابام حرف بزنم ا دیبا

دوسم نداشته  دیشا( دهیجمله ازارم م هی نیباهاش نومزد کردم هم یروستا وقت نیاومدم تو ا یاز وقت شهیهم

 به خودم فرصت بدم  کمیحداقل  دیوقتا تو خودمم با یکه بعض نهیهم) باشه و مجبورش کردن

 !الیخیفعال ب حاال
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خبر ندارم  انمیموقع ها شادم از اطراف شترهیفک کنم و خودمو خسته کنم ب یدرمورد هرچ ادیکه ز ستمین يدختر

 ! نیسرگرم باشم هم خامیواس خودم شادم فقط م شتریب سیبرامم مهم ن

 !هیادینه واقعا ز هیادیز يخواسته  نیا واال

 خودم خنده م گرفت يفکرا از

 !کردم خسته شدم از بس فک کردم یاهنگ پل هیبرداشتمو  مویگوش

 یو مالن نیارمـــــــــ از

 قد خوبه  چه

  کوبهیتا خوده صب م کمیقد خوبه موز چه

 کوبهیتا خوده صب م کمیقد خوبه موز چه

 بزاهمه دور شن ویاروم بگو دره گوشم دوسم دار ایب

 تو برن کنار بزا حسودا همه کور شن  ازدوره

 اصلن ای خامویتو رو م ایمن به تو وابستم  اخه

 تو المصب یبس که خوشکل ادیبه چشم نم گید یکس چیه

 شیتوش زیتو ن ویمنو دوس دار یپوش کیشرو دوس دارم بس که  تو

 شیگوش سیدسرس ن تویوقت رهیك دلم هزار راه م یبحث

 لختت ياون مو يعطرت دست ال يمست بو کمی

 اون لحظه شهیمال من م ایدن یرقصیکه روبروم م یوقت

  کوبهیتا خوده صب م کمیخوبه موز چقد

 چرا از دسته من دوره دستات

  نمونهیب یبه هرک گذرهیم خوش

 کوبهیتا خوده صب م کمیخوبه موز چد

 چرا از دسته من دوره  دستات

  نمونهیب یبه هرک گذرهیم خوش

 ارومم یلیخ یمن داغونم هست یستین

 طبق قانونم رهیم شیرفتاراتو عکس العمل هات پ همه
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 باتو  یندارم اصلن مشکل اتویشمرد خوشکل شهینم

  اتویواسم خمار نکن اون چشم س یکه تو رو به روم نشست حاال

 شده باعثه  تیبغلم اهسه تنها خوب ایب

 بخام باهات بمونم بغل کردن تو با حسه  نکهیا

 صد تا  انیبهتر از تو ب یبدون حت نویا پس

 وقتا نیچون ندارم از زارمیکدوم محل نم چیه به

  کوبهیتا خوده صب م کمیخوبه موز چقد

 چرا از دسته من دوره دستات

  نمونهیب یبه هرک گذرهیم شخو

 کوبهیتا خوده صب م کمیخوبه موز چقد

 چرا از دسته من دوره دستات

 نمونهیب یبه هرک گذرهیم خوش

 میخوبه روح یهست یوقت یخوب يتو چه مو اووف

 خرابه حالم یستین یوقت

 فقط به تو عالقه دارم  من

  دمیرو تازه فهم زایچ یلیخ

 گنیحرفا راجبم م یلیخ

 گنیك به مافاز بد م ییهمه ادما الهیخیب یبش دیبا گید یول

 هستم باتو  شهیهم بدون

 اصلن جاتو دمینم یکس به

 از حرفاتو  رمیگیم يانرژ میروح طیشرا نیبدتر تو

 شمیم کتیمشکال شر يتو شمیپ شهیهم یباش خامیم

 شتریب دهیکه عالقم به توشد یدونیم یبهتراز هرکس خودت

 قد خوبه خوبه خوبه  چه

  کوبهیتاخوده صب م کمیقد خوبه موز چه
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 کوبهیتا خوده صب م کمیخوبه موز چقد

 چرا از دسته من دوره  دستات

 چقد خوبه  نمونهیب یبه هرک گذرهیم خوش

  کوبهیتا خوده صب م کمیموز

 چرا از دسته من دوره  دستا

 نمونهیب یبه هرک گذرهیم خوش

 ! مورد عالقه م بود ياز خواننده ها نیارم

 کردینگا م لمیتو حال نبود جز سارا که داشت ف یشکیه نییاز گوشم دراوردم و از تخت اومدم پا امویزفرهند

 : اصلنم حواسش نبود رفتم اهسته اهسته جلو و بلند گفتم

  پخ

 فک کنم عمارات منفحر شد  دیکش غیج نیهمچ

  شدهیچ: تند از پله ها اومد و با اخم رو به سارا گفت اشکات

 ارباب یچیه: هل کردو گفت سارا

  يزد غیج یچیواس ه: اشکان

 ترسوند ...الهه منو ... ینی زهیخب چ...خب...خب : سارا

 به حالت شرمونده چرخوند سمتم  سرشو

 : من گفت يقدم اومد جلو و رو در رو هی اشکان

 و با خشم از کنارم گذشت  یلیخ يبچه ا یلیخ

 برو بابا: داد زدم بلند

  کنمیادمت م: بود برگشت به سمتم واومد جلو گفت دهیا نرسبه پله ه هنوز

  شنیفرشته ها ادم نم: داد زدم دوباره

  شوریب! به عالمت تاسف تکون داد و رفت يسر

  ادیداره بارون م رونیب میبر ایسارا ب ـ

 احمق هوا سرده : سارا

 ! بابا چه اشکال داره خب يلوس ا ـ
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 ها  میایزود م یباش ول: فک کردو گفت یکم سارا

  یاوک ـ

 رونیب میعمارت زد از

 الهه : ك سارا به حرف اومد میزدیبا هم قدم م میداشت

 بنال ـ

  گمینکبت م: سارا

 خب ـ

  يدوس دار...تو اشکانو : سارا

 نه فقط پوالشو دوس دارم  ـ

  یچ ینی: با تعجب گفت سارا

 خب معلومه دوسش دارم  شوریاحمقه ب ـ

 خوشحالم: لبخند گفت هی اها و بعد با: سارا

 گینکنه سرما خوردم نه بابا د ییعطسه کردم وا هی يرو ادهیپ قهیهو بارون شدت گرفت بعد از چند دق هو

  ستمیلوس ن نقدامیا

 ينکنه سرما خورد: سارا با تعجب گفت گیعطسه د هیدوباره  بعد

 ن بابا ـ

 عمارت  میبر ایب: سارا

 یاوک ـ

  میبرگشت دوباره

  شدیم کیمغرب شده بود هوا هم داشت تار گید

تو اتاق سارا لبتابو باز کردم لباسمونو هم عوض  میچه قد گرمه هر رفت نجایا شیتو اخ میرفت يدره ورود از

کردم و مو هامو شونه زدم و رفتم رو تخت وشروع کردم به خودن اهنگ ك چشام گرم  یاهنگ پل هیو و میکرد

 !شدو ب خاب رفتم 

عرق شده بودم زور زدمو چشامو  سیخ یلیگرمه خ یلیچشامو باز کنم خ تونستمینم...زدیصدام مداشت  یکی

 باز کردم  مهین
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 کردنینگام م یبودن و داشتن با نگران نجایاز خدمه ها ا گهید یکیو مامان و عمو زن عمو سارا اشکان و  بابا

  دمینفهم یچیه گیدوباره چشامو بستم د

روشن کردم امروز از شهر  گارمویزنم سرما خورده انگار حاله منم خرابه س کردمیاز پنجره به روستا نگاه م: اشکان

  ششیبرم پ دیشده احسان گفته بود با دهیچیپ کمیکارخونه  يخودمو برسونم فرانسه کارا دیبهم خبر دادن با

 ! به هم ختهیحال ولش کنم برم لندن اعصابم ر نیبا ا تونمینم

 !ادهیهفته هم ز کیبرم  دیبا یول

 زدن درو

 تو  ایب ـ

  ششونیپ يارباب دکتر گفت بر: خدمتکار

 شهر دکتر خبر کرده بودم  از

  يبر یتونیم ـ

 رفتم اتاق سارا  رونیاتاق زدم ب از

 دکتر  شدیچ ـ

  شهیقطع م گیساعته د هیحالشون خوبه تبش تا : دکتر

  یاوک ـ

 : کردم به خدمه گفتم یدکتر خدافظ با

  نحایا ادیحق نداره ب یشکیه ـ

 بله ارباب : خدمتکار

 از اتاق خارج شد  و

ساعت قبل اوضاعش  هیو گذاشتم روش از  شیشونیرو کنار تخت نشستم دستمو بردم سمت پ کشینزد رفتم

 عذابه برام  دمشیدیهفته نم هیتا  دمشیموهاش سرمو بردم جلو و بوس يبهتر بود دستمو بردم ال

محکم زدم تو  یکی ختیاعصابم بهم ر یلیگف دوسش دارم خ یافتادم وقت شیچند ساعت پ ادی! بود دهیخاب ناز

زنم  دینبا یول کنهیم یداره شوخ دونستمیم کردمیبار بود احساس ارامش م نیگرفتمش تو بغلم اول یگوشش وقت

 !جلو روم بگه

 !کنم یازش معذرت خاه تونستمینم
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 !رونیاز اتاقم رفت ب دلخور

 يبابا قراره کار: رفتم به طرف بابا و بش گفتم رونیبه الهه کردم از اتاقش زدم ب یرو تخت بلند شدم و نگاه از

 خودمو برسونم به لندن  عیسر دیدارم با

 يپرواز دار یک یگیچرا االن بهم م: پدر

 باغوسپردم به رضا  يکارا.االن بهم گفتن چهار ساعت بعد  ـ

 یلیبود خ نگیك تو پارک یکردم رفتم تو ماش یخدافظ نایاز بابا ا رونیساکمو جمع کردو از اتاق زدم ب تکارخدم

 ! وقته بش دس نزدم کال خاك خورده بود دادم به خدمتکارا که بشورنش 

  ! رو حرفش حرف بزنم تونستمیقائل بودم نم یبه بابام احترام خاص شهیهم

  

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

 

 کشورا را بندازم موفقم شدم نیکردم کارخونه تو بهتر یاز پدر بزرگم که شدم ارباب روستا سع بعد

پرواز  يبه فرودگاه بعد از کارا دمیساعت بعد رس میشهر ن يها یکیبه نزد دمیساعت رس میبعد از سه ون خالصه

 ...رفتم باال مایهواپ ياز پله ها

 :الهه

 کنمیدارم نگاش م دیکه د نیهم کردیم کنارم بود داشت به سقف نگا مباز کردم رو تخت بودم سارا ه چشامو

  يتب دار کنهیحالت خوبه الهه سرت درد نم: نگام کردو گفت

 حوصله بودم  یب کممی کردیسرم درد م کمیفقط  ادیبابا تب ندارم ز يا

 براش بازکردم  وشامیبابا ن تب ندارم حالم خوبه تو نگران خودت باش دلبندم بعد ن يهوو چته تو ا ـ

 پس حالت خوبه : سارا

  ستمیپ ن پ معلومه که خوبم مث تو که لوس ن ـ

از تنم در رفت  یخستگ شیدوش گرفتم اخ هیرفتم حموم  نیهم يخوب نبود برا یلیخ یخوب بود ول حاالم

  دمیرفتم لوپشو بوس دهیساعتو نگا کردم پووووووف ساعت دوازهه پس سارا چرا نخاب

  یخانم اشتباه گرفت يکرد میاه چته توف مال: سارا

 سارا جونم ـ
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 بنال : سارا

 باز کردم شمویبعد ن يموند داریبخاطره من ب ـ

 گفته مامان اصرار کرد  یببند بعد ک شتوین: سارا

 دونستمیم: حرص گفتم با

و وارد اشپزخونه  نییاهسته اهسته رفتم از پله ها پا رونیو از اتاقش رفتم ب نیبا حرص کوبوندم رو زم پاهامو

هم خوردم اها بهتر شد  گهید وانیل هیبرطرف نشده بود  میهنو تشنگ یاب برداشتم و خوردم اخ وانیل هیشدم 

 ! واال ادیخودش که نم! نه  ایخابه  نمیدوباره از پله ها رفتم باال ك چشم خورد به اتاق اشکان برم بب

 ! هیقفله عجب ادم نیبه در وا چرا ا هوخوردمیخاستم برم تو  نییپا دمشیگرفتم کش رشویدستگ

  کنهیچرا اتاقشو شبا قفل م نیاز سارا بپرسم ا خاستمیدوباره رفتم تو اتاق سارا م بعد

 بابا  يخابه ا دمید که

 !دمیتو لبتابم دوباره گرفتم خاب لمیف هیبعد از نگاه کردن  خالصه

 تو اشپزخونه  دمیشدم دوش گرفتم و لباسمو عوض کردم و پر داریا بسار يبا صدا صبح

  یبه سالم به جمع خانوادگ ـ

ساعت خودشو  هیاغا تا  میشیتلف م یاز گشنگ دیاشکان وا ما با هیخال ينگاه کردم به جا ینشستم رو صندل و

 تو روحت  يخدمتمون ا رسهیو م کنهیمرتب م

 وا  خورنیهمه دارن م دمید

 !ادیاشکانم ب نیکنیصبرنم ـ

 !رفت لندن شبیاشکان د: سارا

 ! تعجب بهشون نگاه کردم رف با

رفته خب  صدایصبحونه مو خوردم اشتهام کور شده بود چقد ب یبهم نگفته با گنگ یشکیپس چرا ه! رف واقعا

 ادمیبابا خب اون موقع که تب داشتم خاب بودم اوا  يا شدیکه کم نم تیزیچ يومدیم یحداقل واس خدافظ

 سسی ستین میفردا عروس ینیرفته بود خخخخخ ههه 

 اخ جوووون: بلند گفتم يخنده با صدا ریز زدم

 عمو به حرف اومد کردیبا تعجب داشتن بهم نگاه م همه

  یکم مونده برقص شدهیاخمات تو هم بود حاال چ شیپ ي قهیتو که چند دق: عمو
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  سین میفردا عروس ینیعمو  ییوا ـ

 که مامان گف خوندمیداشتم شعر م ينجوریقر دادم و هم هیپاشدم  بعد

 سرجات خجالت بکش  نیالهه بش: مامان

  هیوا مگ چ ـ

 دنیو زن عمو و بابا شروع کردن به خند عمو

 ك کردمیم يداشتم با صبحونه م باز ينجوریهم

 خودمو سرگرم کنم  تونمیخودشه م ولیا دیبه ذهنم رس يفکر هوی

 عمو  ـ

 م جانم دختر: عمو

 کار گرارو نظاره کنم يبرم باغ کارا خامیعمو م ـ

 دهیکار قبال انجام شده رضا داره انجامش م نیا: عمو

 خونه  نیتو ا دمیبرم همش پوس خامیعمو تو رو خدا م ـ

 یاعصابشونو خورد کن ينر یباش دخترم باشه ول: عمو

 !یزنیاخه حرفا م میآدم نیاوا عمو من اصن چن ـ

  دنیشروع کردن به خند همه

 !؟ يایسارا تو نم: کردم به سارا و بش گفتم رو

 نه بابا من اصلن حوصله ندارم : سارا

 ؟!میاسب دار نجایا ـ

  يمال منو ببر یتونیمال خودمه م شمیکیمال اشکانه  شیکیاره : سارا

 : زدم و گفتم یطانیلبخند ش هی

 ؟!کاریچ خامیمال اشکانه هس مال تورو م یوقت ـ

 گمشو  شوریب: سارا

 و ازش خاستم که بهم چکمه بده  دمیخند بعد

 میگرفت ادیرو  يدوازده ساله بودم من اشکانو سارا اسب سوار یساعت اماده شدم و راه افتادم وقت میاز ن بعد

 !برام سخت بود یلیاوالش خ
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 داره  یفیچه ک ییوا

رو به همشون با لبخند  کردنیبه باغ همه کاره گرا داشتن با تعجب نگام م دمیبعد از ربع ساعت رس خالصه

 اشکال داره به نظرتون؟  شمینظاره گر م نجایا امیخب اشکان رفته لندن کاراشو سپرده به رضا منم م هیچ:گفتم

 دارم  یچه حسه خوب یییوا

 خونه  يبر دیبا ياره اشکال داره شما دختر: از کاره گرا گفت یکی

  یبروکلفت گهیبه من م زدیم ییسه تا ستویب هینگا کردم  بهش

  دمیحرفارو بزنه به اشکان اطالع م نیا یکس گیبار د هیاگه  رمیگیم دهیحرفتو ناد نیا ـ

 اومد  ییپشته سرم صدا از

 !چه خبره؟ نجایا: ناشناس

  ياوه چه جد اوه

  کنمیم راتیدارم حلوا خ: که روم طرفه کارگرا بود بش گفتم يجور همون

 !سرمو چرخوندم سمتش؟  بعد

 کارا رونظارت کنه  خادیم نجایرضا نومزده ارباب اومده ا: از کارگرا گفت یکی

 !نهیرضا ا پس

قبله برگشتنه ارباب همشون تموم شه  دیسره کاراتون با نیزود باش نیبر نیستادیوا نجایپس شما چرا ا: رضا

 !که نیفمیم

 بله: اروم گفتن همه

  نییبفرما نیخوش اومد یلیخ: رفتن سرکاراشون رضا دوقدم اومد سمتم و گفت همه

 نیبد حیباغ توض نیدرمورد ا شهیم ـ

 شهیبله چرا نم: رضا

در  کننیاستفاده م ییمناسبه براشون از چه کود ها ییو چه خاك ها دنشونیها و زمانه رس وهیدرمورد م کال

 موردشون حرف زد 

 !به کاراشون شمیجالبه دارم عالقه مند م چه

 .پا مهندس بودا هیرضا هم خودش  نیا

 که اب راحت بتونه بره  میکردیراه اب ها رو صاف م میکردیخاکو درس م کردمیکارگرا کمک م به



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mishaaaa.b  –ارباب  يالهه 

wWw.98iA.Com ٥٦ 

 رضا به کارگرا اجازه رفتن داد  مین کوی يتا ساعت طرفا خالصه

 ونیکام هیو  نیده تا ماش هی بایاشکان تقر يکایواسه شر برنیمو  کردنیم نایاز ثمره ها رو داخل ماش یبعض

 بودن

 عمارت شدم هیامروز تموم شده بود از اسب سوار شدم و راه يخالصه کارا ونیو کام نیشون بردن تو ماش همه

 سالم ارباب : لبخند گفت هیبا  ادیسارا به طرفم م دمیکه وارد عمارت شدم د نیهم

 گمشو از سره راهم : اشکانو دراوردم و گفتم يادا

 خنده  ریز میزد یدو پخ هر

 ایشیم يزیچ هی ينخور یترش: سارا

 خسته م  یلیبرم بخابم خ خامیگمشو م ـ

  میناهار بخور میاول بر: سارا

  یاوک ـ

 :گفتلبخند  هیبه همه سالم کردم که عمو با  مینشست يناهار خور زیبه سمت اشپزخونه و رو م میرفت

 رفت  شیبه خانم ارباب خوش گذشت کارا چطور پ: عمو

 کردم  ذوق

برام  ویخوب بود عمو رضا همه چ یلیخ شهیچرا اشکان از کاراش خسته نم گمیم یعال یلیعمو نگووو خ ییوا ـ

 ...گفت

 نفس بکش  هیدخترم : لبخند گفت هیکه زن عمو دستشو اورد باال و با  گفتمیداشتم م يجور نیهم

 خنده  ریهمه زدن ز بعد

 لحظه ذوق کردم  هی نیدونیاخه م ـ

 کردن و شروع کردن به خوردن  يتک خنده ا همه

 دلم براش تنگ شده سرمو چرخوندم که از فکرش درام یلیاشکان خ هیخال یافتاد به صندل نگام

وض کنم ك صداشو پاشم برم لباسمو ع خاستمیاتاق مشترکمون نشستم رو تخت م میاز ناهار منو سارا رفت بعد

  دمیشن

  انیم ایحدس بزن امروز ک: سارا

 فرهاد : فک کردمو گفتم کمی
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  قایدق: سارا

  يریمیاز ذوق م يدار ـ

 کردم  يتک خنده ا هیو

 گمشوووو : سارا

  رونیدوش گرفتم لباسامو هم عوض کردم و از حموم زدم ب هیرفتم تو حموم  خالصه

 ! دمیگوشم کردم و خاب امویرو تخت خابش برده بود منم هندزفر سارا

 کجاس  سیاست ن نمیبود رو کردم طرف سارا بب یعجب خاب شیشدم اخ داریچهار ب ساعت

 وچشاشو دوخته به سقف  کنهیبعله داره فک م دمید

 بر منکرش لعنت  ـ

  یکنیزر زر م يدار ينشد داریهنوز ب: سارا

 گمشو  ـ

 تمو شستم و کنار سارا نشستم دستو صور رفتم

  یکنیفک م يدار انیامروز م نیخب از ـ

  دمشیند شهیم يهفته ا هیاره : سارا

 !سارا باش حرف بزن دنتید ادیخب بش بگو سه روز سه روز ب ـ

  کشمیخجالت م ییوا: سارا

 بغلش  رفتمیتو بودم م يخاك تو سرت اگ من جا ـ

  یتو رو ول کنن که همش تو بغله ارباب: سارا

  شهیازون داداشه تحفه ت بلند نم يبخار ـ

 کردم که سارا گفت يتک خنده ا بعد

 یخوب نیخاك تو سرت داداشه به ا: سارا

  نایمامان ا شیپ میگمشو برو دستو صورتتو بشور بر ـ

  یاوک: سارا

  نییپا میاز پله ها اومد گید قهیدق پنج
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ما هم  يسارا نیا شیو ن کردنیکه داشتن درمورد فرهادو خانوادش صحبت م میسالم داد نایامان ابا م يشاد با

 ! شل شده بود واال

  شهیاز دوساعت حرف زدن و نظرات خالصه همه رفتن اماده شن ماشاال فکشون هم خشک نم بعد

  رفتیم ریحوصله م داشت  گید کردیاونور م نورویلباساشو ا یه سارا

 سارا : حرص گفتم با

  کنمیخب دارم لباسارو پرو م هیچ: سارا

 يخب کلمو خورد میلباس بپوش بر هی هیجلسه معمول هی سیکه ن یسارا مجلسه عروس ـ

 گمشو : سارا

 رنگ انتخاب کرد یلباسه شکالت هیمکافات بالخره  یبعد از کل خالصه

 رنگ انتخاب کردم يلباسه سرمه ا هی منم

از  رونیکه خدمتکار گفت که اومدن خالصه اول سارا رفت بعد از ربع منم رفتم از اتاق زدم ب میشده بود اماده

 !ارنیپله ها اخرش پدره پاهامو درم نیا نییپله ها رفتم پا

 که کناره حامد بود  يا یهمشون سالم دادم و نشستم رو مبله تک به

 به خانومه خاب الو : دمیحامدو شن يك صدا کردمیم زیداشتم همه رو انال ينجوریهم

  شوریب اوردیداشت اون روزو به روم م نیبب ههه

 باز  شین يبه اقا: حرص گفتم با

  یگذرونیباغ واس خودت خوش م يریم یستیناراحت ن ادیانگار از رفتنه اشکان ز: حامد

 حد پررو  نیا تا

 داره  یاصن موندم به تو چه ربط یهه چقد تو نمک ـ

  یستیاز رفتنش ناراحت ن دمیبگم که فهم خاستمیداره من یبه من که ربط: حامد

  ستمیاره از رفتنش ناراحت ن ـ

 سوال؟  هی دیببخش: حامد

 خوشمزه س  يادینداره ز يکه قصد چارهیب یول یروان ادیپسره پررو اصن خوشم نم نیاز

 بنال ـ

  کنمیم یادب دارم شوخ یب: حامد
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 دارم  یمگ من باتو شوخ ـ

  وونهید يدختره : حامد

  نمیتکرار کن ب گهیبار د هیهووووو  ـ

 جوش نزن : حامد

  ارهیباش حرف نزدم حرصه ادمو درم گید

بش گفته  مایخواهرمه پر شیاره اشکان پ: کردم زیگوشامو ت گفتیزن عمو که به مامانه فرهاد م يبا صدا هوی

 خونه مون  ایلندن ب يهر وق اومد

 هیهم  مایسه سال بزرگتره س مایاز س مایش) مایو ش مایس(  يبه نام ها خواهره زن عموه دوتا دختر داره مایپر

 سال ازمون بزرگتره 

 یدوسداشتن يدختر مایس ما،یبرعکسه ش یدرموردش بگم کم گفتم ول یکال هرچ يپررو افاده ا يدختر مایش

 مهربونه 

 انگار اشکان خونشونه االنم

دلم براش تنگ شده بود  یلیاز پله ها باال رفتم چشم افتاد به اتاقش خ یو کسل یبا خستگ! از شام رفتن بعد

 !خابم برد دهیرفتم اتاق سارا به تخته خاب نرس

 یلیبرام خ يزیچ هیفقط  کردمیم یدگیوقتا تو باغ بودم و به کارا رس شترهیروز مثل طبق روال گذشت ب سه

دستوره اربابه بش  نیگفت ا دمیاز رضا پرس) ياول تو انبار برنیرو م ایو سبز وهیچرا م( نکهیا ومدیم بیعج

  شنیکه تو انبار خراب م دونهیخاك تو سره اربابت مگ نم: گفتم

 دونمیگفت نم دویخند

 نشدم  رشیگیبعد فراموش کردمو پ خالصه

ذوق کردم قرار بود ظهر خودشونو واس  یلیالبته با خانواده خواهره زن عمو از صبح خ ادیقرار بود اشکان ب امروز

 ! ناهار برسونن

 رو رضا بهم گفت  نایبرسن ا گهیساعته د میبودم به باغ و االنم اومده بودم قراره ن رفته

 نییاز پله ها اومدم پا نییپا دمیپر نیفک نکن نییپا دمیلباسمو عوض کردم و خودمو اماده کردم و پر يزود زود

 !قلبم اومد تو دهنم دمیکه د يمو اوردم باال به منظره اشادو شنگول سر ينجوریهم
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بود بعد با دهنه باز به  یزنه ک نیزن رو گردنش ا هیرو مبال نشسته بودن اشکان رو به روم بود و دسته  همه

بود همه نگاها برگشت به طرفم اخمامو کردم تو  مایس شمیرو شناختم بعد کنار ماهینگا کردم اون خاله پر هیبق

 ! و گفتم سالم کیرفتم نزد هم و

 دختر بچه دختره شماس  نیا: ابرو هاشو داد باال وبدونه جواب سرشو چرخوند طرف مامانم گفت ماهیپر خاله

 هی هیک نیبغلم جل الخالق ا دمیپر یکیکه  کردمیداشتم فک م ينجوریمن کجام بچه س نوزده سالمه هم اوا

  شهیاصلن باورم نم يسالم الهه چقد بزرگ شد ییوا: گفت غیبا ج ماکهیس هیعطر زنونه حس کردم بعد صدا

 بابا ولم کن خفه شدم  يا

 مایو ش ماهیبه جز اشکان و خاله پر دنیحرفم همه خند نیبا ا يشد رتریپ يکرد رییخانوم تغ مایبه سالم س ـ

 پررو  يره به اشکان کردم که زل زده بود بهم بعد سزشو چرخوند نه تورو خدا بازم نگاه کن پس ینگاه

بود که رو شونه  مایدسته ش شیتمومه حواسم پ یشروع کردم به حرف زدن ول مایرو مبل و با سارا و س نشستم

 اشکان بود  يها

که کناره اشکان  مایبودم که وارده اشپزخونه بودم چشم افتاد به ش ينفر نیصدامون زدن واس ناهار اخر خالصه

 !مایکرد نشستم کناره س میحرص یلیبهم زد خ مایکه ش ياشکان توهم بود پوزخند ينشسته بود اخما

 : بهم گفت هیبا کنا ماهیکه خاستم قاشقو بزارم تو دهنم که خاله پر نیشروع کردن به خوردن هم همه

  یکالس چندم دخترم

  ارنیدارن شورشو درم گهید نایا یکالس چندم گهیخنده داره به من م هه

 دومه دبستان  رمیل دبستانمو تموم کردم مکالسه او ـ

پوزخند بهش زدمو بدون توجه شروع کردم به خوردنه غذام که اشکان با  هیاخماشو کرد توهم  ماهیخاله پر دمید

  زمیعز يریکجا م: بلند شدو گفت مایفدم برداره ش خاستیکه م نیاز جاش بلند شد هم دیببخش هی

  رونیاز اشپزخونه زد ب یجواب چیبدونه ه اشکان

که  کردمیم ياشتهام کور شده بود و با غذام باز زمیعز گهیم ندمیدلم گرفت رو تو روه من به همسره ا یلیخ

 !همه غذاشونو تموم کردن و بلند شدن

اخماش  یلیامروز خ کردمیشدم و به اشکان فک م رهیو به سقف خ دمیرفتم اتاق سارا و رو تخت دراز کش منم

 مایسارا اومدن تو و س ماویکه س کردمیداشتم فک م ينجوریتو فکر بود هم یلیخ کردیود و بهم نگا نمتو هم ب

 اجازه هست : گفت
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 وا از صاحب اتاق بپرس  ـ

 میبزار میفل هیشد که  نیاز جام بلند شدم و سرمو شونه کردم خالصه قرار بر ا دنیبه خند میشروع کرد بعد

 يکه صدا نایرفتم به سمت اتاق بابا ا امیب ارمیرو ب usB نیاز ماش رمیم: مبود گفت يلبتابم تکرار يلمایف

برم  خاستمیشده م ادیز یلیروش خ گید نیا کردیداشت فوران م گیحسادتم د دمیاز اتاقه اشکان شن مارویش

گذاشتم تو  دویاز بابا گرفتم رفتم اوردمش کل چویو سوو نییتو اتاقش گفتم اصن به من چه از پله ها اومدم پا

  بمیج

 تو اتاق اشکان شوکه شدم مایش يبرم اتاقه سارا که باصدا خاستمیپله ها باال رفتم م از

  یبهم بزن تویامروز نامزد نیهم دیکه گفتم اشکان با نیهم: مایش

 کنم  کاریچ دیبا دونمیخودم م مایبهم دستور نده ش: اشکان

 از شوك درومدم با سرعت خودمو پرت کردم تو اتاقه سارا  ومدمیقدماش م يصدا و

فک ... کردمیبهم عالقه داره فک نم دیکه اشکان اگه دوسم نداره حداقل شا کردمیامکان نداره من فک م نیا

 يکه دوسش دار ویسخته کس یلیرفت و افتادم رو کف اتاق خ جیسرم گ هویتو شوك بودم که  یلیخ کردمینم

 رو دوس داشته باشه  گید یکیدوست نداره و

 

 : اشکان

 !مایبهت ش لعنت

 !بهم  لعنت

 !به پدر بزرگ لعنت

 به بابا بگم  یپدر بزرگ چ يکه بهم سپرد هیچه کار نیا!  یلعنت

  يا شهیش زهیمشتمو کوبوندم رو م یلعنت

 ! نییپا ومدیاز پله ها م هیکه داشت با گر دمیسارا رو شن يصدا

 : تعجب پاشدم که تند گفت با

  نیالهه افتاده رو زم...الهه  ارباب

اسمشو  یکنارش بود و با نگران مایس نیاز پله ها رفتم باال خودمو رسوندم به اتاقه سارا افتاده بود کف زم تند

  زدیصدا م
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 من الهه  هیخدا...الهه : مایس

روشن کردم از خونه  نویو ماش رونیاز اتاق زدم بشم عقب رفتم و  کیبش نزد دیتعجب رفتم باال سرش نه نبا با

 !یلعنت ماهیلعنت بهت پر یمحکم کوبوندم به فرمون لعنت.. یلعنت رونیزدم ب

 

 : الهه

همه اتفاقا مثل برق از  هویبود  کیتار کهینبود اتاق تار نجایهم ا یکس کردیباز کردم سرم بدجوردرد م چشامو

ساعت  هیتا  سیپس چرا قبولم کرد بچه که ن شهیباورم نم... شهینم جلو چشام گذشتن اشکام روون شد باورم

 !کردمیفک م ينجوریهم

 !خورد کنم منم همون الهه  تمویخودمو خار کنم شخص مایو ش ماهیجلو همه مخصوصا خاله پر دینبا

  خانیم نویهم ارمیکم ب دینبا داغونم

که چشم افتاد به اتاقه اشکان قلبم  رونیبرقو روشن کردم و رفتم حموم لباسامو عوض کردم و زدم ب پاشدم

 !بشکنمت يمنم بلدم چه جور يا یعوض یلیاشکان خ! یشکست لعنت

  نیارباب فرمودن که از اتاقتون خارج نش: که خدمتکار جلومو گرفت و گفت نییاز پله ها پا رفتم

 واسم  کنهیم فیتکل نیغلط کرده که تع یلیاربابت خ: گفتمکردم بهش و با تحکم  رو

 کجان  هیبق: وگفتم

 ! تو اشپزخونه : گفت یبا گنگ خدمتکار

 کنم افتاد  کاریو چ وفتهیکه قراربود ب يا یحالو حوصله نداشتم همش فکرم به موضوع اصلن

 نیدیوا مگه جن د! که وارده اشپزخونه شدم همه نگاها برگشت طرفم نیبه دره اشپزخونه هم دمیرس تا

  گمینم ایچ تیوضع نیمنم تو ا! نمیبب نیصورتاتونو برگردون

 ابروخام رفت باال  يتا هی هیک نیبعد سرمو گرفتم باال وا ا یو نشستم رو صندل نییگرفتم پا سرمو

 !هیک نیسارا ا ـ

 احسانه دوسته اشکان : سارا

از  خاستمیدو قاشق خوردم که اشتهام بدتر کور شد از جام بلند شدمو م یکیم به غذا خوردن کرد شروع

 : گفت مایکه ش رونیاشپزخونه بزنم ب

 که چندشم شد  زمیگف عز نیهمچ زمیاشتهات باز کور شده الهه عز نکنه
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از چهرت خوشم  یلیهم بش زدم و رفتم به سمته مبال خ گهیپوزخند د هی خورهیحالم داره بهم م دمید افتویق ـ

 ! مردمیم ينکبت داشتم از حسود! ادیم

 !بفهمه یکس خاستمیخراب بود نم یلیحالم خ خوردیخونمو م خون

 !نییپا ختیاشکام از گونه هام ر! شدم بدبخت

 !من يخدا امیراه ب يبا دلم چه جور حاال

 شمیاومدن پ مایو س سارا

 دادم به مبل و چشامو بستم  هیك کردم و سرمو تکاشکامو پا عیسر

 !مایاومده بودن جز اشکانو ش همه

رو  مایتو اتاق ك اشکانو ش میبرگردونم به طرف سارا بش بگم بر رموی خاستمیکه م نیباز کردم و هم چشامو

 يدستشو کرده بود کناره شونه ها مایو اشکان بودن ش مایش زدمیو نفس نفس م ستایقلبم از حرکت ا دمید

فراموشش  تونمیم يچه جور نییپا دقطر از اشکم اوم هی نییسرمو گرفتم پا! سمته مبال ومدنیاشکان و داشتن م

 ! کنم روزه مرگمه خداااااا

 پدر : صداشو صاف کرد و گفت اشکان

 بله پسرم : عمو

 ازدواج کنم  مایبا ش خامیم: محکم گفت یلیخ اشکان

همه شوکه شدن از  یلیخ یپست یلیخ کشمتیم یحد سخت باشه عوض نیتا ا کردمیوون شدم فک نمر اشکام

اشکامو پاك کردم و سرمو گرفتم باال همه داشتن  نییسرمو گرفته بودم پا ينجوریهم ومدیدرنم ییصدا یچکیه

باز کردم از همه  هیند ثاناز چ عدچشامو بستم و ب يروزیبا پ مایو ش یبالبخند مخف ماهیخاله پر کردنیبهم نگاه م

 عمو تو شوك بود  شتریب

 اما : عمو

 بزارم خوردم کنن  دیپاشدنه من ساکت موند نبا با

 پوزخند زدم بهش و راهمو کج کردم  هیبرداشتم به سمت اشکان  قدم

 !بستم تموم شد چشامو
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از پله ها رفتم و وارد اتاق سارا شدم و خودمو پرت کردم  عیندادم و سر یتیاهم ختنیریپله باال رفتم اشکام م از

تنهام  ومدنیممنونم ازشون که ن یلیبودن خ نییکردن تا سه ساعت همه پا هیرو تخت و شروع کردم به گر

 ! گذاشتم که با خودم باشم

 !جا برم نیاز دیبا

 بشه  یبمونم که چ! تونمینم گید

 اومدن تو  مایم که سارا و سدره اتاق اومد اشکامو زود پاك کرد يصدا

 يشدم که صدا رهیشد تنها سرمو تکون دادم و به جلو خ يحالت خوبه الهه و اشکاش جار: با تاسف گفت سارا

 متاسفم الهه : دمیرو شن مایس

 !دستم يچشم خورد به حلقه  هوینگفتم  یچیو ه هیگر ریبغلش کردم زد ز رفتم

لباسم  بهیج یکیاز اون  چویولش کردم بلند شدم رفتم حموم لباسامو عوض کردم و سوو هیاز چند ثان بعد

 !برم دیبا ینیشد  يدراوردم و محکم گرفتم دستم اشکام جار

مال من  گیبرم حلقه رو پس بدم د خاستمیم رونیاروم در اتاقو باز کردم و زدم ب! بودن دهیخاب مایو س سارا

 وا مگ نرفته خونه  دمیاحسانو شن يشدم صدا کیاشکان نزدباور کنم به اتاق  دیبا! سین

  کننیاز کشور بهمون شک م میخارجشون کن ياخه چه جور! داداشه من : احسان

 نیهم دیهارو با شهیهمه جنسا مخصوصا ش میتونینم یچ ینی میکردیخارجشون م ينجوریهم شهیهم: مایش

 ؟!یفهمیزنگ زدن بهم نم میاالن خارج کن

 !جنسا؟! ؟ شه؟یهنگ کردم چشام قفل شده بود به دره اتاق ش! ؟؟ی؟؟؟؟چ! ها؟

مثه منگال  ينجوریربع ساعت هم! رفتم عقب نه؟ ؟ کشمینم گیخدا نه د ای! چه خبره؟ ؟؟ نجایمن ا يخدا

رفت  نیپوزخند زدم به خودم به من چه مگ منو ادم حساب کرد همه اعتماد م از اشکان از ب هیبودم  ستادهیوا

و دره اتاقو باز  نییپا دمیکش ور رهیکه بش داشتم قلبم شکست اهسته اهسته رفتم جلو دستگ یقاداتهمه اعت

 ! دمینشن یچیبخدا من ه کردنیکردم هر سه تاشون داشتن با تعجب نگام م

 : پوزخند زدم به اشکان و گفتم هی

 : گفتم گیبدم وبا پوزخند د نوبهتیفقط اومدم ا ـ

 !یقاچاقچ ياقا... ياقا
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که رومو کردم طرفشون که با بهت داشتن نگام  رونیخاستم از اتاق بزنم ب شیارا زیحلقه رو پرت کردم رو م و

 ! مگه نه؟ کنهیخدا درو تخته رو خوب باهم جور م: گفتم کردنیم

  دمینشن یچیمن ه: با تحکم گفتم و

 !بگم سایبه پل تونمیهم نم یاز طرف جمیگ یلیخ رونیاز اتاق زدم ب و

 رونیگاز دادم و از روستا زدم ب نویماش!  نییپا ختنیریروشن کردم حالم خراب بود اشکام از گونه هام م نویماش

 

 : سال بعد سه

 : الهه

 !که جلو روم بود اشکان بازم اشکان يزدم به پرونده ا يپوزخند

 !کاراش هیاداوری بازم

 بهت  لعنت

 یلیخودمو غرق کردم تو درسو دانشگاه و کار خ رونیکه از روستا زدم ب يساله که فراموشش کردم از روز سه

 تیاهم یشکیادمه سرد به ه هیعوض شد شدم  امیرفتم کنار پنجره ازاون روز دن! نجایا دمیرس دمیکش یسخت

  کردمیقبول نم ویکس کردمینم یشوخ یبا کس گرفتمیگرم نم یشکیبا ه دادمینم

 !سیمخ بابا رو خوردم که گذاشت بشم پل یکل یمامورمخف هی شدم

 !تیمامور رمیم ایتا شب ساعت ده خونه  رونیب زنمیاز صبح م! دستم اومده یزندگ قلقه

  یاقا اومده اشکان فروتن نیاز باال پرونده ا حاال

 ! فیح لیفام نیا فیح

 ! دنیفهم بالخره

 ! دادن یسوت هی بالخره

و لندن و  رانیا نیباند معروف ب نیخوشحالم که دارم بزرگتر نیاز رمیاشکانو بگ خامیم نکهینه از ا خوشحالم

 !رمیبگ

 ! بد یلیشروع کردم خ رویبد يباز

 : تو دستم فشردم و گفت پروندرو

 !منم دانیم نیا روزیمنتظر باش پ یفروتن ياقا
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 رونیگرفتم باال و از اتاق زدم ب سرمو

و بش احترام گذاشتم ورفتم جلو پرونده رو گذاشتم قبل از رفتم ت دییبفرما هیسرهنگ درو زدم وبا  شیپ رفتم

دوم و  يدرموردش فک کن ستوانا کمی نیدخترم بب: به حرف اومد يمن حرف بزنم جناب سرهنگ غفار نکهیا

  یقبولش کن يجور هی دیبا دنیپرونده رو نم نیچون ازدواج کردن همسراشون بهشون اجازه ا توننیسوم نم

  رونیاحترام بش گذاشتم و از اتاق زدم ب هیقبولش کردم و: تکون دادمو وگفتم سرمو

شدم وبه سمت  نیوارد ماش رونیبود رفتم لباسامو عوض کردم و از اتاق کار خودم زدم ب مینو ن بایتقر ساعت

 ! خونه روندم

 دمیمامان شن از

 !گرفتن بعده سه سال هنوز ازدواج نکردن خنده داره ویبعد از رفتنه من روزه بعدش جشنه نومزد که

محکم وارده  يشدم و قفلش کردم و با قدم ها ادهیپ نیزدم وارد خونه شدم از ماش موتویر دمیدره خونه رس به

 شام خورده بودن  شهیانگار مثل هم خوردنیم یخونه شدم مامان بابا رو مبل نشسته بودن و داشتن چاه

 سالم : گفتم محکم

بهشون سالم  يجد نیسه سال کارم شده بود هم نیسالم دادن و از پله ها رفتم باال و وارد اتاق شدم تو ا دوهر

 ! تلخه خودمم خسته شدم میو بس زندگ دادمیم

 يموهامو شونه کنم برا خاستمیغذامو خوردم و دوباره رفتم باال م نییعوض کردم و ازپله ها رفتم پا لباساماو

 !دراوردم نشونه گرفتم به پنجره نه خوب بود رمویچشم افتاد به هفت ت دمیکشو رو کش نیهم

 انداختمش تو کشو موهامو شونه کردم و رفتم رو تخت چشام گرم شد و خابم برد دوباره

امروز هر طور  نیینگاه به ساعتم کردم وقت ندارم زود خودمو اماده کردم و از پله ها اومدم پا هیخاب پاشدم  از

 چیرو نبردن بدون ه مایکه چرا تو پرونده اسم احسان و ش نهیکنم تعجبم تو ا دایازشون پ یسرنخ هی دیشده با

 بهم پرونده رو دادن  یحیتوض

  حاتشونیتوض

 نامشخص : یزندگ محل

  70: سالشه چند

 اشکان : اسم

  یفروتن: لیفام
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 باه وارد کرده مشخصاتو اشت نیا یکیشدن و من خبر نداشتم  ریپ یفروتن ي؟ اقا!داره  خنده

 !پروندس که بهم دادن؟  نمیقرار گرفته ا یکه وارد شده وخارج شده مورد بررس ییزایدرمورد چ فقط

 داغون خودمو رسوندم  یاعصاب با

 به خودم قول دادم  امیپسش برم از

کردو سالم داد سرمو تکون دادم رفتم تو اتاق کارم لباسامو  یچندتا پله باال رفتم که سرباز بهم احترام نظام از

 !هرطور شده بفهمم دیبا یعوض کردم و نشستم رو صندل

 ! يچه جور اخه

 ؟ ! بودمش دهیجا د هیاشنا اومد انگار  یلیکه گرفته بودن واسم خ یونیراننده کام اون

 باش  يبه مخت الهه قو اریب فشار

 ! خبر ندارم یچیمن از ه گهیفقط م زنهیحرف نم شیبار رفتم بازجو هیم سراغش قبلن بر دیبا یلعنت ادینم ادمی نه

  ییبود با من، بفرستش تو اتاق باز جو ییتو بازجو شیبار پ هیکه  یونیاون اقا کام: صدا زدم و گفتم سربازو

 بله قربان و احترام گذاشت رفت: سرباز

  ییپاشدم رفتم تو اتاق باز جو قهیاز چند دق بعد

  نیبه دوتا سرباز گفتم تنهامون بزار رو

چون دارن  يجواب بد دیبدونه کمو کاست با پرسمیازت م ویهمه چ گیبار د هی: چشاموبستم و گفتم قهیدق هی

  کنمیخودم ازادت م ادیاگ جوابات خوب درب کننیضبط م

  ستونیاسم رئ: گفتم تیباجد

 اشکان : ونیراننده کام يانصار

  یفروتن: لشیفام

  70: سالشه چند

 بار  هی: شیدیبار د چند

  جیتو خل: کجا

 جیبه طرف خل میبردیو م میکردیکه از انبار روستا خارج م ییکاالها: اونجا یرفت یچ واس

  ستایب: نیبود ونیکام چندتا

 !!چندتا؟ : گفتم باتعجب
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 نیکنیچرا درك نم خورمیخانم ستوان به خدا من روحمم خبر دار نبوده قسم م: گفت هیبا گر يانصار

 !گفتم چند تا؟: اخم گفتم با

  ستایب: اروم شدو گفت کمی

 !!؟؟؟ ستا؟یب!!!امام چه خبر بوده؟ ؟ ای

 کرمان : سکونت شما محل

 ؟!!؟ دونمینم: ستونیسکونت رئ محل

  يده سال اب خنک بخور يخایم ـ

که گفت فردا  نیگفتم پولمو اول بد سمیداشتم به رئ ازیبه پول ن ستمیبار رفتم مطمئن ن هیبه خدا فقط : يانصار

 ایادرس ب نیبه ا

  نیفرمودیخب م ـ

 .........پالك ... تهران کوچه : يانصار

 ! ؟یچ یعنیشدم  شوکه

 !بگو؟ گیبار د هی ـ

 ...ادرس که  نیا

 بش نگا کردم  یتعجب و گنگ با

که ادرس ادرسه خونه  یچ ینیبود  ریاعصابم خراب بود کال هنگ کرده بودم ذهنم درگ ستادمیپاشدم وا! احمق

 !ماس؟؟؟؟؟؟ ي

  هیا يچه باز گید نیا یلعنت زیرو م کوبوندم

  نیبر نیتونیگفتم م میس یبا ب کردنیکه داشتن ضبط م ییبه کسا رو

 ادرسو بهت داد  نیا یک: و به جلوش خم شدم و گفتم یراستمو گذاشتم رو صندل يپا

  گاردایاز باد یکی: يانصار

 ! یلعنت

 !!!؟؟؟؟یرانیا یرانیسرباز ا: داد زدم بلند

 !بله خانم ستوان؟ : احترام گذاشتو گفت یرانیا

 زود  يتو اتاق چهره پرداز نیببر شونویا ـ
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 وستمیبهشون پ يا قهیبله قربان بعد از چند دق: یرانیا

  نیدیخب به کجا رس ـ

 سالم قربان هنوز چشما و ابرواش مونده : یهمت

 باشه  ادتونیاطالعات غلط دادن برابر با دوبرابر حبستون  يانصار يسالم اقا کیعل ـ

 چشم خانم ستوان: يانصار

  نیمالقات کرد شونویا یک يانصار ياقا ـ

  شیسه ماهه پ بایتقر: يانصار

 !تو کدوم روستا؟  نیگفت ـ

 .... يروستا: يانصار

 قدم رفتم عقب  دو

 ! لنگهیکار م يجا هیما سردراوردن  يچطور به ادرس خونه  پس

 دراورده  رمردیپ هیکه اشکان خودشو به شکله  نهیا حدساتم

بوده و اطرافشم  وهیاول م يسه طبقه  يها يبودن بعد از بسته بند ونیتو کام وهیم يپرونده انگار کاال ها طبق

 يب هاها شرا ونیوسط کام ونایاز کام یبودن تو بعض اكیو کراك و تر شهیها ش يوسطش تو بسته بند وهیم

 کردن  دایهفت ساله و الکل پ

  کردمیکه فک م یمرموز تر از اون یفروتن ياقا

 ...اومد  ادمی... وارد انبار شده بودن بعد از فکر اون روز متوجه شدم  نیواس هم پس

  دمیبود که اون روز تو باغ د ياومد اون همون راننده ا ادمی

 !کشهینم مخم

کنم چون به  ریبدون مدرك اشکانو دستگ تونمینم!  ؟یچ ینیچشامو بستم  یتو اتاق کارم نشستم رو صندل رفتم

 !از هفتاد شتریب ایاون هفتاد ساله شه  شهینم لیبودن اسمو فام یکیخاطر 

 !برم انبار روستا دیبا

 اتاقو زدن  در

 تو  نییبفرما ـ

  یاشکان فروتن ياز عکسه اقا نمیستوان ا: یهمت ياقا
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 کردم و برش داشتم  دستمو دراز زیرو م گذاشت

کردم  یعصب يتک خنده  هیمسخرس  یلیههه بدجور رفتم تو شوك خ! کردم زل زدم بهش مسخرس نگاش

 اجازه خروج دادم  یو به همت زیرو م دمیمحکم کوب

 پدر بزرگ هه خنده داره  عکس

  یلیکرده خ رمیدرگ یلیخ ارهیاشکان خودشو به شکل پدر بزرگ درب دیمرده چرا با شیکه پنج ساله پ اون

 !پرونده هاس نیبدتر از

برم اجازه رو صادر  دیلباسامو دراوردم و با سرهنگ هماهنگ کردم فردا صبح با دو نفر سرباز با! هیواقع ریغ یلیخ

 !کرد

 شدم یوارد جاده اصل امیباش کنار ب تونستمینم اوردمیبه مخم فشار م یبود هر چ ریذهنم درگ! شدم نیماش وارد

 !نکردم يبش توجه ا! يپشت سر نیکه چشم افتاد به ماش کردمیم یرانندگ داشتم

زدم و وارد خونه  موتویخونه بودم که سرعتشو کم کرد ر کیگازشو گرفتم دنبالم بود نزد کنهیداره تعقبم م یکی

 ! باشه تونهیم یک ینیشدم 

قفل کردم و راه افتادم به سمت خونه جلو در  نویماش زنمیدارم خودمو گول م دونستمیاشتباه کردم خودم م حتما

 !زنونه شیکیبود دوتاش مردونه و  یسه جفت کفش اضاف

ك رو  ییکسا یتونستیم میبود که مستق يخونه طور يلبتابمو جا بجا کردم و وارد خونه شدم دره ورود فیک

 يزایاز چ گیوقته د یلیخ نگاه کردم اشکان و احسان شیبعد به کنار مایچشم افتاد به ش ینیمبل نشستنو بب

 !شمیشوکه نم کیکوچ

 !رانهیتو ا یفروتن يافا پس

 !سالم بابا سالم مامان: محکم رفتم جلو رو به بابا و مامانم گفتم يگامها با

 !ندارن ینکردم انگار اصن وجود خارج يخونسرد از پله ها رفتم باال اصلن بهشون توجه ا یلیخ

لبتابو پرت کردم رو تخت و لباسامو عوض کردم البته با حجاب تر  فیتم تو کبه در اتاق بازش کردم و رف دمیرس

ابم روش و  هیکنه رفتم تو اشپزخونه غذامو خوردم و  رییتغ میقانونه زندگ دینبا شهیمثل هم رونیاز در زدم ب

که  کردمیفکر م ينجوریداشتم هم شهینم ينجوریکنم ا دایپ یراه دیدوباره رفتم باال و رو تخت نشستم با

 اومد میگوش يصدا

 بود يغفار سرهنگ
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 سالم سرهنگ  ـ

به  يازیاومده اون ستوان ن شیپ یمشکل هیکه  نیزود اماده ش یسالم خانم فروتن کیعل: هل گفت سرهنگ

 زود اماده شو  نیکه قبلن رفته بود يدارن برو همون خونه ا اجیکمکتون احت

 من فراموش کردم باز  يخدا! دوباره رفتم تو رونیم از اتاق زدم بو چکمه هامو پام کرد دمیکردم پالتومو پوش هل

: دمیمامانو شن يکه صدا رونیاز خونه بزنم ب خاستمیو تند م نییاز کشو دراوردم و از پله اومدم پا رمویت هفت

 دخترم  شدهیچ

 برم  دیسرهنگ تماس گرفت با: نکردم و گفتم ينشسته بودن بهشون توجه ا همه

نبود امروز انگار ستوان  یچیتو اون خونه ه میروشن کردم و گازشو گرفتم قبلن رفته بود نویو ماش رونیب زدم

مال من  ارمیقاتال سردر نم ياز پرونده  ادیکردن ز نکارویا سایپل چوندنیپ يشروع کرده انگار برا قاتویتحق يازین

ارووم رو  یلیبه ستوان احترام گذاشتم و خ نییاومدم پا نیاز ماش! مورد نظر يبه جا دمیکردن رس ریانگار گ! نبود

به پشت کردم همه  ییرفتم باال ورفتم اونور خونه نگاه واریتو ستوان همونجا موند از د نیاشاره کردم که بر هیبق

 کیموز ياماده باش بودن بهشون اشاره کردم که پخش شن خودم از پله ها رفتم باال و وارد خونه شدم صدا

رو  هیکردمو گفتم دستا باال همه سربازاروفرستادم که بق ییهوا کیگرفتن شل یتند انگار پارت یلیخ اونم ومدیم

 !کو؟  ستیرئ: خدمتکار گذاشتمو گفتم کینبود پس تو اتاقاس اسلحه روروسر  نجایا هیکنن اصل کار ریدستگ

 اونجاس : کرده بود اتاقو نشون دادو گفت هل

لگد  هیباال بود اتاقو با  یلیخ کشیموز يچون صدا دهینشن کویشل يصدا دونستمیاهسته رفتم م يقدم ها با

تو دستش افتادو  وانیچشش که به من افتاد ل خوردیدختر کنارش بود و داشت مشروب م هیبازش کردم 

 !کستیش

 انجام شد  تیبا موفق اتیستوان عمل جناب

دره  عیسر یلیاومد خ رونیب ینفر نقاب هیجلوم و  دیچیپ نیماش هی هویخسته بودم  یلیاز تشکر رفتم خونه خ بعد

 نینداشتم همچ ییتوانا چیشکه ه یلیباز کرد و اسلحه رو باال سرم گرفت هم خشک شده بودم و هم خ نویماش

دسمال گرفتم جلو دماغم  هی هویبردم باال  وشدمو دستامو دستام ادهیپ نیبود از ماش ومدهین شیهم برام پ يزیچ

 ......شدم هوشیب دهینرس هیه به ثانک دمینفس کش هی

 یکیاومد  ادمی زیهمه چ هویکجاس  گید نجایبودم ا یو رو تخت بزرگ کیاتاق تار هیچشامو باز کردم تو یوقت

 !یکرده به دستام نگا کردم دستام بازه پس واس چ هوشیمنو ب
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 و بازش کردم فکم افتاد چشام از تعجب گرد شده بود  دیعادت کردن رفتم به سمت کل یکیبه تار چشام

 !ه؟یاتاق ک نیا! ! یاتاق خوشکل چه

 ؟! ستیکه اتاق من ن نیا

 چرا قفله  نیوا ا نییپا دمیرو کش رهیبه در دستگ دمیچرخوندم و رو در ثابت شد اورم گام برداشتم تا رس چشامو

  یلعنت: ب در زدم و گفتم گیمشت د هی ستین یکس... ستین یکس: شدم مشت زدم به در و گفتم یعصب

 !دنیکه منو دزد یچ ینیموهام مخم هنگه  يرو تخت دستامو گرفتم ال نشستم

 !باشه؟ تونهیم یک

 سرمو بردم باال  عیدر باز شد سر هوی

تو : و گفت نییسرشو انداخت پا ستادمیپاشدم وا زارمینداشت چون ارزش ندارن ازشون ب یاحسان تعجب هه

 يداریب

  ادیبگو ب ستوینه هنوز خابم برو اون رئ: زل زدم بش و گفتم يخونسرد با

 ...دیتو با: احسان

 زدمو و گفتم داد

  ادیبگو ب ستیبه اون رئ ـ

 !نجا؟یچه خبره ا: با اخم اومد تو اشکان

 ازت بپرسم  دیکه من با هیزیچ نیا: م و گفتم نهیکردم بهش و دستامو گره کردم رو س پشتمو

 !اگ جوابتو ندم؟ و : اشکان

  ارهیپوزخند زدم بهش داره شورشو درم هی

 احسان تنهامون بزار : دمیشن صداشو

 به اشکان انداختو رفت  ینگاه احسان

 !من دستته نه؟ يپرونده : اشکان

 يزیچ هیبه خودم دروغ بگمو خودمو گول بزنم هنوزم  تونمینزدم دلهره داشتم نم یپنهون کردمو حرف تعجبمو

 ته دلم هست 

  یقاچاقچ ياقا گردمیدارم دنبالت م دمیهم فهم ویاره دسته منه همچ: زدم تو چشاش و گفتم زل

 بش بزنم  هیکنا هی دیصورتمو برگردوندم با باحرص
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 و با غرور بش نگا کردم  یفروتن ياقا ینتونسته ازم دربره توام جزوه هموناش یچکیه ـ

 نم يتو دستا یینجایفعال که ا: اشکان

 یکنینم یغلط چیهفتاد ساله تو ه ياقا ـ

 : قدم دومو برداره ك بش گفتم خاستیقدماومد جلو و م هیبا اخم  اشکان

  یدزدم هست دمیشه البته االنم فهم کیبهم نزد یقاچاقچ هی خامیجلو نم این ـ

 کلمه رو تکرار نکن  نیا نقدیا یفهمیم ستمین یمن قاچاقچ: اشکان

 اقا کنمیم رتیدستگ!پس احتماال بابا بزرگه اره؟ ! ؟یستیپس تو ن: کردم و گفتم یعصب يخنده  هی

  یینجایفعال ا يتا اطالع ثانو: اشکان

 !بپرسم چرا؟ تونمیاونوقت م ـ

 نه : اشکان

 نه  يدیترس ياریشورشو درم يدار گید ـ

 یشیم مونینکن پش يبچه با من باز نیبب!از تو؟ : زدو گفت يپوزخند هی اشکان

  نمیبب ختتویر خامینم رونیگمشو ب: چرخوندم و گفتم رموس

 عصبانت محکم درو قفل کردو رف  با

 !یو خودمو انداختم رو تخت لعنت دمیکش یپوف هی

 کشمیاخرش م نویکردم من ا ریگ يبد یلیخ تیخراب بود تو وضع اعصابم

 !دمیگذشته بود گرفتم خاب کیکنم فک کنم ساعت از  کاریچ دیبا دونستمینم

 رهیقبول کنم که پرونده م داره از دستم م تونمینم ادیاز دستم برنم يکار چیه نجامیم سر رفته ده روزه ا حوصله

! 

 االن  یبوده ول زیام تیموفق اتمیاالن همه پرونده ها و عمل تا

تو اتاق  اوردنیغذامو م مایوقتا ش یبرام مهم نبود فقط احسان و بعض دمیرو ند یفروتن ياقا گهیاون روز د از

  شدیوقتا مهربون م یقابل درك بود بعض ریبرام غ مایش يرفتارا یول دمیپرسینم یچیمنم ه

 کردمینگاه م واریجهت به سقفو درو د یرو تخت وب نشستمیم همش

 هه  میدید زادیادم هیکه در اتاقو باز کردن طبق معمول احسان بود بالخره  کردمیفک م داشتم

 دم بش رو تخت و زل ز نشستم
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  ندتیبب خادیاشکان م: احسان

 غلط کرده  ـ

 !؟؟یچ: احسان

 ایخودت بفرما ب يمالقاتم کنه بش بگو کار دار خادیزندانه که م نجایمگ ا ـ

 ...اما : احسان

  رونیب ـ

 به طرف در گرفتم  دستمو

 !لبخند از اتاق خارج شد با

 !هیفروتن ياز ربع ساعت در اتاق زده شد مطمئن شدم اقا بعد

  فتهیدرو محکم بست گفتم االن م نیتو و همچ اومد

  يگهواره ا یشلوارش وبعد نشست رو صندل بیقدم اومد جلو دستاشو کرد تو ج هی

 : ...زل زدن تو چشام بالخره به حرف اومد قهیدق هیاز  بعد

 یکن يباهامون همکار دیبا: زل زدن تو چشان بالخره به حرف اومد قهیدق هیاز  بعد

 گفت یچ نیتعجب گرد شد ا از چشام

 !مثله شما؟ یکیکه بشم : پوزخند گفتم با

 ستمین یمن قاچاقچ یفهمیچرا نم: موهاش کردو گفت يدستشو ال یبا کالفگ اشکان

 نگفتم یچیپوزخند بش زدم و ه هی

که بهت  یکس هیریدستگ يبرا ستمین یبگم من قاچاقچ تونمیاالن فقط م: خودش شروع به حرف زدن کرد که

 !؟یفهمیم یکن يباما همکار دیبا گمیم

 کارا استاده باهاتونم هم دسته  نیاون که تو ا! ؟يریگیجونت کمک نم مایچرا از ش: حرص گفتم با

 به نومزدم  شهیم تیحسود: لبخند زل زد بهم و گفت با

 !باشه یخر ک: پوزخند گفتم با

 ! یکه فک کن دمیروز بت مهلت م هی: شدو گفت يجد

 کنمیکه قبول نم گمیاالن بت م نیهم: گفتم يجد منم

  يموندگار گیماهه د شیتا ش نجایباشه پس ا: قدم اومد جلو و گفت هی
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  یبکن یتونینم یغلط چیه: و گفتم ستادمیوا

  مینیبیم: زدو گفت يپوزخند

 ازت متنفرم : حرص گفتم با

 و رف  دیمحکم درو کوب هیبرگردوندم که بعد از چند ثان وسرمو

عادت  گیماهه د هی تیبار بدون اطالع دادن رفتم مامور شیبابت مامان وبابا مطمئنم چون قبلنا پنج ش از

االن ممکنه فک کنن دوباره  ینیعادت شد براشون  گیبعد د یشد ول یعصب یلیبابام خ تمیمامور نیکردن اول

 !تیرفتم مامور

جنسارو  دیکه گفتن با دمیخودم شن ستمین یکه من قاچاقچ یچ ینیمنو برد تو فکر  یلیحرف اشکان خ یول

 !میکن ریدستگ ویکی دیگفت با میخارج کن

 ؟!کردنیم دایخودشون اونو پ دمیشا ایو  کشتنیبودن که خودشون اونو م یاگ قاچاقچ خب

  اوردمیکه سر درن من

 !باشم؟ نجایماه ا شیتا ش تونمینم

بازم تا دوساعت دست  یگرفتم ول مویتصم سکیبودم و اهل ر سیکه پل ییازون جا انهیبودم قبول کنم  مردد

 بازش کن  گمیم یقاچاقچ يزود اقا نویا نیبازکن: اخرش درو زدم و بلند گفتم کردمیدست م

  شدهیچ: گفت یاومد تو و با مهربون مایو دره اتاق باز شد و ش دمیروشن ییقدم ها يصدا قهیدق هیاز  بعد

 کار دارم زود صداش کن  ستیبارئ: اخم گفتم با

 طرف  نیاز ایخب ب لیخ: مایش

 خودم راهو بلدم برو کنار : حرص گفتم با

 اول رفت منم دنبالش راه افتادم  خودش

 بود  یقشنگ ي خونه

 !کارا نبود نیاالن وقت ا یول

  کردیکه نشسته بود رو مبل و داشت به اومدنم نگا م دمیرو د یفروتن ياقا

  يبر یتونیم: گفت مایبه ش دمیاشکانو شن يچپم که صدا يراستمو انداختم رو پا يو پارو به روش نشستم  و

 حرفتو بزن : گفت مایاز رفتن ش بعد

 قبول کردم  ـ
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 !چرا؟ : اشکان

  ارمیتو اون خراب شده دووم ب تونمینم ـ

  دونستمیم: اهسته گفت اشکان

 یندون خامیم: اهسته گفتم منم

  دمیشن: اشکان

 يمنم گفتم تا بشنو ـ

 زل زده بودم بهش که صداش درومد  ينجوریرو صدا زد منم هم مایسرشو تکون داد و احسان و ش اشکان

 شده  يزیچ: اشکان

 رینخ ـ

 اومدن و نشستن رو مبلها  مایش احسانو

*** 

اومد  قهیدق هیاز بعد  یاتاق خیکرد و احسان پاشد رفت به رفتنش نگاه کردم رفت تو  يبه احسان اشاره ا اشکان

 نداره اون عکس بابابزرگه  یخب تعجب مییجلو زیعکسو انداخت رو م هیو  رونیب

 : گفتم یحالت گنگ با

 خب  ـ

 ! ه؟یک نیا یحدس بزن یتونیم: احسان

 ! ؟یبگ يخایم یچ: اخم گفتم با

  میادم نیدنبال ا قامایدق سین نیا یبگ يخایکه م يزیاون چ: گفت اشکان

  یکنیم داشیبرو قبرستون پ: اخم گفتم با

 اونجا  میاول بر دیبا یگیم ینی: کردو گفت يتک خنده ا هی احسان

  نیحرفتونو بزن: اخم گفتم با

 اشکانه : که ساکت بود بهم نگا کردو گفت مایش نباریا

 ماسیش يها يالبته از صدقه سر يجوون موند ينشد ریپ ادیعکسم ز نیشده تو ا ریخب پس مبارکه پ ـ

 خار بره تو پات  هینزاره  ندهیممکنه در ا

 همه متوجه شدن  زدمیحرف م هیبا کنا داشتم
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 من مطمئنم اشکانه  یـ خب احتماال پدر بزرگه ول! سیاشکان ن نیا: احسان

  يشد سیپل یتو چطور رفت: اشکان

 دزد ياغـــا یکنیمسخره م: حرص گفتم با

 گفتم  نیهم يکردنبرایبا تعجب بهم نگاه م همه

 نکنه بش مدالم بدم  دهیخب منو دزد هیچ ـ

سرمو با اخم چرخوندم سمت  کردینگام م ينجوریاشکان داشت هم یکردن ول يو احسان تک خنده ا مایش

 با من کار نداره  ستونیانگار رئ: احسان و گفتم

 به من نگا کن  یزنیحرف م يدار یوقت: اشکان

 ! شد؟ یچرا عصب نیا

 دزد  ياقا نمیبینم یلیدل ـ

 اومد به سمتم که احسان جلوشو گرفت  اشکان

 ولم کن احسان : اشکان

  هیچ ایبچه باز نیا: مایش

 سخن از زبون عروس  هی ـ

 ینزن هیکنا نقدیا شهیم: با حرص گفت مایش

  يسوال بعد شهینه نم ـ

  ارمیادما کم ب نیا شیپ خاستیدلم نم اصلن

 سر جات  نیاشکان بش: رو به اشکان گفت یبا کالفگ مایش

 دوباره نشستن و سکوت برقرار شد  همه

 برادرشه  ستیپدربزرگ ن ینیبیم يکه دار يمرد نیا: اشکان

 پدربزرگ که داداش نداشته دیچرخیبه همه نگاه کردم زبونم نم یبا گنگ! ها؟

 !؟یچ ینی! !پدربزرگ که داداش نداره ـ

باند قاچاق  هیبادوستش وارد  یهفت سالگ ستویچرا داره داداش پدربزرگمون اسمش اشکانه بعد از ب: اشکان

 رهیاشکان با دوستش م کنهیو از خونه طردش م کنهیاز ارث محرومش م فهمهیپدره بابابزرگ م یوقت شنیم
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ازش  گهیبعد از اون اتفاق د شهیماز اشکان تو خونه زده ن یحرف گهید شهیاونجا موندگار م شهیهم يلندن و برا

 بابابزرگ شیاومده پ...االن اومده  نکهینشد تا ا يخبر

 !اون که گفته بود مرده؟ !پدربزرگ؟ ؟ شیپ

 بهشون نگاه کردم  یجیو گ یگنگ با

 اونه  شیداره االن بابابزرگ پ قتیحق یدرکشون برات سخته ول دونمیم: اشکان

 !مگ پدربزرگ نمرده؟ ! ؟یواس چ!؟؟یچـــ:داد گفتم  با

  گنیکه دارن م هیچ نایاخه ا شدیم شتریلحظه به لحظه ب تعجبم

از  میبوده ما مجبور شد یدرواقع مال اشکان فروتن يدیکه اونروز شن ییزایبابابزرگو گروگان گرفته اون چ: مایش

  میکشور خارجشون کن

 ! ن؟یردک يچرا باهاشون همکار نکهیا ینیخاك تو سرتون : گفتم یباگنگ

پدربزرگو  میخارج نکن رانیکه تو انبارشون بوده رو از ا ییچون گفته اگ جنسا! ؟یفهمیم میمجبور شد: احسان

 !اشکان خودمون يکردن برا لیمیو عکس تو رو ا میکشیم

 برسونن  بیبهت اس خاستنیم انگار

 سیباور کنم برام قابل درك ن تونمیحرفاتون رو نم نیا یبه من؟؟ مگ شهر هرته مملکت قانون داره ول! ؟یچ ـ

 نیگفتیبهمون م دیکه پدربزرگو گروگان گرفتن و شما نبا یچ ینی

 به خاطر روستا بود : اشکان

 يبود که مثل داداشش بشه برا دهیترس یلیبرم شهر کارخونه بزنم پدربزرگ خ خامیبابات گفت م یوقت: مایش

 بابات از روستا رفت ینذاشت ول نیهم

  کردنیجور رفتم تو فکر اونام انگار داشتن فک مساکت شدن بد همه

 !!دروغ باشه تونهینم نایا

هنوز  نکهیمتصل کردمو با ا گهید کیو پنجه هامو به  نییاز ربع ساعت گه خوب فک کردم سرمو گرفتم پا بعد

 نیخبر نداد سیچرا به پل یباشه قبوله ول: گفتم یتو فکر بودم ول

  میا کارهیما پس چ: لبخند زدندو گفتن هیهردو به هم نگاه کردنو و مایگرفتم باال و که احسان و ش سرمو

  یچ ینیزدم تو چشاشون گنگ بهشون نگاه کردم  زل

  نیسیدوتا پل...شما  ینی ـ
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 گرد شده نگاشون کردم  يچشا با

 : وگفتم دمیکش قینفس عم هیخودم مسلط شدم  به

 بکنم  دیبا کاریچ

بهشون  دوننیرو مامان باباتم م هیاون ور قض نورویا يبر ادیز یتونیاونا االن دنبالتن نم یدونیم یچیه: اشکان

 گفتم

 فکره همه جاشونو کردن  پس

 براشون روشن کنم ویزیچ هی بزار

نه  گیخودمه مجبورم کمک تون کنم بعد از اون د يپرونده  نیبراتون روشن کنمچون ا ویزیچ هی نیبزار ـ

را افتادم به سمت همون  کردنینگا م گیبدون توجه بهشون که بهم د!؟ینه من شمارو اوک نیشناسیشما منو م

 اتاق

*** 

 !؟يدیفهم کنمیمنو همه کارا رو خودم م يپرونده  نیاشکان ا ـ

 ! ؟یفهمیم امیلطفا الهه منو احسان از پسشون برم: اشکان

 یکه گفتم و نشستم رو صندل نیهم ـ

 نویا ایب زیاقا چنگ میبگ میبر میتونیکه نم ينحوریهم میبش وصل کن میبر يورخب الهه حاال چج لیخ: احسان

 به خودت وصل کن

 نمکدون تو دخالت نکن حوصلتو ندارم  ـ

 باز شروع کرد نیا ینگفت ول یچیکردو ه يتک خنده ا هی احسان

 به شما دخترا اعتماد ندارم  میریخودمون م شهینم: اشکان

 مشکله خودته  گید نیا ـ

 ساکت شدن  همه

هم  يرو هیدختره خود ساخته هس هم شوخه هم وقت کار جد هی مایش کردمیکه فکرشو م سین يزیاونچ مایش

 رفته خوبه 
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 یول ادیوقتا ازش بدم م یفراموش کنم بعض تونمیرو که اون بهم کردو نم ياشکان کار یول نطوریهم احسانم

کارارو  نیخودمو شاد نشون بدم که فکر نکنن برام مهمن بعله هم دیکه باهاشونم با یمدت هیخب چون تو 

 !! میخودم پس بزن بر هیخودمم خسته شدم از زندگ کنمیم

 رانیا ادیگذاشتن خبر داده انگار قراره ازلندن ب یدوسته اشکان فروتن زیکه تو بانده چنگ ییجاسوسا امروز

  زیمنتظرم باش اقا چنگ ارمیته توشو درم دونمینم ادویب یواس چ خادیم حاال

مدلمونو هم  میمجبور شد میزد نکامونویبه سمت فرودگاه ع میراه افتاد مویاشکامشد نیهمه سوار ماش خالصه

 که نشناسن مون  میعوض کن

 !دمشیبعد د قهینشست بعد از پنج دق نیساعت بالخره پروازش به زم میاز ن بعد

 انگار چهل سالس سیپدر که هفتاد سالش ن یب! نه؟یا پس

 اگه دروغ بگم  واال

 نایاز ستمینشونش داده البته مطمئن ن یانگار عکسمو اون اشکان فروتن نهیکج کردم که نتونه منو بب خودمو

 !داره هووووو یاز کنارم گذشت ماشاال چه ابهت ادیبرم یهرچ

 به چاك که درنرفته  نیاشاره کردم که بزن مایاحسان و ش به

 ! رونیب میزد یاشاره کردنو و از دره خروج به اشکان اونام

 ! اهیس يدرازا نیشد همون ماش نیماش سوار

  میسوار شد مام

 برم باش ازدواج کنم گهیم طونهیاز بابامم جوون تره ش نیا سیکه ن ریماشاال پ ـ

 دهنتو ببند : بهم نگا کردو گفت نهیبه فرمون و از ا دیکوب هیاشکان بعد از چند ثان یخنده ول ریزدن ز مایش احسانو

 خب توام  یلیخ ـ

 کردیحرکت م اروی نیکه ماش یسرمو کردم به سمت بعد

 کنم  شونیکجا جاساز اخه

  گاهشیمخف دمیشا ایفک کنم به خونه ش  میدیساعت رس هیدنبالشون بعد از  میصبح افتاد از

از در  نیماش هی هویکه  مینشسته بود لهحوصیتو کوچه ش همه ب نیتو ماش میپنج ساعته نشست بایتقر االن

 اومد  رونیب

 بچه ها اونجارو  ـ
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 خانه  زیچنگ دمیکه کردم د دقت

 اشکان زود باش ـ

 کردنش  بیبه تعق میافتاد

کنم وگر نه  يکار هی دیباز کردم با نویدر ماش يمغازه ا هیشدو رفت تو  ادهیپ نیساعت وارد از ماش میاز ن بعد

  ادیبه دستم ن یفرصت نیممکنه همچ

 !کجا؟ : اشکان

 گردمیبرم ـ

 رونیب ادیو از مغازه م زنهیحرف م شیداره با گوش دمیبعد که د ستادمیوا نشیرفتم کنار ماش ابونیاون وره خ به

 بش  دمیتو دستم گرفتم رس ابویو رد کرفونیخان بود م زیفکر راه افتادم رو به روم چنگ هیخودشه با 

 نییافتاده بود پا شیباطر نیبه سمتش و نشستم رو زم دمیو تند چرخ ستادمیافتاد وا شیتنه زدم که گوش هی بش

 !نهیا ولیگذاشتم و بش دادم ا يحرکت چسبودنم بش و باطر هیبا  ابویو رد کرفونیم

 !متاسفم اقا حواسم نبود  ـ

 اشکال نداره :جونم زیچنگ

بش نگا کردم  شوریب یقاچاقچ کنمیم رتیاره دستگاشکال نداره انگار ارث باباشو طلب د گهیم نیبابا همچ برو

قر به کمرم دادم و گفتم  هیاشکان  نیماش يرفتم رو به رو  ابونیاون ور خ يشد و رف با شاد نشیسوار ماش

 کن  روشنشونزود باش : گفتم مایرو به ش نیو خودمو پرت کردم تو ماش هیعال یهمچ

 : گفتم نیهم يبرا کردنیتعجب داشتن بهم نگا م با

  هیچ ـ

 به سمت خونه  میرفت ومدینم ییصدا چیباز کرد و فعالشون کرد و هدفونارو زدن به گوشم ه لبتابشو

  زنهیاصلن کال حرف نم زنهیحرف نم شیچرا با گوش نیا وا

به خونه هدفونا رو سپردن دست احسانو گفتم حواستون باشه من که خسته شدم  میدیساعت رس میبعد از ن ؟

  ارمیدووم ب تونمینم

 ...خابم برد دهیمحاله بدم بش به تخت نرس گیاتاق اشکان د دمیفهم روزیبه همون اتاق که د رفتم

 احسانو اشکان نشسته بودن رو مبل ها  رونیشدم ساعت هشت شب بود از اتاق زدم ب داریخواب ب از

 ! نشد؟ یچیه ـ
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  سشونیرئ دنیباهم برن د خاستیچرا به دوستاش زنگ زد و م: احسان

 هم دارن  گهید سیمگ رئ سشونیرئ: دهن باز گفتم با

  رانهینه منظورم اشکان بود به احتمال من اشکان تو ا: احسان

 واال  یستیاونور بچه که ن رهیبعد م ادیم نوریا میگردیدنبالش م میدار يا شهیجا اروم نم هی نیبابا ا يا ـ

 حرص نخور: کردو گفت يتک خنده ا احسان

 خب االن کجاس : لبتاب و گفتم يزل زده بودم به صفحه  ينجوریکنارش و هم نشستم

 صب کن : احسان

 فعال خونه شه: گفت قهیدق هیاز  بعد

 خودش کرده مردك جوون خخخ رهینباشه همه مون درگ خامیم ـ

  سین ياالن وقت مسخره باز: اخماشو کرد توهم و گفت اشکان

 به زبونش اوردم  دیبه ذهنم رس يفکر هی هویاخمامو کردم تو هم  منم

 تو هنوزم موندم؟ ؟ يمرده من تو کارا یچرا گفت يخبر نداد سیبه پل دنیچرا بعد که بابابزرگو دزد ـ

خودتو به  ایتو  یفهمیواقعا نم ومدیبرنم يکار چیتوهم ازم ه ختیریهمه کارا م دادمیخبر م سیاگ به پل: اشکان

گفتم که تو  نیهم يبرا کردنیکارارو ول م ایروستا شدیزده م یاگ حرفمجبور شدم دروغ بگم ! ؟؟یزنیم تیخر

 !گفته ينامه ش اونجور تیوصع

 پدربزرگو بدزده؟ دیچرا با تیخاصیخب حاال اون اشکانه ب ـ

و به پدرش گفته که  دهیفک کنم بابام گفت که پدربزرگ فهم دونمیانگار کدورت چند ساله س نم: اشکان

  هیاشکان قاچاقچ

که مگ تو وپدربزرگ  نیوا ه؟یکی یسوال چرا اسم تو و اشکان فروتن نیاها چقدم پدربزرگمون چقله و اخر ـ

پس کجا  جونبوندنیم یدست هیکه کارگرا  نیکه پدربزرگو باخودشون بردن اگ تو باغ بوده باش نیمگ کجا بود

هم درمورد خانوادش داره  یطالعاکرده مگ بعد از رفتنش  لیمیتو ا يچرا اون اشکان عکسه منو برا ن؟یبود

  میمن که نفهمد

 : گفت هیزدم به اشکانو احسان، احسان دهنش باز مونده بود و بعد چند ثان زل

 چند بوده  تیاضیر يتو نمره : احسان

 !چطور؟ ـ
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 خنده  ریتوبرو من جات هستم بعد زد ز یزک یماشاال به طومار گفت یول پرسمیسوال م هی یگفت: احسان

 خودش کرده ریهمه سوال ذهنمو درگ نیکه ا دونستمیخب من چه م یکنیسخره ممنو م ـ

که گذشت  یبعد از مدت رهیگیم یافسردگ شهیبعد از رفتن اشکان انگار مامانه پدر بزرگ حالش خراب م: اشکان

از اشکانم اون  ياشکان البته خبر زارهیپدر بزرگم به احترامه مامانش اسممو م رنیمیپدر و مادره پدر بزرگ م

 موقعها نبوده 

جلو  ینیکه ماش میشدیاز باغ خارج م میداشت میدومت منو پدر بزرگ همه کارگرا رو مرخص کرده بود سوال

 دیاما بابابزرگ فهم هیک دونستمیمن که نم رونیاومدن ب گارداشیپامون ترمز کرد و اشکان و چند نفر از باد

 یوقت ومدمیکه از پسشون برن دمش ریخالصه باهاشون درگ ایمن ب اشکان اومد جلو و اسلحه گذاشت وگفت با

و تف کرد  یکن ریدستگ زوینفرت انگ نیا دیو با سپارمیو گفت باغو بهت م شمیاومد پ بردنیپدر بزرگو داشتن م

از  يخبر گهیکرده بود د عتیبهم وص ییجورا هی نیشد و پرتش کرد تو ماش یتو صورته داداشش که اونم عصب

که بابام به  ییکرده بودم بعد از دوسال با دروغا ریگ يبد تهیتو وضع بگم سیبه پل تونستمیپدربزرگ نشد منم نم

 نکهیکرده که من ارباب روستا شم تا ا عتیروستا گفت انگار باورم شده بود که پدربزرگ مرده و وص يمردم ها

 نکهیکرده بودن ا لیمیحاال چرا عکستو رو ا یدونیکه خودت م ییزایهمه چ گهیکرده بودن د لیمیعکستو ا

 دست بزارن تو نقطه ضعفم  خاستنیم يتونومزدم بود

 چقدم برات مهمم : پوزخند زدم و اهسته گفتم هی

 و اخماشو کرد تو هم  دیشن انگار

 بچه ها : که احسان گفت میفکر بود تو

 يتو انبار دیکه با: به دوستش زنگ زد و گفت زیچنگ میبزن بر: که گف میبه احسان نگاه کرد یگنگ با

 ...رو از انبار خارج کنن يزیچ هی خانیانگار م ننیبب گرویهمد

 جنس باشن  دمیشا ـ

 ! شده؟یچ: دمیرو شن ایشم يصدا

 بخاب  ریتو بگ يتا اطالع ثانو یچیه ـ

  يدیخاب یوا رفتم استراحت کنم خودتم رفت: مایش

 کرد  سیقانع نشده بودم بدجور دهنمو سرو نقدیتا به حال ا ینی

 بکنه  ییکارا هی خادیم پهیاقا خوشت نیا یچیه ـ
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 بره  خادیرو م يکدوم انبار میدونیما چه م میکن بشیجلو دره خونش تعق میبر دیبا:  احسان

  میبر وفتادهیاره بهتره تا راه ن: مایش

 هنوز وقت هس: اشکان

 ها دخالت نکن  سیپل يتو کارا ـ

  نمتیبیم زیر: زد و گفت يپوزخند اشکان

  نمتیبیواال من اصال نم ـ

  کنهیاخم کرد خودش همش دهنمو باز م هی خخخ

  یادب یب یلیخ: دمیبرم که صداشو شن خاستمیچرخوندم م سرمو

 بابا ادب دلت خوشه ها: افتادم و گفتم راه

 میشد نیسوار ماش رونیبا لبتاب اومد ب مایش میعوض کردمو از در خارج شد لباسامو

 ترانه قشنگ نداره  هی صاحابتیاون لبتابه ب مایش ـ

 چشه  نیچطور مگ ا: کردو گفت يتک خنده ا مایش

 خوشش اومده  نایا هیاز چ نیا دونمینداره نم قهیاشکان ما سل نیا ـ

 !س طرف وانهیکرد وا د ادیضبطو تا اخرش ز ياخماشو کرد تو هم و صدا اشکان

  یاشـــــکان اه لعنت گمیاشکان صداشو کم کن بت م: زدم داد

 و خاموشش کردم و غرغر کردم  دمیپر

  زینفرت انگ یکر ش شتریب شاالیخوشکلمون ا يبه گوشا شهیم تیگوشت کره حسود شوریب يپسره  ـ

  يباز تو شروع کرد: اشکان

 بگم  یبرو بابا حوصله تو ندارمممم به ک ـ

 بدرك : اشکان

 ادب  یب ـ

 برقرار شد  نمونیب سکوت

  رونیب ومدیاز خونش داشت م نیماش هی میستادیکه وا نیبه محل مورد نظر هم میدیرس قهیاز چند دق بعد

  نییپا نیریبچه ها سراتونو بگ ـ

  میکه جلب توجه نکن يدنبالش جور میکنارمون رد شد افتاد از
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  میشدیاز شهر خارج م میداشت گید میرسیبابا چرا نم يا

 :نگه داشت تند گفتم هیچند ثان هیبعد از  یکرد و رفت تو جاده فرع چیپ نشیماش که

  میریم ادهیجلو تر نرو خودمون پ اشکان

 بمونه  نیگفتم فعال تو ماش مایبه ش میشد ادهیجا نگه داشت زود پ هی

که از اشکان پس گرفته بودم دراوردم و بهشون گفتم  رمویجلو هفت ت میاشکانو احسان اهسته اهسته رفت من

اگه هم  شهیخوب م میکن رشونیاگ دستگ میبکن میتونیم کاریچ نمیکنار در بب نیپشت بوم شما واست رمیمن م

 میکنیم دایپ گهیفرصته د هی یچیه گهینه د

  شدمیپسر م دیبا ایباال به قول بعض دمیباال پشت بوم پر از

خودمو  تونمیدلهره دارم نم گید ایخدا نییترش ازش اروم اومدم پا نییکه پله داشت رو به پا يرفتم کنار اهسته

دلم  یلیخودت کمکم کن اگ مردم به مامان بابام صبر عطا کن بخدا خ ایخدا رمیکنترل کنم که استرس نگ

  نیام یهال کنمیتوه من تو کارات دخالت نم لیهر طور م یباشم ول نجایا خادیم

جوون به دستش  زیچشم ثابت موند به چنگ هویبود  کیتار مهین يانبار کشیرفتم نزد دمید کویه کوچپنجر هی

بزنم اسفالتت کنم اسلحشو  شوریخدا زندت نزاره احمق ب هیدوستش نبود عجب نامرد نینگا کردم وا مگ ا

و  يبا اشکان دوست شد یفتر کشمتیم: توجه کردمبه حرفاش کردیگرفته بود تو سره دوستش و داشت زر زر م

گفتم که اشکان  میاونارو ببر ییمگ قرار نبود ما خودمون تنها يدیبهم خبر نم یحت یکنیردو بدل م ویهمه چ

  یچ برسه به تو خودت خاست کنهیم انتیبه منم که دوستشم خ سین یادم مطمئن

باز بود سمت دستش  من خودمو سپردم بهت اسلحمو گرفتم پنجره يبکشدش خدا خادیم يجد يجد ینی وا

 کردم  کیلیزل زدم و ش سیزدنش سخت ن ادیز شدیم يمتر شیش هیازم فاصله نداشت  ادیز

با پا  عیاز پنجره رفتم تو و سر دمیتو منم پر ختنیاشکانو احسان ر کمیلیتو خودش از ش دیچیاز درد پ بدبخت

گرفت  زویگرفته بودن اسلحه شو جمع کردم که احسان چنگ زویاسلحه رو دور کردم اشکانو احسان دوسته چنگ

 انجام شد تیبا موفق اتیعمل وللللیا

*** 

 !اشکان کجاس ؟ گمیبت م: اشکان

 دونمینم:زیچنگ
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کثافط اعصابمو خورد  یدونینکردم که نم کیکردم به مخت که شل لکیبه دستت ش یدونینم يغلط کرد ـ

  یکنیم

 کجاس  دونمیخانم کوچولو گفتم نم: گفت کردیرص بهم نگا مکه داشت با ح هیاز چند ثان بعد

  زارمیزندت نم کشمتیم: گرفتم و گفتم قشوی

 اروم باش الهه : جدا کرد و گفت یمنو ازون روان احسان

 ...کجاس  گمیبهتون م: گفت هوینشستم رو مبل با طناب بسته بودمشون دوستش  رفتم

 کجاس  گمیبهتون م: گفت هوی دوستش

 خب : کردم تو هم و گفتم اخمامو

 یدهنتو ببند عوض: گفت تیبا عصبان زیچنگ

  گهیم یچ نمیلحظه خفشو بب هی ـ

 از ما بهتره شیمگ چ وفتهیب ریبزار اونم گ میافتاد ریما گ: دوستش

داره با  دمیبردارم د ویگوش بشیاز تو ج خاستمیبابا بل کل فراموش کرده بودم کن رفتم جلو م يافتاد ا ادمی بعد

 کنهیتعجب نگام م

 که بخورمت  خامینم هیچ ـ

دفعه تعجبش  نیدراوردم ا کروفونیبا م ابویو رد نییانداختم پا شویدراوردم باطر بشیاز ج ویحرکت گوش هیبا بعد

 گفتم نیهم يشد برا شتریب

 !؟ هیچ ـ

 ! ؟يکه بهم تنه زد یتو همون: زیچنگ

 !؟یاره خب که چ ـ

 پوزخند زدم بهش وخودمو چرخوندمو راه افتادم به سمت دوستش  هیزل زد بهم  تیعصبان با

 !؟یگفتیم یخب داشت ـ

 ...پالك... ابانیخ: زیچنگ دوست

  یعوض کنمیخودم خفت م یاگ دروغ بگ ـ

 و بش گفتم زیمو کردم سمت چنگ رو

 لندن رهیم یاقا اشکان تون ک نیا زیخب اقا چنگ ـ
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 وقت  چیه: زیچنگ

 یزرا نزن نیاز ادویدستاتو قطع کنن تا حالت جا ب دمیبهم جواب سر باال نده درس جواب بده وگر م یعوض ـ

  ادیواس جنسا دوروز بعد م رهیکنه م یدختره من اون اصال نرفته لندن زندگ: زیچنگ

 مثه توهارو من ادم کردم  یلیچرت نگو خ ـ

  گهیالهه بسه د: اشکان

 نجا؟یا ایب: شد با اخم گفت رهیچشاش رو باال سرم خ بعد

 ه؟یچ: گفتم بااخم

برادر و بابات  وونایدوتا ح نیاحسانو ا: گفت یتر با لحنه ن چندان خوش نییاورد باالسرم و شالمو اورد پا دستشو

  ستنیکه ن

 ادامه دادم مییگفتم و به باز جو ییبرو بابا بهش

 *** 

 هیروز قبلش  یول ومدین رونیب نیتو ماش مینشست یهرچ میریخونه اشکانو تحته کنترل بگ میرفته بود امروز

 با خودش به همراه داشت گاردیو زود برگشت در حد پونزده نفر باد شیساعت رفت همون انبار

 .جلو میبر مینتونست

 . میداد سیپل لیتحو زودوستشوینجاستچنگیاشکان ا میمطمئن شد یوقت

  کنمیو احسان و اشکانم دارن بروبر منو نگا م ماینشستم تو خونه رو مبال ش االنم

 کردمو گفتم انینما دندونامو

 خوشکلم  دونمیم ـ

 خاك تو سرت با اون اعتماد بسقفت : کردو گفت يتک خنده ا مایش

باعث  نمیو احسان که همش تو لندن بودنو هوونجا بزرگ شدن هم مایداره در واقع ش میچه لعجه ا يوا يا

 شن شده لعجه داشته با

 تو  ییخانم کجا يهووووو:مایش

 شدهیچ ـ

  میکن ریاشکانو دستگ دیبا شهیهفته تموم م نیداره هم مونیما مرخص گمیم: مایش

 گید میکنیم رشیدستگ میریبابا کو تا اخره هفته فردا م يا ـ
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  یالیخوش خ یلیخ: اشکان

 به تو چه ـ

 کوچولو من حوصله تو ندارم پس اعصابمو داغون نکن  نیبب: اشکان

  یکنیم کاریمثال اگ داغونش کنم چ ـ

 الهـــــه : داد زد و گفت تیعصبان با

 مرگ  ـ

 صداتو واس من نبر باال : دوباره گفتم بعد

 بابا  يچتون شد شماها ا: احسان

 خفه شو  یتو بک ـ

 اصال به من چه : احسان

 نه؟  يخورد: فتکردو گ يتک خنده ا مایش

 بدجور : گفت دویخند احسان

دادم و خودمو که وقت حرف  نیزل زده بود بهم دماغمو چ ينجوریزل زدم به اشکان که اونم هم تیعصبان با

 زدن با اشکان پاشده بودم پرت کردم رو مبال

 قلبم  يوا يزنگ خورد ا میگوش قهیدق هیتو فکر بعد از  ورفتم

  ستایول کنه ما ن نمیشدم ا رهیصفحه ش خ به

 شده بودن برش وداشتم  رهیخ میگوش يبود همه به صفحه  وانیک

  نییبفرما ـ

  یشناخت: وانیک

 لحظه  هی دیببخش ـ

 حرف زدن  یاخه الهه و رسم کردنیکه داشتن با تعجب بهم نگا م دمیچرخ نایسمت اشکان ا به

 تو اتاق و گفتم رفتم

  يخایم یچ گید یمگه جوابتو نگرفت ـ

 الهه به حرفام گوش کن : وانیک

 بت جواب بدم  شهیکه نم ينجوریندارم هم يمن بهت عالقه ا یفهمیچرا نم وانیک ـ
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 کنمیصبر م: وانیک

 متاسفم  شهینظرم عوض نم ـ

 برم  دیبا دیببخش: گفتم بعد

 باش خدافظ : وانیک

 قطع کردم  ویگوش یخدافظ بدونه

اره  يخاستگار میبر گهیکفشو م هیتو  کنهیپاشو م نهیبیمنو م یدوسته بابام بود که وقت ياز پسرا یکی وانیک

 قسمت نشد جواب رد بش دادم  گید

  هیک وانیک: دیو نشستم رو مبال که اشکان پرس رونیاتاق زدم ب از

  دمیان ترس هیاخماش تو هم بود که  نیهمچ

 بهت بگم  نمیبینم یلیو گفتم دل ستامیوا پاشدم

 جاو روم واستاد  اومد

 ه؟یک یاون عوض گمیبهت م: داد زدو گفت اشکان

 دوس پسرمه به تو چه اخه ـ

 برگردوندم که برم بازمو فشار داد و رومو برگردوند  رومو

  زارمیزندش نم: اشکان

 ولم کرد و رفت تو اتاقش  و

 ...بابا  يگفتم ا يزینومزد شه من چ مایخاست با ش یاون چه مگ وقت به

 مورد نظر يرفتن به جا سایپل میبر: ساناح

  میاره بهتره بر: مایش

  نیکنیچقد ناز م گید نیایبابا ب يا ـ

از  اتمیعمل نیامروز ا:بود رفتم عقب نشستم که اونام اومدن رو به همه گفتن نیاشکان تو ماش رونیدر زدم ب از

  میموفق باش دوارمیام ونهیبابابزرگم هم درم يپا ناسیسختر

  میشیانشاال موفق م: مایش

نشن اونجا  دهیکه د يهم جور سایبه سرکوچه پل میدیساعت رس میاسلحه مو چک کردم بعد از ن میافتاد راه

 بودن
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 نجایبه ا دمیبودم حاالم رس جانیدنبال ه شهیداشتن هم اهیس لباس

  نیاماده ش: گفتم اهسته

  کیانگشتم شماره رو شروع کردم سه دو  با

 تکون دادم  نیه حرکت کنبه مفهوم دستمو

 رفت باال رو چک کنه  احسان

 بودن  الیهمه تو و گارداشیباد انگار

 باز کردن همه مث مور رفتن سمت درختا درو

  میبنداز رشیگ میدیروزه که نقشه کش سه

  کردمیك فکرشو م هیهمون روز امروزم

 دیداره فکم چسب یبزرگ اطهیح چه

 هم پشت سرم  ایوقت فرار نکن بعض هیپنجره ان که  نییپا ایحالت اماده باشن بعض همه

 میقرار شد درو باز کن مایشد من احسان و ش نیبر ا قرار

با لگد درو باز کردم اسلحه رو  کیو با دست اشاره به شمارش کردم سه دو  میو احسان بهم نگا کرد مایش منو

  که کنار در بودن گرفتن اروم گفتم دستا باال يگاردیبه دوتا باد

 نفر رفتن تو خونه  یو اندازه س رونیبردن ب هیدوتا رو بق اون

 جاست  نیهم ستونیرئ: گفتم یو با لحن خشن گاردیهمون دوتا باد شیپ رفتم

 سر گفت اره  با

 خودم تمومش کنم  دیبا دمیسمت در دو به

 کردن  ریدستگ گاردهارویهمکارا باد دمیتو د رفتم

 به سمت باال اروم از پله ها میرفت گهید يدو سه تا مایاحسان و ش من

 رفتم جلو اهسته اهسته قدم برداشتم  یکیبود به جز  یاتاقا خال همه

 باز شد  یکیت يدر با صدا نییپا دمیرو کش رهیدستگ

 درو با پا باز کردم ومدینم ییصدا چیه

نه  ایموند خاب بود پس بود همه اومدن تو اباژور روشن بود نگام به تخت ثابت  کیتار مهیرفتم تو اتاق ن و

 به خاب  زدیخودشو م
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 پدربزرگه  هیشب یلیحرکت اسلحه رو گرفتم باال سرش نگاه کردم بش خ هی با

  شهیداره هفتاد سالت م گید کشهیخجالت نم کردیچون بوش داشت خفم م ادیمشروب خورده بود اونم ز انگار

 پاشو : گفتم بلند

  شهینم داریانگار ب نه

 اومد  ادمی يزیچ هی هویکنم که  دارشیبرم جلو و ب خاستمیم

  هیپدربزرگ کو؟ همه اتاقا که خال پس

 گرفتن سخته  کردمیسپردمش فک م هیبق به

بود به هر حال بالخره  رانهیغافلگ دمینشد شا یهم زخم یبود کس اتمیعمل نیاسون تر نینظرم عوض شد ا یول

 تموم شد خوش حالم  نمیا يقصه 

 پس پدربزرگ کو؟؟ هیکه همه اتاقا خال نهیا کنهیکه متعجبم م يزیچ فقط

  سیپدر بزرگ ن: اشکان گفتم شیپ رفتم

 الهه  سین یچ یعنی...سین یچ یعنی: گرفت و گفت نیشو از ماش هیمتعجب شدن تک چشاش

  میکنینم داشیپ یول میهمه جارو نگاه کرد ـ

 باشه تو يا يانبار دیبا ياومد انبار ادمی هوی

  گردمیبرم: گفتم هوی

  نیسمت ماش بردنیرو م یکه داشتن فروتن مایرفتم سمت احسانو ش زود

  سیپدربزرگ ن: گفتم تند

 برگشتن طرفم  مایاحسان و ش هوی

 سمت خونه  میرو سپردن به همکارا د تند رفت یفروتن

 اونجاس  يانبار دیپشت خونه شا میبر: رو به احسان گفتم سین یچ ینیدوباره  میجارو گشت همه

  میبر: باهم گفتن مایش احسانو

 !کلبه بود چه قشنگه  هیتر  کینزد میرفت

 زدم  دیپشت سرم اومدن اتاق روشن بود همه جاشو د مایرو باز کردم واردش شدم احسانو ش کلبه

 : رو تخت بود رفتم جلو تر و گفتم یکی

 پدربزرگ ... پدربزرگ
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 اه پدربزرگ : تر داد زدم بلند

 زهرمار : پدربزرگ

 هو طلبکارم هست  هو

 !نیایم دونستمیم: لبخند مغرورانه زدو گفت هیرو تخت و  نشست

به فکر قلب  یستیالمصب به فمر قلبه من ن دمتیچند وقته ند یدونیپدربزرگ م یییوا: سر رفتم بغلش  با

 روز افتاده  نیبه ا دنمیخودت باش که با ند

 لوس برو اون ور له شدم  يخجالت بکش دختره : پدربزرگ

 واقعا؟ ـ

 نداشته  تیاون برادرت که کار: تک خنده گفتم با

 ن؟یکرد رشیحالش چطوره دستگ: ناراحت شد افشیق هوی

 تخت التیاره پدربزرگ خ ـ

 !و احسان و اشکانو پدربزرگ باهم رفتن تو روستا مایش گذرهیماه م هیازون روز  بایتقر

 حسان برن لندن و ا مایشد دوروز بعدش ش قرار

 سخته  یلیخ میاون روز که جدا شد هیاور ادی

  کردمینم نجاشویدوباره تنهاشدم فکر ا رفتنیوقته رفتن بود همه داشتن م"

 ایکنه اره دن یخودش زندگ يایواس دن رهیم یارزش نداره هرک یشکیه ینیبیالهه م ینیبیم رهیداره م پدربزرگم

  نهیهم

 منو برسون خونه  ستین یاشکان اگه زحمت: کردم به اشکان رو

 باشه : زل زد بهم و گفت اشکان

 تو فکر بود  یلیپدر بزرگ خ میسوار شد همه

 شدم ادهیپ نیدمه خونه مون از ماش میدیبعد رس قهیچهل دق هی

 غمه چشاتو  نمینب: اول رفتم پدربزرگو بغل کردم و گفتم! جز اشکان نییاومدن پا همه

 خنده  ریزدن ز همه

  شترهیغمه چشات از منم ب: نگام کرد و گفت قیعم پدربزرگ

 پدر بزرگ یراست سین نطورینه پدر بزرگ اصلنم ا ـ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mishaaaa.b  –ارباب  يالهه 

wWw.98iA.Com ٩٣ 

 بله نوه ام: بزرگ پدر

  یخاستم بدون يریکبیا نیبه نام ا یبزن راثتویبه حالت اگ همه ارثو م ییوا ینیبه حالت پدربزرگ  ییوا ـ

  شهیم یچ نمیبب کنمیحاال فکر م: بزرگ دوباره بغلم کردو گفت پدر

مرگ  گرفتمیم ماتویهمه تصم یمن اگ جاتون بودم همون پنجاه سالگ!فکر کنه پدربزرگ  خادیتازه م یزک ـ

  کنهیکه خبر نم

 خنده  ریزدن ز همه

 دارم  يخاك تو سرم چه نوه ا: پدربزرگ

 کنمیم دایزنه توپ پ هیبرات  رانیا یبرگشت یناراحت نباش وقت: مخنده رفتم با احسان دست دادم و گفت با

 بمونه  ادتیپس قولتو : کرد و گفت يخنده ا تک

  انیح یب نقدیها ا یهمه لندن ـ

 نگفت یچیکرد و ه يخندها تک

 لبخند زد  هیو  شنیعوض م يروز هیباشه همه انسانا  ادتی: دست دادم که بغلم کردو گفت مایش به

  شنیاره عوض م ـ

  یباش خوشبخت ش شاالیا: و گفتم مایش يبه اشکان نگا کردم و زل زدم تو چشا نیغمگ

 نگام کرد نیغمگ مایش

 شد  ادهیکردمو رفتم به سمت اشکان که پ یخدافظ

 کنم  یدراز کردم که خدافظ دستمو

 خدافظ پسر عمو  ـ

 به سمته خودش  دیمنو کش هوی دستمو تو دستش گرفتم و نییزد بهم که سرمو انداختم پا زل

 خدافظ دختر عمو : تو بغلش سخت منو به خودش فشار داد و گفت افتادم

 زنگ زد  میلبخند رفتم عقب رومو برگردوندم که گوش هیاروم جدا شدمو و با  ازش

 مامانه  دیشا شدیم یینو ایهشت  ساعت

 شدم  رهیکه به صفحه ش خ ستیدراوردم اوووف ول کن ن بمیج از

 بود تماسو برقرار کردمو  وانیک بازم

  یسالم خوب: وانیک
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  یمرس کیعل ـ

 یپرسیحالمو نم: وانیک

  ستین یاالن وقت مناسب زنمیمن بعدن بهت زنگ م وانیک ـ

 یگیم نویهم زنمیچرا هر وقت زنگ م: وانیک

  وانیک کنمیخاهش م ـ

 باشه باشه خدافظ : وانیک

  کننیدارن نگام م دمیقطع کردم که د تماسو

  دیو محکم درو کوب نیبد جور تو هم بود رفت تو ماش اخماش

  هیک وانیک: پدربزرگ

 شنوهیم دونستمیزدم م یطانیلبخند ش هیاز اشکان گرفتم  چشم

 ها  یفروتن ي ندهیدوماد ا دمیخاستگارمه شا ـ

 رنگ غم گرفت  مایاحسان و ش نگاه

  دمینکن فک نکن نفهم تینوه مو اذ نقدیا: پدربزرگ

  رهیحالل زاده به پدربزرگش م: گفتم اهسته

 که ـ ترك عادت مرض است پدربزرگ جان  یگیضرب المثل هارو چپه م نیتو باز ا: پدربزرگ

  نیمزاحمم نش نیبر گیخب د: عقب و دستمو تکون دادمو گفتم رفتم

  دمیشونو شن خنده

که بازم نتونستم فراموشش کنم بازم  فهممیاالن م رسنیم انیروز به پا هیها  یدل بست چون خوش دینبا اره

 کسل شدم  یلیامروزا خ گردمیو شب برم سیاداره پل رمیصبح م شهیمثل هم "شکست خوردم 

 رفتاراشو حرکاتشو  ارمیاز ذهنم درش ب تونمینم کنمیم يدلتنگ بودم هر کار یلیخ اوال

 یشده تو خال میزندگ

  شنین اماده مفکر ازدواج به سرشون بزنه دار گیاونا د دیشا

 شدم به سمت خونه روندم نیو وارد ماش رونیاداره زدم ب از

 

 : اشکان
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  شیلبخند زدم به چند ساعت پ دمیکشیم گاریبودم و داشتم س ستادهیپنجره وا کنار

 ينبود ينجوریقبلنا که ا يروزا تو فکر نیمرد چرا ا ینشست نجایا هیچ: پدربزرگ"

 نشده  يزیپدربزرگ چ ـ

  کنهینگام م قیو عم زنهیم يلبخند پدربزرگ

 کنهیفک م ندیخوشا زیچ هیداره به  یعنی نیا

 بابات کو : فکر گفت قهیاز چند دق بعد

 و نشست کنار پدربزرگ  نجامیمن ا: بابا

 نمشیبب خامیم ارنیزنگ بزن به پسرم و دعوتش کن البته بهشون بگو الهه رو هر طور شده ب: پدربزرگ

 کرد و رفت تو اتاقش  يدار یلبخند معن هیکردو  نییوهاشو باال پانگا کرد بهم و ابر و

دادم که  عیبعد براش توض یشوکه شد ول یکل سهیگفتم پل یوقت دیخندیم یکل گفتمیاز الهه و کاراش م یوقت

  دهیکرده و حرفامونو شن يکار نیچرا همچ

 ادیم نجایا ادیفردام! پس

 

 :الهه

ومامانم رو مبل نشست بهشون سالم دادم و وارد اتاق شدم پدرم  زدیخونه شدم پدرم داشت با تلفن حرف م وارد

خوشحال شد امروزا خوش حال تره رفتم دوش گرفتم و لباسامو هم عوض  یلیخ میپدرشو ازاد کرد دیفهم یوقت

مو تموم کردم از اشپزخونه اومدم رفتم سمت اشپزخونه و بعد از ربع ساعت غذا نییکردم و از پله ها اومدم پا

 ..دوباره برم تو اتاقم ك باباصدام زد خاستمیم رونیب

 ؟یداشت يبله پدر کار: رو مبل و رو کردم به بابا و گفتم نشستم

 اره دخترم پدربزرگت : بابا

 شدم  رهیبه بابا خ یبا نگران ستادیوا قلبم

 يایوه ب یکارتو ول کن دیباگفته که تو هم  دنشیروستا واس د میگفته که بر: بابا

  دمیکش ینفس راحت پوووف

 ...اما بابا: نگان سمت بابام رفت و با تعجب گفتم دوباره

  ندتیدخترم پدربزرگت خاسته بب ياریچرا بهونه م: بابا
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 کنهیپدربزرگ قبدل نم یول کشمینم تونمینم گیبگم من د یبرم اونجا که دوباره وابسته شم بابا به ک اره

  دونمیم

 امیب تونمیمن کار دارم نم ـ

 يایب يخایشده که نم یدخترم چ یول: بابا

 دیریفردا صبح م دیکن یاز طرف من عذر خاه امیب تونمیبشه گفتم که من کار دارم واقعا نم یپدر مگ قراره چ ـ

 گ؟ید

 ندارها  یاونوقت به من ربط شهیم یپدرم از دستت عصب يایاگ ن یاره دخترم ول: بابا

 رمیم گیوقت د هیاونو بسپار به من : زدمو گفتم يلبخند

 !!یدروغ چه

 خب  لیخ: بابا

 .گفتمو رفتم بخابم يریبخ شب

خوشبخت  مایبا ش دیاره شا کردمیکه رفته بودم به روستا تا االن فک م يتخت بودم داشتم خاطراتمو از روز رو

 !تره

 که خابم برد کردمیواس خودم فک م ينجوریهم داشتم

 هیتموم هواسم پ یرفتم اداره ول رونیزدم ب یخدافظ هیکه من از خونه با  شدنیداشتن اماده م نایم امامان صبح

 روستا بود 

 :اشکان

شورشو  گید نیکنم اخمامو کردم تو هم ا کاریبات چ دونمیدستم فقط بت برسه م هیاحمق فک کرده ک دختره

  هیدراورده فک کرده ک

بود  ومدهیالهه ن یرو مبل پاشدم و رفتم تو اتاقم اعصابم بدجور خرابه پدربزرگ هم اخماش تو هم بود وقت از

چند ساعت  ادی رونیب زدمیکه از اتاق م ينجوریحرصمو سر در اوردم رفتم لباسمو عوض کردم ادکلن زدم و هم

 مویکه خوش حال یکس یشدم ول الشحکرد خو یبالخره بعد از چند سال عمو با بابابزرگ آشت"افتادم  شیپ

بود تو هم  ختهیامروز اعصابم بدجور ر ینشستم رو صندل يناهار خور زیرفتم به طرف م "نبود کردیم لیتکم

 يدیفهم ياریالهه رو م يریاشکان بعد از ظهر م: گفتیم یکه با خشک یدر حال دیپدربزرگو شن يصدا

 گفت؟ یتعجب به بابابزرگ نگاه کردم چ با
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 بابا  یلو: عمو

 دختره جوون تنها تو خونه باشه  هیحرف نباشه دوس ندارم : پدربزرگ

  شیاریم يریم: من گفت روبه

 تکون دادم سرمو

 

 :الهه

 نداشتم  یشده بود کال امروز حوصله چندان نیکارام سنگ امروز

صدام زد برگشتم  یکیکه  شدمیم نیاصال حوصله ندارم داشتم سوار ماش رونیهشت بود از ادراه زدم ب ساعت

  کشمینم ینفس راحت نیخدااا چرا من از دسته ا يطرفش ا

 سالم الهه :  وانیک

 برم خونه  خامیم يدار کارمیچ کیعل ـ

 به حرفام گوش کن  کنمیالهه خاهش م: وانیک

 خسته م  یلیبرم خ خامیپس زود بگو م ـ

 من دوست دارم؟ یفهمیالهه چرا نم: وانیک

 کنم یاحترام یبت ب خامینم میخوریمما بدرده هم ن وانیک ـ

  ونهیدر م گید یکس يپا: وانیک

 مکث گفتم  با

 اره  ـ

 دوست داره مثل من؟ : گفت نیغمگ

  گمیو م کشمیم يآهه پرسوز هی

 دوست داشته باشم بفهم درکم کن  تونمیمن نم وانیک یرو دوس داره ول گهید یکینه  ـ

  کنمیباشه درك م: وانیک

 با سرعت رف  هیو بعد از چند ثان دیرفت به سمت پرادو ش درشو کوب یو بدون خدافظ دیکش يآه پرسوز هیو

  شوریبدجور خراب بود اشکان ب اعصابم

  دمشیباز کردم و محکم کوب نویدر ماش یمحکم و عصب يگام ها با
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 میکه از همه بدتر سایسرعت روندم ما پل با

 شام خوردن ندارم يقفل کردم و ازپله ها باال رفتم اصال حوصله  نویبه خونه ماش دمیرس

باز شد وا  یکیت يدر با صدا یاصال حواسم نبود که قفلش کردم ول دمیکش نییدرو به سمت پا ي رهیدستگ

 اسلحه مو دراوردم درو با پا باز کردم گید هیک يکفشا نایا نییاحتماال فراموش کردن چشم افتاد به پا نایمامان ا

شوکه شدم دستمو اوردم  دمیکه د يزیچ زروشن بود اهسته رفتم جلو ا ونیزیحال باز بود و تلو يهمه المپا

  خوردیم تزاینشسته بود رو مبل و داشت پ یاشکان با غرور خاص نییپا

 ...کنهیم کاریچ نجایا گید نیا

 دمیغر تیرفتم جلوتر با عصبان شوریافتاد بهم دوباره سرشو برگردوند پسره ب چشش

 بردار  زیم يپاتو از رو ـ

 گفتم برش دار : بلندتر داد زدم بعد

 یروان: گفتم اهسته

هم دارم پس  داشویکه کل ینیبیعمومه م يخونه  نجایا: گفت ستادویپاشد و جلو روم وا يرو مبل با خونسرد از

 بکنم  يهـــر کار تونمیم

 نجا؟یا ياومد یتف تو ذاتت واس چ: زل زدم تو چشاشو گفتم تیانیعص با

 به تو چه؟ : اشکان

 چپ نگاش کردم و راه افتادم به سمت پله ها چپ

 واستا: گفت که

 کردنیاونور م نورویو ا چرخوندمیکه دستمو م یندارم و درحال یمن باتو حرف: چرخوندم سمتشو گفتم سرمو

 جونت بحرف مایبرو با ش: گفتم

  یکن يحسود شهیالهه باورم نم: کردو گفت يخنده ا تک

 تو روحت  يا!  ادیخنده بش م چقد

 برو بابا جک نگو  ؟يمن؟ حسود: کردمو گفتم يمقابلش تک خنده ا منم

 شده تو رو ببرم روستا يپدربزرگ گفت هرطور: گفت هویاز پله ها رفتم باال که  يجد بعد

 روستا يپدربزرگ گفت تو منو ببر: و اروم گفتم نوییاز پله ها رفتم پا تیعصبان با

 اره  ـ
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 مگ من خودم چالقم:دادزدم باحرص

 یسیپل یتو مطمئن: گفت بالبخند

 اره چطور: تعجب گفتم با

  ادیاصلن بهت نم: اشکان

 امینم چجایمن باتو ه: رفتم جلو و گفتم تیباعصبان

  شهیم رمونیزود برو اماده شو د: گفت يجد

 يدیفهم ـامممینــمــ ـ

 گفتم زود تر: گفت تیبا عصبان اشکان

 امینم گفتم نمم ـ

  يغلط کرد: اشکان

 تیتربیب ـ

 قدم رفتم عقب  کیازش منم  دمیترس کمیراستش  میقدم کیاومد تو  يجد

  گمیزود برو بت م: اشکان

شد که با  یچ دونمینم یبرم ول دیفک کردم با هیثان هی يحالت دو از پله ها رفتم باال لباسامو عوض کردم برا به

 !سبز شه واال اگ دروغ بگم اریپات خ ریکه گفتم منتظر بمون تا ز نیهم: فکرامو پس زدمو گفتم يلجباز

 یییوا واریباش ور رفتم که در محکم باز شد و محکم خورد به د کمیو لبتابمو روشن کردم  دمیتخت دراز کش رو

 قلبم سکته کردم 

  نییجلو از تخت اومدم پا ومدیداشت م یباحالت عصب اشکان

 ...کاروان سراست که  نجایمگ ا ـ

 و گفتم واریخودمو چسبوندم به د واریبه د خوردم

 اشکان ایجلو ن ـ

 قرار گرفت میقدم هیبودم تو  دهیترس

 نبودم نه؟ نجایا یدرازتر شده وقت یلیزبونت خ نمیبیم: اشکان

 اشکان برو کنار  ـ

 صورتم قرار گرفت  یوجب میاورد جلو وتو ن سرشو
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 دهیترس هیچ: اشکان

 پوزخند زد هیو

 معذب شدم  شیکیبخاطر نزد کمی

 اشکان برو اون ور  ـ

 م گرفته بود  هیگر گید

 خانم شجاع شدیچ: اشکان

 اشکان: بغض گفتم با

 بغلم کرد کتروینزد اومد

 نکن نخوردمت که  هیگر وونهید: اشکان

 برو عمتو بغل کن  ـ

 شدیماشاال مگ م یول رونیب امیاز بغلش ب خاستمیم

 ولم کن  ـ

 عمه ندارم : کردو گفت يخنده ا تک

 به درك  ـ

 نشد  یچیه یول زدمیزور م یه

 کنمیشده خاهش م رمویاشکان د ـ

  میبر یاوک: اشکان

  رونیاتاق زد ب از

 سیول کن ن هیعجب کنه ا پوووووف

 میبر: و گفتم نییاماده کردمو از پله ها اومدم پا ساکمو

 رونیب میو زد میده بوددرو هم قفل کر میشد نیماش وارد

 ينزدم حوصلم هم سر رفته بود زل زدم به اشکان اخماش توهم بود و جد یراه اولش ساکت بودم و حرف يتو

 بود  یمشک! رهینم میانداختم بعله انتظار یزل زده بود به رو به رو به لباساش نگاه

 !اشکان ـ

 بگو : اشکان
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 ! تنته عشقت که نمرده اهیچرا همش لباس س گمیم ـ

 يدیچرا پرس: اشکان

  دنیسوالو با سوال جواب نم ـ

  یکنینم افتیهم در یپس جواب: اشکان

 ه؟یچ یدونیاشکان اصلن م ییوا ـ

 !اوردیحرصمو درم شتریب نیبود ا لکسیر شهینگفت مثل هم یچیه

 خفت کنم  خادیدلم م یگاه: دادم ادامه

  یمنو خفه کن يخایم یبوج مین هیتو: کردو گفت يخنده ا تک

 بگو  تویبعد يارزو سیممکن ن نشیا: کردو ادامه داد ینچ نچ

اهنگ  هیدوتا اهنگو از نظر گذروندم  یکیلب بردم و دستمو بردم سمت ضبط و روشنش کردم  ریز ییگمشو هی

 بهتره قبلنم گوش دادم یکی نیپخش شد ا یسیانگل نیغمگ

 ها من اعصاب ندارم  زهیریامروز کرم داره م تیقوزم نیصداش قطع شد ا هویحس و حال خودم بودم ك  تو

 يچرا خاموشش کرد ـ

  هیدلم خاس حرف: اشکان

  يدیفهم یکن یجونت شوخ مایبا ش يندارم بهتره بر یاشکان امروز اثن حسو حال شوخ ـ

 يکرد يتوباز به اون حسود: کردو گفت ینچ نچ اشکان

 که تحفه س  سین ـ

 هست: اشکان

 پس مبارك صاحابش ـ

 اشاره کردم وبش

  يشد سیپل یرغت يمن موندم تو چه جور يبچه ا یلیخ: اشکان

 به نفع خودته  ینگ یچیاشکان بهتره ه ـ

 تو رو خدا: اشکان

  يامروزا جلف شد هیچ یدونیزهرمار م ـ

 شدم  ينجوریاره با عشقم گشتم ا: اشکان
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مسخره و صد البته  يمن موندم به رفتارا اوردیدرنم ایجلف باز نیز اجون ا مایش ادمهیك من  ییواال تا جا ـ

 نچسبت

 تو از رفتار حرف نزن که رفتار خودت داغونه : اشکان

 هم دلت بخاد مگ رفتار من چشه  یلیخ: شدمو گفتم یعصب

 گفت بردیکرد انگار از حرص دادن من لذت م يخنده ا تک

 سیبگو چش ن: اشکان

  سیخب چش ن ـ

 برو الهه حوصله تو ندارم : اشکان

 نچسبتو دارم افهیانگار من حوصله ق گهیم نیهمچ ـ

 روستا؟  برمتیچرا دارم م یدونیم: اشکان

 ...چر: تعجب گفتم با

 زنگ خورد میگوش

 

 :اشکان

 کنم سرمو چرخوندم طرفش داریالهه رو ب خاستمیخاموش کردم م نویبه عمارت ماش میبود دهیرس

 رو سرش زارهیبشه عمارتو م داریمنصرف شدم اگه ب یدستمو ببرمو طرف صورتش ول ستمخایبود م دهیخاب ناز

 ورفتم طرف الهه  دمیشدمو رفتم ساکو از صندوق عقب کش ادهیپ نیماش از

بود در عمارت که باز بود با پا بازش کردم و وارد  ازدهی يکایرفتم طرف عمارت ساعت نزد دمویاغوشش کش به

 !کردنیاز پله ها ببرمش باال که چشم افتاد به پدر بزرگو عمو و بابا داشتن بالبخند نگام م خاستمیخونه شدم م

 یراحت انایشما اح:  پدربزرگ

 منظورش الهه س  دمیتازه فهم هینگاش کردم بعد از چند ثان جیگ

 لبخند از پله ها رفتم باال و وارد اتاق سارا شدم  با

 دم مالفه م واسش اور هیرو تخت  گذاشتمش

 پدر بزرگ نشستم  شیرفتم پ رونیاتاق زدم ب از

  زدنیحرف م زایچ نیو عمو داشتن درمورد کارخونه و هم بابا
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 !نه؟ ادیبات راه نم ارتی: اروم گفت پدربزرگ

  هینجوریهم شهیالهه هم الیخیپدربزرگ ب ـ

 نکرده  يرییتغ چیتا االن رفتارش ه یاز بچگ یمثه باباشه ول: پدربزرگ

 بچه خوشم اومده نیا هیهم نداشتم حرفاش راست بود اصن موندم از چ یحرف شدم ساکت

 قبولت نداره؟  گید: پدربزرگ

 غلط کرده: دمیشدم و اروم غر یعصب

 هان؟  یگیم ينجوریبه نوه من ا: پدربزرگ

 :اروم کوبوند رو پام و گفت عصاشو

 !ناراحت نباش کشمیم شیپ تویحرف عروس فردا

روز فرصت  هیکه تا  نهیالبته شرطم ا: بگم زود تر گفت يزیتعجب به پدربزرگ نگاه کردم دهن بازکردم که چ با

 سیاز دست من ساخته ن يوگر نه کار یبش حرف دلتو بزن يدار

 ...اما بابابزرگ من ـ

) همسرش( وقت نتونستم به ماه گل  چیکه چقد دوسش دارم من ه یدونیکه گفتم خودتم م نیهم: پدربزرگ

  کردیمسئله باهام دعوا م نیسر ا شهیفوت کرد هم نکهیبگم تا ا

  تونمیمن نم ـ

 یبتون دیبا يغلط کرد: پدربزرگ

 اخه مگ زوره  ـ

 نیکنیتو گوش هم پچ پچ م یچ: که عمو گفت میکردیبا هم جروبحث م ينجوریهم میداشت

 سرت تو کار خودت باشه : پدربزرگ

 گفتو رفت  ریپاشدو شب بخ بعد

 واس خواب میکم بابا عمو من بلند شد کم

 

 :الهه

کردم بفهمم کجام نشد نشستم  یسع یهرچ یبرام اشنا بود ول طشیتخت غلط خوردم چشامو باز کردم مح رو

 ! اومد حتما اشکان اورده منو ادمیرو تخت تازه 
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  رونیدستو صورتمو شستم از اتاق زدم ب رفتم

 ! شدیهشت م بایرتق ساعت

باشن داشتن  توننیم نجایاز ا ریهال نبود رفتم اشپزخونه بعله کجا غ ریز یچکیه نییاز پله ها اومدم پا زود

  خوردنیصبحونه م

  نیکنیکه واس من صبر نم میستیاغـــا مگ ما ادم ن ـ

  یاول صبح هیسالم چ کیعل: پدربزرگ

 سالم بابابزرگ  ییوا ـ

 رفتم جلو خم شدم صورتشو ماچ کردم  بعد

 درضمن سالم : بعد رو به همه گفتم چسبهیاخه نامردا بدون من صبحونه بهتون م ـ

 کنم عشیضا هاستمیکردنو سالم دادن جز اشکان حرصم گرفت م يتک خنده ا همه

  نیدیجواب سالم نم نیپسر عمو شما مگ الل گمیم ـ

 الت بکش الهه خج: بهم رفتو گفت يچش غره ا هی مامان

 ...وا مامان  ـ

 صبحونتو بخور  نیبش: بزرگ پدر

 اشکان اخماشم بدجور تو همه ك  يرو به رو  یرو صندل نشستم

  نیستیسر به راه ن انایشده پسر عمو اح يزیچ ـ

 نگام کرد که درجا خفه شدم  نیهمچ

 اصلن به من چه  ـ

 زده نشد یحرف گید

تو روستا را  یقراره عروس نکهیخالصه مث ا دمیو درمورد فرهاد ازش پرس یطرف دمیاز صبحونه سارا رو کش بعد

 !وفتهیب

  میفرهادو نگا کرد يها هیتو اتاق هد میهم رفت با

 منم ترانه گوش دادم  خالصه

 ساعت گذشت حوصله م سر رفته بود مین
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 يحسود گنیهنوزم م تو رو خدا نیپدر بزرگ دست پدربزرگم رو موهاش بب شیسارا نشسته بود پ نییپا رفتم

 نینکن

 طرف سارا بش گفتم رفتم

 کارت دارم  نجایا ایب قهیدق هیسارا  ـ

 تعجب کردن همه

پدربزرگ و دستشو بردم رو سرم ابرومو  شیکه تند از کنارش رد شدم و نشستم پ شمیاروم پاشد اومد پ سارا

 !واس سارا دادم باال

 خنده  ریشوك زده زدن ز همه

 تو چته الهه : پدربزرگ

 هان؟  نیکنیخب المصبا چرا به من توجه نم ـ

  نمیاز جا من زود پاشو ب: گفت يبا لحن طلبکارنه ا کمیاومد نزد سارا

 بگو  یچ هینکن بزنم لهت کنما عمو به دخترت  يسارا کار ـ

 : سرشو با تاسف تکون داد و گفت پدربزرگ

 با اشکان برو به باغ  پاشو

 ذوق کردم  نقدیا یییییوا

 و انداختمش کنار بابا بزرگ و گفتم  دمیپاشدم دست سارا رو کش عیسر

 جات نمیا ایب: 

 چش غره بهم رفت  هی

 اشکان بلند شد يصدا

 تو هم و بهم نگا کرد  دیبعد اخماشو کش رمینم ییجا نیمن با ا: اشکان

 پررو با تعجب بش نگا کرد و با حرص گفتم  ي پسره

  دمیافتخارو بت نم نیمن خودم ا ـ

 امیاز پس کارام برم ییکه گفتم من خودم تنها نیباالس هم یلیاعتماد به سقفت خ یدونیم: شکانا

  رمیم ییشد من خودم تنها نطوریحاال که ا: زدم به کمرمو گفتم دستامو

 وسط  يندازیتو چرا خودتو م: اشکان
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  کشمتیم کثافطططط

 به بعد باغ مال خودمه نیبش بگو ها؟ اصن ازا یچ هیپدربزرگ  ـ

 یباشه الهه جان اروم باش چته اول صبح: کردو گفت يتک خنده ا هی پدربزرگ

  گیم یچ اروی نیا نینیبیمگ نم ـ

 ادب  یب: اشکان

  یخودت ـ

 کارا  نیدخترا رو چه به ا: خشم زل زد بهم و گفت با

 پررو  يپسره  کنمایادمت م امیاشکان بخدا م ـ

 االن نیهم نیبسه هر دوتاتون بر: با خشم گفت پدربزرگ

 اشکان  يمن با خشم زل زدم تو چشا یول کردمیداشتن با خنده نگامون م همه

 تو باغ میشد که هر با هم رفت نیا خالصه

 به کار  میاصن بش رو ندادم با کارگرا شروع کرد میتوهم بود انگار من سرخر اضاف يجور هیاخماش  اونجام

 داد یبالخره شازده له همه مرخص شیبود خسته شدم اخ يهوام ابر شدیداشت ساعت دو م گهید

 به سمت عمارت میهم راه افتاد با

 بات حرف بزنم  دیبا: اشکان

 يکه انگار ارث باباتو طلب دار يکردیاخموتخم م يندارم تو باغم به جور یمن بات حرف ـ

 وونهیدختره د: فتکرد و با تاسف سرشو تکون داد و گ يخنده ا تک

 یخودت ـ

  خورهیاخه من کجام به دخترا م: و گفت دیبلند خند اشکان

 بود  وونهیوا منظورم د ـ

 :که گفت میرفتیاروم با اسب ها راه م میداشت ينجوریهم خالصه

 رود خونه میبر: اشکان

  یاوک ـ

 بگه  يزیچ خاستیبود انگار م شونیپر کممیبش نگا کردم زل زده بود به رود  میدیرس قهیدق سیاز ب بعد

 اشکان  ـ
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 جانم : اشکان

 بله: تعجب زل زدم بهش چشاشو بست و گفت با

 شده  يزیچ ـ

 نگران شدم اروم قدم برداشتم بسمتش کمی

 یهچ یچیه... ینیخب ...خب: اشکان

  یگیم یوا معلوم هست چ ـ

 خونه زود میبر: اشکان

 میبر یاوک: بش نگاه کردمو گفتم یگنگ با

 شده يزیانگار چ زنهیمشکوك م کمیعمارت امروز  میدیرس قهیچهل دق بعد

  نییتو اتاق سارا لباسمو عوض کردم پووووووف گشنمه زود از پله ها اومدم پا رفتم

  نجانیتو اشپزخونه بعله همه ا رفتم

 نشستم وا په اشکان کو یرو صندل رفتم

 سالم : اشکان

  دگفتنیهمه بش خسته نباش ینشست رو صندل و

 شروع کردن به خوردن همه

 کردم یاهنگ پل هیرفتم اتاق لبتابو باز کردم  قهیدق ستیاز ب بعد

 شونه زدم که در اتاق باز شد سارا اومد تو اتاق  موهامو

 الهه  يهووو: سارا

  تیتربیتو کالت ب يهو ـ

 تو اتاقم  ایاشکان گف ب: سارا

 غلط کرده یلیاشکان خ ـ

 دارم  ادب گف کارت یب: سارا

  ادیخب اگ کار داره چرا خودش نم ـ

 برو اعصابتو ندارم  ایالهه ب: سارا

 بدرك  ـ
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 سرشو باال اورد  هویبستم و رفتم به سمت اتاق اشکان محکم درباز کردم که  یدم اسب موهامو

 یدر بزن ياومد یکه وقت ینگرفت ادیهنوز : اشکان

 يدار کارمیچ ـ

  نجایا نیبش ایب: اشکان

 رو تخت نشستم و زل زدم بش  رفتم

 ... ینیخب الهه ...الهه من : اشکان

 :که گفت کردیو دستشو کرد تو موهاش داشتم با تعجب نگاش م دیپووف بلند کش هی

 يبر یتونیم میزنیبعدن باهم حرف م: اشکان

 پسره بووووووق یبهم بگ نارویا نجایا يدیمنو کش ـ

 تختو گفت  رو دیتوهم و دراز کش دیاخماشو کش اشکان

 دروپشت سرت ببند: اشکان

 گه؟یبرو گمشو د ینی ـ

  ییزایچ نیهمچ هی: لبخند زدو گفت هی اشکان

 احمق نفهم ـ

  دمیمحکم کوب درو

 ! نیا هیلبخند زدم عجب ادم هی دمیاتاق سارا و رو تخت دراز کش رفتم

 !که خابم برد کردمیدرمورد اشکان فک م داشتم

بلند شدم  قهیبود بعد از ده دق کیتار مهیاصال حوصله نداشتم بلند شم اتاقم ن یبودم ول داریب شدیساعت م ربع

 .گذشت يا قهیچهل و پنج دق هیدوش گرفتم لباسامو هم عوض کردم موهامو خشک کردم و شونه زدم کال 

 بود نییباال سرش پا ومدیکه داشت م دمیکه اشکانو د نییپا ومدمیداشتم از پله م رونیاتاق زدم ب از

 ناراحت بود  یلیتند سرشو اورد باال چهرش خ دیپامو که شن يصدا

 دیبودم درشو محکم کوب ومدهین نییپله پا هیهنوز از ! چشه نیکه تند از کنارم گذشت وا ا کردمینگاش م داشتم

 با تعجب به باال نگا کردم وا امروز چشه

  انیم گیاره خواهر گفتن که دو سه ساعت د: دمیزن عمو رو شن يکه صدا نییسرمو برگردوندم و رفتم پا بعد

 کردمیبه همشون نگا م یگنگ به
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 رو مبل نشستم که مامان با لبخند زل زده بود بهم  رفتم

 بابا اون ورها؟ هیلبخن ژکوندت واس چ نیمامان ا ـ

 بهم رفت يخند مامان لبخندشو جمع کرد و چشم غره ا ریزدم ز بعد

 ...میعروس خوابه گفتن مزاحمشون نش میگفتیم ومدنیم یوقت يدیخابیم یفتگریبه به عروس خانم م: سارا

پله ها  ياومد همه زل زدن به باال يا شهیش زیشکستن چندتا چ يکه صدا کردیداشت ور ور م ينجوریهم سارا

 که اشکان زد همه نگران بلند شدن  يداد بلند يبعد صدا ومدیانگار تو اتاق اشکان صدا م

 ! من چشه نگران شدم يخدا

  دمیبابا بزرگو شن يبرم اتاقش که صدا خاستمیم

 سر جات  نیبش: پدربزرگ

 ...اما بابا بزرگ  ـ

  نیگفتم بش: پدربزرگ

 دمیداد اشکانو شن يکه دوباره صدا نمیبش خاستمیم

 گوش ندادم و از پله رفتم باال زدیمامانم ك اسممو صدا م يبه صدا نستادمیوا گید

 ادکلنش بود يکه به مشامم خورد بو يزیچ نیتاقشو باز کردم اولدر ا محکم

اش پخش  عیکال دربوداغون بود ادکلنشم که کال خورد بود و ما نهیکف اتاق ا يخورده ها شهیافتاد به ش چشام

چشه در اتاق بستم و به سمتش  نیزل زده بود بهم وا ا تیسرمو بلند کردم اشکان با اعصبان نیشده بود کف زم

 حرکت کردم 

 از رو تخت بلند شد و اومد جلو  خودش

  شدهیاشکان چ ـ

 متوقف شد  میمتر هی تو

 :اشارشو به سمت در گرفتو گفت انگشت

  رونیاتاقم برو ب از

 :کردم تو هم و گفتم اخمامو

 رمینم ـ

 يریکه نم: اشکان
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 عقب که خوردم به در اتاق با تعجب زل زدم بهش  رفتم

 اشکان چت شده اخه؟ ـ

 به در  دیمحکم کوب مشتو

 گرد کرد و نشست رو تخت  عقب

 دیکوبیداش محکم م دلم

  دمیکه صداشو شن نییپا دمیرو کش رهیدستگ

 الهه : اشکان

 شروع کرد به زدن  دلم

 لرزون از در فاصله گرفتم وا چم شده بود؟ يدستا با

  دمیکه صداشو شن کردمیطرفش رفته بود کنار پنجره داشتم نگاش م سرموبرگردونم

 من دوست دارم ...الهه من: اشکان

 بش  دمیرفتم جلو تا رس نهیتعجب زل زدم بهش برنگشت که عکس العملمو بب با

 بردم طرف شونش دستمو

 حرف دلشو زد بالخره

 برگردوند گفت  سرشو

 يخاستگار انیکه بهشون بگه ن یگیبه پدربزرگ م يریاالن م نیحرفم هم نیاما اخر: اشکان

  ا؟یک: تعجب گفتم با

 نباشه تیکار: کرد تو هم و گفت اخماشو

  رمیمنم نم: اخمامو کردم تو هم و گفتم منم

  یگیبهش م يریاالن م نیالهه هم: رو شونهام قرار دادو گفته دستاشو

  دمیازش خجالت کش ییییبود و کیبهم نزد یلیزل زد بهم سرمو برگردوندم خ و

 خب نخوردمت که  لیخ: کردو دستاشو اورد باال و گفت يتک خنده ا نیهم يبرا دیفهم

 تو رو خدا چقد پرروه  نیبب

 بخور اینه تو رو خدا ب: زدم تو چشاش و گفتم زل

 الهه : قدم اومد جلو و گفت هی دوباره
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 الهه...تو منو: کردینگام م یبانگران داشت

 بگه  یقراره چ دمیفهم

 اره منم دوست دارم!تو  يدیبابا چقد کشش م يا ـ

 براش باز کردم  شموین بعد

جز  خورهیم یالهه شغلت به هرچ: کردو گفت يکرد و محکم منو گرفت تو بغلش تک خنده ا یط فاصلمون

  سیپل

 :از بلغش دراوردم و با اخم زل زدم بهشو گفتم خودمو

 ؟!مگ من چمه ـ

 !منو بخور واال ایب: ورد باالو گفتدستاشو ا اشکان

 !کردم و زل زدم بهش يخنده ا تک

 

 انیپا

 ساعت3:14

 

 

 

  93مهر   : یینها انیپا

  93 دي: انتشار در سایت نودهشتیا 

 

  

  http://www.forum.98ia.com/member288289.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member208197.html    :ناظر 

  

  

  

 »کتابخانه مجازي نودهشتیا«
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