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 نيمن راد. سرد شده بود  يليامسال هوا خ دميدورم كش شتريبافتم رو ب ياومد ژاكت مشك يم يشب هم گذشته بود سوز سرد 10از  ساعت

كنم در  يكار هم م ليشم ودر حال حاضر در كنار تحص يمحسوب م يشه گفت ترم اخر يم بايتقر يرشته معمار يساله دانشجو 27فر نيفرز

سالشه  23 ماستيخواهر كوچك تر از خودم دارم كه اسمش ر كيكنم فرزند دوم خانواده ام  يوقت كار م مهين تبه صور يشركت خصوص كي

جامدات  يسالشه وطراح 29 انيواما برادر بزرگم را اتيعالقه داشت رفت رشته ادب زايچ نيبه شعرو ا ليچون خ اتهيرشته ادب يو دانشجو

 يخودشو چسبونده بهم نگاه يكيفكرا بودم كه احساس كردم  نيهم يتو.كنه  يخودرو م يحطرا يساز نيكار خونه ماش كي ياخونده وبر

كردم كه ازش جداشم كه دوباه محكم خودشو  يكه محكمتر خودشو بهم چسبوند دوباره سع رميخواستم ازش فاصله بگ يدختر بود م كيكردم 

 :بهم چسبوند وگفت 

 .تنهام نذار  گهيكنم د ينرو خواهش م-

 ) اديبدم م يليبهم بچسبه خ يكيكه  نياز ا.(خانوم ولم كن  يگ يم يچ-

 .خوام از دستت بدم  ينم گهينه د -

 . ياشتبا گرفت گهياه ولم كن د-

كه  يبلند مشك يوهاوم ديسف يالانگشت ييدم پا كيبا ديلباس بلند سف كيتعجب كردم با يليوضعش خ دنيبا بغض ازم فاصله گرفت باد دختره

 . ونهي،دختره د رونيب انيم يمردم با چه وضع:لب گفتم  ريز.گرفته بود  يباد ان هارو به باز

 :دوباره راهمو بكشم برم كه دوباره دستمو گرفت وگفت  اومدم

 . رميم يتنها نذار من بدون تو م نجاينرو منو ا يتورو خدا سام-

 . ديشناسم ،اشتباه گرفت يخانوم من شما رو نم -

 :گفت  هي،بعد باگر يشناس يمنو نم گهيد -

 . يشناس يمنو نم گهيشده د داشيپ ياون سحر لعنت يكه سرو كله  ياز وقت يبشناس دميمنو نبا گهيمعلومه د-

 .شناسم نه سحر ولم كن بذار برم  يم يخانوم به خدا من نه سام -

رو گرفتم بعد از دوتا بوق  انيدر اوردم وشماره را مويبد تر خودشو چسبوند بهم گوش دميكه د كردم ازش جدا بشم يام سع گهيبار د چند

 :جواب داد

 .جان  نيجانم راد-

 .سالم داداش -

 خونه ؟ ياي يشده چرا نم يسالم چ -

 .كنه  يبهم ولمم نم دهيچسب ونهيدختر د كياومدم كه  يداشتم م-

 :گفتم  تيباعصبان.بخند  يخنده حاال نخند ك ريزد ز انيرا

 ؟ يچته روان-

 :گفت  باخنده
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 جرعت كرده به حضرت واال بچسبه ؟ يك-

 .نجات بده  ونهيد نيمنو از دست ا ايمسخره لوس ، تورو خدا ب -

 ؟ييباشه كجا-

 .تر از خونه نييدوتا كوچه پا -

 . مياي يم مايباشه االن با ر-

 .باشه خداحافظ -

 .خداحافظ  -

 :بهش گفتم .كرد يبود نگاهم م دهيدختره دستم روچسب بميرو قطع كردم و گذاشتم تو ج يگوش

 . نيجدول بش نيا يرو ايب-

شكل  يكمان يابرو ها يبلند مشك يدادم به صورت دختره نگاه كردم موها هيتك واريرفت نشست منم رو به روش بهد عيچون چرا سر بدون

و  نييدختره سرشو انداخته پا ديوپوست سف يگريبه رنگ ج يقلوه ا يبلند وفر خورده دماغ كوچك ولبا يبه رنگ شب موژه ها يچشما

 :برداشتم كه دختره از جاش بلند شد بهش گفتم  واريام رو از د هيتك انيورا ماير دنيبادكرد ، يم يباانگشتاش باز

 .گردم  يجا االن بر م نيهم نيبش-

 . دميجوب پر يكرد از رو يباچشمش حركات منو نگاه م يست ولبدون چون چرا سرجاش نش دوباره

 ياز طراح يكيكه  انيرا نيرفتم سمت ماش دميجوب پر يكرد از رو يباچشمش حركات منو نگاه م يبدون چون چرا سرجاش نشست ول دوباره

 :و گفت  نييرو داد پا شهيش انيخودش بود را يها

 شده ؟ يچ -

 : گفتم

 اونجا نشسته ؟ ينيب ياون دختره رو م يچيه -

 !!خوب  -

 .ول نكن  نجايتورو خدا منو ا يگه سام يبه من و م ردادهيگ گهيد يچيه -

 ؟ يكار كن يچ يخوا يم -

 .اد  يدونم مطمئنم هر جا برم دنبالم م ينم -

 . گهيد مير يم ميد يسوار شو گاز م عيسر -

 . ستيهم ن ياره بد فكر -

 گازشو عيسر انيرا.شدم  نيسوار ماش عيره كردم بعدم سرنگاه به دخت كي

 نگاه به پشت كردم دختره اومده بود وسط كوچه كي.راه افتاد  نيو ماش گرفت

 يادينه فر يكرد نه داد يشد نگاه م يكه هر لحظه دورتر م نياشك به ماش وبا
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 . رونيسرو وضع اومده ب نيوقت شب با ا نيكه ا هي يمعلوم نبود چجور دختر يدلم به حالش سوخت ول.كرد  يم هيگر فقط

 كنه كه يكار م يدختره داره چ نميشده بود برگشتم بب اديفاصله مون ز بايتقر

 دختره هم نيكشنش طرف ماش يدوتا پسر دستاشو گرفتن ودارن م دميد

 تونست ينم يكار چيدربرابر اونا ه يزد كه از دستشون در بره ول يوپا م دست

 :گفتم انيبه را با داد بكنه

 .دور بزن -

 .دور بزنم  يچ يبرا-

 .نشده  ريتا د يگم دور بزن لعنت يم-

 نيبهشون واز ماش ميديرس عيگاز سر يدر زد وپاش وگذاشت رو عيسر انيرا

 واون دوتا مرد هم باسرو ميراه انداخت ييدعوا كي نطوريهم هم انيشدم را ادهيپ

 بد يليدعوا دستمو مرده خ يتو. شدن ودر رفتن  نيسوار ماش يزخم صورت

 .دختره از ترس دستمو ول كرد .بلند شد  ادميسمتمو همون دستمو گرفت كه فر ديمحكم بهش ضربه زده بود دختره دو چوندبعدشميپ

 :گفت  ماياومدن سمتم ر مايور انيرا

 شده ؟ يچ-

 . دهيدونم فكر كنم ضربه د ينم-

 :گفت انيرا

 برم درمانگاه؟ يخوا يم-

 . مياره بر-

 . ميبش نيسوارماش ميپس بر-

 بهش كردم يدختره افتادم نگاه ادي ميبش نيكه سوار ماش ميرفت

 كردم اونا هم مايور انيبه را يبود نگاه ابونيوسط خ هنوز

 :كردن بهشون گفتم  يمنو نگاه م داشتن

 ؟ ميبكن كارشيچ نويا-

 :گفت  انيرا

 .دونم  ينم-

 كردم همون لحظه يجواب رو داد دوباره به دختره نگاه نيهم هم ماير

 :گفتم اديبود با فر ستادهيبه سرعت وارد كوچه شد رو به دختره كه هنوز وسط كوچه وا نيماش كي

 .مواطب باش  -
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 دختره يرو دميپر عيانگار دختره هنگ كرده بود سر يول

 بلند نايدختره به كمك را يبه سرعت رد شد از رو نيلحظه ماش همون

 كه سرش نيمثل ا ومدي يبه دختره كردم از سرش داشت خون م ينگاه شدم

 دختره رو بلند عيسر.كنار كوچه  يبود به جدول ها خورده

 رو به سمت نياونم به سرعت ماش ميشد انيرا نيوسوار ماش كردم

 .اونجا دختره رو بلند كردم و وارد بخش اورژانس شدمو از پرستارا كمك خواستم  ميديرس يروند وقت مارستانيب نيتر كينزد

 يكه دختره رو توش بستر يووقت تلف كردن دكتراز اتاق)اسكن  يت يوس يمنظورم همون ام ار ا(دنگ وفنگ ياز كل بعد

 :رفتم سمتش وگفتم رونيبودن اومد ب كرده

 دكتر ؟ يحالش چطوراقا -

 ؟ ديدار ينسبت شونيشما باا اديبهوش م گهياعت ددو س يكيخوبه تا  -

 .كه من نجاتشون دادم  نيچرخ ماش ريبود برن ز كينزد شونيا رينه خ -

 .يونجاتش داد يجون اوند ختر هم شانس اورده كه تو اونجا بود نيافر -

 .ممنون  -

 .اتاقم باهت كار دارم  يتو ايشه همراه من ب ياگر م -

 .چشم  -

 .بال  يچشمت ب -

 ميوارد اتاق كه شد.رم كارم دارن  يدكتر م يگفتم من با اقا انيرا به

 :نشست وگفت  زشيپشت م دكتر

 . دييبفرما -

 :داد ودر اخر گفت  حيتوض كمينشستم دكتر .اشاره كرد  زشيم يجلو يها يصندل وبه

 .ت داده مدت كوتاه از دس كي يخانم حافظه اش رو برا نيا يگم ول يم نويمتاسفم كه ا -

 رونيخواستم از اتاق دكتر برم ب يم يبده وقت ميكرد دلدار يكه اونم اضافه شد دكتر سع ميرو كم داشت يكي نيسرم خراب شد هم يرو ايدن

 :رو بهم دادو گفت  يكارت كيدكتر 

كه  يازش تشكر كردموباش دست دادم باهمون دست يسر به اونجا هم بزن كيمغزو اعصابه بهتره  يدكترا نياز بهتر يكيكارت مال  نيا-

 :كرد وگفت  يناخود اگاه صورتم از درد جمع شد دكتر متوجه شد وبه دستم نگاه دهينبود كه دستم ضرب د ادميبود اصال  دهيضرب د

 .بكنم  نهيشه دستت رو معا يم-

 ياتاق كيبرد به داد كه شكسته منو باخودش  صيكرد وتشخ نهيتكون دادم دكتر دستمو معا عيسر

  ادياالن م ميجا بش نيگفت كه هم بهم
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 كه از نيا يبرا گهياتاق د كي ياومد البته اونم دكتر بود باز بردنم تو گهيمرد د كيبا  قهيبعد از چند دق دكتر

 هيومطمئن بشن كه دستم شكسته بعد از عكس دوباره برگشتم به همون اتاق قبل رنيعكس بگ دستم

و  اديپرستار خوواست كه ب كياومد طرفمو گفت كه باهاش برم از جام بلند شدم وبه دنبال دكتر رفتم دكتر از  گهياون دكتره د قهياز چند دق بعد

 :دكتر گفت  يپزشك ليعالمه وسا كيدونه تخت داشت و كي ميشد گهياتاق د كيكمكش كنه وارد 

 . نياون تخت بش يبرو رو -

 پنبه هيكرد وبهدم چند ال يتخت نشستم ودكتر شروع كرد اول دستمو ضد عفون يرو يحرف چيه بدون

 بود يكيبود كه رنگ گچه با رنگ چشمام  نجايجالب ا(رو دور دستم بست  يو وگچ رنگ ديچيدستم پ دور

 :دميكاردكتر تموم شد ازش تشكر كردمو پرس يوقت)شه  ينم يزيپرنگ كم رنگ كه چ كمي حاال

 گچ باشه ؟ يتو ديدستم با يتر تا كدك ياقا ديببخش -

 .ماه  كيحدودا -

 به خودم اومدم واز دكتر تشكر كردم وبه قهيبعد از چند دق. دميلحظه كپ كردم فكر كردم اشتباه شن كي

 اتاق باشن بادست سالمم دوتا تقه يتو دينبودن فكر كردم شا مايور انياتاق همون دختره رفتم را طرف

 گچ بود يدستم كه تو دنيباد ماياتاق بودن ر يتو شونيووارد اتاق شدم درست حدس زده بودم دوتا زدم

 :هم به طرفم برگشت و هر دوتاشون به سمتم اومدن وگفتن  انيزد كه را يفيخف غيج

 شده ؟ يدستت چ-

 .گچ باشه  يوت ديماه با كيكه تا  نهيا شيدستمو گچ گرفتن ، حاال بد دويشكسته بود دكتر فهم يهبچ-

 :باهم همزمان گفتن  هردو

 !!!!ماه ؟؟؟؟ كي-

 .ماه  كياره -

 .سمت دختره بهوش اومده بود  ميناله هرسه تامون برگشت يبگه با صدا يزيدهانش رو باز كرد تا چ ماير

 :گفت  انيكنه را يسرش درد م يليمه كه خ.سرش معل يبرده بود باال دستشو

 .رم دكترشو خبركنم  يمن م-

 .باشه برو -

 :سمت تت رفتمو به دختره گفتم  به

 خانم حالتون خوبه ؟ -

 .كنه  يدرد م يليسرم خ-

 . ادياالن دكتر م-

 :گفتم  مايبه ر رو
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 ؟ نيخبر داد نايبه مامان ا -

 شه كه با ينم ارنيمنم با خودشون ب يبهشون گفتم از لباسا نجايا اديقرار بابا ب مياره بهشون خبر داد-

 . رونيب اديضع بسروو اون

 .يگفت ياوهم خوب كرد -

 به سرعت اومدن تو انيهمون لحظه در باز شد ودكتر ورا.كرد  يبه دختره كردم داشت منو نگاه م ينگاه

 . ديونا خود اگاه دست سالمم رو چسب ديترس دختره

 :دكتر گفت رونيب دميكردمو دستم رو از دستش كش ينگاه بهش

 . رونيب ديچند لحظه بر يبرا يهمگ-

 :وگفت  ديبه مارس عيبلند وسر يباقدما ديهمون لحظه هم بابا رس رونيب ميرفت ييتا هرسه

 .سالم -

 . ميجوابش رو داد هرسه

 حاال دختره چطوره ؟-

 .اتاقشه  يبهوش اومده االنم دكتر تو-

 ..خدا روشكر -

 :گفت  ماير وروبه

 .لباس  نميا ايب-

 :بابا روبه دكتر گفت  ميبابا رفت طرفش ما هم دنبال بابارفت رونيكرد دكتر اومد ب يتشكر ماير

 بپرسم حال اون دختر خوب؟ خواستميدكتر ،خسته نباسد م يسالم اقا-

 ؟ ديدار يخانم نسبت نيسالم ،ممنون شما با ا-

 . ريخ-

 .مدت كوتاه از دست داده اند  كي يحافطشون رو برا شونيگفته بودم متاسفانه ا)منظورش من بودم(اقا  نيهمون جور كهبه ا-

 ؟ ميكار بكن يچ ديحاال ما با-

 . دشيدببريتون يفعال كه مرخصه م-

 ؟ مشيكجا ببر-

 .خونتون  دشيببر يمدت كيكنم  يم شنهاديمن پ -

 . هيچجور دختر ستيخونه ام دارم بعدم معلوم ن يدكتر اوال من دو تا پسر مجرد تو ينه اقا -

 .دادم با اجازه  شنهاديبه هر حال من بهتون پ-

 :ازمون فاصله گرفت رو به بابا كردم وگفتم  دكتر
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 چه برسه بدون خونشون كجاست ؟ ستين ادشياسم خوشم  ياند ؟اون حت يخانواده اش ك ميدون ي؟ما كه نم ديكار كن يچ يخوا يحاال م-

 :گفت  ماير

 .خانواده اش  شيپ مشيدست اورد مببر حافظه اش رو به يخونمون وقت مشيبر يمدت م كيمن بادكتر موافقم -

 . ستيهم ن يبد فكرد - انيرا

 بمونه اگر نجايهم ا نيوراد ايتو با من ب انيرا شهيم يچ مينيتا بعد بب ديحاضرش كن نيگفت فعال بر بابا

 راه رو نشستم يتو يصندل يرفتن منم رو انيگفتمو بابا ورا يباشه ا.خواستن كمكشون بكنه  كمك

 نيبازو دختره رو گرفتم ع ريز يعنيرفتم كمكشون  رونياز اتاق اومدن ب قهيدق 10هم رفت تا كمك دختره بكنه تا حاضربشه بعد از حدود  ماير

 .موند يپر كاه م كي

 مارستانيب از محوطه يكرد وقت يودختره نشستم چون دستمو گرفته بود و ول نم ماير نيمن عقب ب ميشد انيرا نيوسوار ماش ميدر خارج شد از

 : دياز بابا پرس انيرا رونيب مياومد

 كجا برم ؟ -

 .خونه  -

 يشانه ام افتاد سر دختره بود م يبر رو يزيچ كياحساس كردم  قهيحكم فرما بود بعد از چند دق نينگفت راه افتاد سكوت برماش يزيچ انيرا

 .شونه ام  يدلم به حالش سوخت و اجازه دادم سرشو بزاره رو يخواستم شانه ام رو بكشم كنار ول

 داريكرد ب يهر كار مايبكنه ر دارشياشاره كردم ب مايبود به ر دهيخونه دختره خواب ميديرس يوقت

 ميدار ميوگفته بود ميراه به مامان زنگ زده بود يخونه تو يبغلش كرد وراه افتاد ورفت تو انيرا نشد

 كنم يوبراش مرتب م نينه مامانم نه گذاشته بود نه برداشته بود گفته بود اتاق رادخو مياريرو م دختره

 يكه به من مربوط م لهيهر وس يعنيحساسم  يليدونست من به اتاقم خ يخوب م يليخ مامان

 داشتم يانبار يمن كجا بخوابم مامان گفته بود تو ميبود دهيحساس بودم بعد كه پرس يليروش خ شد

 ديبا. دميخواب يم نيزم ريز يتو ديهمه غرورم ودب دبه كب كبه با نيخوردم من با ا يحرص م ديشد

 اجازه رو بهم نيكس ا چيه يخواستم برم اونجا ول يوقت قبل م نيچند يعنيكردم  يم درستش

 يجور كيتختم  يدختره رو گذاشته بود رو انياتاقم را يكنه رفتم تو ريخدا امشبو بخ.بود  نداده

 خونه نيا ياتاق بخوابم اخه من موندمتو كي يدختره تو نيشد مجبور بودم امشبو با ا چندششم

 زتايچ نيا ماياتاق ر يرفت تو يدتره م شديچرا فقط چهار تا اتاق داشته باشه حاال نم يدراندشت

 .كه بخوابم همراه بود  يا موقعه

 همون دختره دميكنه از جام بلند شدم چشمام كه باز شد د يداره نگاهم م يكياحساس كردم  صبح

 رفتم دميمبل اتاقم خواب يرو شبيكنه از جام بلند شدم بدنم خشك شده بود چون د ينگام م داره

 رفتم سمت دراورم وشونه ام رو برداشتم رونيبه سرو صورتم زدم واومدم ب ياب ييدست شو سمت
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 مايدفعه در به شدت باز شد ور كيكرد يمنو نگاه م ينجوريزدم دختره هم يموهام روشونه م داشتم

 . ديچيرو چنان دورش پ يزدمكه دختره پتو تياز سر عصبان يتوچنان داد اومد

 .تو يايو م نييپا ينداز ياست كه سرتو م لهيطو نجايمگه ا-

 :به اشك نشسته وگفت  يبه چشما ماير

 . ديببخش....بب...ب-

 .كارتو بگو  عيسر-

 .گرفتم  يكه زنگ زدم شركت و برات مرخص نيصبحانه بعدم ا نيايخواستم بگم ب يم-

 .برم شركت ديمن با يدونستيتو كه م يكرد خوديد تو ب -

 كمكت تا اديشركت بعدم ارشام هم زنگ زدو گفت امروز م يبر يخواست يبا اون دست شكسته م -

 . نييپا يبر يودرست كن نييپا

 خوردم كه ياشپز خونه داشتم صبحونه م يرو زدم كنار ورفتم تو ماير رونيب نفسم رو دادم تيعصبان با

 .اشپز خونه  يبا دختره اومد تو ماير

 بعدم رويب ختمشونير يم يچند نفر ديبود با ليپر از وسا يانبار يام رو خوردم و رفتم تو صبحانه

 به ذهنم يجرقه ا كيهو  كي نيهم يزيدست رنگا ام كيداشت بعدم  ياساس يكار زيتم كي

 . ديرس

 يباز يكول كمياز كجا اومده با  ستيدادم اون دختره كه معلوم ن ياتاقم رو م ديچرا من با اصال

 يشونيپ يرو قياخم عم كيخونه با يرفتم تو.شد  يلج كردن درست م كميبا.شد  يم حل

 يهم كالس داشت ورفته بود مامان ودختره تو مايرفته بودن سر كار ر انيخونه بابا ورا يتو رفتم

 به من كرد واز جاش پاشد واومدم كنارم يزدن مامان نگاه ينشسته بودن وحرف م حال

 :تر شد مامان گفت  قياخمم عم ونشست

 منو ناراحت كرده ؟ زيپسر عز يچ-

 شتم فكرمبل نشستم دا يورفتم رو.اتاقم و درو محكم بستم  يندادم وپاشدم ورفتم تو جوابشو

 كردم دختره بود سرشو ينگاه.شد  قياومد تو اخمم دوباره عم يكردم كه در باز شد وكس يم

 اخمام به تپه دنيبه من كرد با د يمن نشست نگاه يمبل روبه رو يواومد رو نييبود پا انداخت

 :افتاد شروع كرد به حرف زدن  تپه

 . رميبگ....ازتون .....رو ..... اتاق شما .....تم .....خواس.... ينم...به خدا...من ....من -

 .قربون جذبه :خودم گفتم  با

 ؟ يخوب كه چ-
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 .بخوابم  يانبار يمن حاضرم برم تو-

 نتونستم خودم رو كنترل كنم و شروع كردم به.از خنده  دميترك يداشتم م رسما

 دختره مارس موند. دنديخند

 از جام بلند شدم وسرمو تكون دادم. است  ونهيابا دب نيگه ا يباخودش م حتما

 .اتاقشون  يتو ميبه مامان گفتم بر رونيب ورفتم

 :اتاقشون به مامان گفتم  يتو ميرفت يوقت

 ؟ ميخونمون نگهش دار يدختره رو تو نيا نيخوا يم يچه حساب يمامان رو -

 كه يمدت نينه بعدم ا ايكنه  دايتونه خانواده اش پ يم نهيمادرجان پدرت رفته پرس وجو كنه بب-

 .خداست  بيمهمون ماست مهمونم حب نجايا نجاستيا

 بهش ؟ نيمن به اتاقم حساسم پس چرا اتاق منو داد يدون يسوال شما كه خوب م كي-

 .شه چون پسره  يكه نم انياتاق را يچون تو-

 ؟ ستميمن پسر ن يعني-

 يشب داماد رو نگه دار كي ميكنه مثال بخوا يم خواهرتم ازدواج گهيچرا صبر كن ، تا چند وقت د-

اونجا ؟بعدم زشته ادم مهمونشو  يبر يخواستيم يزمان كي ادتهي يانبار يتو يبر يتون يمونه اتاق تو هم بزرگه هم تو م ي؟پس م ميكن كاريچ

 .يبفرسته انبار

 اتاقم ياتاقم رفتم تو ينگفتم واز جام بلند شدم ورفتم تو يچيپس ه گهيمامان راست م دميد

 رفتم سمت كمد.دونم  يكرد نم يفكر م ينشسته بود داشت به چ نميتخت نازن يرو دختره

 يگم انبار يحاال من م يانبار يطراح يگرفتم هم برا يكمك م قامياز چند تا از رف ديبا لباسام

دست لباس  كيكه اخرباغ قرار داشت  يه اولش شده انبارخونه بزرگه دو طبقه است كه طبق كيشه گفت  يبزرگه م تيسوئ كي ستاين يانبار

 ينك مداد نيج كيبا يكوتاه خاكستر نياست

 دوستام شيزنگ زدم اژانس ورفتم پ دميلباسام رو پوش عيسر رونيبه دختره گفتم بره ب برداشتم

 كنن الزم هم يتا برات مثل همون طراح يچه مدل يبود بگ يمنزل دارن فقط كاف يطراح كه

 يبه جاش خوب پول م يكردن ول يهمه كارا م يكن زيتم يكه خودت خونه رو رنگ كن ستين

 .  گرفتن

 :شناخت برام بلند شد گفتم  يمنو خوب م شيشركت دوستام وارد كه شدم منش يتو رفتم

 هستن ؟-

 .بله هستن -

 .من اومدم  نيشه بگ ياگر م -
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 .چشم -

 :وخبر داد كه من اومدم بعد به من گفت  برداشت

 .داخل دييبفرما-

 . يمرس-

 ميميصم يباربد هردوشون جز دوستا يداداش دوقلو اياتاق هم باربد دوستم هم برد يتو رفتم

 :باربد گفت  ميسالم كردم ودست داد. بودن

 .شده  يدستت چ-

 .شكسته  يچيه-

 .دونم  يكه خوب م نويا -

 .ماجراش مفصله -

 :گفت  ايبرد

 ؟ يشده سر به مازد يچ-

 . ديبرام بكن يطراح كيخوام  يراستش م-

 حاال كجاست ؟ ياوك -

 .اون خونه ته باغ هست  -

 :همزمان گفتن  هردو

 .خب  -

 .دشيكن يخوام برام طراح يم گهيد يچيه -

 . يمخشون رو زد يچجور-

 . نيد يماجراش مفصله حاال كاتولوگاتون رو نشونم م نميا-

 .كه نه چرا -

 يطراح كيبود  ييرايرو باز كردم مال حال وپذ يكاتولوگ گذاشتن جلوم كاتولوگاول يسر كي

 با اشپز نييحال طبقه باال انتخاب كردم حال پا يبرا كيحال كوچ كيو نييحال پا يمانند برا يلوز

 هم كيش ييرايپذ كي)نكردم  دايعكس پ نيياشپزه خونه پا يشرمنده برا(بود  يكي خونه

 ييمدل حمام دستشو كيبود  ييرو باز كردم مال حمام ودستشو يكردم كاتو لگ بعد انتخاب

 يهم برا كيمدل ش كيرو باز كردم مال اشپز خونه بود  يباال انتخاب كردم كاتولگ بعد يبرا هم

 دوتا اتاق خواب يشد دوتا مدلم برا يمربوط به اتاق خواب م ميانتخاب كردم وكاتلوگ بعد اونجا

 بازم( يياروپا يشد مدل خونه ها يكه من كردم اون خونه م ييانتخابا نيبا ا. انتخاب كردم  باال
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 كه من انتخاب كردم يينايكشه گفتن چون ا يكه چقدر طول م دميازشون پرس) ستمين مطمئن

 فيعالم تخف كي ميدن قرار داد بست يم ليخونه رو بهم تحو يدارن دو هفته ا لشويوسا تمام

 . بهم دادن  هم

 :بعد  ميهفته ون دو

 به حضورش عادت كرده يهمگ گهيد ميكن دايخانواده دختره رو پ ميكه هنوزه نتونست هنوز

 مايگفت مادر جون با ر يگفت دخترم و اونم به مامان م يكه مادرم بهش م نقدريا ميبود

 مچ نشده يهنوز اونجور انيبا را يبود ول يميبا منم صم يميبودن دوتا دوست صم شده

 شه كه به يم يچند روز.داد  يبرد وبه حرف گوش م يحساب م شترياز من از همه ب بود

 از ارزو هام كه جدا شدن از خانواده ام يكيكنم به  يخونه اومدم احساس استقالل م نيا

 بود كه نيهم داشتم ا گهيارزو د كي يبودم ول دهيرس ستميخودم وا يپاها يرو يعني بود

 نكهيپوالم رو هم جمع كرده بودم با ا بايتقر ايخودم بزنم مثل باربد وبرد يشركت برا كي

 بچه بودم يوقت ادمي رمينكردم كه از بابا پول بگ يوقت سع چيه يول ميبود يپولدار خانواده

 و به من پز ومدنياون زمانم با دچرخه هاشون م يخواست همه دوستا يدچرخه م دلم

 از يكي شيورفتم پ رمينشدم ازش پول بگ يراض ياشت ولكه بابا پول د نيدادن با ا يم

 دوچرخه ام رو يوقت ادمهيمحل وشروع كردم كار كردن تا پول دوچرخه ام رو جور كردم  كسبه

 باهام بود قرار بود با ارشام يعادت از بچه گ نيا.كرد  يبودم بابا با افتخار بهم نگاه م دهيخر

 البته از االن. ميشركت بزن كي يكيشر مويهم بزار يوپوالمون رو رو ميجا كار كن كي يمدت

 .شد  يشركت تموم م نيقرار دادمون با ا گهيچون تا چند وقت د ميدنبال كاراش بود هم

 خونه نسب يمحوطه و تو يكه تو يينايهر روز از شركت برگشتم خونه داشتم بادورب مثل

 سمت خونه روش كه اديه منفر دار كي دميكردم كه د يبودم داشتم همه جارو چك م كرده

 يتو اديحق نداشت ب يخونه كس نيكه اومده بودم ا يدختره است از زمان دميكردم د زوم

 .خونه

 :محوطه خونه شد وزنگ درو زد رفتم درو باز كردم وگفتم  وارد

 ؟ هيك-

 . ديباز كن نيمنم اقا راد -

 ؟ يدار كاريچ -

 .درو تا بگم  ديباز كن -

 كه نفرستادت ؟ ماير -
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 . گهيد دينه باز كن -

 كردم تا حال گفتم شييداخل اومد تو راهنما اديو باز كردم تعارفش كردم ب در

 خونه تعجب كرده حتما فكر دنيشد از د يم دهيبه وضح د اميتا من ب نهيبش

 يوانايل يتو ختمير وهيزدم ابم يمن از اون پسر شلخته هام پوز خند كرده

 ينيريوش وانيلبه ل يقاچ از پرتغال تازه هم گذاشتم رو كيو وهيابم مخصوص

 .كرد  يطرف وبردم براش تشكر يتو ندميچ هم

 :مبل وگفتم  يرو نشستم

 .من درخدمتم  دييبفرما-

-... 

 .اد  يم ادمي ييزايچ كيراستش داره -

 .خب خب -

 . دمياون شب كه من به شما چسب -

 .خوب  -

 . نيشه برام بگ يافتاد م يچه اتفاق -

 اميب ادهيداشتم مجبورشدم پ يريدرگ يخراب شده بود و كل نميراستش من اون روز ماش-

 ييتو دميد دهيبهم چسب يكيشب بود كه احساس كردم  10 يكاينزد ومدميداشتم م خونه

 يازش م يكرد يرو صدا م ياسم كس يولت نكنم ه يكرد يبهم التماس م يه

 يشناسم بهم گفت يبهت گفتم من اصال تورو نم يتنهات نذاره وقت يخواست

 بعد يمنو بشناس دمينبا داشدهيكه سرو كله اون سحر پ ياز وقت گهيد معلومه

 نيسوار ماش عيكمكم كنه بعدم كه اونا اومدن سر اديو گفتم ب انيزدم به را زنگ

 يم كاريچ يدار نميكه برگشتم بب ميدور نشده بود يليخ يفنگ ول ميج شدم

 كتك كي مويبرگشت نشونيماش يبرنت تو يدو نفر دارن به زور م دميكه د يكن

 ميبر ميخواست يهمنجا دستم شكست اون دوتا رفتن ما هم م ميكرد يكار

 باسرعت نيماش كيدفعه  كي يبود ستادهيتو همون وسط كوچه وا يبهدار

 تو انگار مخت هنگ كرده بود يكوچه بهت گفتم مواطب باش ول يتو دهيچيپ

 اون ور كوچه تو سرت ضربه خورده بود به جدول ميپرت كردم روت وافتاد خودم

 نبوده ضربه تو يانچنان يليخدا رو شكر خ يكه محكم بوده ول نيبا ا كناركوچه

 مدت كوتاه از يحافطه ات رو برا ميديبعدم كه فهم مارستانيب دميبر عيسر رو
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 .يداد دست

 از جاش بلند شد با استرس از جام بلند شدم با خودم گفتم نكنه حالش هيگر با

 كرد منم سرشو نوازش كردمو گفتم هيبغلم و زارزار گر ينه اومد تو يبشه ول بد

 بغلش كردم و بردمش ديلرز يكرد وم يم هيول اون همچنان گر ستين يزيچ

 .رش دو دمياتاق مهمان گذاشتمش رو تخت وپتو رو محكم كش يتو باال

 دونم ينم دميتختم دراز كش ياتاقم رو يكم به خواب رفت از جام بلند شدم و رفتم تو كم

 كه احساس دميد يپادشاه رو م نيشد داشتم خواب هفتم نيشد كه چشمام سنگ يچ

 دختره دنيزدم وچشمام كه باز شد باد يده غلت يداره مو هامو نوازش م يكس كردم

 : دميتا حد امكان باز شد ازش پرس چشمام

 ؟ يكن يم كارياتاق خواب من چ يتو تو -

 تو دمياتاق د كي يرفتم تو دميام بلند شدم د گهياتاق د كي يتو دميشدم د داريب يچيه -

 .يخواب نجايا

 .تخت خواب من بلند شو  يلطفا از رو-

 .باشه  -

 .كارت دارم  اميتا منم ب نييبرو پا-

 .باشه -

 حال نشسته بود رفتم يمبال يرو نييلباسام رو عوض كردم و رفتم پا رونياقم رفت بات از

 هم برداشتم يشدستيرو برداشتم وپ وهيرو باز كردم طرف م خچالياشپز خونه در  يتو

 نايشب شده بود به خونه مامان ا بايتعارف كردم تقر وهيوبهش م.دختره نشستم  شيپ رفتم

 :نگرانه  يليبرداشت از صداش معلوم بود خ مايزدم ر زنگ

 . نجاستيخبر بده دختره ا نايبه مامان ا ماير-

 :داد زد  ماير

 اونجاست ؟ -

 . نجاستياره ا -

 كنه ؟ يم كارياونجا چ -

 . نيمنه نگران نش شياومده تا شب پ ادشي ييزايچ كي نكهيمثله ا -

 .باشه  -

 .خداحافظ -
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 .خداحافظ -

 :دختره نشستم وگفتم  كينزد رفتم

 اومده ؟ ادتي ييزايچه چ-

 .هاشون وشماره برادرم  افهياسمم واسم برادرم واسم پدرومادرم خانواده ام ق -

 ؟ هياسم برادرت چ هيخب خب بگو اسمت چ-

 . مازياسمم ترنم ، اسم برادرم تا -

 . يدونيرو هم م لتونيفام -

 .تاج بخت  لمونياومده فام ادمي يزايچ كياره -

 . يش ياگر كالفه نم گهيسوال د كي -

 .نه نه بپرس -

 ؟ يگ ياسم خودتو داداشتو م يمعن -

 خطا يبه معنا يترك مازياسم تا ينغمه ول كيزمزمه كردن  يبه معن ياره اسم خودم عرب -

 هياسم مامانم هم ترك ياز پادشاهان دوره اشكان يكياسم  رداديت يرانياسم بابام ا ريناپذ

 .ياز خانواده باز شكار يپرنده ا يبه معن رالنت

 .بود  يهوم اطالعات جالب-

 ازتون بكنم ؟ يخواهش كيشه  يم -

 .اره بگو  -

 دنبالم ؟ اديوب ديشه به برادرم زنگ بزن يشه م يم -

 .خانواده ات شماره داداشتو بگو  شيپ يحق تو كه بر نيا شهياره كه م -

-0936..... 

 يصدا كيمرد بود  كي يبوق دوتا بوق سه تابوق كه جواب داد صدا كيرو گرفتم  شماره

 : خسته

 دييبفرما-

 ؟ يمازيشما اقا تا ديببخش-

 بله خودم هستم شما ؟ -

 سوال داشتم ؟ كيبنده خدا  كيفكر كن  ستميمن مهم ن-

 . دييبفرما-

 ؟يبه اسم ترنم دار يشما خواهر-
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 يصدا اشك م يبود ب دهياداشش رو شند يكه صدا يبلند گو از وقت يبودم رو گذاشته

 .ختير

 . ديشناس يبله شما خواهر منو از كجا م-

 .من نشسته  ياالن رو به رو شونيچون ا -

 ؟ يچ -

 ؟ يصداشو بشنو يخوا يمنه م شيخواهرت االن پ يديبله درست شن-

 . شهيبله اگ م -

 :اشاره كردم اونم گفت  بهش

 .يسالم داداش-

 .از اون ور خط بلند شد  مازيتا هيگر يصدا

 ؟ ييتو كجا يسالم عمر داداش كيعل-

 .فرم  نيخانواده فرز شيمن االن پ -

 ؟ يك-

 .گم  يكه بهت م يادرس نيبه ا ايتو ب يچيه -

 .باشه باشه -

 : گفتم

 . ديكن يم اداشتي-

 .بله بله -

- ...... 

 . اميبله االن م-

 . ميپس منتظرتون-

 .خداحافظ-

 .خداحافظ-

 :نم گفتم تر به

 . ميخبر بد نابهشونيخونه مامان ا ميبر ميبر ديبلند ش-

 .باشه -

 كه حافظه اش روبه دست ميبهشون خبر داد نايخونه مامان ا يتو ميرفت ميجا بلند شد از

 هم ناراحت شدن هم خوشحال خوشحال از نايمامان ا.دنبالش  اديوبرادرش داره م اورده
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 كه بهش نيخانوادهش وناراحت از ا شيگرده پ يحافظه اش روبدست اورده وداره برم نكهيا

 . كرده بودن عادت

 رفت در وباز مايبرادر ترنم زنگ در به صدا اومد ر مازيمنتظر تا ميحال نشسته بود يتو همه

 به ترنم شوازيپ ميرفت ميبلند شد يسالمشون بلند شد همه گ يبعد صدا قهيوچند دق كرد

 پسر جون هم سن وسال ما قد بلند وچار كيجا خوردم  مازيتا دنيباد نهيهمونجا بش ميگفت

 سبز خوشرنگ دماغ خوشفرم ولب يچشما رهيت بايتقر يبور ول يموها ديپوست سف شونه

 شييباهاش دست دادم و بهش گفتم كه من بهش زنگ زدم راهنما.متناسب باصورتش  يها

 نشستم وشروع كردم به مازيتا يروبه رو. رونيهم گفتم برن ب هيبه بق ييرايبه پذ كردم

 :كردن  صحبت

 . ديكن يم كاريچ نجايكه ا ديدون يخودتون خوب م-

 .درسته -

 كه نيمدت كوتاه از دست داد تا ا كي يكه خواهرتون حافظه اش رو برا ديبدون نويخوام ا يم-

 تا حافظه اش رو دين كمك كناومده لطفا بهشو ادشي ييزايچ كيبه من گفت كه  امروز

 . ديرفتار كن يعيطب ميبعدم االن كه رفت ارهيب بدست

 .باشه -

 ستيدونم دل تو دلتون ن يكنم چون االن م يم فيرو بعدا براتون تعر يزيچ كي-

 .من شماره اتون روداشته باشم  شهيم اگر

 .البته -

 :اومد وگفت  عيرو صدا كردم سر مايكردم ر وياش رو گفت من هم س شماره

 .بله داداش  -

 . اريشه ترنم خانم ب ياگر م -

 .باشه االن -

 ترنم از جاش بلند شد دنيباد مازيبا ترنم اومد تو تا قهيرفت بعد از چند دق ماير

 . رونيب ميرفت مايسمت ترنم منم با ر ورفت

 ماين رنشست يخواهر وبرادر اومدن تو هر دو لبخند به لب داشتن كم قهياز چند دق بعد

 بمونن از جام بلندشد نجايمامان وبابا مجبورشون كردن كه شام رو ا ييرايكرد به پذ شروع

 خونه خودم يشد رفتم تو يمعذرت خواستم چون سرم داشت از درد منفجر م يهمگ از

 شماره دنياز جام بلند شدم با د ميگوش يباصدا دميرو هم زدم وگرفتم خواب يمركز قفل
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 :من شروع كرد به داد زدن  يالو ندنيبود باش انيرو جواب دادم را يگوش خونه

 ؟ يد يچرا تلفن خونتو جواب نم يد يجواب نم تويالو مرض الو درد چرا گوش -

 .كرد قرص خواب خورده بودم يسرم درد م -

 :اروم شده بود  انگار

 . نجايترنم هم اومدن ا مازويپدرومادر تا ميشام بخور ميخوا يم نجايا ايب عيسر-

 . اميباشه االن م -

 اومد دنميمامان به د نايلباس عوض كردمو رفتم خونه مامان ا كيپاشدم  عيسر

 :وگفت  شميپ

 سرت خوب شد ؟-

 :وگفتم  دميبوس صورتشو

 نه ؟ ايداخل  اميب يد ياره بهتر شد حاال اجازه م -

 :زد به صورتشو گفت  مامان

 .تو  ايخدا مرگم بده ب -

 .خدا نكنه -

 يكيكردم با پدرو مادر ترنم هم سالم وعل يتو باهمه سالم واحوال پرس رفتم

 .در اومد  شونيداد دو تا يجادادم كه صدا نشونيخودمو ب انيرا مازويتا شيكردمو رفتمپ هم

 چه وضع نشستنه ؟ نيا-

 ؟ ينبود بشن گهيد يجا -

 :جوابشون رو دادم  منم

 هم قشنگ نشستم  يلينبود بعدم خ گهيد ينچ جا -

 :خودش  يشروع كرد به معرف مازيبه حرف زدن تا ميكرد شروع

 سالمه مهندس عمران ام فرزند ارشد خانواده شما ها خودتون رو 27تاج بخش  مازيتا -

 . ديبكن يمعرف

 :گفتم  من

 به هم ؟ نيگفت يم يچ نياز اون موقعه تا حاال داشت يعني -

 .بود ياسيبحث س-

 شركت كار كي يخوندم تو يساله رشته معمار 27فر  نيفرز نياهان خوب من راد -

 .كنم فرزند دوم خانواده  يم
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 يساز نيكارخونه ماش كي يجامدات خوندم وبرا يساله طراح 29فر  نيفرز انيمنم را -

 .كنم وفرزند ارشدم  يخودرو م يطراح

 .خوشبختم -

 : گفتم

 وتو چطور ؟ نطوريما هم هم -

 .خنده  ريزدن ز شونيدوتا

 .مسخره ها  -

 :همون لحظه اومد وگفت  ماير

 .شام  دييغذا حاظره بفرما -

 .شام  دييشام بفرما دييشام خوشگلم بفرما دييبفرما زميعز -

 .بازوم وگفت مسخره  يمحكم زد تو ماير

 .يمسخره خودت -

 .لوس  -

 عيدن سربه خور ميوشروع كرد مينشست يناهار خور زيپشت م ميرفت

 از همه خوردمو

 .قرار دارم  ييبرم جا ديخواستم وگفتم با معذرت

 كه يخونه ا يعني المونيو ميبر)و ارشام  ايمن و باربد وبرد(بود با بچه ها قرار

 مشيبود دهيباهم خر يكس هم ازش خبر نداشت چهار نفر چيه ميديخر

 . ميمواقعه هم اونجا پالس بود شتريب

 ها نيرو هم زدم ودورب يرو هم برداشتم قفل مركز تارميگ دمويرو پوش ميورزش لباس

 ميارشام اومده بودن دنبالم راه افتاد نيروشن كردم رفتم سمت دربچه ها با ماش روهم

 اهموني المونيو ميرفت مويديهم چوب هم جوجه و زغال خر ميديراه هم تنقالت خر يتو

 رو روشن يلييگازو يبخار عيسر ميديرس يوقت ميبود دهيزشك خر يكه تو يا خونه

 موكت سبز كيشكل كه كفش رو با ليسان مستط كيتو  ميروهم اورد ليوسا ميكرد

 دوت اتاق ميبكن يرو تجمالت نجايا ميخواست يچون نم مينزد نجايبود دست به ا پوشونده

 بود اطيح يهم تو يكيبود  يفرنگ ييدستشو كيدوتا  نيهم داشت وسط ا يبه رو رو

 يو همگ ميدرست كرده بود يكيكوچ يداشت كرس كميه كوچاشپز خون كي

 ياول كل مويشد داريصبح ب ميديخواب ميو چون خسته بود يكرس ريز ميرفت
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 برنامه ميعسل داشت مويهم گرفت ريكره وپن موينون تازه گرفت مويزد قدم

 مويديخند يبعد از اون كل ميكرد فيبود صبحونه رو رد ميهم كرد صبحانه

 زدنو خوندن تاريبعدم همه گ ميكرد يكمرمون رو خال يتو يقرا مويديرقص

 ناهار يدستم چالغ بود نتونستم بزنم بعد از اون هم برا كيمن چون  فقط

 جوجه ها يبرا ايباربدو برد ميشد ميدوتا دوتا تقس ميهارو درست كرد جوجه

 تابعد از ظهر مويوخنده خورد يناهارو هم با شوخ.برنج  يارشام هم برا منو

 سمت مشهد اول منو گذاشتن ورفتن رفتم سمت مياز ظهرم راه افتاد بعد

 بستمو كيرو قطع كردم ورفتم خونه و دستو باپالست يمو قفل مركز خونه

 يدوش گرفتم وگرفتم خوابدم خدارو شكر فردا جمعه بود وراحت م كي رفتم

 . بود ليكردم پنج شنبه ها تعط يكه من كار م يشركت دميخواب

 خواب يبا صدا يزنگ خونه از جام پاشدم تلو تلو خوران رفتم سمت گوش يبا صدا صبح

 :جواب دادم  الود

 بله ؟ -

 .سالم -

 سالم شما ؟ -

 .منم ترنم -

 ؟ هيك گهيترنم د -

 . اديخوابتون م يليخ نكهيمثل ا نياقا راد-

 .شدم  داريب يها بله خواب بودم كه به لطف جناب عال-

 من يول ميخواستم دعوتتون كنم به باغمون خانوادتون رو هم دعوت كرد يمراستش -

 .شخصا زنگ بزنم ودعوتتون كنم خواستم

 . اميتونم ب يمن كار دارم نم يممنون ول-

 .ديخودتون رو بكن يحاال سع -

 . ديشه بگ يكنم ادرسو اگر م يخودم رو م يباشه سع -

 .........البته -

 .ممنون خدا نگهدار  -

 .خداحافظ  -

 كيبود  9به ساعت كردم ساعت  يرو قطع كرد نگاه يكه گوش نياز ا بعد
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 .نجايا اديشركت ب يكارا يبه ارشام زدم وگفتم برا زنگ

 يجمع وجور كردم و صبحونه خوردم ارشام وقت كمياومدن ارشام خونه رو  تا

 .بود  مي،ده ون 10 بايتقر اومد

 دميسف يچار خونه كه خطا يلباساب كيودم اومد و منم قبلش اماده شده ب ارشام

 هم پام كرده يسورمه ا يكفشا ديبا كت سف يسورمه ا نيشلوار ج داشت

 ياب يكردم رنگ لباسام با رنگ چشمام ست بود چشما نهيبه ا ينگاه بودم

 يپهن صورت بايتقر يبالب ها دهيدماغ كش يمشك يپر رنگ موها بايتقر

 قرار بود امروز ميبود دهيرو د ييجا كياز قبل  ميبا ارشام راه افتاد.  رنگ

 مرده يامروز جمعه بود ول نكهيبا ا ميكن قلنامه

 .اومد  يهم نم گهيسال د كيرفت سفر وتا  يچون از فردا م ميايبود امروز ب گفته

 يسه دنگش مال من بود سه دنگش مال ارشام جا ميقلنامه هم كرد ميرفت

 ميشد رفت يم يواريكاغذ د ديفقط باخواست  ينم راتييبود تغ يخوشگل

 يفعال نم مياونجا انتخاب كرد يوچند تا مدل هم برا ايباربد وبرد شيپ

 اون روز نشد ميزشونكنيسوپرا ميخواست يبفهم م يكس ميخواست

 شدن يميباهم صم نقدريچرا ا نايباغ خانواده تاج بخش من موندم ا برم

 . ميشركت بود يكار ريبودن منو ارشام هم درگ نجايروزا ا شتريب كه

 شب ميشركت ود قبال چند نفر رو استخدام كرده بود هيامروز كه افتاح تا

 خانواده تاج بخش هم اونجا بود قرار ميبه خانواده ها اعالم كرده بود قبل

 وهم يپولو داد شتريارشام گفت چون تو ب تيريمد يبرا انياونا هم ب شد

 باش منم معاون منم اول اصرار كردم كه نه ريتو مد يديزحمت كش براش

 . داشت  نانياطم مشياون به تصم يول

 ديكت اسپرت كرم پوش كيكوتاه كرم با  نياست راهنيپ كيبا  يشلوار قهوه ا كي يصبح

 كار كنان هم ميشركت بودم بعداز منم ارشام اومد با هم دست داد يراس ساعت هفت تو بودم

 به دورو ور كردم ينشستم نگاه يصندل ياتاقم رو ياماده بود رفتم تو زيبودن همه چ اومده

 باال همه نينگاه كردم از ا رونيمرتب بود از جام بلند شدم ورفتم سمت پنجره و به ب زيچ همه

 نجوريمنطقه مشهد بود هم نياز بهتر يكيبرج در  كي يمورچه بود شركت ما تو كي هيشب زيچ

 :شركت بود  يمنش يكردم كه تلفن زنگ زد برداشتم خانم احمد ينگاه م ونريبه ب داشتم

 .اوردن  فيمهندس خانوادتون تش ياقا -
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 . امياالن م-

 .چشم -

 رونيزدم و رفتم ب يلبخند تيبه خودم كردم از سر رضا نهيا ياز تو يرو گذاشتم نگاه تلفن

 يكردم همه برگشتن طرفم بازار روبوس يخودم با خانواده تاج بخش اومده بودن سالم خانواده

 كردم يكردن با خانم ها هم سالم يم يهمو تف تف هيچ اديبدم م ياز روبوس نقدريبود ااااا ا داغ

 همه رو ستادهيكنار ترنم وا مايهم سن ترنم ور بايتقر گهيدختر د كي دميكمال تعجب د با

 يارشام دست دادم و روبوس ين با باباكه در باز شد وخانواده ارشام هم اومد ننيكردم بش تعارف

 و به مادر و خواهر ارشام هم سالم كردم اونا روم تعارف كردم به نشستن كه كردم

 كردم تعارف كدم به نشستن يهم اومدن تو با اونا هم روبوس ايوبرد ديدر باز شد و بار دوباره

 .رو برداشت وبه همه تعارف كرد  ينيريارشام هم ش ارهيشركت خواهش كردم كه قهوه ب يابدارچ ميمش رح از

 كه بابا شروع كرد به حرف هيك گهيبودم كه بفهمم اون دختره د نيا ريدر گ هنوز

 : زدن

 .كنم  يجان بابا بهت افتخار م نيراد -

 . نطوريمنم هم -

 چيو از من ه يستاديخودت وا يپا يرو تيكنم چون از اول بچه گ ينه من به تو افتخار م -

 . يكه مردشد يبه من فهموند نكارتيواالن با ا. يتنگرف يكمك

 .يمرس-

 :به بابا زدم باربد گفت  يلبخند

 حاال ؟ ريمد يسوال ك كي -

 :گفت  ارشام

 .ومنم معاون  نيراد -

 . يشدنت رو بد ريسور مد ديبا نيراد -

 .دم تا از چشات دراد ينفرم كه شده نم كيعمر به تو  -

 :خودشو مظلوم گرفت  باربد

 .كنم برات بذارم برم  يم يمن كه خونه طراح -

 .اره  -

 كه يباربد بلند شد و رفت وسط سالن نشست و در حال.خنده همه بلند شد  كيشل

 :گفت ياش با لحن خاله زنك نهيس يتو زديم بامشت
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 . يپانش گهيود يبخواب ريبگ شااهللايكنه ا ريتك تكتون گ يگلو يتو شااهللايا -

 :به جمع كردو ودوباره با حمون لحن گفت  ينگاه دنيخند يبه حركات ش م همه

 . ديخند يبه من م ديريبگ گريجز وج شااهللايا -

 بلند كرد نيزم يكه از خنده قرمز شده بود از جاش بلند شد و رفت باربد و از رو ايبرد

 : وگفت

 .عمرا به تو سور بده  گهيد يكه تو كرد ينكاريبا ا -

 ميجام بلند شدم و رفتم سمت ابدار خونه وبه مش رحونشوندش سر جاش از  اوردش

 .تونن برن  يگفتم امروز م ياحمد وخانم

 و همه از جاشون بلند شدن و خواستن ميديخند ينشستم كم هيبق شيبرگشتم وپ بعدم

 .كه رفتن اتاق من بود  ياتاق نياز اتاق مهندسا شروع كردن و اخر ننديجارو بب همه

 :رفت شروع كرد به حرف زدن  ياون كنار من راه م يعنيداشتم  يكنار ترنم قدم برم من

 .شركت  سيتاس يگم برا يم كيتبر -

 .ممنون  -

 .به باغمون ديومديچرا اون روز ن -

 .كدوم روز -

 . گهيد نيكه به باغ ما دعوت شده بود ياون روز -

 . ميفكر كردم اهان اون روز كه قرار داشت يكم

 .شرمنده  اميداشتم نتونستم ب يكار مهم كين روز اهان اون روز شرمند او -

 .نداره  ياشكال -

 .خوام  يبازم من معذرت م -

 . ديدار يشركت خوشگل ينداره راست يگفتم كه اشكال -

 .يمرس-

 .ترنم خانم  ديببخش-

 .بله -

 اون خانم با شما اومدن ؟؟ -

 بله چطور ؟؟؟ -

 .برام اشنا نبود  افشونياخه ق-

 .منه  يميسالومه دوست صم-
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 .اهان  -

 من ميبهشون ناهار بد ديبچه ها گفتن با نكهيزده نشد تا ا يا گهيد حرف

 كه دست و سوت بچه ها بلندشد بزرگتر ها گفتن ميناچارن قبول كرد وارشام

 سه تا ميگرفت ميبود تصم نيپنج تا ماش ميو ما جونا با هم بر اني يما نم با

 نيماش كي يول ميشد ميسه نفر سه نفر تقس مينفربودو ده  ميبود نهيماش

 هم انيورا مازيوتا مايارشام ر نيارشام با ماش اويوبرد لدايشد  ينفره م چها

 شد من بودم وباربد وترنم وسالومه يمن چهار نفره م نيماش باهم

 و باربد ضبط رو روشن كردو صداشم بلند ميشد نيسوار ماش ميبود

 زنگ خورد ميكه گوش ميكرد يم يبا اهنگ همراه يچهار نفر كرد

 :مجبور بودم داد بزنم  يعنيبود جواب دادم  ارشام

 .بله -

 . نيراد -

 .هان  -

 .ادب بگو بله  يب هيهان چ -

 .بله  -

 .كجا برم  -

 .دونم  ينم -

 .... .اون رستوران  ميبر-

 .همون جا  مياره بر -

 .باشه خداحافظ -

 .خداحافظ -

 البته(ها  ونهيد نيباربد ع ميديكه رس نيتا ا ميكرد يبااهنگ همراه دوباره

 . دميخند يما هم بهش م.كرد يخودش تكرار م ياهنگ رو برا)ها  ونهيد بالنسبته

 دونم يترنم اومد كنار من نشست نم ميكنار هم نشست ميسفارش داد ناهارو

 كنار پسرا بودن سمت نيدرم كيمن باشه دختر  شيخواست فقط پ يدلش م يول چرا

 و ارشام وسالومه لدايكنارش  مازيكنار اون تا مايمن ترنم نشسته بود سمت راستم ر چپ

 دختر نبود ايباربدو برد نيوترنم كه كنار من نشسته بود انگار فقط ب ايوبرد وباربد

 اوردن منو يدر م يوارشام مسخره باز مازيو تا ايكناراشون بود باربد وبرد يول
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 دهيكه احساس كردم كتم كش ميوستيپ يوقتا به اونا م يهم بعض انيرا

 :ترنم  دميبرگشتم د. شد

 شده ؟؟ يزيچ-

 .خوام برم دستامو بشورم  يكدوم وره م ييدستشو -

 :رو نشونش دادم وگفتم  ييدستشو

 .اونجاست -

 دو تا دميكه د دنيبا بچه ها خند ميدوباره شروع كرد ييكرد ورفت سمت دستشو ياروم تشكر

 شدم واز جام بلند شدم ورفتم يرتيكنن غ يبار ترنم م كهيدارن ت پسر

 :گفت  ياز اون پسرا داشت م يكيترنم كه پشتش به من بود  پشت

 . يچه دختره خوشگل-

 : گفتم

 .خوشگل باشه تورو سنن  -

 يليشد كه خ يبود برگشت سمتم از چشماش معلوم م دهيكه رنگش پر ترنم

 اروم دستشو گرفتم وكشوندمش پشت خودمو رو به اون دوا پسر كه دهيترس

 :گرفتم سمتشون وگفتم  ديبودن انگشتم وبه حال تحد دهيترس كلميه نيشدت از من با ا به

 ، دينيب يبد م نيدورو بر ناموس من بچر گهيباره د كيفقط  گهيبار د كيفقط  -

 . ديديفهم

 .از روشون رفت وتند تند سرشون رو تكون دادن  باداد گفتم پسرا رنگ بايروتقر ديديفهم

 .ااالي دياز جلو چشمام دور ش -

 .در رفتن  عيسر اونام

 نيحركت ظهر راد اديبره هر وقت  يدونم چرا خوابم نم ينم يشبه ول 3 ساعت

 ياحساس م يدونم چرا ول ينم نهيش يلبم م يرو يافتم لبخند يم

 از نويكنم راد هيتونم بهش تك يكه م هيمنه تنها كس ياون تنهاحام كنم

 و اون منو نجات داد دمويكه بهش چسب يدلم دوسش دارم از اون شب اعماق

 بهش حساسه داده به من از همون موقعه يليخ دمياتاقشو كه بعدا فهم و

 زاره ؟ يبه من محل نم يليدونم چرا اون خ ينم يعالقه من شدم ول بهش

 مابپرسمياز ر ديرو دوست داشته باشه با گهيد يكي ديدوسم نداره شا ديشا

 اگر هم اون منو دوست ينه ول ايرو دوست داره  يكس نيبپرسم راد ديبا
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 دميتحد يعوض زيهمه چ يچون اون ب ميبهم برس ميتون يباشه ما نم داشته

 رو كه يخوام كس يكشدش نه نه من نم يبشم م كينزد نياگر به راد كرده

 تونه يكار نم چيگن كه اون ه يخانواده ام مهرچند كه  رهيدارم بم دوست

 .ترسم  يمن بازم م يول بكنه

 

****** 

 بود يجور ميماه بدجور افسرده شده بودم افسردگ كي نيا يماه گذشت تو كي

 داد يخوب شنهاديپ كي مازيكه امروز تا نيبود تا ا دهيكارم به روانپزشك رس كه

 :گفت  مازيكه تا ميناهار بود زيم سر

 .خوب بدم  شنهاديپ كيبابا من  -

 ؟؟؟ يدر مورد چ -

 .ترنم  يافسردگ -

 !پسرم  يچ -

 يبه كار اون ها هم م يكار كنه رشتش كه معمار نيشركت راد يبره تو -

 شنهاديگرده منم تورو پ يمهندس م كيكه دنبال  دميشن انيامروز از را خوره

 ؟؟ هيكنه نظرتون چ يبگه خبرم م نيهم گفت به راد انيرا دادم

 .ندارم  يمن مخالفت هيخوب و معدب يليپسر خ ميشناس يرو هم م نيخوبه راد نكهيا -

 :هم گفت  مامان

 اش هيبره اونجا روح ديشا هيخوب يليپسر خ نيگه راد ياره بابات راست م -

 .بشه خوب

 :رو به من گفت  مازيتا

 ؟؟؟ يانجا كار كن يبر يدوست دار هينظر خودت چ -

 ديكه شا نيتنگ شده بود هم ا نيراد يفكر كردم دلم به شدت برا يكم

 :گفتم  مازيبهتر بشه به تا يام كم هيروح

 .اره  -

 .پس حله -

 باغمون ميفر بر نيزده نشد امشب قرار بود امشب با خانواد فرز يحرف گهيد

 چقدر دلم براش تنگ شده بود از جام بلند شدم دمشيد يماه م كياز  وبعد
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 . دميماه با ارامش خواب كياتاقم و بعد از  يكردم رفتم تو كروتش

 ميحال كنار هم نشسته بود يبودم بعد از ناهار تو نايمامان ا شيناهار پ يبرا

 :رو كرد بهم وگفت  انيرا كه

 ؟؟؟ يگرد يهنوز دنبال مهندس م نيراد-

 اره چطور مگه ؟؟ -

 .نفر هست  كيراستش  -

 :گشتم يمهندس خوب م كيدنبال  يليچند وقت خ نيشدم چون ا خوشحال

 هست ؟؟ يحاال ك -

 .ترنم -

 ؟!؟!؟؟!؟!؟!ترنم تاج بخش ؟ نيترنم هم يچ -

 يزدم گفت ترنم افسرده گ يحرف م مازيترنم تاج بخش امروز با تا نياره هم-

 گرفته كارش به روان پزشكم يديشد

 يكه سابقه افسردگ نيا مثله

 يدنبال مهندسه كه تو شركتش كار كنه كس نيداره بعد بهش گفتم راد هم

 تونه كمك تون كنه يم ي؟اون گفت كهترنم رشته اش معمار يسراغ ندار رو

 ؟؟؟؟؟ هيشه نظرت چ ياش عوض م هيهم روح و

 .گم بهتون  يدونم فكرامو بكنم م ينم -

 :گفت  مامان

 . ميفردا وپس فردا هم همونجا هست ميمادر امشب باغ ترالن جون دعوت نيراد -

 . رونيشه مادر من من به بچه ها قول دادم كه باهاشون برم ب ينم -

 از ما ريدر ضمن غ ايب ديدفعه با نيباغشون ا يومدياون دفعه هم ن خوديب -

 .خودشون هم هستن  يها خانواده

 . امي يگم نم ياالن م نيچه بدتر من از هم گهيد -

 . يايب ديبا-

 ؟؟؟ شهيم يچ اميگر نا -

 كار بكنم خود نيشه من مصمم هستم كه ا يم يچ يدون يخودت خوب م -

 .يدان

 رو يوافاده ا سيف يرم برات همون سارا  يم يعنيكه مامان زد  يحرف نيا
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 . يچه نخوا يچه بخوا رميگ يم

 :گفت  ماير

 . يكار كياصال  -

 ؟؟؟يچه كار -

 . نايباغ ا ايدوستات باش بعد از اونم ب شيامشبو تا فردا ظهر پ نكهيا -

 .دفعه خوب كار كرد نيا يكنه ول يوقت كار نم چيمخت ه نكهيبا ا -

 .نيااا راد -

 .مايااا ر -

 .مسخره لوس  -

 . انياستراحت بكنم تا بچه ها ب كمي رميدوش بگ كيبرم  گهيد من

 ورفتم رونيجام بلند شدم و از خونه زدم ب از

 موهام رونياز حموم اومدم ب يدوش گرفتم وقت كي عيخونه خودم سر سمت

 . دميخوشك كردم و گرفتم خواب رو

 شدن ادهيباغ همشون پ ياومد تو نيعمو رام نيكه ماش نيبه در خوشك شد تا ا چشمام

 وبعد از اون هم عمو تايو بعدم خاله رز انيشد واومد سمتم بعد را ادهيپ ماياز همه ر اول

 بود ومديپس بازم ن نيزل زدم به ماش يبا ناراحت ميكرد يسالم وروبوس نيرام

 كردم داخل باغ خودمم رفتم تشونيزدم وهدا يمعرفت لبخنده زورك يب نامرد

 كه اونجا بود نشستم يرود زالل داشت پشت سنگ بزرگ كيباغ و كه  اخر

 دوتا پاهام دوتا قطره اشك از يهاموبغل كردم وسرمو گذاشتم رو زانو

 ؟؟؟بازم يومديچرا ن ؟؟؟يومديمعرفت چرا ن يب نييردو اومد پاقل خو چشمام

 بودمت بس نبود؟؟؟ مگه من چقدر دهيكه ند يماه كيبس نبود همون  ومدين

 . گهيبسه د گهيدارم ؟؟؟بس د تحمل

 صورتمو با اب رود شستمو همون ختير يم نجوريگفتم واشكام هم يم نارويا

 كه دمينفر رو شن كي يپا يصدا نكهينشستم و به اب رود نگاه كردم تا ا جا

 كه صدا نيخودم به سنگ چسبوندم تا ا شتريبه سمت من ب ومدي يم داشت

 :گفت  مايو ر دميكش يبود پوف مايسر من قطع شد به باال نگاه كردم ر يباال

 هو ؟؟؟ كي يكجا رفت -

 . گهيد نجايا مياومد -
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 .خبر خوش دارم برات  كي يراست -

 شد خوب يلحظه بادم خال كيبه  يشدم ول يجانيمده هاو نيكردم راد فكر

 خبر نداره كه نيكه از عالقه من نسبط به راد مايهم اومده باشه ر نيراد

 كه منتظر چشم به من مايبه ر ارهيرو ب نيمن خبر خوش اومدن راد يبرا

 :بود گفتم  دوخته

 ؟؟؟يچه حبر خوش -

 شون يياالن زنگ زدو گفت با ارشام حرف زده دوتا نيهم نيراد نكهيا -

 نه ؟؟؟ ايخوب بود  يشركتشون كار كن يكردن كه تو تو موافقت

 نيمن بهتر از ا ي؟؟خدا نميبب نويتونستم هر روز راد يم يعنيشوك بودم  يتو

 :و گفتم  دميرو بوس ماير.شه  ينم

 . يخبر خوشو داد نيكه ا يبود مرس يعال -

 .مكن يخواهش م -

 . ميديخواب ميورفت ميافتاد شام رو خورد وين ياز اون اتفاق بعد

 

****** 

 هندوانه و مويتراس نشسته بود يساعت سه وچهار ظهر بود همه تو بايتقر

 كيهامو عمو عمه هام هم اومده بودندصبح  ييخاله ام ودا ميخورد يم انارو

 : دميپرس هيخوشگل اومد تو از بق يليخ نيماش كيدر باغ باز شد و دميد دفعه

 ؟؟؟؟ اديهم قرار بوده ب يا گهيكس د -

 :دستاشو زد به هم و گفت  ماير

 .ما  شيپ اديدوستاش باشه بعد از اون ب شيقرار بود تا ظهر پ نياره راد -

 نيباالخره اومدش از ماش ياوردم از خوشحال يرسما داشتم پر در م گهيد

 لباس سبز چارخونه كيبرم من اون روز  پتيخوش ت افهيشد قربون اون ق ادهيپ

 يسورمه ا نيبود با شلوار ج دهيداشت پوش ديوسف ياب يتوش خطا كه

 يافتاب نكيع.ترنم كش شده بود  يداشت موهاش رو هم داده بود باال و ژل زده بود خساب يكه كنارش خط سبزو اب ديسف يورزش يها وكفش

 هم زده بود

 .حركت قشنگ برداشت وگذاشت  كيبا نكشيشد ع دهايپ نياز ماش يوقت كه

 :زبون ترنم  از
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 كرد و نشست يبلند كرد با همه دست داد و احوال پرس يافتاد به سمت ما و سالم راه

 مردم بعد از مدت يرسما داشتم م گهيمن نشست د يرو به رو قايما و دق شيپ

 ميكن يبال باز يكه وال ميشد ميجون ها به دو دسته تقس شنهاديبه پ يكم

 اون يهرگروه برا ميبود تور بست رانيدخترها وگروه پسر ها داورم عمو ت گروه

 اگر گروه مقابل ميكه قرار شد مشخص كن نيخوند تا ا يم يكر گهيد گروه

 رو به گروه مقابل بده دخترا دور هم جمع شدن پسرا هم يزيچه چ باخت

 : نطوريهم

 پر برن چطوره؟؟؟ دور باغو كالغ ميبچه ها بگ - ماير

 . ميباحال بگ يزيچ كي ديشده با يمياون قد گهينه د -  مييدختر دا نرگس

 استخر چطوره ؟؟؟ يبالباس بپرن تو-دختر عمه ام  مايش

 . ستيبد ن نيا -خواهر نرگس  نسترن

 ؟؟؟ نييپا انيتا دو روز برن باال درخت ون - دختر خاله ام  ماهان

 ؟؟؟ ستين ينامرد گهيد نيا -  من

 كنن يبرامون نوكر ديدو روز رو كامل با نيا نايبچه ها به نظرتون ا ديچرا صبر كن - ماير

 ؟؟؟ چطوره

 نه ايبود اسمش را يباهات هستم فكر كن اون داداشت چ نيا وليا - مايش

 اره ؟؟ گهيبود د انيرا

 .اره  - ماير

 .شه  يباحال م يليفكر كن داداشت با اون همه دكو پز بشه نوكر خ-

 . ميديخنده ما هم به دنبالش خند ريخودش زد ز بعدم

 :پوزخند بود رو به دخترا كردم وگفتم  كيلب هركدومش  يبه گروه پسرا انداخت رو ينگاه

 بعدم بلند ميكن يبعد با هم مثال پچ پچ م ديبه اون گروه بكن ينگاه كيبچه ها  -

 . يخنده اوك ريز ميزن يم

 ميو دوباره سرمون رو اورد ميهمه همزمان سرامون رو بلند كرد يگفتن اوك همه

 خنده حاال بخند ريز ميهمزمان باهام بلند زد ميكن يپچ پچ م ميكه مثال دار نييپا

 .دميخند يوم ميور ولو شده بود كيبخند هر كدوم  يك

 : نيزبون راد از

 :ورو كردم به پسرا و گفتم برگشتم
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 خندن يم ينجوريا مياريسرشون ب يچه بال ميواخ يهنوز خبر ندارن م نايا -

 . مياون وقته نوبت ما كه بهشون بخند مينيب يكنن م يم هيزار زار گر بعدا

 ترنم سوت زد واعالم كرد هرگروه شرتشو يكردن كه عمو ديهم حرفمو تائ پسرا

 كنه من از گروه پسرا رفتم جلو و رو به بزرگتر كردم وتا كمر خم شدم همه اعالم

 :دست زدن شروع كردم  برام

 ها فهيضع نيبه ا ميخواست يكنه چون نم يزار اعالم م شهيب يگروه ما ببر ها -

 .هفته نشسته مارو بشورن وپاهامون رو ماساژ بدن  كي يقراره اون ها چورابا ميريبگ سخت

 اه شويا يخنده مردا هم از گروه ما بودن برامون دست زدن صدا ريزدن ز همه

 به لب زدم كه ترنم از گروه دختر ها اومد جلو و روبه ياومد لبخند يم دخترا

 :تا كمر خم شد كه همه براش دست زدن ترنم شروع كرد  بزرگترا

 .. ميما دو تاشرط دار ميگروهمون نكرد ياسم برا نايما مثل ا -

 :وسط حرفش  ديپر

 . ستيشرط گفته قبول ن كيزار فقط  شيب يها ببر

 . عيسر ديانتخاب بكن گهيد يكيخوب شما هم -

 : ميبچهها ودورهم حلقه زد شيپ رفتم

 پوسكنده بدن دستمون و وهيبشقاب م كيچه ها برامو  - ترنم  ييپسردا نادر

 . رسهيبازم به اونا م وهيهمه م نيكه به نفع ماباشه خوب ا زيچ كيعمرا  -  مازيتا

 ؟ ننيباغ رو بچ يها وهيتمام م يكار كيگه  ياره راست م -پسر خاله ترنم  محسن

 .خوبه  نيا - انيرا

 . ميجواب پس بد ديما با فتاينه اگر از درخت ب -تك پسر عمو ترنم  تابان

 غذا دارن بدن به ما چطوره ؟؟؟؟ هيسهم يچطور امشب وفردا هرچ -  من

 .برو دارمت  وليگفتن ا يگ همه

 :باره رفتم وتا كمر خم شدم وگفتم  دو

 .غذا دارن بدن به ما  هيسهم يهرچ ديدخترا با ميهست نجايا يتا وقت نكهيما ا يشرط بعد -

 :ترنم گفت  دنيهمه دوباره خند.نه دخترا بلند شد  يوا يصدا

 :ما  يحاال شرط ها-

 .استخر  يتو نيپر يبا لباس م.1-

 )همه منفجر شدن از خنده (
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 . يحرف چيمارو بكنند بدون ه ينوكر ديپسرا با ميهست نجايكه ا يتا زمان. 2-

 . دنيسوت كش نطوريهمهمنفجر شدن از خنده وخانم ها دست زدن وهم دوباره

 كرد يم يشروع شد هر دو گروه باتمام قدرت باز يترنم سوت زدو باز يعم

 : ميگفت يم يو ه مياول و ما برد دست

 .زار برندست  شهيب يببر ها ميت -

 :دادن  يجواب م ينجوريهم ا دخترا

 .شمرن  يم زييجوجه رو اخر پا -

 كردن مردا يم قيومارو تشو دنيخند يوبزرگتر م ميكرد يكل كل م نجوريهم

 بود دست دوم رو دخترا بردن كه يشاد يمارو زنا هم گروه دخترا رو فضا گروه

 غر مازيزدن تا يبلند شده بود وزنا هم براشون دست م غشونيج غيج يصدا

 يدادن با سوت عمو ين مكرد مردا سراشون رو به حالت تاسف تكو يم غر

 ياخر باز قيدست بامن بود دقا نيا ميست سوم شروع شد سرگروه ت ترنم

 بود كه يداديدادو ب نطوريكرد هم يكه ترنم مساو ميجلو تر بود يكيو ما  ميبود

 رو زد يانيگل زد و همونجا هم داور سوت پا كيكه گروه دخترا  ميكرد يم ما

 يم قيزدن بهمون و زنا دخترارو تشو يرو بردن مردا سر كوفت م يباز ودخترا

 :ما و ترنم گفت  يكه گروه دخترا اومد جلو كردن

 . هيجلو كه وقته تنب نيايببر ها زخم خرده ب ياها -

 :كردن تابان رفت وجلو گفت  يخواهش م پسرا

 .لطفا  نيبد فيتخف كمي ميورديبا خودمون ن گهيما لباس د -

 . فهيضع ديبه ما نگ ديعمرا تا شما باش - ماير

 .ها  ميخور يتوروخدا سرما م -  مازيتا

 .نداره  يچمشكليه ديخوب بخور -  نينسر

 . دياز ما مراقبت بكن ديخودتون با ميپس باشه سرما بخور -  نادر

 .رفته شرط دوم رو ادتوني نكهيمثل ا - نرگس

 .بود  يشرط دوم شرط دوم چ- محسن

 . يحرف چيبدون ه ديمارو بكن ينوكر ديبا مينجايا يتا وقت - ماهان

 . ديتوروخدا رحم كن -  من

 . دياصال حرفشم نزن - مايش
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 درست حرف ديكه با ما با ميد يبعدا نشونشون م ديبچه ها ولشون كن - انيرا

 .بزنن

 :زبون ترنم  از

 ود و اببود هواه هم كه سرد ب نيديلستخر د يتو دنيپسرا موقعه پر افهيق

 بود دهياستخر انگار برق سه فاز از كله هاشون پر يتو دنيپر يوقت خي استخر

 استخر بودن يربع تو گيشروع كردن به فشح دادن به ما بعد از  وبودو

 بودن ستادهياستخر وا رونيب شتاشونيهر ش رونيب انيتا ب مياجاز داد مابهشون

 نيحوله رو دادم دست راد ميوبراشون حوله اورد ميماهم رفت دنيلرز يوم

 مشونيفرستاد ديلرز يبهش كردم چشماش قرمز بود وبه خودش م ينگاه

 گرفتن و لباس عوض كردن و يپسرا رفتن دوش دنيخند يخونه همه م يتو

 ميبرد ماه نشست ينشستن ماهان هم براشون چا نهيودور شوم نييپا اومدن

 دم معلوم بود خوابشونبه پسرا كر ينگاه قهيدق ستيحرف زدن بعد از ب به

 :داد رو كردم به دخترا گفتم  يشرط دوم رو انجام م ديخوب با يول گرفته

 . ديها خوابشون گرفته شد يچون اون گروه ميبچه بهتر شرط دوم رو اجرا كن -

 .باشه  ينوكر ك يك ميمشخص كن يگه خوب چجور يراست م - ماير

 بعد پسرا زيم ريز ميكاغذ و بنداز يرو ميسيگم اسم خودمون رو بنو يم - مايش

 .نوكر همون شخصه خوبه  ارنيكه در ب يخم بشن وردارن هر اسم يكي يكي

 .باهات موافقم  -  نينسر

 ؟؟؟ ياريكاغذ ب ير يده ترنم م ياره حال م - نرگس

 . ارميرم م ياره االن م -

 كه مال من بود كاغذ وخودكار ياتاق يجام بلند شدم و رفتم سمت باال و تو از

 از كاغذ كهيت كي يكنار دخترا نشستم و اسمم رو رو نييو اومدم پا برداشتم

 و ميرو كرد واز جامون بلند شد نكاريهم ا هياسمم رو مچاله كردم بق نوشتمو

 : ميسمت پسرا و گفت ميرفت

 .نوبت اجرا شرط دومه  -

 يشما ها چقدر ب گهيد نيبش اليخ يتورو خدا مارو ب اليخ يبابا ب - محسن

 .ديا جنبه

 از ومدي يپسرا كه خوابشون هم م ديپاش االي ميستيجنبه ن يب - نرگس
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 : ميجمع گفت هيو رو  زيم ريز ميختيبلند شدن ماها اسما رو ر جاشون

 اسما رو بردارن نياز ا كي ديكاغذا اسم ماها نوشته شده پسرا با نيا يتو -

 .رو بكنند  يك ينوكر ديده كه با ياسم رو بخونند اون اسم نشون م وبلند

 خم شدن واسم ها رو برداشتن اسما به يكي يكيخنده و پسرا  ريزدن ز همه

 :بود  بيترت نيا

 ماير -  مازيتا

 نرگس - محسن

 نينسر -  تابان

 ماهان -نادر

 مايش - انيرا

 من - نيراد

 .اوردم  يماسم منو خوند داشت بال در  نيراد يوقت

 ميدور هم نسته بود ميشروع بشه شام رو خورده بود يشد از شب نوكر قرار

 :دارش گفت  شيخاله با اون زبون ن كه

 گن يراست م يرو هم بدبخت كن گهيد يكي يخوا يبازم م دميترنم جون شن -

 يرو بد بخت كن گهيد يكي يخوا يبس نبود كه م ياون سام يعني؟؟؟

 .كه با سحر فرار كرد  يكرده بود كاريپسره معلوم نبود باهاش چ ؟؟؟بدبخت

 گلوم يتو يحرف اززبون خاله همه ساكت شده بودن بغض بد نيا دنيشن با

 يكردن حالو هوا يهم سع هيگرفتم بق نييبود سرمو تا حد امكان پا نشسته

 نيراد دنيسرمو بلند كردم باد ينگاه ينيجو متشنج رو عوض كنن با سنگ نيا

 يكه كس دميد يوقت نييكرد دوباره سرمو انداختم پا يداشت منو نگاه م كه

 و رفتم پشت همون رونياز جام بلند شدم ورفتم ب ستيبه من ن حواسش

 .دادم  دنيشدم و به چشمام اجازه بار رينشستم به اب خ سنگ

 : نيزبون راد از

همش كالفه ام  دميرو د ياشك ياز وقت اون چشما يدونم چرا ول يمنو به حرف گرفت نم يكيبود هر دفعه كه خواستم برم دنبال ترنم  كالفه

ساعت دوازده شده بود كه همه قسط كردن بخوابن  بايمتوجه رفتن وبرگشتن ترنم نشده تقر يساعت ترنم اومد معلوم بود كس كيبعد از 

 كيقدم بزنم به ترنم هم  رونيخوام برم ب يم موافقت كردن من گفتم مپوچ رو دادن دخترا ه ايگل  شنهاديكه پسرا پ وابنبزرگترا رفتن بخ

 ميمخالفت نكرد منو ترنم هم از خونه زد يباغ قدم بزنم كس يدم برم تو يم حياونم بهونه اورد كه منم ترج ادياشاره كردم كه با من ب يجور
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 :ترنم برگشت ورو به من گفت  ميدور شد اليكه از و كمي رونيب

 ؟؟؟ ديداشت ياربا من ك -

 .اره  -

 .من سرتا پا گوشم  دييخوب بفرما -

 .كنجكاو شدم  كميراستش  -

 .خوب  -

 .هم مربوطه  ميكنجكاو نياومد كه به هم شيسوال هم برام پ كيراستش  -

 . دييبفرما -

 ؟؟؟ هيكه خالتون اسمشو برد ك يسام نيا -

 .منه  ياون نامرد نامزد قبل -

 نــــــــه -

 .چرا  -

 . گهيسوال د كي -

 . دييبفرما -

 ؟؟؟ يكه نامزد قبل ديگفت يچ يبرا -

 ؟؟؟؟ ديبشنو ديقصه اش مفصله دوست دار -

 :پسر بچه ها سرمو تكون دادم وگفتم  مثل

 .اوهوم -

 :زد  يبود از حالت من خندش گرفته چون لبخند محو معلوم

 .كنم  يم فيبعد براتون تعر مينيبش كجاي ميبر ديايب -

 ؟؟؟ مينيشه كجا بشبا -

 .رم اونجا  يم رهيگ يهست كه هر وقت دلم م كجاي -

 .باشه  -

 :زبون ترنم  از

 :گفتم پس شروع كردم  يبراش م ديخوشحال بودم كه خودش خواست كه براش بگم چه االن چه بعدا با ميسمت رود ونشست ميرفت باهم

 يكه االن ندارم داشتم برا نطورينداشتم هم نيبودم اون موقعه ماش ادهيپ گشتميسالم بود داشتم از دانشگاه برم ستيكه ب شيدوسال پ بايتقر -

رو بردارم مرده هم خم شد كمكم كنه  لميرو خم شدم كه وسا ادهيكف پ زيبر لميبهم تنه زد كه باعث شد تموم وسا يكيزدم كه  يخودم قدم م

 عيسر يخوشرنگش ول يخاكستر يشدم تا سرمو بلند كردم چشمم خورد به چشما يبود كه اعصبان يركرد چجو يم يمعذرت خاه تندمتند
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 :خودم جمع كردمو گفتم 

 .نداره  ياشكال-

 :رو گرفت سمت و گفت  يازش جدا شم كه كارت خواستم

 .باهاتون اشنا بشم  شتريشم ب يخوش حال م -

و  يديسع ارينوشته بود سام يخوشرنگ يبود كه روش نبارنگ اب يبه كارته كردم كارت سرمه ا ينزدم كارت رو گرفتم ورفتم نگاه يحرف

شد جلو  دايماه بعدش سرو كله اش پ كي نكهيبهم كارت داده تا ا يرفت كه اصال كس ادمي گهيچند تا شماره نوشته بود رفتم خونه و د نشييپا

شدمو رفتم سراغش وگفتم چرا  يكه اعصبان نيبود تا ا نينگاهم كرد وتا خونه دنبالم اومد تا دو هفته كارش هم نيماش ياز همون تو يول ومدين

 ؟؟؟؟ ياي يدنبالم م

دوتا قهوه سفارش داد  عيكافه سر كي ميرفت.دم منم مجبور شدم باهاش برم  يانجام م نكارويهم يگفت تا به حرفم گوش ند ييدر كمال پرو كه

خوام باهات ازواج كنم منم گفتم ازت  يبشر شروع كرد به حرف زدن كه اره من دوست دارم وعاشقتم وم نيا ييپرو يودم تومنم مونده ب

 :وگفت ديشدم كه دستمو از پشت كش يوعمرا هم باهات ازدواج بكنم از جام بلند شدم داشتم از كافه خارج م ادي يخوشم نم

 .يش يباالخره مال خودم م -

 يكرد جور مازيدل مامان وبابام وتا يخول هم خودشو تو ميكردم بعد از چند وقت اومد خواستگار يكاش م يا يوجه نكردم ولبه حرفش ت منم

 يخودشو تو نكاراشيداد با ا يبهانه بهم كادو م يهر روز با بهانه ب ميبود كه خانواده ام مجبورم كردن كه باهاش ازدواج كنم باهم نامزد كرد

 يبرا ميسال و چند ماه كه تمام كارا رو كرده بود كيكاش عاشقش نشده بودم چون درست بعد از  يا يكه عاشقش شدم ول يدلم جا كرد جور

 ريكه ز دميمشكوك داشت من خر نفهم يكرد تلفنا يبهم توجه نم يلينبود كسل بود خ يقبل اريهمون سام اريماه بود كه سام كي يمراسم عروس

كه قرار بود  ييروز رفتم خونه جدا كيكه  نيدوستم شده بود تا ا نيكه عاشق بهتر دميفرار كنه نفهم ميميصم بادوست قرارهسرش بلند شد و 

كه قرار بود چند  يرو دم در گذاشتم و رفتم سمت اتاق لميدروباز كردم صبح زود بود وسا ديبا كل نيهم يداشتم برا ديباشه كل اريخونه من و سام

 باشه رفتم اروم در باز كردم اريو سام مناتاق  گهيماه د

 يبعدم افسردگ رونياز خونه زدم ب عيبودم سر دهيتخت خواب يسحر لخت كنار هم رو ارويشوكه شده بودم سام دميكه د يزياون چ دنيباد

 گهيد يكيخواد با  يو م ميخور يدوستم نداره و ما به درد هم نم گهيكه اومد خونمون و گفت د ديكش ميروان يبه حالتا ميافسردگ يگرفتم زمان

من  ريكردن تقص يبعدم رفت وچند روز بعدش هم خبراش اومد كه با سحر دوستم فرار كردن ورفتن خارج تمام خانواده ام فكر م هازدواج كن

رو بهشون گفتم خانواده ام  يبار سرشون داد زدم وهمه چ نياول يبرا نكهيتا ا شتريكردن خانواده ام ب يبوده كه اونا باهم رفتن همه سرزنشم م

بهم حرف نا مربوط بزنه تا  يزاشت كس يهوامو داشت و نم مازيتا شترياز همه ب وفتمياون خاطرات ن اديعوض كردن كه من  روهم خونه امون 

رصام رو داد وخودش هم با دوستاش قرار داشت من رو هم سپرد به پرستار پرستار هم ق مازيدعوت بودن تا يشب مامان و بابا عروس كي نكهيا

چون اصال حالم  رونيدهنم نگه داشته بودم بعد كه رفت انداختم سطل اشغال بعدم از خونه زدم ب يقرصام رو تو دمنميرفت اتاق خودشو خواب

 . گهيد يدون ياش رو هم خودت م هيوبق يتو منو نجات داد نكهيخوب نبود تا ا

 .پس  يداشت يزياره چه داستان غم انگ-
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 :گفتن  يبودن وم ياعصبان مازميكرد بابام وتا يم هيچقدر مامانم گر يبدون اره اگر-

 ؟ يكن يم يما باز يكشمش با ابرو يم ارميب ريرو گ يعوض نياگر ا-

 :به ساعتش كرد وگفت  ينگاه نيراد

 .چون ساعت سه صبح  ميبخواب ميبهتر بر-

 .چه زود صبح شد  -

 .هنوز صبح نشده  -

 . يحاال هرچ -

 . ميبر-

 . ميبر -

 :گفت  نيخواستم بلند بشم كه راد يجام م از

 . اديم يصدا كيصبر كن انگار -

 :بود گفتم تاريگ يگوش كردم صدا يكم

 .احتماال بچه ها ن -

 . ششونيپ ميصورتت و بشور بر-

اومد بازو  يبهش كردم باد م ينگاه.شونه هام  يكاپشنشو بندازه رو نيباعث شد راد نكارميا دمياب زدم هوا سرد بود به خودم لرز صوروتم

 :قربون صدقه اش رفتم وگفتم يدلم كل يكرده بود تو دايپ يهاش از سرما منقبظ شده بود حالت خوشگل

 ؟؟ يخودتون پس چ -

 . ستيسردم ن يليمن خ -

 .دردو دل كنم يكيخواست با  يوقت بود دلم م يليخ نيكه به حرفام گوش داد يمرس -

 .كنم  يخواهش م -

شون  شيپ ميزدم ورفت يشنون لبخند يگن وگل م يروشن كردن و دارن گل م شيبچه ها ات ميديكه د ميصدا رو دنبال كرد مينزد يحرف گهيد

زدخوب  تاريمحسن گ.  ميهم كار هم نشست نيدر واقعه كنار نوكراشون نشسته بودن منو راد يعنيهمه دخترا كنار پسرا نشسته بودن  مينشست

 :گفت  انيكه را مياهنگ تموم شد همه براش دست زد يداشت وقت يخوب بايرتق يزد صدا يم

 ؟؟؟ يزن يبرامون م نيراد -

 .اره داداش بزن  - ماير

 :بخونه كه همه گفتن  يكه چ دينگاه كرد باالخره قبول كرد كه برامون بخونه پرس نيهم دنبالش اصرار كردن به راد هيبق

 .بگه  ديترنم با -

 :برگشت سمت من وگفت  نيراد
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 بخونم ؟؟ يچ -

 :فكر كردم گفتم يكم

 يشهرام شكوه يرياهنگ اس -

 :شروع كرد نيراد

 گميكه م يعشق قصه

 مجنونه ياليل قصه

 گهيد تيروا هي با

 مجنونه يجا اليل

 سر عقل امده مجنون

 خونه نيا يآقا شده

 شيدندگ هيو  تعصب

 وونهيرو كرده د اليل

 مجنونش يب يليل اما

 رهيميم كنهيم دق

 اون كياخم كوچ هي با

 رهيگيماتم م دلش

 بسازه اون ديبا گهيم

 دستوره هيمثل  نيا

 راه مونده واسش هي نيهم

 عاشقِ مجبوره چون

 عشق تو زوره زوره

 كوره شهيهم احساس

 باشه يجا خودخواه هر

 از اونجا دوره انصاف

 ما يليل نيا عاقبت

 گلخونه يگل ها مثل

 يا شهيقاب سرد ش تو

 و دلخونه پژمرده
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 عشق اونا تيحكا

 برف زمستونه مثل

 قشنگ يليخ آمدنش

 كردنش آسونه آب

 از عشقو يتو خال قلب

 نور و سوت و كوره يب

 مرامت يكش عاشق

 سرده و مغرور نگات

 نگاش يتو نيبب عشقو

 تو دوره ي نهيك از

 كن تو هم براش يكار هي

 زوره تميعاشق چرا

 عشقِ تو زوره زوره،

 كوره شهيهم احساس

 باشه يخودخواه هرجا

 از اونجا دوره انصاف

 عشق تو زوره زوره،

 كوره شهيهم احساس

 باشه يخودخواه هرجا

 از اونجا دوره انصاف

هوا  بايزدن كه باعث خنده همه امون شد تقر يها هم سوت م يتموم شد همه براش دست زدن بعض يداشت وقت يخوب يليخ يصدا يليخداوك

 .  ميديخواب ميو رفت مياز جامون بلند شد ميبخواب ميبر ميد كردروشن شده بود كه قص

 : نيزبون راد از

ترنم  دميوصورتمو شستم د يياز جام بلندشدم ورفتم دستشو رونيهم هنوز خوابن و بزرگتر هاهم رفتن ب هيبق دميچهاربود كه پاشدم د ساعت

اش  گهيدستش بشقاب رو گرفته بود با دست د كيفكر بود رفتم رو به روش نشستم با  يتو شتريب يخوردول يشده داشت ناهار م داريهم ب

داشتم  يبه من كرد كه سع ينگاه رونيهم داشت از فكر اومد ب يچه زر يخواستم از دستش بكشم ول يبود بشقاب رو م شتهقاشق رو نگه دا

 :زد و گفت  يلبخند ارميبشقاب رو از دستش درب

 .ول كن ظرف غذامو  -
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 :گفتم  يلحن بچه گانه ا با

 .بخـــورم يخو گشنمه من چ -

 . ارميخوب از اول بگو تا برات ب -

 .خو االن كه گفتم  -

كه غذا رو گذاشت جلوم  يكردم وقت يداشتم نگاهش م نهيلبخند زد از جاش بلند شد و غذا رو برام گرم كرد تموم مدت دست به س دوباره

 :كردم وگفتم  يكنه بهش نگاه يداره منو با لبخند نگاه م دميخوردم د يكردم وغذامو تند تند م يتشكر

 ؟؟؟؟ يخند يبه من م -

 . يبامزه شد يليخ -

 !!!!!!جــــــــــــــــان  -

دفعه  كينگاه به ترنم  كينگاه به دستمال كردم  كينشونم داد  فويبرداشت خم شد طرفم و دور دهنم رو پاك كرد ودستمال كث يدستمال

 ينم نويشدن و من ا يم داريكه بچه ها كم كم داشتن ب ميحال نشسته بود يترنم ظرفا رو شست تو ميخنده غذامون رو خورد ريز ميزد ييدوتا

 :به ترنم گفتم  لين دليخواستم به هم

 ؟؟؟؟ يرو ادهيپ ميبر نيايم

 . هيعال نجايا ياره منظره ها-

 . ميبر ميلباس عوض كن ميپس بر -

 .ل قبو -

 يبودش رو نم يوابسته گ ايجور دوست داشتن بود  كينسبت به ترنم داشتم  ياحساس خاص يدونم چرا ول يولباسام رو عوض كردم نم ميرفت

 اديخواست ب يزد و م يام م نهيبودم قلبم محكم به س ششيرو شده بود هر وقت پ روينگاهم كرد دلم ز يكه با اون نگاه اشك شبيدونم از د

من  يپالتو سورمه ا يسورمه ا نيشلوار ج ميست كرده بود ييدوتا رونيب ميترنم هم همزمان اومد رونيكه عوض كردم رفتم ب رولباسام  رونيب

 دميرو هم پوش ميسورمه ا يسرش كرده بود بوت ها يبود وكاله اب دهيپوش يپرنگ وكم رنگ رو سرم كرده بودم اونم شال سورمه ا يكاله اب

بود ترنم سر  كيجا نزد كيباعث شده بود همه به ما نگاه كنن  نيهم ميرفت يست ست كنار هم راه م مونيدوتا ديوشپ شويه ااونم چكمه سورم

 يبايج يتو ميوكرد ميهم قفل كرد يهردفعه هم من به موقعه دستشو گرفته بودم دستامون رو هم تو ديبخوره چون برف اومده بود شد

ازم دور بود سردرگم بودم  يداشتم وقت يكنار ترنم بودم ارامش خاص يوقت يدونم چرا ول ينم ودب يقلب ما هم انگار عروس يپالتوهامون تو

بچه  يخاله ترنم صبح زود رفته بودن ول ميديهم قفل بود و كه از دور بزرگتر ها رو د يهمون تور كه دستامون تو ميرفت يباهم راه م ميداشت

روه م متوجه ما  هياز دور براشون دست دادم كه عمو ترنم برامون دست داد وبق انيبا ما ب دان اومده بودن قرار بود بعخودشو نيهاشون باماش

 يخان كردم چون نم رداديروبه ت ميوسالم كرد ميدستامون رو از هم جدا كرد ميديبهشون رس يوقت.كردن  يكرد همه با لبخند نگاهمون م

 :گفتم ينندما هيبشه با لحنه گال جاديا يخواستم براشون شك وشبه ا

 .از شما انتظار نداشتم  گهيخان د رداديت -
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 پسرم ؟؟؟ يچ يبرا-

 ؟؟؟ نيكرد تيكه شما ترب يچه دختر نيا -

 :كردكه عمو گفت  يگرد نگاهم م يداشت با چشا ترنم

 شده ؟؟؟؟ يمگه چ -

 .خوره  يسر م يتونه راه بره ه يكه دوقدم هم نم يچه دختره ا نيا -

 .خنده  ريگفته همه زد ز نويا تا

 :وگفت  نيپاشو كوبوند به زم ترنم

 .سر بود  نيبه من چه خوب زم -

 .سر بود چرا من سر نخوردم  نيخوب زم -

بازم با ) خورمت ها ينكنه جوجو م(دلم گفتم  يتو نيبچه ها لباشو غنچه كرد و دوباهر باشو محكم زد به زم نيخنده ترنم ع ريهمه زد ز دوباره

 .كرد  شتريرو ب هيبق يشدت خند نكارشيا

 : نيماه بعد از زبون راد كي

 يكنم م يدلم براش تنگ شده حاال كه فكر م دمشيشه كه ند يم يماه كيبود االن  كميبود اون روز كه ترنم نزد يماه گذشت چه روز خوب كي

گرفتم بهش  ميتصم گهيامروز د ونهياز خودم دوسش دارم با بودنش خوشم با نبودنش د شتريكه ب يواقعا عاشق شدم اون عاشق ترنم كس نميب

 : رداديزنگ زدم به عمو ت نيهم يبودم ترنم هنوز افسرده برا دهيشن نايكنم اونم منو دوست داشته باشه از مامان ا فكراعتراف كنم 

 .دييالو بفرما -

 .الو سالم عمو -

 ؟؟؟يعمو خوب يجان چطور نيبه به سالم راد -

 ؟؟؟ ديممنون شما خوب هست -

 ؟؟يما كرد ادهيشده  يممنون منم خوبم چ -

 . انيدر ب يافسردگ نياز ا ديشا رونيترنم خانم ببرم ب نيخواستم اگر اجازه بد يم تشيراست-

 .اش خوب باشه هيروح يبرا دياشكال نداره شا -

 .ممنون عمو جون -

 .كنم پسرم  يخواهش م -

 .پس فعال خداحافظ  -

 .خداحافظ -

 :بود كه من عاشق شدم  دهيماه فهم كي نيا ياتاق ارشام ارشام هم تو يورفتم تو رونيقطع كردم از اتاقم اومدم ب عيسر

 .رم  يارشام من دارم م -
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 ؟؟ يكجا به سالمت -

 .خوام اعتراف كنم  يم -

 ؟؟؟ ياعتراف چ -

 .هم اجازه گرفتم رداديدنبال ترنم از عمو ت رميدم مرم خونه بع يعاشق شدم دارم م نكهيا -

 :تكون داد وگفت يسر

 .به سالمت  -

 .يبا -

 . يبا-

 .نره  ادتيدعا  -

 .برو  -

تنها فرقش با  يول يرو ادهيپ ميكه اون دفعه با ترنم رفت دميرو پوش ييرفتم خونه لباس عوض كردم همون لباسا رونياز شركت زدم ب عيسر

 رونيخوام ببرمش ب يدنبال ترنم م اميراه زنگ زدم به خونه اشون خاله ترالن جواب داد بهش گفتم م يد كه كاله سرم نكردم توب نياوندفعه ا

 دميپر نينگه داشتم از ماش يگل فروش كي يگفت و بعدم قطع كردم سر راه جلو يخاله هم باشه ا دياز عمو هم اجازه گرفتم ترنم رو حاضر كن

گل رو هم  ستادميدر خونشون زنگ وزدم وپشت در منتظر وا يجلو.ربان قرمز بود  كي نشيتنها تزئ دميشاخه گل رز قرمز خر كيو رونيب

كردم اونم جوابمو بالبخند داد گل و  يبود بالبخند سالم دهيهمون لباسا رو پوش رونيدر باز شد وترنم اومد ب قهيچند دق زپشت سرم گرفتم بعد ا

 :گرفتم سمتش و گفتم از پشتم در اوردم

 .با عشق ميتقد -

 :كردم وگفتم  يكرد نگاه يگرفت وبا تعجب نگام م گلو

 .رو برات اعتراف كنم  يزيچ كيوام  يتعجب نكن امروز م -

ه رو باز نگه داشتم تا سوار بشه كاكال مشخص بود تعجب كرده در بستمو دور زدم و خودم هم سوار شدم راه افتادم سمت طرقب نيماش در

 :كه ترنم گفت  زيشاند

 ؟؟؟ ميبر ميخوا يكجا م -

 . يفهم يم -

 .متفاوت باشه كميخواست  يخواست پاهام رو دراز كنم دلم م يانتخاب كردم چون دلم م يرستوران سنت كيتا جاغرق  دينپرس يزيچ گهيد

 : دمياز ترنم پرس ميتخت نشست يرو

 ؟؟؟ يدبش چطور يزيد كيبا -

 .موافقم  -

تخت نشستم كفشا مو دراوردم و چاهار زاتو نشستم ترنم  يو مخلفاتش ر وسفارش دادم ورفتم رو يسنگ يزيجام بلند شدم ورفتم و دو تا د از
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 :نداره چاهار زانو نشست و گفت  دهيفا ديدو زادنو نشست بعد د كميهم 

 .من منتظرم  يرو بهم بگ يزيچ كي يخواست يخوب م -

 .طور بگم دونم چ يخوب راستش نم -

 .به زبان ساده و رون  -

شب  كيشدم كه  يدختر كيعاشق  نكهيخوب بزار برات بگم بگم ا ينبودم ول يتيموقعه ا نيهمچ كي يتا حاال تو يدون ياهم خوب م -

 كيباعث شده به ارزوم برسم اون  نكارشيهم رنيخونمون بعدم باعث شد كه اتاقم رو ازم بگ مشيو مجبورمون كرد ببر ديبهم چسب يناگهان

زد كه ناراحت شد  يحرف كيباغشون خالش  يتو نكهيباهام مهربون بود تا ا شهياون هم يكردم ول يتوجه نم شبه يليفرشته بود من خ

خواستم  يم گهيكرد د يم هيرو كرد بعدم كه خاطرشو گفت وگر ريدلمو ز يدونست كه با اون نگاش چجور يكردنم ينگام م ياشك يباچشما

بود ارامش داشتم و هر  شميهر وقت پ ختير يخورد دلم م يقدم زدم هر دفعه كه داشت سور م رونيبراش اهنگ خوندم باهاش رفتم ب رميبم

تا خوام بدونم  ينه ؟؟؟؟م ايدونه  يخوام بدونم عشق منو قابل م يگم م يدارم از عشقم براش م دمشيماه د كيوقت نبود كالفه بودم حاال بد از 

 نه ؟؟؟؟ ايمونه  ياخر عمر كنارم م

 ؟؟؟ يمون ي؟؟تا اخر عمر كنارم م يدون يترنم عشقمو قابل م اره

 :كرد  يم هيگر داشت

 .ها  ريگ ينكن عشقم دلم م هيگر -

 :به ترنم كردم گفتم  يغذارو گذاشت و رفت نگاه گارسون

 ؟؟ يخانوم يجوابمونداد -

 :زدوگفت  يلبخند -

 .بگم  يزيچ كيخوام  يمنم م -

 . زميبگو عز -

 گهيد يخونه  كيو اتاقشو گرفتمو فرستادمش  دميكه بهش چسب يشدم از همون شب اول از همون شب يپسر مغرور چشم اب كيمنم عاشق  -

روز كه حال  واون نيزم فتميباغ به حرفام گوش كرد وبرام اهنگ خوند وباهام راه اومدم ونزاشت ب يرفتم خونشو ازش كمك خواستمو وتو يوقت

 .اون مزاحم هارو گرفت دوست دارم 

 .منم عاشقتم -

 ميكرد حيتفر ميو رفت ميواز جامون بلند شد ميكردم غذامون رو با خنده خورد يم يرو داده بودن احساس سبك ايانگار بهم دن ميزد يلبخند

 :گفت  يكرد و م يخودش مثل بچه ها لوس م يخواستم بخرم ترنم ه ينم ميهله هوله خورد يكل

 .باهات قهلم  يخوام اگه نخل يمن ادونا م-

 :گفتم يم دميكش يولوپش رو م دميخند يم منم

 . يقهر كردن ندار حق
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 :گفت  يفرصت طلب م اونم

 .پس برام از اونا بخر -

لند شدم و رفتم از جام ب ميكه گرم بش ميوكنارش نشست ميروشن كرد شيو ات ميكرد يشدم كه براش بخرم باهم اب باز يمجبور م منم

 :به دست شروع كردم به زدن  تاريترنم نشستم وگ يو رو به رو شيدرش اوردم ورفتم سمت ات نيواز ماش تارميسروقت گ

 مهربونم يمن، ا يشبها يايرو نيباتريز

 كنارم يروزا باش نيا خواديدلم م چقدر

 دلم يتو ينيتر يداشتن دوست

 ارميتو طاقت ب يب تونمينم گهيجونم، من د زيعز

 بمون كنارم ايب

 كمه، فقط دلم با تو خاطر جمعه ايمثل تو، تو دن آره

 فقط صد سال اولش غمه يزندگ نيكه ا ميخوش باش ايب

 دارم ستاره بارون باشه قلبت دوست

 دستت يابد بمونه دستام تو تا

 عاشقت بمونم شهيدارم هم دوست

 ...قدرتو بدونم  شتريباشه ب فرصت

 كمه، فقط دلم با تو خاطر جمعه ايمثل تو، تو دن آره

 فقط صد سال اولش غمه يزندگ نيكه ا ميخوش باش ايب

 دارم ستاره بارون باشه قلبت دوست

 دستت يبونه دستام تو تاابد

 عاشقت بمونم شهيدارم هم دوست

 قدرتو بدونم شتريباشه ب فرصت

 كمه، فقط دلم با تو خاطر جمعه ايمثل تو، تو دن آره

 فقط صد سال اولش غمه يزندگ نيكه ا ميخوش باش ايب

 كمه، فقط دلم با تو خاطر جمعه ايمثل تو، تو دن آره

 فقط صد سال اولش غمه يزندگ نيكه ا ميخوش باش ايب

 كمه، فقط دلم با تو خاطر جمعه ايمثل تو، تو دن آره

 فقط صد سال اولش غمه يزندگ نيكه ا ميخوش باش ايب

 ) ياهنگ صد سال اول بابك ماف(
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به  يگفتن بازم بخونم نگاه يدور مون جمع شده بودن و م يتيجمع كي ميبه دورو ورمون كرد ينگاه يتيجمع ياهنگ تموم شد بادستا يقتو

بابك جهان  ياز اهنگا يكيداد  شنهاديپ يكيبخونم كه  يچ دميترنم كردم اونم اروم سرشو تكون داد ك بزن منم مجبور شدم بازم بخونم پرس

 :هم موافقت كردن شروع كردم  هيقبخشو بخونم ب

 بگم دوست دارم خواديوقته دلم م يليخ

 دوست دارم بگم دوست دارم بگم

 من بخون كه من تورو دارم يتو چشما از

 ارميتو كم م يتورو دارم ب فقط

 چشمات يغمو اشك و تو نمينب

 دستات لرزهيداره م نمينب

 نفسهات يترس و تو نمينب

 دوست دارم نيبب

 با خودم تنهام مثل تو منم

 اميخسته از تموم دن منم

 شبهام گذرميسخت م منم

 دوست دارم نيدوست دارم بب نيبب

 يبند يكه چشماتو م يدارم وقت دوس

 يخند يم ايدن نيا يمن به دردها با

 ياز غمات دل كند يبگ شميم آروم

 دوست دارم ميبا هم بگ ايب

 قشنگتو يدارم من اون چشما دوس

 آهنگتو نيخونم من ا يواست م دارم

 بگو از دل تنگتو يخوا يم يهرچ

 دوست دارم ميبا هم بگ ايب

 چشمات يغمو اشك و تو نمينب

 دستات لرزهيداره م نمينب

 نفسهات يترس و تو نمينب

 دوست دارم نيبب

 مثل تو با خودم تنهام منم
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 اميخسته از تموم دن منم

 شبهام گذرميسخت م منم

 دارمدوست  نيدوست دارم بب نيبب

 يبند يكه چشماتو م يدارم وقت دوس

 يخند يم ايدن نيا يمن به دردها با

 ياز غمات دل كند يبگ شميم آروم

 دوست دارم ميبا هم بگ ايب

 قشنگتو يدارم من اون چشما دوس

 آهنگتو نيخونم من ا يواست م دارم

 بگو از دل تنگتو يخوا يم يهرچ

 دوست دارم ميبا هم بگ ايب

 دوست دارم اره

 دارم دوست

 )اهنگ دوست دارم بابك جهان بخش (

 :همه برام دس زدن و خواست بازم براشون بخونم كه گفتم دوباره

 . ميبر ديشرمنده با -

رو گرفتمو راه  تاريام گ گهيدستم دست ترنم رو گرفتم با دست د كيخاموش كردم و  شويتوجه به اونا ات ياعتراض همه بلند شد ب يصدا

 . نيسمت ماش ميافتاد

 يو مشخره باز ميدديامروز خند يكل دميفهم يحال خودمو نم گهيهم منو دوست داشت د نيراد يعنياوردم  يپر در م يداشتم از خوشحال يوا

نبود كه منو ببره  يكس يخواست برم ول يدلم م يعنيدلم خواست برم حرم تا حاال توش نرفته بودم  يدفعه ا كي يدونم چرا ول ينم ميدر اورد

 :گفتم  نيخونه به راد ميگشت يوبرم ميرفت يحرم م ردو شهيهم

 ؟ نيراد -

 .جانم  -

 :زدم وگفتم  يذوق كردم لبخند يدلم كل يتو

 حرم ؟؟؟ ميبر يايم -

 .حرم  ميخواستم بگم بر ياالن م نياره منم هم -

 . كهيدالمون چقدر به هم نزد نيبب -

 .اهوم -
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 .نيراد-

 .جانم  -

 . يزن يقشنگ م يليخ تارميقشنگه گ يليصدات خ -

 . زميعز يمرس -

 : دميشد پرس يم يعال يليشد كه خ يشركتش كار كنم اگر م يافتادم كه قرار بود من برم تو نيا اديدفعه  كي

 ؟؟؟ يگرد يهنوزم دنبال مهندس م نيراد -

 . يپرس يم يچ يبرا ميگرد يم ميهنوز دار يول مياورد يكي -

 .اونجا كار كنم  اميقرار بود منم ب ادتهي -

 .سركار  ياره مارو هم گذاشت -

 .نبود  ادميبخدا  -

 . دميگه بعد خبرشو م يم ياون چ نميكنم ب ينداره با ارشام صحبت م ياشكال -

 . ياوك-

 .كن ويس ميگوش يشمارتو برام تو يااا راست -

 .باشه  -

 يكايرو برگردوندم بهش نزد شيو گوش ميتك زدم به گوش كيزنگ زدم  شيكردمو با گوش ويرو ازش گرفتمو شماره ام رو براش س يگوش

كوچه پارك كرد و از  كي يحرم تو يكاينزد ميخر يم يكيگفتم اون هم گفت  نيچادر داشته باشم كه نداشتم به راد ديافتاد با ادميحرم 

 يچادر كمر كي ميو رفت ميداد يسالم ميشد ياصل ونابيوارد خ يدور هحرم شلوغ بودوقت يليجون خ ميهمو گرفت يادست ميشد ادهيپ نيواش

 يم يمنم لبخند يش يخوشگل م اديبهت م يليهم بهم گفت چادر خ نياومد مخصوصا كه مو هام رو هم پوشونده بود راد يبهم م يليخ ميديخر

 مياونم موافقت كرد رفت ميريوضو بگ ميگفتم بر نيداشت به راد يعرفان يخوشگل بود وفضا يليحرم خ يتو ميكردم رفت يزدمو ازش تشكر م

 :ديپرس نيراد ميستاديوا رونيب يصحن جمهور ميو رفت ميوضو گرفت

 ارت؟؟؟يز يخوبه برا قهيدق ستيب -

 .ساعت بسه  مينه ن -

 ؟؟؟؟؟ يزن يچونه م قهيده دق يبرا -

 .ييييجون نيتورو خدا راد -

 . ميزن يبهم زنگ م ميشماره همو كه دار نينكرد داياگر همو پ نجايهم گهيساعت د ميباشه وروجك ن -

 .باشه  -

كنم قدم اول برداشتم  يبهم الهام شد كه تو برو من برات راه و باز م يحس كيكه شدم  كينزد حيتو رفتم قسمت ضر ميو رفت ميهم جدا شد از

خودمو  يخوداگاه راه برام باز شد انگار حال و هواقدم سومو برداشتم نا ميبه هم برس نيدلم گرفت قدم دوم رو برداشتم ارزو كردم كه منو راد
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 ياشكام جار يك دميدر اوردن نفهم يهلم دادنو منو از اون منگ يعنيارزو هامو گفتم و دوباره برگشتم عقب  حيبه ضر ديدستم رس دميفهم ينم

 .امام رضارو هم خوندم  ارتيونماز خوندم وز نييوقت نداشتم رفتم پا شتريربع ب كي رونيگونه هام اومدم ب يشده بود رو

اونم  دميبهش رس يزدم چقدر دوسش داشتم وقت يلبخند نيراد دنينماز هم خوندمو رفتم سر قرار با د كيوقت داشتم  گهيد قهيدق پنج

 :زدوگفت  يلبخند

 . يقبول خانوم ارتيز-

 .مال شماهم قبول  يمرس -

 . ارتيز ديچسب -

 .بود ممنون  يعال -

 .خوب خدا رو شكر -

 .ــــــنيراد -

 .جــــــــــــانم-

 .حرم  ميايهفته به بعدهر شب جمعه ب نياز ا يايگم م يم -

،  نيراد يحت نهيموهام رو بب يخواست نامحرم يدلم نم گهيد رونيب اديهمش مواظب بودم موهام ن رونيب ميشه از حرم كه اومد ياره كه م-

اره كارت درسته  يعنيهم گذاشتو باز كرد  يبهم زدو چشماشو ر يگذره لبخند يم يدلم چ يبود تو دهيفهم نكهيحواسش بهم بود مثل ا نميراد

 :گفت  نيراد ميديرس يخونه ما وقت انيم نيراه زنگ زده بودن كه خانواده راد يخونه ما تو ميو رفت ميشام رو هم خورد ميبارهم رفت

 ؟؟؟ ي،اوك ميبرگشت مويحرم وشام خورد ميمروز خوش گذشته رفتا يكل ميگ يم ميانگار نه انگار ما عاشق ميرفتار كن يعيطب -

 .ياوك-

كردن بعد از چند  يهمه جوابمون رو دادن همه با تعجب نگام م ميكرد يسالم بلند ميوارد شد يهر دومون لبخندبود وق يلبا يتو رو ميرفت

بود رفت برام اسپند دود  يطور حرفا اخه مامان هم چادر نياز ا اديبهت م يليزدن وبهم گفتن كه چادر خ ياز شوك خارج شدن ولبخند قهيدق

 : ديپرس نيكه بابا از راد ميزد يحرف م ميم داشتيكرد نشست

 بود ؟؟ يچ ياريلبخند به لب دخترم ب نكهيا يبرا تيجا راز موفق نيراد -

بچه هاشدهبود هله هوله  نيدختر خانمتون كه ع يبرا يكل ميبعدم رفت نيدل نش يفضا كي يالبته تو ميناهار خورد رونيب ميرفت يچيه -

 يالبته قبلش براشون چادر ارتيز ميحرم رفت ميدورمون جمع شدن بعد رفت تيجمع مياهنگ خوند ميهم كرد ياب باز ميكرد يباز ميديخر

 . ميياالن هم در خدمت شما مويشام خورد ميبعدم رفت ميديرو خر ديكن يكه االن توجه م

 :كرد و گفت  يسرفه مصنوع كي نياحسنت گفتن كه پدر راد نيدبه را دنيخند همه

 . ميمزاحم تون شد ريامر خ كي يجان ما برا رداديخوب راستش ت -

 :نه دوباره گوش دادم كه بابام گفت  يوا ياومدن خواستگار انيرا يدهنم نكنه برا يافتاد تو يدفعه ا كي قلب

 .سرتا گوشم بنده  دييبفرما -



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا نودهشتياكاربر  انجمن   مادام  – دزدي قلب                               

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٠ 

رو  نيراد ميگرفت ميتصم نكهيجوابمون نه بود تا ا ميكرد شيگفت نه هر كار ياون م ميرو زن بد انيرا ميواست خيچند وقت بود م تشييراست-

پسر  نيسوال شما دختر تو به ا كيخوش هم خبرنداشته حاال  نيالبته راد) دنيحرف همه خند نيبا ا(مثال  يخواستگار مياالنم اومد ميدوماد كن

 .خودش  بيج يداره هم خونه داره هم كار داره و دستش تو نيهم ماش نيراد يديتون هم كه دخود يد يمما 

 . نيبهتر از راد يهم خوبه چه كس يليجان خ نيراد يگ يدونم واال نظر دخترمم هم شرطه بله شما درست م ينم -

 . يزود جوابمو داد نقدريكردم امام رضا قربونت برم كه ا يابرا پرواز م يداشتم رو گهيد

 . ميزن يمسائل با هم حرف م هيدر مورد بق دنيدوتا جون برن باهم حرف بزنن اگر به تفاهم رس نيا نيخوب اگر اجازه بد-

 .اجازه ما هم دست شماست  -

تختم  ينگاه به اتاقم كرد ونشست رو  يكم نياتاق من راد يتو ميرفت مويبلند شد مونينشون بده دوتا نيترنم جان اتاقت رو به اقا راد - مامان

 :وگفت 

 .زود جواب دلمو بده  نقدريكردم امام رضا ا يفكر نم -

 . نطوريمنم هم-

؟؟؟؟همدم  يش ي؟؟؟خانم خونم م يكن يپرسم ترنم با من ازدواج م يسوال م كياومدن منم  يبدون هماهنگ نايخوب حاال كه ا طونيش يا -

 ؟؟؟؟ يش ي؟؟؟تاج سرم م يش يومونسم م

 :زدم گفتم  يلبخند

 .شم  يشم تاج سرتم م يشم همدم و مونستم م يشم خانم خونتم م ياره كه همسرت م -

 .بود  يطوالن يچه جمله بند-

 :و گفتم  دميخند

 .تر بود ها  يمال تو طوالن -

 :دماغشو خاروند وگفت نوك

 .ها  يگ يراست م -

 ينيريهمشون دست زدن وگفتن كه براشون ش هيكه جواب چ نيهمون نگاه كردن از لبخندمون فهمهمه ب رونيب مياز اتاق اومد قهياز چند دق بعد

اگر جواب مثبت بود بعد  شويازما يبرا مير يكه فردا م دميفهم يول دميحرفاشون رو نشن هيرو چرخوندمو نشستم بق ينيريرو بچر خونم ش

خونه خودمون قرار شد  ميوبر ميريرو باهم بگ يسالم مراسم عقد و عروس كيو بعد از  ميتا ما راحت باهم رفت و امد كن ميكن يم يعقدمحضر

 .دنبالم  اديب نيفردا راد

******** 

پدر (و پدرجون  ميعقد كرد ميمحضر عقد كن ميراست بر كيجوابا اومد مثبت بود قرار بود بعد از اونجا  نكهيهفته پر استرس گذشت تا ا كي

 .و ناهار بده و بابا هم گفت شام هم با من قرار بود همه ر) نيراد

********* 
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من دوست  ينجوريگفت بود حاال كه ا نيشد راد يتر م شيهم روز به روز ات نيمنو راد نيعشق ب ميماه گذشته بود تمام كار رو كرده بود نه

 ديخر يدنبالم برا اديب مايقرار بود ر رونيب ميبر مايشدم كه با ر يندارم زنم كار كنه منم به خواستش احترام گذاشتم كار نكردم داشتم حاضر م

خواستگار كرده بودن واالن هم باهم نامزد كرده  مازيتا يرو برا مايكه مامان وبابا ر نيچند وقت ا نيا يهم افتاده بود تو گهياتفاق د كي يراست

رو  يگوش يمر دنيحاضر شدم وچادرم رو هم انداختم رو سرم رفتم سمت اف اف باد عيزنگ در سر يبا صدا ميخوشحال بود يبودن همه گ

 :برداشتم گفتم 

 ، شما؟؟ دييبفرما -

 .خانم ترنم تاج بخش نامه اوردم  يبرا كميپ-

 :برام نامه نوشته گفتم  يك يعنيكردم  تعجب

 .دم در  امياالن م -

 هوشيشد و ب يچ دمينفهم گهيدماغ ودهان گذاشت د يرو رو يدستمال كياز پشت  يسو خواست نامه رو بده ك ديدم در تا مرده چر خ رفتم

 .شدم 

******** 

 نينداد داشتم اخر يجواب يكس دميكش اديداد زدم وفر يرفتم طرف در و هرچ دميد كيوتار فيكث يانبار كي يبهوش اومدم خودمو تو يوقت

دستم صورتم و گرفته بودم و مثل  كيباز شد ودر محكم به طرف چپ سورتم خورد و درد گرفت با ياديكه در باشدت ز دميكش يرو م ادميفر

كه  يصندل كيسمت  دمنوياز مردا اومد سمتمو دستمو گرفتو محكم كش يكياتاق  يزن اومدن تو كيكه دوتا مرد و  دميچيپ يمار به خودم م

اش ترس برم داشت  افهيق دنياومد جلو باد گهيد يبست ورفت كنار اون مرد يندلبود برد ونشوند من و روشو و منو محكم به ص يانبار يتو

 : دميتپه پته پرس بااومد جلو روم خم شدو نگام كرد 

 .كار كردم يمگه من چ نجايا نيد...اور.. منو...من... را...چ -

 :سر داد وگفت  يبلند قهقه

 ؟؟؟؟؟يينجايا يچ يبرا يدون ينم يعني -

 . دونمينه نم-

نامزده خوشگلت اومد نجاتت بده  يخوام وقت يم نهيكشمش امروزم قستم هم يوگرنه م يدورو برش بپلك يمگه بهت نگفته بودم حق ندار -

 .بكشمش 

 . يتو حق ندار... نه ... نه -

 . تيهم تو هم اون نامزد عوض يتاون پس بد ديرو حق ندارم چرا دارم خوبشم دارم با يچ... يچ -

 .نداشته باش يبه اون كار -

 .چشمام كشتنش  يكه زن من جلو يخودت بكشمش همون تور ييچشما يجلو ديبا -

 مگه مقصرش من بودم ؟؟؟؟ -
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 . يديفهم ياره تو اون خانواده ات مقصر -

كردم باور  يم هيكرد گر يپخش صورتم درد م يگذاشت رو. يريداد دستش شروع كرد به شماره گ ليموبا كيزنه اشاره كرد زنه اومد جلو  به

 :بود معلوم بود كالفه است معلوم بود خستس  نيراد يشده باشه بعد از چند تا بوق جواب داد صدا يعوض نقدريا اريشد سام ينم

 .بله  -

 نامزدت چطوره ؟؟؟؟ ؟؟؟؟يخوب نيسالم اقا راد -

 .به توچه كه نامزدم چطوره -

 . ينيب ينامزدتو نم گهيمطئن باش كه د يصحبت كن ينجوريا ينوچ نوچ نشد اگر بخوا -

 ؟؟؟ يشناس يو ترنم رو از كجا م يبگو ك يعوض -

 .من من نامزد ثابق نامزدتم  -

 .كشمت  يحروم زاده م يعوض -

 . يديكشم فهم يم زتويوگرنه نامزده عز يندار يرو خبر كن سايپل نكهينكن در ضمن حق ا ياعصبان يليخودتو خ -

 .و رفت  ديقطع كرد و خند بعدم

 .دو تا هم پشت سرش  اون

******** 

روز تا  يشه ك يشب م يدونشتم ك يبودن سروقتم اصال نم ومدهيشد كه ن يم يبود چند روز يانبار نيا يدونم چند روز گذشته بود كه تو ينم

اون دوتا جلو  رونيبازكرد و از جام بلندم كرد و با خودش برد ب ياومدن سر وقتم هون مرده اومد واز صندل شونيدر باز شد دوباره سه تا نكهيا

دوستش داشتم  يليبود كه منخ يهمون باغ نيشه ا يمن باورم نم يجمع شد خدا ديچشمام از نور شد رونيب مياومد يرفتن وقت يتر از ما م

گفت  اريبزرگ سام شيات كي كينزد يصندل كيره بست به مرده منو دوبا دميكش يبه نامم كنه اه نجارويا هيبه عنوان مهر اريوقرار بود سام

بزرگ  شيات كيداره بعدهم از اونجا رفتن من موندم  يبراش بكنه و كشته بشه چه حال يكار يجونت اومد دنبالت و نتون نيراد كه ينيب يحاال م

من  دنيدر اوده بود لباساش هم نامرتب بود با د شاشيشده بود ر دهياومد موهاش ژول نيساعت بعد راد كي كينزد.دل پرغم ونگران  كيو 

 :سمتم داد زدم  ديدو

 

 .جلو  اين نيبرو راد -

 :نگام كرد بهش گفتم  يخوشگلش جمع شده بود كم يچشما يحرفم توجه نكرد و اومد سمت جلوم زانو زد اشك تو به

 .كنم  يخوان بكشنت برو برو خواهش م يم نايا نيراد-

 برم ؟؟ يمن بدون تو چجوربرم دينه نه من نبا -

 :متوقف شد  اريسام يكرد كه با صدا يتند تند طنابا رو باز م داشت

 .عجله نداشته باش  نقدريا -
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تا خواست  اريكرد كه سام يبا تعجب داشت نگاه م نينشونه گرفته بود همه افرادش هم اومده بودن دور ما راد نيرو سمت راد يتفنگ اريسام

افتادن  سايپل ريداشتن فرار كنن كه گ يگروهش سع يهمون حالت بود ول ينوز تو ارهياومد سام سيپل نيات رو بنداز اصلحه يكنه صدا كيشل

 : تگف اريسام

 .كشم  يو خبر نكن وگرنه نامزدتو م سيبهت گفته بودم پل -

 :گفت  يبود م نيمن بغل كرد راد يگلوله چشمام رو بستم احساس كردم كس ياصلحه اش رو به سمت من گرفت با صدا بعدم

 .چشماتو باز كن ترنم منم باز كن قشنگم  -

 كيبا ديلبش ماس يدفعه لبخندش رو كي يبه لب داشت ول يكردم لبخند يبودم نگاش م نيبغل راد يبود تو نيرو كه باز كزدم راد چشمام

از  يكيبرد منو نشوند و خودش رفت شمت  نشيمت ماشو با خودش برد س ديهم دستمو كش يتو ديواخماشو كش ديصورتم كش يدستش رو

 :گفت  ميدور كه شد كميوروشن كردو حركت كرد  نيوماش نيكنه بعدم دوباره برگشت سمت ماش يتشكر م نمعلوم بود داره ازشو سايپل

 .خندم  يم شميچند روز پ يبه فكرا نمتيب ياالن كه م يول نمتيب ينم گهيكردم د يشدم فكر م يم ونهيچند روز داشتم د نيا يواقعا تو -

 كيشل يمنو نشونه نگرفته بود بعدم صدا اريسوال مگه سام كي نيراد يچقدر نگرانت بودم راست يدون يخوشحالم نم يشميتو پ نكهيمنم از ا -

 نشد ؟؟؟ ميزياومد پس چرا من چ

 .جا تموم كرد  كردن اونم در كياز پشت بهش شل سايكنه پل كيخواست به تو شل يم يجون وقت -

 مينزد يحرف گهيد

ماچ وبوسه اجازه  يبعد از كل گهيد نطوريهم هم) نيمامان راد(كرد مادر جون يم هيخونه ما همه دورمو گرفتن وبغلم كردن مامان گر ميديرس تا

 .استراحت كنم  يدادن رم كم

******** 

زدن  يخوردن وحرف م يم ييهمه دور هم نشسته بودن چا نييدوش گرفتم ولباس عوض كردم ورفتم پا كياز خواب بلند شدم رفتم  يوقت

مامان با  قهياشپز خونه بعد از چند دق يمبل دونفره نشسته بود نشستم مامان پاشد ورفت تو كي يكه رو نيراد شيكردم ورفتم پ يسالم بلند

 :بابا رو كرد به منو گفت  كرد يفنجونو داد دستم تشكر گشتبر ييفنجون چا كي

 ؟؟؟؟ يندار يتو مشكل گهيهفته د كي يعنيجلو  ميرو انداخت ياومده عروس شيهم كه پ يتيوضع نيترنم جان بابا قرار شد با ا -

 .ندارم  ينه مشكل -

 . يخب به سالمت -

********* 

بردار  لميحركات عكاس و ف ميدست هم دار يدست تو مونهيهستم كه عاشقشم امروز عروس يهفته هم گذشت االن دست تو دست مرد كي

اتاق عقد  يتو ميزنا رفت يسالن برا كيمردا  يسالن برا كيدوتا سالن گرفته بودن  نيتاالر به خواست منو راد ميبعدم كه رفت ميكن يرو اجرا م

 ماير ديبار اول پرس يدن عاقد شروع كرد براسرشون نكر يزيها هم چ يسرشون كردن البته بعض يزيعاقد كه اومد همه چ رهسر سف ميونشست

 :گفت 
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 . نهيعروس رفته گل بچ -

 :گفت  مايبازم ر ديدوم عاقد پرس بار

 .كنن  نيتاگالشو براش تزئ يعروس رفته گل فروش-

 :گفتم  ديبار سوم پرس يعاقد برا ديخط و نشون كش ماير يهم برا نيزدم راد يكه گفت همه منفجر شدن از خنده لبخند نويا

 .با اجاز پدر ومادر بله  -

 : ديهم پرس نياتاق هلهله كردن ودست زدن عاقد از راد كل

 .با اجازه پدرو مادر بله  -

 .اتاق هلهله كردن ودست زدن باز

 يتو ميترف ميگفت يبه مهمونا خوش امد نييپا ميرفتن بعد از اونم رفت يگرفتن وم يم يادگاريدادن عكس  ياومدن وكادو م يم يكي يكي

 ريگوسفندو ز ميخونمون ياالن تو مويرو هم كرد يوعروس كشون مويشام رو هم خورد ميديو بر كيو ك ميديبعدم رقص مينشست گاهمونيجا

 ليگفتهبود وسا نيكردن راد يم يخونمون همه زنا داشتن خونه رو بر رس يتو ميرفت ميرد شد نيخونش با كمك راد يپامون كشتن و از رو

همه رفتن بابا  يكامال مجهز بود وقت نيگفت نه منم باهاش موافق بودم خونه راد نيبازم راد يالبته من داشتم ول ميخواد جهاز بخر يهست نم

 :گفت  وگذاشت نيدست راد يدست منو تو

 . ديخوشبخت باش دوارميسپرم ام ينور چشم منه به تو م نيا -

 :گفت  نيادخواست دست بابا رو ببوسه كه بابا نزاشت ر نيراد

 .از جونم مواظبشم  شتريحتما ب -

ترس  كمي نيرو كردن و مارو تنها گذاشتن حاال من موندمو راد نكاريرفتن پدر جون ومادر جون هم هم يبقلم كرد و بعد از كم هيبا گر مامانم

 :ه كردم وگرفتن شونه هاشو به چشماش نگا يبود دستامو گذاشتم رو يمعن ياون ترس هم ب نيبا وجود راد يداشتم ول

 .يوقت تنهام نزار چيقول بده ه نيدوست دارم راد -

 ؟؟؟؟يد يقول م يدم توچ يمنم دوست دارم ترنم من بهت قول م -

 .دم  ياره عشقم قول م -

 :ساله بعد  پنچ

 . يمامان-

 . زميجانم عز -

 . ميبرل ميخوا يم ايده ب يم يبابا -

 :بودن بهش گفتم  نيثمر عشق منو راد زميعز يدوقلوها نايو رادم نيبه پسر كوچولم نگاه كردم رادو دمويخند

 باشه ؟؟؟ اميبگو االن م ييبه بابا -

 .باسه  -
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به  نميكرد راد يم ينشسته بود وداشت براش بلبل زبون نيبغل راد يتو نايرادم دميبه سالن كه رس نيياز جام بلند شدم ورفتم پا دمويبوس لوپشو

 :بغلش كردم وگفتم  دمويكرد خند يداشت با حرص نگاشون م نيرادو ديخند يحرفاش م

 كنه ؟؟؟ يم يحسود يپسر خوشگل من به چ -

 .تونه  يو خودسو برالش لوس م ييله بخل بابا يم ناياخه نداش تون همش رام -

 :گفتم  دمويخند

 .خوب پسل مامان هم برال مامانش خودسو لوس تونه  -

 . ادي يكاال خوشم نم نيمن اد -

 :وگفتم  دميبوس لپشو

 .خودش  يشده برا يپس پسرم مرد -

 ؟؟؟ يديالس م -

 .گم  ياره كه راس م -

 :بغلم بود وگفت  نيبغلش بود اومد سمت من كه رادو يتو نايكه رادم نيراد

 ها مينيب يرونم مايو عمه ر مازيتا ييدا ين يون شهيشد االن وقت مالقات تموم م ريد ميبر-

 . ميه اماده امن وپسرم ك ميبر -

 ؟؟؟؟ نيفكر كرد يچ ميمنو دخترم هم اماده ا -

 .شها يم ليد ييبابا دهيد ميبل -  ونيراد

 . ييده بابا يالس م - نايرادم

 .نزدم  يمن كه حرف ميبر -

 : ميگفت مونيسه تا هر

 اااااااااااااا-

 . مارستانيبه سمت ب ميو راه افتاد ميديماهم خند ديخند نيراد

و  نيبه راد دميهستم كه چسب يهمون شب ونيهارو مد نايبچه هام رو من داد تمام  نطوريبه من داد هم نيراد نكهيكنم بابت ا يرو شكر م خداوند

 .مثل بچه هام نيخوام برسم مثل عشق راد يكه م ييها زيداد كه صبور باشم تابتوان به چ اديبه من  يرفتم خونشون زندگ

 شد دهيدزد نيبود كه قلب من توسط راد نگونهيوا

 

 

 انيپا

31/6/1391 
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